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HOF VAN CASSATIE 807 

3e KAMER - 3 oktober 1994 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOl:T -
WETS- OF VERORDENINGSBEPALING - MATE
RIELE OVERTREDING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOm -
WETS- OF VERORDEN!NGSBEPALING - MATE
RIELE OVERTREDING - BEGRIP - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJDRAGEN 
- BETALING - NIET BETALING 

3° SOCIALE ZEKERHEID -- WERKNE
MERS- BIJDRAGEN -- BETALING- NIET BE
TALI'\IG - AANSPRAKELIJKHEID Bl!TEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOl:T - WETS
Oif VERORDENINGSBEPALI"'G - MATERIELE 
QVERTREOl"'G. 

1 o De materiele overtreding van een 
wets- of verordeningsbepaling maakt 
op zichzelf een tout uit dze Jeidt tot de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de 
dader, mits die overtreding wil.lens en 
wetens is begaan (1). (Art. 1382 B.W.) 

2° en 3° De materiele ovel"treding van 
een wets- of verordeningsbepah"ng in
zake betaling van sociale-zekerheids
bzj'dragen voor werknemers maakt op 
zichzelf een lout uit die Jeidt tot de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de dader, mits die overtreding wil-

_lens en wetens is begaan (2). (Art. 1382 
B.W.) 

(R.S.Z. T BERTRA1\D) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0243.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1993 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 
. Oelet op de beschikking van 18 
mei 1994 van de eerste voorzitter 

(1) en (2) Z1e conci 0 'VI m Buil en Pas 
1994, I, nr 412 

waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het middel: schending van· de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23, § 2, 24, 28, § 1, 35, eerste hd, 
1°, van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, 34 en 35 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 

doordat het arrest, met.wijziging van 
het beroepen vonnis, de vordering tot 
schadevergoeding van eiser tegen ver
weerder heeft afgewezen en e1ser in de 
kosten van de beide instanties heeft ver
oordeeld, op grand: « dat, zoab de aan
gevochten beslissing erop w1jst, (ver
weerder), als vereffenaar, regelmat1g de 
driemaandelijkse aang1ften inzake so
ciale zekerheid heeft gedaan maar stel
selmatig heeft nagelaten de desbetreffen
de bijdragen te betaJen, hoewel (e1ser) hem 
aanmaande die bijdragen te betalen en 
vonnis had genomen tot betalmg ervan; 
dat, nu het gerechtelijk akkoord het met 
mogelijk had gemaakt de sociale schuld 
ten gevolge van de voortzetting van de 
activiteit te betalen, (eiser) op grand van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
van (verweerder) persoonlijk een vergoe
ding vordert voor alles wat hij aldus aan 
bijdragen, opslagen en interest had ver
loren, dat, volgens (eiser), de fout van 
(verweerder) allePn al blijkt uit .de te
kortkoming inzake de sociale bijdragen, 
daar de niet-betaling van die bijdragen 
strafbaar is gesteld bij artJkel. 35, eerste 
lid, 1°, van de wet van 27 juni 1969; dat 
hij door die fout schade lijdt voor alles 
wat hem in hoofdsom, opslagen en inte
rest toekomt en impliceert dat de door 
de eerste rechters uitgesproken veroor
deling (1.444.567 frank) met .131: 205 en 
596.158 frank wordt verhoogd; dat (eiser) 
bovendien aanvoert dat de aan (.verweer
der) verweten fout de betaling van de 
schulden in de boedel ernstig m gevaar 
heeft gebracht, daar de betrokkene biJ 
het gerechtelijk ah.koord een bevoor 
rechte schuldvordering van meer dan 
5 miljoen frank heeft aangevoerd, ( ... ) 
dat evenals de bedrijf.,.leJder die met con 
juncturele moeilijkheden te kamp.-,n 
heeft, en aan WH" geen fout kan worden 
verweten als h1j Zich· verg1st heeft biJ de 
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beoordeling over de te nemen beslissing, 
over de kans op slagen van zodanige ver
richting of een plan tot herstel van de 
onderneming, de vereffenaar recht heeft 
op wat toegeeflijkheid als hij zich in zijn 
beoordeling heeft vergist, indien hij ij
verig of vooruitziend is geweest en zijn 
gedragslijn redelijkerwijze kon worden 
verantwoord; dat de vereffenaar, die bij 
een rechterlijke beslissing is aangesteld 
terwijl hij helemaal niets te maken heeft 
met !fe vennootschap waarvan hij niet 
veel kent, vooreerst inlichtingen moet in
winneh om geen verkeerde initiatieven 
te nemen; ( ... ) dat, in strijd met de stel
ling van (eiser), de materHHe overtreding 
van een wets- of verordeningsbepaling 
op zichzelf geen fout uitmaakt die leidt 
tot de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de dader, tenzij die overtreding 
willens en wetens is begaan; dat die uit
eindelijk goedgekeurde rechtspraak dus 
oordeelt dat bij een strafrechtelijke over
treding de dader niet noodzakelijk en au
tomatisch een burgerrechtelijke fout 
heeft begaan; dat uit het voorafgaande 
blijkt dat (verweerder) niet onbezonnen 
heeft gekozen voor een oplossing waar
van hij moest voorzien dat daardoor de 
nieuwe sociale bijdragen ten gevolge van 
de voortzetting van de activiteit voorgoed 
onbetaald zouden blijven; dat hij niet be
sefte dat die bijdragen nooit zouden wor
den betaald en dat de veroordelingen die 
(eiser) had verkregen hem er niet kon
den toe brengen zijn onderzoek onmid
dellijk stop te zetten, daar er redelijke 
hoop bestond om voor allen tot een guns
tig resultaat te komen; dat de beslissing 
die een beoordelingsfout blijkt te zijn 
omdat ze, buiten aile inspanning, geen 
succes heeft gehad dus geen fout ople
vert "• 

terwijl, onder voorbehoud van het be
staan van een grond tot ontheffing van 
aansprakelijkheid, elke materiele over
treding van een wets- of verordeningsbe
paling', op zichzelf een fout uitmaakt die 
leidt tot de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de dader, mits die overtre
ding willens en wetens is begaan (artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek); voor 
het vervullen van deze laatste voorwaar
de het noodzakelijk en voldoende is dat 
de dader van de overtreding beseft dat 
hij de wet overtreedt, zonder dat boven
dien moet worden nagegaan of hij on
voorzichtig, nalatig of kortzichtig heeft 
gehandeld, dan wei of hij redelijkerwijze 
de schadelijke gevolgen van die overtre
ding moest voorzien; het bovenaan in het 
middel vermeld artikel 35, eerste lid, 1°, 

van de wet van 27 juni 1969 onder meer 
het niet betalen van de verschuldigde 
bijdragen binnen de voorgeschreven ter
mijn als een ogenblikkelijke strafrechte
lijke overtreding aanmerkt, wat impli
ceert dat het, om vast te stellen of de 
dader van de overtreding willens en we
tens de wet heeft overtreden, zonder be
lang is dat hij gedacht heeft dat hij later 
de bijdrageschuld zou kunnen betalen; 
het arrest te dezen, zoals is gezegd, heeft 
aangenomen dat verweerder had nagela
ten de bijdragen ten gevolge van de 
voortzetting van de activiteit van de ven
nootschap te betalen, hoewel hij wist dat 
dit verzuim een overtreding van de wet 
was; daaruit volgt dat het niet naar recht 
kon beslissen dat verweerder geen fout 
heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk 
was, maar aileen « een beoordelingsver
gissing » en oordelen dat verweerder zijn 
wettelijke verplichting om de verschul
digde sociale bijdragen op hun vervaldag 
te betalen niet « willens en wetens » had 
overtreden, op grond dat hij door een 
voortzetting van de activiteit van de ven
nootschap Anciens Etablissements T ... 
redelijkerwijze heeft « gehoopt » de acti
va van de vennootschap tegen een betere 
prijs te kunnen verkopen en dat hij, 
niettegenstaande de tegen hem uitge
sproken veroordelingen, niet heeft beseft 
of moest beseffen dat die bijdragen 
« nooit zouden worden betaald » (schen
ding van aile bovenaan in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de materiEHe 
overtreding van een wets- of veror
deningsbepaling op zichzelf een fout 
uitmaakt die leidt tot de strafrechte
lijke en burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de dader, mits die over
treding willens en wetens is begaan; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder, « als vereffe
naar, regelmatig heeft gedaan maar 
stelselmatig heeft nagelaten de des
betreffende bijdragen te betalen, 
hoewel (eiser) hem aanmaande die 
bijdragen te betalen en vonnis had 
genomen tot betaling ervan »; 

Dat het arrest aanneemt dat de 
niet-betaling van de sociale-zeker
heidsbijdragen een overtreding is, 
maar beslist dat verweerder geen 
fout heeft begaan, op grond « dat hij 
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niet besefte dat die bijdragen nooit 
zouden worden betaald >>; dat het ar
rest noch op die grond noch op eni
ge andere zijn beslissing 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 Brussel. 

3 oktober 1994 - 3° kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Simont. 

Nr. 413 

3° KAMER - 3 oktober 1994 

1° WE'ITEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKI;~iG !;II DE 
TIJD - DRAAGWIJDTE. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING - TERUGVORDERING - OMVANG -
WET 11 MAART 1977 - WERKING IN DE TIJD. 

3° WE'ITEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE Rt:IMTE - WERKI;IIG !;II DE 
TIJD - WERKLOOSHEID - TERUGVORDERJ;IIG 
- OMVA;~iG -WET 11 MAART 1977 

1 o In de regel is een nieuwe wet niet en
kel van toepassing op toestanden die 
na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar oak op de gevolgen van de onder 
de vroegere wet ontstane toestanden 
die zich voordoen of die voortduren on
der vigeur van de nieuwe wet, voor zo
ver die toepassing geen afbreuk doet 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten (1). (Art. 2, B.W.) 

2° en 3° Art. 4 wet 11 maart 1977, dat, 
door die te beperken, de omvang be
paalt van de terugvordering van de on
rechtmatig genoten werkloosheidsuit
keringen, is van toepassing op de 
rechtsvordering tot terugvordering die 
onder vigeur van die wet is ingesteld. 
(Art. 4, wet 11 maart 1977; art. 2 B.W.) 

(AZZAOU T. R.V.A.) 

ARREST ( verta/ing') 

(A.R. nr. S.94.0011.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 oktober 1993 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2 van bet Burgerlijk Wetboek, 1, 
2, 4 van de wet van 11 maart 1977 tot in
voering van een verjaringstermijn voor 
schulden jegens de uitbetalingsinstellin
gen voor werkloosheidsuitkeringen, 112, 
113 en 144 van de programmawet van 30 
december 1988, 

doordat bet arrest, bij de uitspraak 
over de tegenvordering die verweerder 
bij conclusie van 14 juni 1988 heeft inge
steld, beslist dat verweerder door bet 
neerleggen van die conclusie de bij de 
wet van 11 maart 1977, die op 30 juni 
1985 in werking is getreden, ingestelde 
driejarige verjaring geldig had gestuit, 
en vervolgens zegt dat die vordering ont
vankelijk en gegrond is en eiser bijge
volg veroordeelt tot betaling aan ver
weerder van bet bedrag van 648.935 
frank, zijnde de werkloosheidsuitkering 
die van 3 mei 1977 tot 14 december 1981 
onrechtmatig is genoten, vermeerderd 

(1) Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (A.C., 
1991-92, nr. 160); 12 feb. 1993, A.R. nr. 7835, en 
6 sept. 1993, A.R. nr. 8382 (1bid., 1993, nrs. 88 
en 328); zie Cass., 9 sept. 1993, A.R. nr. 9426 
(ibid., 1993, nr. 337) met cone!. van adv.-gen 
Liekendael in Bull. en Pas., 1993, I, nr 337 
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met de gerechtelijke interest, en doordat 
het arrest eisers middel afwijst ten beto
ge dat, met toepassing van artikel 4 van 
de wet van 11 maart 1977, de terugvorde· 
ring van de betwiste werkloosheidsuitke
ringen tot de periode van 14 december 
1978 tot 14 december 1981 diende be
perkt te blijven op grond « dat de wet 
van 11 maart 1977 eveneens een beper
king in de tijd instelde van de terugvor
derbare onrechtmatig genoten uitkerin
gen; dat die beperkende bepalingen bij 
de opheffing van de wet van 11 maart 
1977 met ingang van 1 januari 1989 zijn 
geschrapt; dat de tegenvordering dus 
naar recht verantwoord is »; 

terwijl artikel 4 van de wet van 11 
maart 1977 bepaalt dat de terugvordering 
van onrechtmatig genoten uitkeringen 
« zich niet verder mag uitstrekken dan 
tot de periode gelegen in de drie jaar 
v66r de dag waarcip de betrokkene het 
laatst onrechtmatig uitkeringen genoot »; 
die bepaling de terugvordering beperkt 
van de onrechtmatig genoten uitkerin
gen, die is ingesteld tijdens de verja· 
ringstermijn vastgelegd in de artikelen 1 
en 2 van de genoemde wet van 11 maart 
1977; de wet van 11 maart 1977 werd op
geheven bij artikel 113 van de program
mawet van 30 december 1988, welke be
paling krachtens artikel 14 van die wet 
op 1 januari 1989 in werking is getreden; 
ingevolge artikel 112 van de programma
wet van 30 december 1988 de bij de wet 
van 11 maart 1977 ingestelde verjarings
termijn vervangen is door een nieuwe 
verjaringsterijn, die op 1 januari 1989 is 
ingegaan, maar dat die bepaling geen be
perking meer bevat van de periode waar
voor de uitkeringen kunnen worden te
ruggevbrderd; artikel 4 van de wet van 
11 maart 1977, nu de opgeheven wet ai
leen van toepassing is op 'de toestanden 
die onder haar vigeur zijn ontstaan en 
voltrokken, moet worden toegepast op 
een terugvordering die v66r de opheffing 
van die wet is bevolen en die uitsluitend 
betrekking heeft op uitkeringen die v66r 
de genoemde opheffing zijn genoten; 
daaruit volgt dat het arrest, waaruit 
blijkt dat de terugvordering van de on
rechtmatig door eiser genoten uitkerin
gen, op 1 september 1982 door verweer
der is bevolen en dat die uitkeringen 
door eiser onrechtmatig zijn genoten tij
dens de periode van 3 mei 1977 tot 14 de
cember 1981, de verwerping van het door 
eiser aangevoerde verweermiddel, dat op 
het artikel 4 van de wet van 11 maart 
1977 is gegrond, niet naar recht verant
woordt, evenmin derhalve als diens ver-

oordeling tot betaling van het bedrag 
van 648.935 frank aan vereerder: 

Overwegende dat bet arrest uit
spraak doet over de terugvordering 
van uitkeringen die van 3 mei 1977 
tot 14 december 1981 onrecbtmatig 
aan eiser zijn betaald; dat bet arrest 
vaststelt dat verweerder die vorde
ring op 14 juni 1988 beeft ingesteld, 
onder vigeur van de wet van 11 
maart 1977 tot invoering van een 
verjaringstermijn voor scbulden je
gens de uitbetalingsinstelling voor 
werkloosbeidsuitkeringen; 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 11 maart 1977 bepaalt dat 
de terugvordering van onrecbtmatig 
genoten uitkeringen zicb niet verder 
mag uitstrekken dan tot de periode 
gelegen in de drie jaar v66r de dag 
waarop de betrokkene bet laatst on~ 
recbtmatig uitkeringen genoot; 

Dat die bepaling de tijdens de in 
de artikelen 1 en 2 van dezelfde wet 
bepaalde verjaringstermijn ingestel
de recbtsvordering tot terugvorde
ring van de onrecbtmatig betaalde 
uitkeringen beperkt; 

Overwegende dat de op 30 juni 
1985 in werking getreden wet van 11 
maart 1977 is opgebeven bij de pro
grammawet van 30 december 1988, 
die op 1 januari 1989 in werking is 
getreden; 

Dat artikel 112 van die program
mawet de opgebeven wet vervangt 
door nieuwe bepalingen, die· zijn 
weergegeven in artikel 7, § 13, van 
de besluitwet van 28 december 1944, 
die de terugvordering van de on
recbtmatig betaalde uitkeringen niet 
beperken; 

Overwegende dat, boewel in de re
gel een nieuwe wet niet enkel van 
toepassing is op toestanden die na 
baar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de gevolgen van de on
der de vroegere wet ontstane to'e
sti'mden die zicb voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de 
nieuwe wet, van die regel evenwel 
wordt afgeweken wanneer de on
middellijke toepassing van de nieu
we wet afbreuk doet. aan reeds on· 
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herroepelijk voltrokken vroegere 
toestanden; 

Overwegende dat het arrest arti
kel 4 van de wet van 11 maart 1977 
schendt door de · toepassing van die 
bepaling· op een rechtsvordering tot 
terugvordering, die onder vigeur van 
die. wet is ingesteld, te weigeren op 
grond dat zij is opgeheven; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over verweerders tegen
vordering; beveelt dat van dit arrest 
meldipg zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijke vern.ietig
de arrest; gelet op artikel1017, tweec 
de lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt verweerder in de 
kosten, verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Luik. 

3 oktober 1994 - 3• kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: inevr. Charlier - Anders
Juidende conclusie (2) de h. Leclercq, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Ge
rard en Simont. 

(2) Het O.M. concludeerde tot verwerping. 
Ret was van mening dat het enige middel faal
de naar recht. Het wees erop dat de RV.A., 
volgens de vaststellingen van het bestreden ar
rest, de werkloosheidsuitkeringen terugvorder
de die voor de periode van 3 mei 1977 tot 14 
december· 1981 onrechtmatig waren genoten 
en dat de beslissing tot terugvordenng was op 
1 september 1982 ter kennis '-:an e1ser ge
bracht. Het O.M. was van oordeel dat ongeacht 
de verjaringstermijnen die achtereenvolgens 
op die terugvordering van toepassmg waren, 
de omvang van de geoorloofde terugv.ordering 
onherroepelijk was vastgesteld op grand van 
de wetgeving die op die datum van 1 septem
ber 1982 van kracht was, te weten v6or de in
werkingtreding van de wet van 11 maart 1977 
(Zie Cass., 6 sept .. 1993, A.R. nr. 8254 A. C., 
1993, nr. 326). Volgens het O.M. was de toe
stand dienaangaande immers definitief voltrok
ken op dat ogenblik; op juridisch vlak was de 
toestand volledig afgehandeld (zie cone: .. proc.-

(Zie 1 ·ermlg noot op mlp;ende kolom.) 

Nr. 414 

3• KAMER - 3 oktober 1994 

1°VERJARING - Bt:RGERLIJKE ZAKEN -

TERMIJNEN (AARD, Dt:t:R, AANVANG, EI,.DE) 
- DUUR - ART. 2277 B.W. - VIJFJARIGE VER
JARING - BEGRIP - SCHULD WAARVAN HET 
BEDRAG IS BEPAALD '- SCHCLD WAARVAN 
HET BEDRAG IN EENMAI\L TERUGBETAAL
BAAH IS. 

2° VERJARING - BCRGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN (AARD, DlTR, AA~"VA,.G, EINDE) 
- Dt:t:R - ART. 2277 B.W. - VIJFJARIGE VER
.JARI;.,G - BEGRIP - TERUGVORDERI'I<G VAN 
HET ONVERSCHt:LDIGD BETAALDE. 

3° TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE - VER

JARING - BEGRIP. 

4° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-

GI:-.JG - VERJARING - TERMIJ:-.1 - Dt:t:R -
VORDERI:-.JG TOT TERCGBETALI:-.JG - 'ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERICIIG - VERGOE
DICIIGEN WEGENS ARBEIDSONGESCH!l(THElD 
- VERZEKERINGSINSTELLING - ARBEIDSON
GEVALLE!WERZEKERAAR. 

5° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING ARBEIDSO'I<GESCHIKT

HEIDSVERZEKERING - VERGOEDI'I<GE'i' WE
GENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID - \ERZE
KERINGSI"'STELLING - ARBEIDSONGEV AL -

{Vervolg noot van vorige kolom.) 

gen. Ganshof van der Meersch bij Cass., 22 
okt. 1970, Bull. en Pas., 1971, I, 144, inz. biz. 
156; cone!. proc.-gen. Krings bij Cass., 19 feb. 
1987, A.R. nr. 7514, ibid., 1987, I, 361, inz. biz. 
724 tot 729; cone!. adv.-gen. Liekendael bij 
Cass., 22 feb. 1988, A.R. nr. 7867, ibid., 1988, I, 
nr. 381, inz. biz. 744 tot 748, en bij Cass., 9 
sept. 1993, A.R. nr. 9426, ibid., 1993, I, nr.' 337, 
inz. biz. 670 en 671). Onderhavig arrest van het 
Hof neemt die beginselen inzake de werking 
van de wet in de tijd over. Ret oordeelt even
wei dat het recht van de R.V.A. op een terug
vordering, wat de omvang betreft niet op de, 
in het bestreden arrest vastgestelde, datum 
van de kennisgeving val". de beslissing tot te.
rugvordering, te weten 1 september 1982, ori
herroepelijk is vastgesteld, maar op de dag 
waarop de conclusie van de RV.A. is neerge
legd die de eis tot terugvordei-ing uitmaakt, te 
weten 14 juni 1988. Qe wet van 11 maart 1977 
is echter op 30 juni 1985 in werking getreden 
(B.S., 20 juni 1985). · 
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VORDERING TOT TERUGBETALING - AR
BEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - VERJA
RING - TERMIJN - DUUR. 

6° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE) 
- DUUR - ARBEIDSONGEVAL - VORDERING 
TOT TERUGBETALING - ZIEKTE- EN INVALI
DITEITSVERZEKERING - VERGOED!NGEN WE
GENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERZE
KERINGSINSTELLING - ARBEIDSONGEVAL
LENVERZEKERAAR. 

7° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE) 
- DUUR - ART. 2277 B.W. - VIJFJARIGE VER
JARING - BEGRIP - ARBEIDSONGEVAL 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING -
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING -
VERGOEDINGEN WEGENS ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - VORDERING TOT TERUGBETA
LING - VERZEKERI:'<JGSINSTELLING - AR
BEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR. 

1° De vijfjarige verjaring, die geldt voor 
al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of 
bij kortere termijnen, is niet toepasse
lijk op een schuld waarvan het bedrag 
is bepaald en in eenmaal terugbetaal
baar is (1). (Art. 2277 B.W.) 

2° en 3° De vijfjarige verjaring staat niet 
in de weg aan de invordering van ten 
onrechte betaalde bedragen (2). (Artt. 
1235, 1376, 1377, 2262 en 2277 B.W.). 

4°, 5°, 6° en 7° De vergoedingen we gens 
arbeidsongeschiktheid bepaald door de 
verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit zijn door de arbeidsonge
vallenverzekeraar die nalaat de verkla
ring bedoeld in het eerste lid van art. 
63, § 2, Arbeidsongevallenwet, tijdig te 
doen, verschuldigd vanaf het begin van 
de arbeidsongeschiktheid tot en met 
de dag van de verklaringen, aan de 
werknemer die, buiten de aangiftefor
maliteit, de voorwaarden vervult om ze 
te bekomen en die vergoedingen we
gens arbeidsongeschiktheid worden 
aan de getroffene betaald door de ver
zekeringsinstelling van de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, die 

(1) Zie Cass., 18 juni 1931 (Bull. en Pas., I, 
192). 

(2) Cass., 28 feb. 1850 (Bull. en Pas, 1850, I, 
268); z1e Cass., 12 dec. 1985, A.R. nr. 7373 (A.C., 
1985-86, nr. 254); 8 jan. 1990, A.R. nr. 8647 
(1bid., 1989-90, nr. 276). 

ze rechtstreeks verhaalt op de arbeids
ongevallenverzekeraar; die vordering 
tot terugbetaling van de betaalde ver
goedingen wegens arbeidsongeschikt
heid valt niet onder de toepassing van 
de ~n "!rt. 2277 B. W. bedoelde vijfjarige 
verJarmg (3). (Art. 63, § 2, derde lid 
Arbeidson&evallenwet; art. 2277 B.W.)' 

(• AXA BELGIUM , N.V. T. LANDSBOND DER 
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.940018.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1992 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2277 van het Burgerlijk Wetboek 
46, 56, 57, 58, 58bis, 59, 60 van de wet va~ 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- e~ invaliditeitsverzekering, 63, in
zo~derheld § 2, derde lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971 en 
17 van het koninklijk besluit van 31 de
cem~er 1_963 h<:mdende verordening op 
de u1tkermgen mzake verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, 

doordat het arrest, op de vordering tot 
terugbetaling van tussen 15 september 
en 29 oktober 1980 betaalde bedragen, 
die tegen eiseres, arbeidsongevallenver
zekeraar van de werkgever van de ge
troffene, door verweerder, de verzeke
ringsinstelling voor geneeskundige ver
zorging en uitkeringen van de getroffe
ne, is ingesteld op grand van artikel 63, 
§ 2, derde lid, van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, « (eiseres) veroor
deelt om aan . (verweerder) 29.931 frank, 
plus de wettehjke interest vanaf 10 okto
ber 1980 (gemiddelde datum van 15 sep
tember tot 29 oktober 1980) », alsmede de 
kosten en gerechtskosten van de beide 
instanties te betalen, op grand dat « de 
vijfjarige verjaring van artikel 2277 van 
het Burgerlijk Wetboek te dezen geen 
toepassing kon vinden, aangezien het ge
schil geen betrekking heeft op een toe
kenning van periodieke uitkeringen ''• 

(3) Zie Cass., 12 dec. 1988, A.R. nr. 8388 
(A.C., 1988-89, nr. 219); art. 106, § 1, eerste lid, 
5°, Z.I.V.-wet). 
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terwijl, volgens artikel 2277 van bet 
Burgerlijk Wetboek, « termijnen van al
tijddurende renten en van Iijfrenten, die 
van uitkeringen tot levensonderboud, bu
ren en buizen en pacbten van landei· 
gendommen, interesten van geleende 
sommen, en, in bet algemeen, al betgeen 
betaalbaar is bij bet jaar of bij kortere 
termijnen, verjaren door verloop van vijf 
jaren •; die korte verjaring de met in
komsten vergelijkbare scbulden bedoelt; 
te dezen, niet werd betwist dat de beta
lingen, waarvan verweerder terugbeta
ling eiste, waren verricbt van 15 septem
ber tot 29 oktober 1980 en evenmin dat 
zij vergoedingen waren, in de zin van de 
artikelen 46, 56, 57, 58, 58bis, 59 en 60 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplicbte ziekte- en invaliditeits
verzekering en van artikel 17 van bet ko
ninklijk besluit van 31 december 1963 
houdende verordening op de uitkeringen 
inzake verplicbte ziekte- en invaliditeits
verzekering; luidens artikel 63, § 2, derde 
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 de vergoedingen die door de 
verzekeringsinstelling van de verplicbte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering aan de 
getroffene zijn betaald, recbtstreeks door 
die instelling op de verzel<eraar kunnen 
worden verbaald; die vergoedingen te 
vergelijken zijn met de inkomsten en 
dus scbulden zijn waal'Op artikel 2277 
van bet Burger!ijk Wetboek toepassing 
vindt; daaruit volgt dat het arrest, door 
om de bovenvermelde redenen te beslis
sen dat de door verweerder tegen eiseres 
ingestelde vordering tot terugbetaling, 
met toepassing van artikel 2277 van bet 
Burgerlijk Wetboek, niet verjaard was, 
de in bet middel aangewezen wetsbepa
lingen scbendt : 

Overwegende dat luidens artikel 
2277 van het Burgerlijk Wetboek, 
termijnen van altijddurende renten 
en van lijfrenten, die van uitkerin
gen tot levensonderhoud, huren van 
huizen en pachten van landeigen
dommen, interesten van geleende 
sommen, en, in het algemeen, al 
hetgeen betaalbaar is bij het j aar of 
bij kortere termijnen, verjaren door 
verloop van vijf jaren; 

Overwegende dat een schuld 
waarvan het bedrag bepaald en in 
eenmaal terugbetaalbaar is, niet on
der de toepassing valt van voormeld 
artikel 2277, dat hoofdzakelijk ertoe 

strekt de schuldenaar te bescher
men tegen een verhoging van de 
schuld; die bepaling niet toepasse
lijk is op de ten onrechte betaalde 
bedragen, vermits de verpli,chting 
van de verkrijger niet bestaat in pe
riodieke uitkeringen, maar wel in 
een ~~_gggave Jn. 
eenmaaLy"~D-"onmchtmatigo:::Onmao
geno~clragen~ die verplichting niet 
.te~efgelijken is met de schuld van 
periodieke uitkeringen, vermits zij, 
eensdeels, niet voortvloeit uit de be
palingen inzake betaling ervan, 
maar wel uit de regels betreffende 
de betaling van onverschuldigde be
dragen en, anderdeels, in de beide 
gevallen noch de schuldenaar noch 
de schuldeiser dezelfde zijn; 

Overwegende dat uit het arrest 
volgt dat het geschil betrekking 
heeft op de << terugvordering », met 
toepassing van artikel 63, § 2, derde 
lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, door verweerder, 
de verzekeringsinstelling van de 
door een ongeval getroffen werkne
mer, van een bedrag van 29.931 
frank, zijnde de aan die werknemer 
betaalde vergoedingen wegens ar
beidsongeschiktheid volgens de ziek
te- en invaliditeitsverzekering; 

Overwegende dat, in zulk geval, 
de getroffene, schuldeiser van ver
goedingen wegens arbeidsonge
schiktheid, zijn recht ontleent aan 
de in het middel aangewezen bepa
lingen van de wetgeving inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
terwijl de verzekeringsinstelling haar 
eigen recht op terugbetaling van alle 
vergoedingen ontleent aan artikel 63, 
§ 2, derde lid, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, welke bepa
ling niet strekt tot bescherming van 
de schuldenaar, te dezen de arbeids
ongevallenverzekeraar, maar inte
gendeel voorziet in een sanctie tegen 
de arbeidsongevallenverzekeraar die 
heeft nagelaten de verzekeringsin
stelling tijdig te verwittigen dat hij 
weigerde het geval ten laste te ne
men; 
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Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat het geschil geen betrek
king heeft op de toekenning van pe
riodieke uitkeringen, zodat het zijn 
beslissing dat artikel 2277 van het 
Burgerlijlr Wetboek niet toepasselijk 
is, naar recht vera:ntwoordt; 

Dat het middel nl.et kan worden 
aarigenomen; 

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

3 oktober .1994 - 3'' kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, -afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 415 

3" KAMER - 3 oktober 1994 

ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGI'IJG
ALLERLE! - VERWITTIGI"iG VA!Ii DE VERZE-

. KERI~GSI'-!STELLI\IG I!liZAKE ZIEKTE EN I.'\i
VALIDITEIT - _ W!JZIGI'\iG I!\1 DE GRAAD VA '\I 
ARBEIDSOl\JGESCHIKTHEID - VERZUYI VAN 
DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR -
GEVOLG 

De arbeidsongevaUenverzekeraar die na
laat de verzekeringsinstelling binilen 
de wettelijke termijn te verwittigen 
van een wijziging in de graad van ar
beidsongeschiktheid van de getroffene, 
moet aan de verze]feringsinstelling de 
arbeidsongeschiktheidsvergoeding van 
het stelsel van de ziekte- en mvalidi
teitsverzekering terugbetalen tot de 
dag waarop hij die wijziging ter ken-

nis brengt vail de verzekeringsinstel
ling, voor zqver de getroffene de voor
waarden vervult om de uitkeringen 
van de ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring te verkrijgen; of die arbeidsonge
schiktheid al dan niet veroorzaakt is 
door het arbeidsongeval doet niet ter 
zake (1). (Art. 63, § 2; derde en vierde 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

(COMMERCIAL UNION BELGIUM NV T. N.v.s:M.) 

(A.R. nr. S.94.0019.F) 

3 oktober 1994 - 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter :-
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui-. 
dende conclusie van de h .. Leclercq, advo
caat-generaal ~ Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 416 

2" KAMER - 4 oktober 1994 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERI"lG - SCHORSDfG - BEGRIP 

2° STEDEBOUW ~ SANCTIES - WEIGE

RI"'G VAN REGCLARISATIEVERGCN!\II'\fG -
BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE._ VERJA-. 
RING VAN DE STHAFVORDERI'\IG - SCHOR
SI'\IG 

Noot arrest nr 415 

(1) Zte Cass., 4 Jan. 1982, A.R nr. 6408 (A. C., 
1981-82, nr 273), 27 feb .. 1984, A.R. nr. 4166 
(Ibid., 1983-84, nr 357); 6 nov 19B9, A.R. nr. 
6762 (Ibid., 1989-90, nr 145). 
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1° ·De verjaring · van de strafvordering 
wordt geschorst wegens het bestaan · 
van een wettelijk beletsel voor het in
stellen of het uitoefenen van de straf
vordering (1). 

zo De verjaring van de strafvoi:dering in
gesteld wegens overtreding van art. 44, 
§ 1.1, Wet Ruimtelijke Ordening en. 
Stedebouw wordt · niet · gescharst ·door 
een bij de Raad van State aanhangig 
beroep tot nietigverklaring van· de wei
gering tot het verlenen van een regula
risatievergunning. 

(ACKERMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0723.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat eiser vervolgd 

wordt om, onder meer, zonder vooraf- · 
gaande schriftelijke en uitdrukke
lijke vergunning tussen 1 november 
en 13 november 1990, een onbewoon
baar hoevegebouw gesloopt te heb
ben tot en met de funderingen; 

Overwegende dat eisers verweer 
dat geen vergunning vereist was, 
noch het oordeel van de rechters 
over . die telastlegging, het vooraf 
oplossen van een. rechtsvraag i;rnpli
ceren; dat de omstandigheid dat bij 
de Raa:d van State een beroep tot 
nietigverklaring van de· weigering 
tot het verlenen van een regularisa
tiever.gunning aanhangig . is, gee'n 
wettelijk beletsel voor. bet instellen 
of het uitoefenen van de strafvorde
ring vor:rrit; mit~diel). ·de. v~rjaring 
van de strafvordering niet ~chorst; 

Dat het middel faalt. naar recht; 

(1) Zie Cass., 3> dec. 1985, A.R. nr. 9841 (A.C, 
1985-86, nr. '224), en Cass.; 19 jan.' 1982 (A. C.; 
1981-82, nr. 298). · ' ' · 

En overwegende dat de substan
tii:He of op s.traffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

4 oktober 1994 - 2" kamer- Voorzit-
ter: de h. D'Haenens, voorzitter '- Ver-

1 slaggever: de h. Dhaeyer - Gelijklui
. dende conclusie van de h. Goeminne, 
· adyocaat-generaal - Advocaat: mr. De
; nys, Brussel. 

Nr. 417 

ze KAMER - 5 oktober 1994 

1° JEUGDBESCHERMTNG - VOORLOPI
GE MAATREGEL VAN BEWARING.-'- BEG RIP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - JEUGDBESCHERMING - VOOR
LOPIGE MAATREGEL VAN BEWARING ~ BE· 
GRIP. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING ...:_ JEUGDBESCHERMING -
VQORLOPIGE MAATREGEL VAN BEWARING
BEG RIP 

1", zo en.3° Een door de jeugdrechter ge
nomen voorlopige maatregel van bewa-. 
ring is geen vrijheidsbeneming en 
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geen aanhouding in de zin van de Wet 
Voorlopige Hechtenis (1). (Artt. 1 en 16 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

(D ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1178.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel geen 

verband houdt met de bestreden be
slissing en dus niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de beschikking, 

waarin de jeugdrechter overeenkom
stig de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming maatre
gelen neemt ter bescherming van de 
minderjarigen, geen vrijheidsbene
ming of aanhouding is in de zin van 
de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel kritiek oefent op de 
rechtspleging voor de jeugdrecht
bank; 

(1) Eiseres, die eerst als minderjarige werd 
beschouwd, was bij beschikking voorlopig ge
plaatst. Toen de jeugdrechter nadien vernam 
dat zij meerderjarig was, hief hij terstond die 
maatregel op en werd de betrokkene onder be
vel tot aanhouding geplaatst. Het eerste cassa
tiemiddel betoogde dat de jeugdrechter bet 
uur niet had gepreciseerd waarop hij de plaat
sing bevolen had, zodat bet Hof onmogelijk 
kon nagaan of hij die beschikking minder dan 
24 uur na de vrijheidsbeneming had gewezen. 
Het tweede cassatiemiddel, waarin geen 
schending van wettelijke bepalingen werd aan
gevoerd, betoogde dat bet bevel tot a&nhou
ding een • tweede vrijheidsbeneming • ople
verde en een • tweede gevangenisstraf • 
derhalve onwettig was. Het O.M. was van oar
dee! dat het tweede middel niet ontvankelijk 
was, omdat het niet aangaf waarin de aange
voerde onwettigheid hestand. 

Dat het dienaangaande niet ont
vankelijk is; 

5 oktober 1994 - 2• kamer- Voorzit
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J.Ph. 
Mayence, Charleroi. 

Nr. 418 

1 e KAMER - 6 oktober 1994 

WEGVERKEER - VERKEERSREGLEMENT 
(ARTT. 1 TOT 87) - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALIN
GEN) - ART. 19 - ART. 19.3 - ART. 19.3.3° -
BESTUURDER DIE NAAR LINKS AFSLAAT -
TEGENLIGGER- VERKEERSLICHTEN- VAST
STELLING VAN DE VOORRANG. 

Wanneer op een kruispunt waar het ver
keer door verkeerslichten wordt gere
geld, een bestuurder naar links afslaat 
om de rijbaan te verlaten, hebben zijn 
tegenliggers die voor een verkeerslicht 
moeten stoppen, op dat kruispunt te
genover hem niet de in de art. 19,3.3", 
Wegverkeersreglement bedoelde voor
rang (1). 

(1) Zie Cass., 10 april 1990, A.R. nr. 3390, 
volt. zitting (A.C., 1989-90, nr. 477); 6 nov. 1990, 
A.R. nr. 4131 (ibid., 1990-91, nr. 128), en 11 jan. 
1994, A.R. nr. 7297 (supra nr. 11). 
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(GRIMAU T. CORNE, ZURICH N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0518.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6.2, 19.3.3°, 60.1 en 61.1.1° en 2° 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest beslist dat eiser vol
ledig aansprakelijk is voor het verkeers
ongeval dat de eerste verweerder is over
komen en zegt dat eisers rechtsvorde
ring tot vergoeding van de schade aan 
zijn autovoertuig ten gevolge van dat on
geval niet gegrond is, op grond : « ... dat 
de verklaringen van de partijen met be
trekking tot de verkeerslichten op het 
ogenblik van bet ongeval tegenstrijdig 
zijn; dat (eiser) betoogt dat hij pas naar 
links is afgeslagen op het ogenblik dat 
de lichten op rood zijn gesprongen ter
wijl (de eerste verweerder) - die een 
motorfiets bestuurde die uit tegenoverge
stelde richting kwam gereden - betoogt 
dat bij het kruispunt is opgereden onder 
bet groene licht dat pas op oranje is ge
sprongen toen hij bet midden van het 
kruispunt bereikte; ... dat overigens de 
onbetrouwbare getuigenis van de passa
gierster van (eiser) op dat punt geen dui
delijkheid scbept; dat haar ter plaatse 
opgestelde verklaring, enerzijds, gedeel
telijk strijdig is met die van (eiser) en, 
anderzijds, met betrekking tot de ver
keerslichten niet formeel is (voor mij is 
de moto door bet rode licht gereden); ... 
dat (eiser), nu hij niet aantoont dat (de 
eerste verweerder) door een rood licbt is 
gereden, niet kan aanvoeren dat hij 
daardoor de voorrang zou hebben verlo
ren die hij krachtens artikel 19.3.3°, van 
bet Wegverkeersreglement had (nu de 
verkeerslichten hoven de verkeersregels 
gaan); dat hij evenmin kan betogen dat 
het naderen van gei'ntimeerde (lees : ap
pellant, te weten de eerste verweerder) 
voor hem een hindernis uitmaakte die 
hij niet kon voorzien; dat de zichtbaar
heid op de plaats van het ongeval im
mers 200 meter bedraagt; dat (eiser) bij
gevolg de moto zag of moest zien 
aankomen; dat (eiser) in feite heeft be-

kend dat bij bet afslaan heeft aangevat 
zonder zich vooraf ervan te vergewissen 
dat de weg in tegengestelde richting vrij 
was en dat hij zijn maneuver zonder ge
vaar voor de andere weggebruikers kon 
uitvoeren (zie zijn verklaring: wanneer 
het licbt op rood springt zet ik aan en 
zie het licbt van een moto aankomen); 
dat zijn onvoorzicbtigheid de enige oor
zaak is van het ongeval dat anders niet 
op die wijze zou zijn gebeurd; dat er 
geen fout van de (eerste verweerder) is 
aangetoond », 

terwijl artikel 6.2 van het Wegver
keersreglement bepaalt dat de verkeers
tekens hoven de verkeersregels gaan; ar
tikel 60.1 van hetzelfde reglement be
paalt dat de verkeerslichten tot de ver
keerstekens behoren; artikel 19.3.3° van 
dat regelement een verkeersregel uit
vaardigt door te bepalen dat « de be
stuurder die naar links afslaat voorrang 
moet verlenen aan de tegenliggers op de 
rijbaan die hij gaat verlaten »; bijgevolg 
op een kruispunt waar het verkeer door 
verkeerslichten wordt geregeld, de tegen
liggers van een bestuurder die naar links 
afslaat om de rijbaan te verlaten, en die 
voor een verkeerslicht moeten stoppen, 
op het kruispunt ten aanzien van de be
stuurder die naar links afslaat niet de 
voorrang van artikel 19.3.3° van het weg
verkeersreglement genieten; de appel
rechter heeft vastgesteld, enerzijds, dat 
er op het litigieuze kruispunt verkeers
lichten met een rood, oranje en groen 
licht stonden; hij, anderzijds, heeft vast
gesteld dat er twijfel bestaat over de 
kleur van het licht op het ogenblik dat 
de eerste verweerder het kruispunt is op
gereden en dus niet heeft uitgesloten dat 
het licht rood of oranje kon zijn, wat be
tekende dat het teken niet mocht worden 
voorbijgereden; hij bijgevolg niet naar 
recht kon beslissen dat eiser hoe dan 
ook voorrang moest verlenen aan de eer
ste verweerder die uit tegenovergestelde 
richting kwam gereden, nu het naderen 
van die verweerder voor eiser geen on
voorzienbare hindernis was (schending 
van de artikelen 6.2, 19.3.3°, 60.1 en 
61.1.1°, van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer); 
de appelrechter zijn beslissing om eiser 
aansprakelijk te stellen voor het ongeval 
en geen fout ten laste van eerste verweer
der te leggen dus niet naar recht verant
woordt (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 
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Over de door eerste verweerder 
opgeworpen grand van niet-ontvan
kelijkheid: het middel is zonder be
lang: 

Overwegende dat verweerder be
toogt dat het arrest, ook al was het 
middel gegrond dat is afgeleid uit de 
schending van artikel 19.3.3° van het 
wegverkeersreglement, toch naar 
recht verantwoord blijft door de niet 
bekritiseerde overweging dat « (ei
ser) heeft bekend dat hij het afslaan 
heeft aangevat zonder zich vooraf 
ervan te vergewissen dat de weg in 
tegenstelde richting vrij was en dat 
hij zijn maneuver zonder gevaar 
voor de andere weggebruikers kon 
uitvoeren »; 

Overwegende dat het hof van be
roep door voormelde overweging 
zijn beslissing dat eiser een fout 
had begaan naar recht verant
woordt; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid in zoverre dient te worden 
aangenomen; 

Overwegende dat, met betrekking 
tot verweerders houding, het onder
zoek van de grand van niet-ontvan
kelijkheid met het onderzoek van 
het middel samenhangt; 

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 6.2 van 

het wegverkeersreglement bepaalt 
dat de verkeerstekens hoven de ver
keersregels gaan; dat daaruit volgt 
dat wanneer op een kruispunt, waar 
het verkeer door verkeerslichten 
wordt geregeld, een bestuurder naar 
links afslaat om de rijbaan te verla
ten, zijn tegenliggers die voor een 
verkeerslicht moeten stoppen, op 
dat kruispunt tegenover hem niet de 
in artikel 19.3.3°, van het wegver
keersreglement, bedoelde voorrang 
hebben; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat. de verklaringen van de 
partijen tegenstrijdig zijn met be
trekking tot de verkeerslichten op 
het ogenblik van het ongeval; ( ... ) 
dat ( ... ) getuigenis van de passagier-

ster van (eiser) op dat punt geen 
duidelijkheid schept »; 

Dat daaruit volgt dat er zowel ten 
aanzien van eiser als van verweer
der twijfel bestond over de kleur 
van het verkeerslicht; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat eiser, niettegenstaande die twij
fel, alleen aansprakelijk is voor het 
ongeval, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat ten aanzien van verweeder geen 
enkele fout is aangetoond; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

6 oktober 1994 - 1• kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 419 

1 e KAMER - 7 oktober 1994 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL GE
GROND OP WETSBEPAL!NGEN DIE VAN OPEN
BARE ORDE ZIJN- VEREISTE FEITELIJKE GE
GEVENS - GEE:'I! VASTSTELLI:'I!GEN - GE
VOLG. 
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Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
bet middel dat, oak al is bet gegrond 
op een wetsbepaling die de openbare 
orde raakt, niet aan de feitenrecbter is 
voorgelegd en waarover deze evenmin 
op eigen initiatief lweft beslist, wan
neer de feitelijke gegevens die voor de 
beoordeling ervan noodzakelijk zijn, 
niet blijken uit de bestreden beslissing 
of uit stukken waarop bet Hoi vermag 
acbt te slaan (1); dit is met name het 
geval met bet middel waarin voor het 
eerst voor bet Hoi scbending wordt 
aangevoerd van art. 30 E.E.G.-Verdrag. 

(VEILINGSZAAL VAN DE VERENIGI!'IG VOOR TEN
TOONSTELLINGEN VAN HET PALEIS VAN SCHO

NE KUNSTEN N.V. T. MATTHYS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8370) 

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

Over bet tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 30 van het 
Verdrag van Rome van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap (E.E.G.-Verdrag), goedge
keurd bij wet van 2 december 1957, 

doordat het bestreden arrest overeen
komstig artikel 69, § 1, 3, WHP stelt (op 
p~ 4, 3• alinea, tweede zin) dat in het ka
der van de wet van 14 juli 1991 de uit
sluiting van de kunst-, verzamelings- of 
antiekvoorwerpen - behoudens tapijten 
en juwelen - slechts geldt in de mate 
waarin de desbetreffende verrichtingen 
plaatsvinden in zalen die daarvoor « ge
woonlijk » zijn bestemd en op grond van 
deze motivering het door de eerste rech
ter aan eiseres opgelegd verbod beves
tigt, 

terwijl artikel 30 E.E.G.-Verdrag be
paalt dat kwantitatieve invoerbeperkin
gen en alle maatregelen van gelijke wer
king tussen de Lid-Staten verboden zijn; 
dat artikel 30 rechtstreekse werking 
heeft in Belgie en als fundamenteel be
ginse] irizake het vrij _verkeer van goede
ren van openbare orde is; dat een beper-

(1) Cass., 11 juni 1993, A.R. nr. 7976 (A.C, 
1993, nr. 280). 

king van verkoopmethoden een verboden 
maatregel van gelijke werking is; dat het 
beperken van de mogelijkheid om kunst
voorwerpen en antiek openbaar te verko
pen tot zalen die daarvoor « gewoonlijk , 
zijn bestemd, een beperking betekent 
van de verkoopmethoden die kunnen 
worden aangewend bij het openbare ver
kopen van kunstvoorwerpen en derhalve 
een beperking betekent van het vrij ver
keer van goederen, 

terwijl het bestreden arrest, zonder 
vast te stellen dat het eventuele sta
kingsbevel - om de kunstvoorwerpen 
die eiseres aanbood te verkopen in de 
Margritte-zaal van het Casino van 
Oostende (lees : Knokke) - geen beper
king inhield van de interstatenhandel of 
noodzakelijk was op grond van dwingen
de eisen die verband houden met de be
scherming van de consument of enige 
andere dwingende reden, derhalve arti
kel 30 E.E.G.-Verdrag schendt: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat een partij voor 
de feitenrechter heeft aangevoerd 
dat de wettelijke regeling bij ver
koop van kunstvoorwerpen het vrije 
verkeer van goederen kan beperken; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie in zijn arrest van 24 november 
1993, (A. Keck en D. Mithouard), be
slist dat als een maatregel die de 
handel tussen de Lid-Staten al dan 
niet rechtstreeks, daadwerkelijk of 
potentieel kan belemmeren, niet 
kan worden beschouwd de toepas
sing op produkten uit andere Lid
Staten van nationale bepalingen die 
bepaalde verkoopmodaliteiten aan 
banden leggen of verbieden, mits 
die bepalingen van toepassing zijn 
op alle marktdeelnemers die op het 
nationale grondgebied activiteiten 
ontplooien, en mits zij zowel rech
tens als feitelijk dezelfde invloed 
hebben op de verhandeling van na
tionale produkten en op die van pro
dukten uit andere Lid-Staten; 

Dat de feitelijke gegevens die no
dig zijn voor de beoordeling van de 
feitelijke invloed op de verhandeling 
van de produkten, niet blijken uit de 
bestreden beslissing of uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan; 
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Dat het middel nieuw, mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

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

7 oktober 1994 - 1" kamer- Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. De Gryse en Houte
kier. 

Nr. 420 

1 e KAMER - 7 oktober 1994 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) - BORG
SOM - LAATIIJDIGE VRIJMAKING - INTE
REST - BANKWAARBORG. 

Het recht op interest dat de artt. 9 en 
15 D van het ME. van 14 okt. 1964 hou
dende het Algemeen Lastenkohier 
voor Overheidsopdrachten, in geval 
van laattijdige vrijmaking van de borg
sam aan de aannemer verlenen, geldt 
oak als de aannemer een bankwaar
borg stelde en de borgtocht te laat is 
vrijgemaakt (1). 

(1) Zie Cass., 4 sept. 1992, A.R. nr. 7830 
(A.C., 1992, nr. 588). 

(VLAAMSE GEMEENSCHAP 
T. ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0399.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over l1et tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van artikelen 9 en 15 D 
van het Ministerieel Besluit van 14 okto
ber 1964 houdende het Algemeen Lasten
kohier voor Overheidsopdrachten, 1134 
en 1156 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt tot betaling aan verweerster 
van 28.337 BF ten titel van interest we
gens laattijdige vrijgave van de borgsom, 
met verwerping van het verweer van ei
seres dat de intresten niet verschuldigd 
zijn nu verweerster een bankwaarborg 
stelde en niet daadwerkelijk een bedrag 
stortte, om reden dat « de wijze waarop 
de borgstelling is geschied geen afbreuk 
doet aan het contractueel overeengeko
men principe van de forfaitaire vergoe
ding in geval van laattijdige vrijgave "• 

terwijl het aan de bedoeling van de in 
het middel vernoemde bepalingen van 
het Ministerieel Besluit houdende het Al
gemeen Lastenkohier beantwoordt dat 
voor de berekening van de interest ver
schuldigd wegens laattijdige vrijgave van 
de borgsom als grondslag wordt gena
men het bedrag dat de aannemer daad
werkelijk aan de borgstellingskas heeft 
gestort, zodat het arrest met de genoem
de beslissing de in het middel genoemde 
bepalingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 9 en 15 D van het ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964, de 
aannemer die recht heeft op de vrij
gave van de borgtocht, recht heeft 
op interest zoals berekend in het ge
noemde artikel 15 D; 

Dat de interest geacht wordt de 
schade te vergoeden die een tardie
ve vrijmaking van borgtocht heeft 
veroorzaakt; 

Dat de rente ook verschuldigd is 
als ·de aannemer een bankwaarborg 
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stelde en de borgtocht te laat wordt 
vrijgemaakt; 

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

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, zonder nader 
acht te slaan op de « pleitnota » die 
door eiseres werd neergelegd buiten 
de termijnen van de artikelen 1087 
en 1094 van het Burgerlijk Wetboek, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiseres in de kosten; 

7 oktober 1994 ...:... 1 • kamer- Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conc/usie van 
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Delahaye en Nelis
sen Grade. 

Nr. 421 

3• KAMER - 10 oktober 1994 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING - DEELTIJDSE ARBEIDSREGELING -
NORMAAL GEMIDDELD MAANDLOON - BE
GRIP. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING - DEELTIJDSE ARBEIDSREGELING -
NORMAAL GEMIDDELD MAANDLOON - VOOR
DELEN - JAARLIJKSE UITKERINGEN - BERE
KENING. 

3° LOON - ALGEMEEN - NORMAAL GEMID
DELD MAANDLOON - VOORDELEN - JAAR
LIJKSE VITKERINGEN - BEREKENINGEN. 

1° Het normaal gemiddeld maandloon, 
als bedoeld in art. 171ter, § 4, van bet 
Werkloosbeidsbesluit 20 dec. 1963, in
gevoegd bij art. 12 van bet KB. van 28 
mei 1986, betreft de brutobezoldiging 
die de werknemer, tewerkgesteld in 
een deeltijdse arbeidsregeling, gemid
deld als tegenprestatie voor de gelever
de arbeid per kalendermaand als 
maandloon ontvangt (1). 

2° en 3° Voor de berekening van bet nor
maal gemiddeld maandloon bedoeld bij 
art. 171ter, § 4, Werkloosbeidsbesluit 
20 dec. 1963, ingevoegd bij art. 12 van 
bet KB. van 28 mei 1986, komen niet 
in aanmerking, de voordelen die niet 
maandelijks als maandloon, maar jaar
Jijks worden uitgekeerd zoals einde
jaarspremie of vakantiegeld. 

(R.V.A. T. LEENDERS) 

ARRE:ST 

(A.R. nr. S.94.0009.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1993 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over bet middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 171 ter, § 1 en 
§ 4, 171sexies 1°, 17octies, § 1, 1°, 171no
nies, § 1 en § 2, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, ingevoegd bij 
artikel 12 van het koninklijk besluit van 
28 mei 1986, artikel 171sexies, 1°, vervan
gen bij artikel 1 koninklijk besluit 3 ok
tober 1988, artikel 171octies, § 1, 1°, litte
ra d, ingevoegd bij artikel 1 koninklijk 
besluit 14 december 1988, artikel 171no
nies, § 1, vervangen bij artikel 2 konink
lijk besluit 3 oktober 1988 en artikel 
171nonies, § 2, vervangen bij artikel 1 
koninklijk besluit 17 januari 1990, de ar
tikelen 83quater, § 1, en 83sexies, § 1, 1° 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid, artikel 83qua
ter, § 1, ingevoegd bij artikel 2 van het 
ministerieel besluit van 18 oktober 1991 
en vervangen bij artikel 2 ministerieel 
besluit 11 augustus 1986, artikel 83sexies, 

(1) De aan het Hof voorgelegde feiten da
teerden van v66r de vervanging van art. 
171 ter, § 4, van het K.B. 20 dec. 1963, inge
voegd bij art. 12 van het K.B. 28 mei 1986, 
door art. 28, § 2, K.B. 25 nov. 1990. 
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§ 1, 1°, .ingevoegd bij artikel 12 ministe
rieel beshiit 3 juli 1985 en gewijzigd bij 
artikel 2 ministerieel besluit 6 juli 1990, 
de artikelen 3 en 5 van de C.A.O. nr. 43 
van 2 mei 1988 tot wijziging en coordina
tie van de collectieve arbeidsovereen
komsten nrs. 21 en 23 betreffende de 
waarborg van een gemiddeld minimum 
maandinkomen, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk. besluit van. 29 
juli 1988, en, voor zoveel als nodig de ar
tikelen 118, 119, 120, 121, 122, 123 en 125 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
inzake arbeidsvoorziening en werkloos
beid, 

doordat, bet bestreden arrest ·bet bo
ger beroep van verweer_ster ontvankelijk 
en gegrond verklaarde; de bestreden ad
ministratieve beslissing d.d. 20 februari 
1992 vernietigde en, opnieuw·wijzende, 
voor recbt zegde dat verweerster vanaf 2 
oktober 1992 recbt beeft op werkloos-
heidsuitkeringeri als voltijdse werkneem
ster, op grand van volgende motieven : 

Het door (verweerster) verdiende 
maandelijks refertli)loon was immers bo
ger dan bet gemiddeld minimum maand
inkomen zoals bepaald in de C.A.O. d.d. 
25 juli 1975 gesloten in de Nationale Ar
beidsraad en gewijzigd bij de C.A.O. nr. 
43 van 2 mei 1988 (K.B. 29 juli 1988, B.S. 
26 augustus 1988) waarvan artikel 5 voor
ziet: "Bij ontstentenis van een in pari
tair comite gesloten andersluidende col
lectieve arbeidsovereenkomst, beeft het 
in artikel 3 bepaalde gemiddeld maand
inkomen betrekking op alle elementen 
van bet loon die verb and bouden met 'de 
normale arbeidsprestaties . waarop de 
werknemer recbtstreeks of onrecbt
streeks ten laste van zijn werkgever 
recbt beeft. Deze elementeri omvatten 
onder meer bet loon in geld of il\ natura, 
bet vast of veranderlijk loon alsmede de 
premies en voordelen waarop de w'erkne
mer recht beeft ten laste v~m de werkge
ver uit boofde van zijn normale arbeids
prestaties,' dit wil zeggen prestaties die 
in de arbeidswet en in de collectieve ar
beidsovereenkomsten, vermeld' · zijn Em 
die per onderriem:ingin bet arbeidsregle- ' 
ment werden gespecifieerd ... " In. de . 
commentaar bij deze C.j\.Q. wordt onder 
"norn:iale arbeidsp'restaties" nader uit
eerigezet met welke beloningen. of belo
ningsvormen geen rekenihg dient gebou
den. Daaronder zijn de noties vakantie-
geld er1 eindej aarspremie . niet terug te . 
Vinden. Het v:akaritiegel(i en eindej.a:ars- · 
premie moet derl).alve mede als ber.eke- -
ningsbasis worden genomen bij toepas
sing van bet bovenstaande. en: allesiins 

toont beroepene geen andere recbtsnorm 
aan welke tot een ander oordeel zou 
k11nnen leiden. Het beroep is in die zin 
gegrond. Aan bet bestuur wordt de bere
kening gelaten van de . toe te kennen 
werkloosbeidsuitkeringen code voltijds 
werknemer >>, 

terwijl, volgens bet·· bestreden arrest 
de eindejaarspremie en bet vakantiegeld 
onder bet maandloon bedoeld in artikel 
171ter, § 4, van bet koninklijk besluit 
van 20 december 1963 begrepen zijn; de 
eindejaarspremie in de bedrijven op bet 
einde van betjaar in eenmaal uitbetaald 
wordt; bet wettelijke vakantiegeld geen 
tegenprestatie is van arbeid die ter uit
voering · van een, arbeidsovereenkomst 
verricbt wordt; overeenkomstig artikel 
171ter, § 4, van bet koninklijk besluit 
van 20 december 1963 inzake arbeids
voorziening .en werkloosbeid de werkne
mer tewerkgesteld in. een deeltijdse ar
beidsregeling, die bet in de artikelen ll!l, 
119, 120, 121 1 122, 123 en 125 van bet ge
noemde koninklijk .besluit vereiste aan
tal- arbeidsdagen bewijst . en zicb 
inscbrijft als werkzoekende voor een vol
tijdse dienstbetrekking, met een werkne
mer met een voltijdse arbeidsregeling 
gelijkgesteld wordt op voorwaarde dat 
bij normaal gemiddeld een maandloon 
verdient dat ten minste gelijk is aan zes
entwintigmaal bet dagelijks referteloon 
( = refertemaandloon) zoals door de mi
nister vastgesteld; Luidens artikel 83se
xies, § 1 van bet ministerieel besluit van 
4 juni 1964 bet refertedagloon voor de 
werknemers van 21 jaar en meer 1126 
bedraagt van bet gemiddeld minimum 
maandinkomen zoals bepaald in de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 van 
25 juli 1975 betreffende de waarborg van 
een gemiddeld minimum maandinko
men, algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 9 september 1975; 
Dit refertemaandloon met bet maand
loon dat de deeltijdse werknemer nor
maal gemiddeld verdient vergeleken 
moet worden; Onder « maandloon , de 
bruto-bezoldiging verstaan .wordt die de 
werknemer per kalendermaand · ont
vangt, bet betreft loon dat betaald wordt 
voor een pepaalde maand, met uitslui
ting van de voordelen die niet maande
lijks dbeb jaarlijks worden uitgekeerd; 
Het « normaal , maandloon aarrduidt dat 
bet gebruikelijk · loon in aanmerking 
wordt genomen en dat geen rekeriing' ge
bouden wordt met een eventueel lager 
maandloon ten gevolge van ziekte, ge
deeltelijke werkloosheid, vakantie, verlof 
zond.er · wedqe · of .. onwettige. afwezigheid, 



Nr. 422 HOF VAN CASSATIE 823 

noch met een eventueel hoger maand
loon ·ten gevolge van occasioneel verrich
te overuren; Het « gemiddeld , maand
loon erop duidt dat bij variabel loon het 
maandelijks referteloon met het maand
loon dat « gemiddeld » over· een ruimere 
arbeidscyclus verdiend wordt vergeleken 
moet worden; Het normaal loon dat ge
middeld maandelijks verdiend wordt bij
gevolg · uitsluitend betrekking heeft op 
vergoedingen. wegens arbeidsprestaties 
die maandelijks worden uitbetaald; 

zodat, het bestreden arrest het maand
loon dat verweerster normaal gemiddeld 
per kalendermaand verdiende in haar 
deeltijdse arbeidsregeling en dat over
eenkomstig ten onrechte verhoogd heeft 
met het vakantiegeld en de eindejaars
premie (schending van alle in het cassa
tiemiddel ingeroepen wetsbepalingen, in 
het bijzonder artikel 171 ter, § 4, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
inzake . arbeidsvoorziening en werkloos
heid, 83, sexies § 1, 1°, van het ministe
rieel besluit van 4 juni 1964. inzake werk
loosheid}: 

Overwegende dat het normaal ge
middeld maandloon, bedoeld in arti
kel 171ter, § 4, van het Werkloos
heidsbesluit van 20 december 1963, 
de brutobezoldiging betreft die de 
werkmemer, tewerkgesteld in een 
deeltijdse arbeidsregeling, gemid
deld als tegenprestatie voor de gele
verde arbeid per kalendermaand als 
maandloon ontvangt; dat voordelen 
die niet maandelijks, maar jaarlijks 
worden uitgekeerd, zoals de einde
jaarspremie of het vakantiegeld, 
niet in aanmerking komen voor de 
berekening van dit normaal gemid
deld maandloon; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door op grand van bepalingen 
van de collectieve arbeidsovereen
komst nr. 43 van 2 mei 1988 betref
fende de waarborg van een gemid
deld minimum maandinkomen het 
aan verweerster uitbetaald vakantie
geld en de eindejaarspremie wel in 
aanmerking te nemen voor het bere
kenen van het in voormeld artikel 
171 ter, § 4, bedoeld normaal gemid
deld maandloon, laatstgenoemde 
.wetsbepaling schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hager beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artikel 1017, twee
de lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te. Brussel. 

10 oktober 1994 - 3e kamer'- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 422 

3e KAMER - 10 oktober 1994 

ARBEIDSREGLEMENT - KE:\0\ISGJin;-.;G 
- STRAFBEPALI:o.!G - STRAF - VOR:W - TER· 
MIJN. 

Noch art. 17 Arbeidsreglementenwet 
noch enige andere wetsbepaling ver
plichten de werkgever op straffe van 
nietigheid de straf schriftelijk ter ken
nis te brengen van de werknemer ui
terlijk de eerste werkdag na die waar
op een tekortkoming is vastgesteld. 

(VAN CAUTER T. O.M.O.B.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0013.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, o'p 20 oktober 1993 door 
het Arbeidshof te Antwerpen, afde
ling Hasselt, gewezen; 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 16 en 17 
van de wet van 8 april 1965 tot instelling 
van de arbeidsreglementen, 

doo;dat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat 
te dezen de regelmatigheid van een aan 
eiser, ·met toepassing van artikel 49 van 
het op verweersters bedienden toepass~
lijk arbeidsreglement, opgelegde sanctle 
ingevolge zijn gedragingen van 17 en 18 
december 1991, ter discussie stond, ei
sers obrspronkelijke vordering tot nietig
verklaring van de doorgevoerde sanctie 
en herstel van zijn arbeidsvoorwaarde~ 
afwijst, op volgende gronden: « Het el
genlijke debat wordt gevoerd rond de 
vraag of de aanzegging van de tucht
maatregel, die mondeling gebeurd is, op 
20 december 1991, overeenstemt met het 
bepaalde in artikel 17 van de wet va~ 8 
april 1965, luidens hetwelk de sanct1es, 
op straffe van nietigheid, uiterlijk de eer
ste werkdag na die waarop de tekortko
ming is vastgesteld, door de wer~gever 
of door zijn aangestelde ter kenms wor
den gebracht van diegenen die ze heb
ben · opgelopen. Het Arbeidsreglement 
van O.M.O.B. zegt in artikel 50 dat de 
sancties worden getroffen door de di
recteur-generaal en, in afwezigheid, door 
de adjunct-directeur-generaal; het perso
neels!id wordt vooraf gehoord en mag 
zich Iaten bijstaan; de genomen sancties 
worden bekendgemaakt in aanwezigheid 
van het personeelslid en, zo hij het 
wenst, van zijn eventuele verdediger. I.n 
de praktijk volgt daarna. no~. - zoals 1~ 
casu blijkt - een schrlftehJke bevestl
ging van de opgelegde maatregel. De 
eerste rechter heeft (eiser) gevolgd in 
zijn stelling luidens welke het ter kenni.~ 
brengen schriftelijk moet gebeuren. W:lJ 
delen' deze mening niet. Een regel, d1e 
een formaliteit oplegt welke op straffe 
van nietigheid moet vervuld worden, 
moet uit een duidelijke wettekst voort
vloeien; zie in dit verband de precieze 
voorschriften in de Arbeidsovereenkom
stenwet, o.m. wat de opzegging of het 
ontslag om dringende redenen betreft. 
Het !outer gebruik van de term "ter ken
nis brengen " in de wet tot instelling van 
de arbeidsreglementen houdt geen ver
plichting van enig formalisme in; .de stel
ling, volgens welke het ter kenn.ls bren
gen in de vorm van een geschnft moet 
gebeuren, is een toevoeginr, aa~ . de ,wet. 
De exegese rond de term not1f1er ( = 
notum facere) in de franstalige tekst ':an 
de wet is niet afdoende. De betekemng 

van een geschrift kan nuttig zijn « ad 
probandum >>. In casu is evenwel niet 
voor betwisting vatbaar - zie de erken
ning door (eiser) in zijn conclusie v66r 
de eerste rechter - dat de maatregel op 
20 december 1991 door de bevoegde amb
tenaar (mondeling) werd ter kennis ge
bracht. De aanzegging is gebeurd in 
overeenstemming met de praktijk van 
O.M.O.B., op basis van het Arbeidsregle
ment van de onderneming; deze praktijk 
is niet strijdig met de wet », 

terwijl tussen partijen niet betwist 
werd dat eiser gesanctioneerd werd over
eenkomstig de artikelen 49 en 50 van het 
in de schoot van verweerster op 9 janua
ri 1976 opgemaakte en op 18 augustus 
1989 aangepaste arbeidsreglement; lui
dens laatstgenoemde bepaling de 
sancties getroffen worden door de di
recteur-generaal en, in zijn afwezigheid 
door de adjunct-directeur-generaal, na 
het personeelslid vooraf gehoord te heb
ben, en deze sancties « worden bekend
gemaakt in aanwezigheid van het perso
neelslid, en, zo hij het wenst, van zijn 
eventuele verdediger »; Overeenkomstig 
artikel 16 van de wet van 8 april 1965 tot 
instelling van de arbeidsreglementen, die 
luidens haar artikel 1 van toepassing is 
op de werknemers en de werkgevers, 
aan de werknemers alleen de bij het ar
beidsreglement gestelde straffen mogen 
worden opgelegd; Luidens artikel 17 van 
genoemde wet de straffen uiterlijk de 
eerste werkdag na die waarop een te
kortkoming is vastgesteld, door de werk
gever of door zijn aangestelde ter kennis 
moeten worden gebracht van degenen 
die ze hebben opgelopen, een en ander 
op straffe van nietigheid; deze verplichte 
« ter kennis brenging » veronderstelt dat 
de werknemer schriftelijk op de hoogte 
wordt gebracht van de te zijnen aanzien 
getroffen sanctie, zoals onder andere ~!lo
ge blijken uit de Franse wetsbepalmg 
« notifier », en uit de in artikelen 11, 
twaalfde lid, 12, zevende en veertiende 
lid, van dezelfde wet gebruikte identieke 
uitdrukking, 

zodat het arbeidshof niet wettig ver
mocht de mondelinge kennisgeving, aan 
eiser, van de te zijnen opzichte opgeleg
de sanctie, regelmatig te verklaren en ei
sers vordering derhalve niet wettig kon 
afwijzen (schending van alle in de aan
hef van het middel aangehaalde wetsbe
palingen): 

Overwegende dat, luidens artikel 
17 van de wet van 8 april 1965 tot 
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instelling van de arbeidsreglemen
ten, de straffen, op straffe van nie
tigheid, uiterlijk de eerste werkdag 
na die waarop een tekortkoming is 
vastgesteld, door de werkgever of 
door zijn aangestelde ter kennis 
moeten worden gebracht van dege
nen die ze hebben opgelopen; 

Dat het de bedoeling van de wet
gever is dat de werknemer snel zou 
worden ingelicht maar niet dat de 
wijze waarop hij wordt ingelicht van 
de straf, op straffe van nietigheid 
aan bepaalde vormvereisten zou 
worden onderworpen; 

Dat die wetsbepaling noch enige 
andere wetsbepaling de werkgever 
verplichten op straffe van nietigheid 
de straf schriftelijk ter kennis te 
brengen van de werknemer; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen, zonder deswege te wor
den bekritiseerd, dat eiser binnen 
de wettelijke termijn mondeling 
werd ingelicht betreffende de gena
men straf; dat zij oordelen dat die 
wijze van kennisgeving niet in strijd 
is met het voorschrift van de wet; 

Dat zij aldus 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. 

10 oktober 1994 - 3• kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete- Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Ad~·ocaten · 
mrs Houtekier en De Bruyn 

Nr. 423 

3• KA~ER - 10 oktober 1994 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UTKE
RI:\!G - PASSEO'iDE DIE;\;STBETREKKIO'iG -
BETWISTI"'G OVER LICHA:\TEL!JKE OF !llEO'iTA
LE GESCHIKTHEID - PROCEDl-RE - DRAAG
WIJDTE. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UTKE
RI:'I!G - VERLATEO'i VA'-i PASSEO'iDE DIEO'iST 
BETREKKI"'G - WETTIGE REDE.'I - O'iTSLAG 
OP MEDISCHE GRO;\;DE'-i - ~EDISCH o-.DER
ZOEK DOOR AA"'GEWEZEO'i GE;\;EESHEER -
WERKLOOSHEIDSBl-REAU - WERK'\E:\IER 
GESCHIKT \"ERKLAARD - GEVOLG. 

1° Art. 33 M.B. 26 nov. 1991 vindt aileen 
toepassing, blijkens de bewoordingen 
ervan, bij het verlaten of het weigeren 
van een dienstbetrekking (1). (Art. 33 
M.B. 26 nov. 1991.) 

2° Art. 33 M.B. 26 nov. 1991 houdt niet 
in dat de werknemer die op medische 
gronden wordt ontslagen en nadien 
door de geneesheer aangewezen door 
het werkloosheidsbureau geschikt 
wordt verklaard, moet worden geacht 
een passende dienstbetrekking zonder 
wettige reden te hebben verlaten (2). 
(Art. 33 M.B. 26 nov. 1991.) 

(R.V.A. T DE WILDE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0068.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1994 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 44, 51, 52, 
139, 140 en 141 van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, van arti
kel 33 van het ministerieel besluit van 26 
november 1991 houdende de toepassings
regelen van de werkloosheidsreglemente
ring, van de artikelen 1148 van het Bur 

(1) en (2) Zie Cass., 23 dec 1985, AR nr 
7199 (A.C, 1985-86, nr 275) 
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gerlijk Wetboeken 32.5 van de wet van 3 
juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten; 

doordat het bestreden arrest bij beves
tiging van het vonnis a quo het hoger be
roep van eiser tegen Iaatstgenoemd von
nis ontvankeiijk doch ongegrond ver
kiaart op grond van voigende overwegin
gen: « dat (eiser) voorstaat dat (verweer
ster) het initiatief nam voor de con
tractbeeindiging; door de overhandiging 
van het doktersattest aan de werkgever 
heeft (verweerster) gebruik gemaakt van 
de overmacht ais beeindigingsmodus van 
de arbeidsovereenkomst, zodat er in casu 
sprake is van werkveriating ( ... ) dat in 
die omstandigheden artikei 51, § 2, 2°, 
van het K.B. van 25 november 1991 en 
artikei 33 van het M.B. van 26 november 
1991 van toepassing zijn, en dat het feit 
dat de erkende R.V.A.-geneesheer be
trokkene geschikt heeft bevonden voor 
het werk dan ook bewijst dat deze een 
passende dienstbetrekking zonder wetti
ge redenen heeft verlaten ( ... ) de R.V.A. 
terecht voorhoudt dat het overhandigen 
van een medisch attest dat besiuit tot ar
beidsongeschiktheid aileen geen voidoen
de grond vormt om te besiuiten tot een 
ontsiag dat het redelijk gevoig is van een 
foutieve houding van de werknemer ( ... ) 
dat hieruit voigt dat de R.V.A. aitijd de 
ingeroepen medische redenen client te 
onderzoeken, en wei in die mate dat 
client nagegaan of er een · definitieve ar
beidsongeschiktheid voor het overeenge
komen werk kan weerhouden worden. 
Dat dan ook in concreto client onder
zocht of de werknemer in casu (verweer
ster), ai dan niet schuid had aan de on
derliggende oorzaak van de con
tractbeeindiging, en de R.V.A. de bewijs
Iast van een eventueie schuld van de 
betrokkene draagt; ( ... ) Dat echter op het 
formulier C4 (stuk 3, adm. doss.) op 
13.12.1991 als "juiste oorzaak van de 
werkloosheid " werd vermeid : " ME
DISCH(E) OVERDRACHT ", en dat voor
aisnog hiervan geen tegenbewijs wordt 
geieverd; inderdaad heeft (verweerster) 
hierover ondervraagd op 29.10.1921, circa 
elf maanden na de verbreidng van het 
arbeidscontract, tijdens dit verhoor ver
kiaard : " ... ik (kan wei werken als dien
ster, maar niet met werkuren vanaf 
06.00 's morgens. Ik heb nl. last van 
slaapstoornissen ... " ( ... ) Dat dan ook het 
doktersonderzoek, verricht ter uitvoering 
van artikel 51, § 2, 2°, van het K.B. van 
25.11.1991 en artikel 33 van het M.B. van 
26.11.1991, circa negen maanden na de 
verbreking van het arbeidscontract, het 

bewijs van de schuid hieraan, m.a.w. de 
foutieve houding van de werkneemster, 
niet ten genoege van recht bijbrengt; Dat 
overigens, overwegende dat (verweer
ster) omwille van haar gezondheidstoe· 
stand werd afgedankt, er geen sprake is 
van een bewezen foutieve houding van 
(verweerster) bij de verbreking van het 
arbeidscontract, vermits haar houding 
door haar gezondheidstoestand gerecht· 
vaardigd werd en men bezwaarlijk kan 
stellen dat zij alsdan, zelfs bij een naar 
later mogelijk foutief gebleken diagnose, 
foutief handelde. ( ... ) "• 

terwijl eiser voor de appelrechter o.m. 
voorhield dat krachtens de artikeien 44 
en 51, meer bepaald § 1, van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 de 
werkloze om werkloosheidsuitkeringen 
te kunnen genieten wegens omstandig
heden onafhankelijk van zijn wil zonder 
arbeid en zonder loon moet zijn; de 
werkloze in de mate op grand van een 
daartoe ingestelde wettelijke procedure 
meer bepaald in artikel 51, § 2, 2°, en 
voor zoveel als nodig de artikelen 139, 
140 en 141 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de werkloos
heidsreglementering juncto artikei 33 
meer bepaald het derde lid ervan, van 
het M.B. van 26 november 1991 houden
de de toepassingsregelen van de werk
loosheidsreglementering, door de daartoe 
aangewezen geneesheer voor eiser wordt. 
besioten tot zijn lichamelijke of mentale 
geschiktheid om een dienstbetrekking 
uit te oefenen, geacht wordt een passen
de dienstbetrekking zonder wettige re
den te hebben verlaten en derhalve ge
acht wordt werkloos te zijn wegens 
omstandigheden afhankelijk van zijn wil; 

zodat het arrest in de mate het ener
zijds vaststelt dat « in concreto dient on
derzocht of de werknemer ( ... ) al dan 
niet schuld had aan de onderliggende 
oorzaak van de contractbeeindiging ( ... ) , 
en anderzijds « het doktersbezoek ( ... ) de 
foutieve houding van de werkneemster 
niet ten genoege van recht bijbrengt ( ... ) 
er geen sprake is van een bewezen fou
tieve houding van (verweerster) bij de 
verbreking van het arbeidscontract ,, aan 
de wettelijke voorwaarden bedoeid in de 
artikelen 44, 51, meer bepaald § 1, en 
voor zoveel als nodig § 2, 2°, 139, 140 en 
141 van het K.B. van 25 november 1991 
juncto ariikel 33 van het M.B. van 26 no
vember 1991 een wettelijke voorwaarde 
toevoegt in de mate voornoemde artike
len in tegenstelling tot het thans opgehe
ven artikel 134 van het opgeheven K.B. 
van 20 december 1963 niet !anger van 
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werkloosheid door eigen toedoen of 
schuld, wat het bewijs van een foutieve 
gedraging impliceert, spreken doch 
slechts van omstandigheden afhankelijk 
van de wil van de werkloze wat niet 
noodzakelijk een foutieve gedraging im
pliceert (schending van de artikelen 44, 
51, meer bepaald § 1, en voor zoveel als 
nodig § 2, zo, 139, 140 en 141 van het K.B. 
van 25 november 1991 juncto artikel 33 
van het M.B. van 26 november 1991); het 
arrest in zoverre het vaststelt dat het be
staan van een definitieve arbeidsonge
schiktheid voor het overeengekomen 
werk een onderzoek impliceert naar de 
eventuele schuld van verweerster aan de 
onderliggende oorzaak van de con
tractbeeindiging tevens schending in
houdt van artikel 33 van het M.B. van 26 
november 1991 nu krachtens laatstge
noemd artikel, meer bepaald het derde 
lid ervan, de werkloze die door de voor 
eiser, krachtens de daartoe voorziene en 
bij het inroepen van overmacht door de 
R.V.A. verplicht te volgen wettelijke pro
cedure, aangewezen geneesheer lichame
lijk of mentaal geschikt wordt verklaard 
om een dienstbetrekking uit te oefenen 
zonder wettige reden een passende 
dienstbetrekking heeft verlaten en der
halve werkloos is wegens omstandighe
den afhankelijk van de wil van de werk
nemer ( schending van de artikelen 44, 
51, meer bepaald § 1, en voor zoveel als 
nodig § 2, zo, 139, 140 en 141 van het K.B. 
van 25 november 1991 en van artikel 33 
van het M.B. van 26 november 1991); het 
arrest, gelet op wat voorafgaat,' ten slotte 
niet wettig kon oordelen dat de arbeids
overeenkomst wegens medische over
macht beeindigd was (schending 'van ar
tikel 32, 5°, van de wet van 3 juli 1978 en, 
voor zoveel nodig, van artikel 1148 van 
het Burgerlijk Wetboek); het arrest even
min wettig kon vaststellen dat het dok
tersonderzoek de foutieve houding van 
de werkneemster niet ten genoege van 
recht bijbrengt nu in de mate op grond 
van de daartoe bestemde wettelijke pro
cedure door de voor eiser aangeduide ge
neesheer wordt vastgesteld dat verweer
ster mentaal of lichamelijk geschikt is 
om een in casu contractueel overeenge
komen dienstbetrekking uit te oefenen 
deze geschiktverklaring krachtens arti
kel 33 van het M.B. van 26 november 
1991 impliceert dat verweerster zonder 
wettige reden een passende dicnstbe
trekking heeft verlaten C ;chend.wg van 
artikel 33 van het M.B. van 26 november 
1991); het arrest in zoverre het het vonnis 
a quo bevestigt, gelet op · wat voorafgaat, 

evenmin kon oordelen dat verweerster 
gerechtigd is op werkloosheidsuitkerin
gen vanaf 30 november 1992 (schending 
van artikel 52 van het K.B. van· 25 no
vember 1991) : 

Overwegende dat bet middel er
van uitgaat dat verweerster baar 
dienstbetrekking beeft verlaten; 

Dat bet arrest evenwel vaststelt 
dat verweerster « omwille van baar 
gezondbeidstoestand werd afge
dankt »; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 51, § 1, tweede lid, 2°, van bet 
Werkloosbeidsbesluit van 25 novem
ber 1991, de werknemer die wordt 
ontslagen slecbts werkloos wordt 
wegens omstandigbeden afbankelijk 
van zijn wil, indien het ontslag het 
redelijke gevolg is van zijn foutieve 
bouding; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 33 van bet ministerieel be
sluit van 26 november 1991, blijkens 
haar bewoordingen, alleen toepas
sing vindt bij bet verlaten of het 
weigeren van een dienstbetrekking; 

Dat die bepaling niet inboudt dat 
de werknemer die op medische 
gronden werd ontslagen en nadien 
ingevolge de in die bepaling bedoel
de procedure gescbikt wordt ver
klaard, moet worden geacbt een 
passende dienstbetrekking zonder 
wettige reden te bebben verlaten; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 oktober 1994 - 3• kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter.
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 
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Nr. 424 

2e KAMER - 11 oktober 1994 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - MAGISTRAAT VAN HET OPEN· 
BAAR MINISTERIE - TEGENWOORDIGHEID 
TER TERECHTZITTING - NIET-VER~IELDING 
- WETTIGHEID. 

Onwettig is het arrest in strafzaken, 
wanneer het proces-verbaal van de te
rechtzitting waarop de zaak is behan
deld, geen melding maakt van de 

. naam van de persoon die het O.M. ver
tegenwoordigde op de terechtzitting en 
de vermeldingen van het arrest dat 
verzuim niet goedmaken (1). (Artt. 153, 
190, 210 en 211 Sv.) 

(VANHOCDT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1622.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1993 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Simone 
Vanhoudt: 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het proces-ver

baal van de terechtzitting van 1 ok
tober 1993, waarop het Hof van Be
roep te Antwerpen de zaak in voort
zetting heeft behandeld, de aanwe
zigheid niet vermeld van een magis
traat van het openbaar ministerie; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest desomtrent geen vermelding 
bevat; dat het Hof mitsdien onmoge
lijk kan nagaan of op de voornoem
de terechtzitting een bevoegde ma
gistraat van het openbaar ministerie 
tegenwoordig was; 

Dat het middel gegrond is; 

{1) Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2621 {A.C., 
1988-89, nr 411). 

Om die redenen, vernietigt het ar
rest in zoverre het Simone Van
houdt veroordeelt. 

11 oktober 1994 - 2e kamer- Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Dhaeyer - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
lahaye. 

Nr. 425 

2" KAMER - 11 oktober 1994 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN
CORRECTIO;'I;ELE RECHTBANK - GEWETTIG
DE YERDE:\;KING - ONMOGELIJKHEID OM DE 
RECHTBA:\;K SA!YIEN TE STELLEN. 

Wanneer het Hof van Cassatie, op het 
verzoek van de procureur des Konings 
strekkende tot verwijzing van een bij 
de correctionele rechtbank aanhangige 
zaak naar een andere rechtbank, vast
stelt dat de correctionele rechtbank on
mogelijk kan worden samengesteld 
zonder bij partijen en derdeil gewettig
de verdenking te wekken met betrek
king tot de onpartijdigheid en de ob
jectiviteit van de beslissing, verwijst 
het de zaak naar een andere correctio
nele rechtbank (1). (Artt. 542, 544 en 
545 Sv.) 

{1) Cass., 19 april 1994, A.R. nr. P.94.0276.N 
(A.C., 1994, nr. 187). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE VET.:RNE INZAKE 
SEYNAVE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1181.N) 

HET HOF;- ... 
Overwegende dat het ver-

zoekschrift strekt tot verwijzing van 
de zaak, die aanhangig is bij de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne, 
naar een andere correctionele recht
bank, wegens de onmogelijkheid om 
het rechtscollege van de Correctio
nele Rechtbank te Veurne samen te 
stellen; 

Gelet op de artikelen 542, 544 en 
545 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

Overwegende dat geen lid van de 
rechtbank in deze zaak zitting kan 
nemen omdat zij in de zaak ten las
te van de beklaagden hetzij optra
den als onderzoeksrechter, hetzij 
zitting namen in de raadkamer, het
zij jeugdrechter zijn; 

Overwegende dat aldus blijkt dat 
de correctionele rechtbank waarbij 
de vervolgingen aanhangig zijn ge
maakt, onmogelijk kan worden ge
vormd om in de zaak uitspraak te 
doen zonder bij de partijen en bij 
derden gewettigde verdenking te 
doen ontstaan met betrekking tot de 
onpartijdigheid en de objer:.tiviteit 
van de beslissing; 

Dat er grond bestaat om de vorde
ring in te willigen en de berechting 
van de zaak op te dragen aan een 
andere correctionele rechtbank; 

Om die redenen, verwij st de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Brugge. 

11 oktober 1994 - 2• kamer- Voorzit
ter en verslaggevet: de h. Holsters, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal. 

Nr. 426 

2• KAMER - 11 oktober 1994 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN - VORM EN TERMIJ~ VOOR MEMO
RIES EN STl:KKEN - VOORLOPIGE HECHTE
NIS - VERZOEKSCHR!Ff TOT UTSTEL OM 
MEMORIE IN TE DIENEN - GEE~ VER:\1EL
D!NG VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDER
TEKENAAR. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - VER
LENG!NG VAN DE TERMIJ~EN - VER
ZOEKSCHRIFT TOT T.:ITSTEL OM MEMORIE I~ 
TE DIENEN - GEEN VERMELDI"'G VAN DE 
HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR. 

1 o en 2° Het Hof slaat geen acht op een 
inzake voorlopige hechtenis ter griffie 
neergelegd verzoekschrift tot uitstel 
om een memorie in te dienen, onderte
kend met een leesbare handtekening 
met de vermelding « loco », maar zon
der vermelding van de hoedanigheid 
van de ondertekenaar (1). 

(MAL!LA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1189.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

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

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het stuk, betiteld « ver
zoekschrift tot uitstel om een memo
rie in te dienen », dat op 3 oktober 
1994 ter griffie van het Hof werd 
neergelegd en ondertekend is met 

(1) Zie Cass., 2 Jan 1992, A.R. nr 6199 (.4.C, 
1991-92, nr. 224). 
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een leesbare handtekening met de 
vermelding « loco », doch zonder 
vermelding van de hoedanigheid 
van de ondertekenaar, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

11 oktober 1994 - 2• kamer- Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Dhaeyer - Gelijk
Juidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal. 

Nr. 427 

2• KAMER - 12 oktober 1994 

1° HOGER BEROEP STRAFZAKEN 
(DOUANE- EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BE
SLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSING -
STRAFVORDERI:'i!G - OPENBAAR Ml:\IISTERIE 
- BEKLAAGDE- ONTSTENTENIS VAN HOGER 
BEROEP - GEVOLG. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONT
STENTENIS VAN HOGER BEROEP- APPELGE
RECHT - BESLISSING - VERNIETIGING -
GEVOLG. 

1° Wanneer noch door het O.M noch 
door de beklaagde hager beraep wordt 
ingesteld, dan is de tegen die beklaag
de ingestelde · strafvordering niet aan
hangig bij de rechter in hager beraep 
(1). (Art. 202 Sv.) 

2° Wanneer een in hager beroep gewe
zen beslissing vernietigd wordt amdat 
de appelrechter kennis heeft genamen 

(1) Cass., 28 maart 1977 (A.C., 1977, 813). 

van de strafvordering, ofschoon die bij 
hem niet aanhangig was, geschiedt de 
vernietiging zondel' verwijzing (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LI!IK T. PUTTERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0446.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 30 november 1993 
en 16 februari 1994 gewezen door 
het Hof vail Beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van het open
baar ministerie tegen het op 30 no
vember 1993 gewezen arrest van het 
Hof van Beroep te Luik : 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 202 
van het Wetboek van Strafvorde-
ring: . 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, bij het vonilis van 18 mei 
1992, dat ten aanzien. van verweer
der en een medebeklaagde bij ver
stek en ten aanzien van Joseph .Ca
bodi op tegenspraak is gewezen, 
iedere beklaagde wegens versch,il
lende ten laste gelegde feiten ver
oordeeld heeft tot een enkele gevan
genisstraf en gel<;lboete; 

Overwegende dat Joseph Cabodi 
op 1 juni 1992 in hoger beroep is ge
komen, daarin gevolgd door het 
openbaar ministerie, dat evenwel 
dat beroep beperkt heeft tot d,e be
slissing op de tegen . <;lie' medebe
klaagde ingestelde st'rafvordering; 
dat verweerder geen hoger beroep 
heeft ingesteld; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Luik dus geen kennis diende 
te nemen van de tegen verweerder 
ingestelde strafvordering en daar
over geen uitspraak kon doen; 

(2) Zie het arrest iri de vorige noot; zie 0ok 
Cass., 26 jan. 1993, A.R. nr .. 5870 (A. C., 1993, 
nr. 53). 
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Overwegende dat de kosten ten 
laste van de Staat moeten blijven; 

Om die redenen, ... vernietigt het 
arrest van 30 november 1993, in zo
verre het uitspraak doet over de te
gen Claude Putters ingestelde straf
vordering; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen grand 
is tot verwijzing. · 

12 oktober 1994 - 2• kamer- Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Lebeau, Eupen. 

Nr. 428 

2• KAMER 7 12 okto!Jer 1994 

1° STRAF -ANDERE STRAFFEN __:_ VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN- ONWETTIG· 
HElD - VERNIETIGING - OMVANG. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANG -
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - STRAF - VER
VAL VAN HET RECHT TOT STUREN- ONWET
TIGHEID. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG -
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - BEKLAAGDE - CASSATIEBEROEP 

VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE - VEROOR
DELING VAN DE VERZEKERAAR- GEEN CAS
SATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR - GE
VOLG. 

1 o en 2" De onwettigheid van de als straf 
uitgesproken vervallenverklaring van 
het recht een voertuig te besturen 
strekt zich uit tot de gehele veroorde
ling wegens het misdrijf waarvoor het 
rijverbod werd opgelegd (1). 

3° 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, oak al heeft de vrij
willig tussengekomen partij tegen die 
beslissing geen cassatieberoep inge
steld (2). 

(MOREAUX T. Dl GIACOMO, AXA BELGIUM N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0634.F) 

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

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

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel: schending van artikel 195 
van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van de be
roepen beslissing, eiser veroordeelt 
tot een enkele straf, namelijk een 
geldboete van 120 frank, verhoogd 
met negenhonderd negentig decie
men, .of tot een vervangende gevan-

(1) Cass., 13 .okt. 1993, A.R. nr. P.93.0389.F 
(A. C., 1993,. nr. 407). 

(2) Cass., 14 sept. 1994, A.R. nr. P.94.0538.F 
(A:C., 1994, supra, nr. 378). 
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genisstraf van een maand en hem 
tevens voor de duur van een maand 
vervallen verklaart van het recht tot 
het besturen van elk motorvoertuig; 

Overwegende dat het vonnis ner
gens in de motivering de vervallen
verklaring en de duur ervan verant
woordt; 

Overwegende dat het verval van 
het recht tot het besturen van een 
motorvoertuig een bestanddeel is 
van de hoofdstraf, zodat die onwet
tigheid zich tot de gehele veroorde
ling uitstrekt; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat de op de voor
ziening van eiser uitgesproken ver
nietiging van de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging tot gevolg heeft van 
de niet defintieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die een gevolg is 
van eerstgenoemde beslissing, ook 
al is het cassatieberoep tegen een 
niet definitieve beslissing voorals
nog niet ontvankelijk; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de naamloze vennoot
schap Axa Belgium, vrijwillig tus
sengekomen partij, verzekeraar van 
de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van eiser : 

Overwegende dat voor de feiten
rechter geen geding is gedaan tus
sen eiser en verweerster en dat het 
vonnis geen veroordeling uitspreekt 
ten voordele van laatstgenoemde en 
tegen eiser; 

Dat de voorziening niet ontvanke-
lijk is; . 

Overwegende evenwel dat, ook al 
heeft verweerster zich niet in cassatie voorzien, de op de voorziening 
van eiser, beklaagde, uitgesproken 
vernietiging van de beslissing op de 
door verweerder tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvordering elke 
bestaansreden ontneemt aan de be-

slissing op de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij tegen verweer
ster; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van het 
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 Doornik, 
zitting houdende in hoger beroep. 

22 oktober 1994 - 2• kamer- Voorzit
ter en vei'slaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 429 

1 e KAMER - 13 oktober 1994 

1° SUCCESSIERECHTEN VERZl:IM 
VAN AANGIFTE - STRAFBEPALING - FISCA
LE BOETE - GEEN FOL'T - GEVOLG - BE
OORDELING - BEVOEGDHEID. 

2° MACHTEN - UITVOERENDE MACHT -
SUCCESSIERECHTEN - VERVOLGINGEN EN 
GEDINGEN - FISCALE BOETEN - KWIJT
SCHELDING- BEZWAAR- MINISTER VAN FI
NANCIEN - BEVOEGDHEJD - GRENZEN. 

3° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
SUCCESSIERECHTEN - VERZUIM VAN AAN
GIFTE :_ STRAFBEPALING - FISCALE BOETE 
- GEEN FOUT - GEVOLG - BEOORDELING -
BEVOEGDHEID. 
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1°, 2° en 3° Met name bij verzuim van 
aangifte, worden de partijen van de in 
het Wetboek van Successierechten 
vastgestelde fiscale boeten vrijgesteld 
" indien zij bewijzen dat zij niet in 
lout zijn », waarbij de beoordeling van 
de lout onder de bevoegdheid valt van 
de Rechterlijke Macht; de bepaling 
van voormeld wetboek, volgens welke 
de minister van Financien " beslist 
over de bezwaren die de kwijtschel
ding van de fiscale boeten tot voor
werp hebben "• kent aan de minister 
geen uitsluitende bevoegdheid toe; 
meer bepaald, verleent zij aan de mi
nister niet de bevoegdheid om de rech
ter te vervangen bij de beoordeling of 
de partijen al dan niet bewijzen dat zij 
niet in lout zijn. (Artt. 126 tot 128, 131 
en 141, tweede lid, W.Succ.) 

(DELCOUR 
T. BELGJSCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0436.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 131 (zowel in de bewoordingen 
van v66r de wet van 22 december 1989 
als in de latere versie ervan), en 141, 
tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 
308 van 31 maart 1936 tot invoering van 
het Wetboek der Successierechten, be
krachtigd bij wet van 4 mei 1936, 

doordat het arrest de op 11 maart 1977 
en 10 september 1982 uitgevaardigde 
dwangbevelen deugdelijk en geldig ver
klaart respectievelijk voor het bedrag 
van 1.289.280 frank en 1.200.000 frank als 
boeten wegens verzuim, buiten de mora
toire interest en de kosten, op grond dat 
« (verweerder) terecht aanvoert dat, met 
toepassing van artikel 141, tweede lid, 
van het Wetboek der Successierechten, 
de kwijtschelding van de fiscale boeten 
onder de bevoegdheid van de minister 
van Financien valt en dat moet worden 
vastgesteld dat te dezen, gelet op het 
verzuim van aangifte, de wettelijke boete 
verschuldigd is », 

terwijl, krachtens artikel 141, tweede 
lid, van het Wetboek der Successierech
ten, de minister van Financien welis-

waar bevoegd is om onder meer kennis 
te nemen van de bezwaren die de kwijt
schelding van de fiscale boeten tot voor
werp hebben, artikel 131 van hetzelfde 
wetboek bepaalt dat de partijen worden 
vrijgesteld van de boeten voorzien in de 
artikelen 126 tot 128 van dat wetboek in
dien zij bewijzen dat zij niet in fout zijn; 
zulks door de hoven en rechtbanken 
wordt beoordeeld; het arrest, door niet te 
willen onderzoeken of eiser, die zich op 
zijn goede trouw beriep, niet had bewe
zen dat hij geen fout had begaan waar
door hij kon worden vrijgesteld van de 
boeten waarop de dwangbevelen betrek
king hadden, maar door te oordelen dat 
de kwijtschelding van die boeten aileen 
onder de bevoegdheid van de minister 
van Financien valt, niet doet wat het val
gens artikel 131 van het Wetboek der 
Successierechten mag doen en aan arti
kel 141, tweede lid, van hetzelfde wet
hoek een draagwijdte toekent dat het 
niet heeft; het bijgevolg die bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 131 van het Wetboek der Succes
sierechten, de partijen met name bij 
verzuim van aangifte van de in de 
artikelen 126 tot 128 van dat wet
hoek bedoelde boeten worden vrijge
steld « indien zij bewijzen dat zij 
niet in fout zijn »; 

Dat artikel 141, tweede lid, van 
hetzelfde wetboek bepaalt dat de 
minister van Financien << beslist 
over de bezwaren die de kwijtschel
ding van de fiscale boeten tot voor
werp hebben »; 

Overwegende dat de partijen moe
ten bewijzen dat zij geen fout heb
ben begaan en de feitenrechter 
moet oordelen of er al dan niet een 
fout is begaan; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door in te gaan op de stelling 
van verweerder die betoogde dat de 
kwijtschelding van de fiscale boeten 
uitsluitend onder de bevoegdheid 
van de minister van Financien valt, 
en door deswege te · beslissen dat de 
boeten van 1.289.280 frank en 
1.200.000 frank verschuldigd waren, 
de door eiser aangewezen wetsbepa
lingen heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de 
dwangbevelen, die respectievelijk op 
11 maart 1977 voor het bedrag van 
1.289.280 frank en op 10 september 
1982 voor het bedrag van 1.200.000 
frank als boeten wegens verzuim 
zijn uitgevaardigd, deugdelijk en 
geldig verklaart en het uitspraak 
doet over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

13 oktober 1994 - 1" kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
adcocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 430 

1 e KAMER - 13 oktober 1994 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATRE
GELEN - PROVISIONELE UITKERING TOT ON
DERHOUD - BEDRAG - VASTSTELLDIG -
CRITERIA - RESPECTIEVE INKOMSTEN -
VERGELIJKING - WETTIGHEID - VEREISTE. 

Bij het vaststellen van de tijdens het 
echtscheidingsgeding verschuldigde 
provisionele uitkering tot onderlwud, 
moet de rechter een vergelijkende 
staat van de inkomsten en uitgaven 
van de uitkeringsgerechtigde en de uit
keringsplichtige opmaken, daarbij re
kening houdende met vergelijkbare 
elementen; hij mag het nettobedrag 

van de belastbare inkomsten van de 
uitkeringsplichtige en het bedrag van 
de werkloosheidsuitkeringen van de 
uitkeringsgerechtigde niet vergelijken, 
nu de op de inkomsten en de werkloos
heidsuitkeringen toepasselijke belas
tingtarieven dermate verschillen dat 
zodanige vergelijking de beslissing 
niet naar recht kan verantwoorden. 
(Art. 213 B.W.; art. 1280 Ger.W.) 

(M ... T. A ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0036.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 oktober 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 (oud) van de Grand
wet, 208, 213, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1280 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 23, inzonderheid § 2, 
146, 3°, 147, 5° en 1°, en 154, 3°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, gecoordineerd bij het koninklijk be
sluit van 10 april 1992, bevestigd bij de 
wet van 12 juni 1992, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om vanaf 30 november 1992 aan verweer
ster een bedrag van 45.000 frank per 
maand als provisionele uitkering tot on
derhoud te betalen en zegt dat dit be
drag van rechtswege gekoppeld wordt 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen van november 1992, telkens die 
index met minstens vijf punten stijgt of 
daalt, op grond : « dat het toekennen van 
een provisionele uitkering tot onderhoud 
tijdens de echtscheidingsprocedure tus
sen beide echtgenoten het handhaven 
beoogt van een materieel levensniveau 
van dezelfde orde als dat tijdens hun sa
menleven, rekening houdend met de res
pectieve inkomsten en lasten van de par
tijen toen en nu; dat dat samenleven in 
1992 is beiHndigd; dat eiser volgende net
to-beroepsinkomsten heeft ontvangen : in 
1989 : 1.944.915 frank of ongeveer 162.000 
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frank per maand, in 1990 : 2.468.051 
frank of ongeveer 205.000 frank per 
maand, in 1991 : 2.805.885 frank of onge
veer 234.000 frank per maand; dat het 
bedrag van de belastbare inkomsten 
voor 1992 niet gekend is maar zeer waar
schijn!ijk overeenstemt met dat van de 
inkomsten voor 1991; dat (eiser) beweert 
dat hij in 1993 een maandloon van onge
veer 98.000 frank ontvangt; dat dit be
drag onwaarschijnlijk lijkt gelet op de 
vroeger aangegeven inkomsten, nu (ei
ser) overigens geen enkel element over
legt waaruit kan blijken dat zijn inkom
sten plotseling in die mate zijn gedaald, 
dat een bepaalde daling van zijn inkom
sten weliswaar kan worden aangenomen, 
maar niet in die mate; dat de huidige in
komsten van (eiser) dus rede!ijkerwijze 
kunnen geraamd worden op 180.000 a 
200.000 frank per maand met daarbij de 
voordelen in natura, contractuele of an
dere, die (eiser) als kaderlid zeker ge
niet; dat bovendien blijkt dat (eiser) geen 
bijzonder zware of uitzonderlijke uitga
ven moet doen; da~ dienaangaande niet 
in aanmerking kan worden genomen dat 
hij moet instaan voor zijn kinderen, on
der meer Patricia, of voor het kind van 
zijn nieuwe gezellin; dat die, overigens 
niet betwiste, nieuwe relatie integendeel 
onder meer zijn huishoudelijke kosten 
aanzienlijk doet verminderen, omdat ze 
kunnen worden gedeeld; dat (verweer
ster), harerzijds, nu zij tijdens h~t s~
menleven een winstgevende bez1ghe1d 
heeft uitgeoefend bij de N.V. Mackadam 
en bij de N.V. Indosuez Belgie, volgende 
netto belastbare inkomsten heeft ontvan
gen: in 1989 : 270.000 frank, of 22.500 per 
maand, in 1990 : 657.484 frank of onge
veer 55.000 frank per maand; dat ook 
voor haar de inkomsten voor 1991 niet 
gekend zijn maar van dezelfde orde zijn 
als die van 1990; 

dat (verweerster), nu haar beroepsacti
viteiten in juli 1992 zijn stopgezet, se
dertdien een werkloosheidsuitkering van 
ongeveer 30.000 frank per maand ont
vangt; dat haar huidige uitgaven niet ho
ven de gangbare norm uitstijgen; dat, ge
let op de te dezen toepasselijke beoorde
lingscriteria en op het duidelijk oneven
wicht tussen de inkomsten en lasten van 
de partijen, het bedrag van de provisio
nele uitkering tot onderhoud duidelijk on
toereikend is; dat dit bedrag op 45.000 
frank per maand moet worden gebracht, 
gei:ndexeerd vanaf 30 november 1992, da
tum van de dagvaarding; dat bij het be
palen van de grootte van dat bedrag bo-

vendien rekening moet worden gehouden 
met het feit dat het voor (eiser) voor 80 
pet. fiscaal aftrekbaar is », 

vijfde onderdeel, de feitenrechter, bij 
het bepalen van de door een echtgenoot 
tijdens de echtscheidingsprocedure ver
schuldigde provisionele uitkering tot on
derhoud, de inkomsten en lasten van de 
echtgenoot en zijn vrouw moet bepalen 
op grand van vergelijkbare criteria; al
dus de bruto-inkomsten moeten worden 
vergeleken, of de inkomsten die werke
lijk in bezit van de uitkeringsplichtige 
zijn met die waarover de uitkeringsge
rechtigde werkelijk beschikt; het arrest 
te dezen, om de toestand van de uitke
ringsplichtige te beoordelen, rekening 
houdt met het nettobedrag van de belast
bare inkomsten, dat wil zeggen, overeen
komstig artikel 23, § 2, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, het 
bedrag van de lonen v66r afhouding van 
de bedrijfsvoorheffing en v66r aftrek van 
de belasting die eiser voor die bezoldi
gingen verschuldigd is; het arrest bij de 
beoordeling van de noden van de schuld
eiser daarentegen rekening houdt met 
het bedrag van verweersters werkloos
heidsuitkering, dat wil zeggen met be
dragen waarop, ingevolge de artikelen 
147, 5° en 1°, en 146, 3°, ':'an het Wetboek 
van de Inkomstenbelastmgen 1992, aan
zienlijke belastingverminderingen wor
den verleend of waarop, met toepassing 
van artikel 154, 3°, van dat wetboek, 
geen belasting is verschuldigd; eiser op 
bladzijde 4 van zijn appelconclusie uit
drukkelijk preciseerde dat verweerster 
als vervangingsinkomsten over een net
tobedrag van ongeveer 32.000 frank be
schikte voor haar persoonlijke noden, 
om uit die vaststelling, die volgt op ei
sers overwegingen in zijn appelconclusie 
omtrent de vaststelling van zijn netto
loon, dat ongeveer 90.000 tot 95.000 frank 
per maand bedraagt, af te leiden dat het 
bijgevolg uit de Iucht is gegrepen om zo
als verweerster te betogen dat hij meer 
dan 3.000.000 frank zou verdienen, tien
maal meer dan verweerster; zodat het 
arrest, op grand van de in het middel 
weergegeven overwegingen, eiser niet 
naar recht kan veroordelen tot betaling 
aan verweerster van een provisionele 
uitkering tot onderhoud van 45.000 frank 
per maand, ge'indexeerd vanaf 30 novem
ber 1992 (schending van de artikelen 208, 
213 van het Burgerlijk Wetboek, 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek, 23, § 2, 
146, 3°, 147, 5° en 1°, koninklijk besluit , 
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en 154, 3°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992); 

Wat betreft het vijfde onderdeel: 
Overwegende dat de rechter bij 

het vaststellen van de provisionele 
uitkering tot onderhoud die tijdens 
het echtscheidingsgeding verschul
digd is, een vergelijkende staat van 
de inkomsten en uitgaven van de 
schuldeiser en schuldenaar moet op
maken en daarbij rekening moet 
houden met vergelijkbare elemen
ten; 

Overwegende dat hof van beroep, 
door het nettobedrag van eisers be
lastbare inkomsten en het bedrag 
van verweersters werkloosheidsuit
kering te vergelijken, geen acht 
heeft geslagen op het feit dat het 
belastingtarief dat op eisers inkom
sten toepasselijk is dermate ver
schilt van het op verweersters uitke
ring toepasselijke tarief dat een 
dergelijke vergelijking de beslissing 
niet naar recht kan verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder de andere 
onderdelen van het tweede middel 
te moeten onderzoeken die tot geen 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest in zover
re het de provisionele uitkering tot 
onderhoud en de bijdrage in de kos
ten van onderhoud en opvoeding 
van het gemeenschappelijk kind Pa
tricia bepaalt en uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik. 

13 oktober 1994 - 1• kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr Charlier - Gelijk-

Juidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Geinger en Nelissen Grade. 

Nr. 431 

1" KAMER - 14 oktober 1994 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER-
MING VAN DE TITEL) 
ARCHITECT-BEZOLDIGDE - UTOEFENI:\IG 
VAO'l HET BEROEP- VOORWAARDE. 

De rechter die oordeelt dat de architect
bezoldigde zijn architectenberoep ai
leen mag uitoefenen voor een werkge
ver die voor zichzelf bouwt, en dit 
eventueel met het doe] het goed te ver
kopen of het gebruik ervan af te staan 
voor een duur van meer dan negen 
jaar, voegt aan de wettelijke bepalin
gen inzake de uitoefening van het be
roep van architect als architect-bezol
digde een beperking toe die de bedoel
de bepalingen niet bevatten (1). (Regle
ment van beroepsplichten der archi
tecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd 
bij K.B. 18 april 1985, artt. 4, 7 en 19.) 

(HERC\fANS T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE 
VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.93.0013.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 maart 1993 ge
wezen door de raad van beroep van 

(1) P. RIGAIJX, Le droit de l'architecte, evolu
tiOn des 20 dernieres annees, (Larcier, !993), 
blz. 96, 116 tot 119. 
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de Orde van Architecten, met het 
Nederlands als voertaal; 

Over het eerste. onderdeel van het mid
del, gesteld als vo\gt : « schending van de 
artikelen 1, 6 en 12 van de wet van 20 fe
bruari 1939 op de bescherming van de ti
tel en van het beroep van architect, 5, 7, 
8 en 19 van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van Architecten, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11· en 19 van bet door de 
nationale raad van de Orde van Archi
tecten vastgestelde Reglement van be
roepsplichten, goedgekeurd bij konink
lijk besluit van 1(1 april 1985, ( ... ), 

doordat de raad van beroep de beide 
ten laste van eiser gelegde tuchtovertre
dingen, te weten A) in overtreding van 
de artikels 4, 5, 7 en 8 van bet Regle
ment van beroepsplichten, nagelaten te 
hebben een duidelijk statuut te hebben 
aangenomen, meer bepaald de functies 
van zelfstandige architect en architect
bezoldigde te hebben gecumuleerd, en 

B) zijn blijvend\! medewerking te ver
lenen aan de uitvoering door een han
delsvennootschap van taken die voorbe
houden zijn aan bet beroep van archi
tect, minstens, door bet aannemen van 
een dubbelzinnig statuut, de mogelijk
heid open te laten dat de onafhankelijke 
behartiging van de belangen van de uit
eindelijke opdrachtgever in bet gedrang 
wordt gebracht, bewezen verklaart en op 
die grondslag aan eiser de tuchtstraf 
oplegt van berisping, op grand van de 
volgende redengeving : Ter beoordeling 
hiervan moeten vooreerst de principes 
duidelijk onderzocht worden betreffende 
bet uitoefenen van bet beroep van archi
tect en betreffende de situatie van de ar
chitect-bezoldigde. Nadien moet nage
gaan worden of deze principes in onder
havige betwisting al dan niet geschonden 
zijn. Principieel : De bepalingen van de 
artikelen 1 en 2 van de wet van 20 fe
bruari 1939 (op de bescherming van de 
titel en bet beroep van architect) en van 
de artikelen 5, 7 en 8 van de wet van 26 
juni 1963 (tot instelling van een Orde 
van Architecten) duiden de voorwaarden 
aan die moeten vervuld zijn om de titel 
van architect te voeren en bet beroep er
van uit te oefenen (diploma - inschrij
ving op een lijst van stagiairs 
inschrijving op de tabel van de Orde -
voorafgaande machtiging); De bepalin
gen van bet K.B. van 18 april 1985 (tot 
goedkeuring van bet door de nationale 
raad van de Orde van Architecten vast
gesteld Reglement van beroepsplichten) 

hebben voormelde principiiHe (wette
lijke) voorwaarden verder uitgewerkt 
zonder vanzelfsprekend deze voorwaar
den te (kunnen) verruimen zodat nie
mand bet beroep van architect mag uit
oefenen die de voorwaarden niet vervult 
bepaalt in voormelde wetten van 1939 en 
1963; Artikel 4 vap. bet K.B. van 18 april 
1985 bepaalt dat een architect zijn be
roep uitoefent als zelfstandige, als amb
tenaar of beambte of als bezoldigde; er 
wordt niet betwist dat (eiser) architect
bezoldigde is; Artikel 7 van dit K.B. be
paalt dat de architect-bezoldigde diegene 
is die bet beroep geheel of gedeeltelijk 
uitoefent in dienst van een natuurlijke of 
rechtspersoon in bet raam van een ar
beidsovereenkomst voor bedienden; Deze 
bepaling impliceert geenszins en zou niet 
kunnen impliceren (zonder de voorwaar
den van de wetten van 1939 en 1963 te 
verruimen) dat de "natuurlijke of rechts
persoon " vermeld in artikel 7, lid 1 - de 
voorwaarden om bet beroep van archi
tect uit te oefenen zoals bepaald in de 
wetten van 1939 en 1963 zelf niet ver
vullend - bet beroep van architect zou 
mogen uitoefenen door bet feit een ar
chitect in dienst te hebben in bet raam 
van een arbeidsovereenkomst voor be
dienden; lndien een architect-bezoldigde 
in dienst zou zijn van een "natuurlijke 
of rechtspersoon " die bet beroep van ar
chitect zou uitoefenen (zonder zelf de 
wettelijke voorwaarden te vervullen) zou 
hij ipso facto de bepaling van artikel 7, 
lid 3, van voormeld K.B. schenden ver
mits hij erover moet waken dat de be
trekkingen tussen zijn werkgever en 
diens medecontractant niet strijdig zijn 
met de wetten en reglementen die de uit
oefening van bet architectenberoep bepa
len; hij zou inderdaad tot de vaststelling 
moeten komen dat zijn werkgever, die 
met een derde (in artikel 7, lid 3, ver
meld als " medecontractant ") zou con
tracteren waarbij een architecten
opdracht wordt aanvaard, zou handelen 
in strijd " met de wetten en reglementen 
die de uitoefening van bet beroep van ar
chitect bepalen "; De vraag rijst vanzelf
sprekend - eens de fundamentele voor
waarden voor bet uitoefenen van het 
architectenberoep vastgelegd in de wet
ten van 1939 en 1963 - welke de rechts
positie . is van een architect-bezoldigde 
bedoeld in bet K.B. van 18 april 1985; 
Een architect kan uiteraard werkzaam 
zijn als bezoldigde in bet kader van een 
vereniging of vennootschap, opgericht 
conform de bepalingen van artikel 5, lid 
3 en 4, van dit K.B.; Een architect-bezol-
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digde kan ook als dusdanig werkzaam 
zijn "in dienst van een: natuui:lijke of 
rechtspersoon ", die zelf het beroep van 
architect niet uitoefent ·maar een archi
tect verlangt te werk te stellen (in het 
raam van een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden) omdat hij voor zichzelf ge
bouwen wil oprichten of zijn (haar) ge" 
bouwen efficient wil onderhouden (en/of 
uitbreiden); in deze hypothese treedt de 
architect op voor zijn werkgever die te
vens bouwheer is zodat er principieel 
geen gevaar bestaat dat de architect niet 
volledig de belangen van de bouwheer 
die tevens de werkgever is zal behar
tigen; het K.B. van 18 april 1985 legt aan 
een dergelijk architect op er voor te zor
gen dat hij tegenover zijn werkgever de 
nodige onafhankelijkheid heeft om zijn 
taak van architect uit te oefenen " over
eenkomstig de opdracht die van openba
re orde is en de regels van de " plichten
leer" (artikel 4, lid 2);. dit K.B. legt 
eveneens aan een dergelijk architect op 
er voor te zorgen dat hij beschikt ' over 
de mogelijkheid zijn verantwoordelijk
heid op te nemen in functie van de speci
ficiteit van het beroep' (artikel 7, lid 2); 
tenslotte voegt dit K.B. er nog aan toe 
dat hij er moet voor waken dat zijn 
werkgever, die mogelijk (met het oog op 
het bouwen of op het onderhoud van de 
gebouwen) diverse contracten met der
den (" de medecontracten " zoals aanne
mers, studieburelen en dergelijke) zal 
sluiten, de regels geldend voor het uitoe
fenen van het architectenberoep res
pecteert (artikel 7, lid 3); Ook artikel 19, 
lid 2 maakt gewag van de bezoldigde ar
chitect; deze bepaling kan in het licht 
van voorgaande beschouwingden (en in
zonderheid van deze waar gewezen 
wordt op de onmogelijkheid om bij K.B. 
een verruiming door te voeren ten aan
zien van de wetten van 1939 en 1936) 
slechts beduiden (hoe overbodig deze be
paling ook mage zijn zowel voor de zelf
standige als voor de bezoldigde archi
tecten) dat, wanneer een bezoldigd archi
tect optreedt voor een werkgever die 
voor zichzelf bouwt (wat principieel toe
gelaten is zoals supra reeds gesteld) en 
die daarbij de bedoeling heeft om het op 
te richten gebouw nadien te verkopen of 
het gebruik ervan af te staan (voor een 
duur van meer dan negen jaar), valle 
aandacht moet hebben voor de belangen 
die op het spel staan (het openbaar be
lang en de gewettigde belangen van de 
gebruikers of de toekomstige verwervers 
- art. 19, lid 1); aldus kan een natuur
lijke of rechtspersoon (bijvoorbeeld een 

immobilien-maatschappij) voor zichzelf 
bouwen (waarbij de bezoldigde architect 
voor de bouwheer/werkgever optreedt 
zoals supra aangehaald) en er staat niets 
aan in de weg dat deze natuurlijke of 
rechtspersoon de bedoeling heeft nadien 
aan derden te verkopen of in gebruik te 
geven (niemand kan immers een gebouw 
verkopen of in gebruik geven zonder er 
zelf eigenaar van te zijn); De aandiwhti
ge lezing van deze gehele wettelijke be
paling (artikel 19) toont immers aan dat 
zij slechts de bedoeling kan hebben een 
architect die bouwt voor een bouwheer 
(al dan niet zijn werkgever) - wetend 
dat . het gebouw weldra eigendom zal 
worden van een nieuwe eigenaar of zal 
gebruikt worden door . derden - nog 
eens supplementair (verniits het de we
zenlijke grondslag is van de bescher
ming van het beroep van architect door 
de wetgeyer) aan te zetten steeds bekom
merd te zijn om de degelijkheidvan het 
op te richten gebouw (in het Iicht van 
het openbaar belang en van de belangen 
van de huidige en toekomstige eigenaars 
en gebruikers); Concreet: Op grand van 
voorgaande principiiHe stelling mag (ei
ser) als bezoldigde aileen· zijn archi
tectenberoep uitoefenen voor een werk
gever die voor zichzelf bouwt en dit (zie 
artikel 19 van het reglement van be
roepsplichten) eventueel met het doe! 
het goed te verkopen of het gebruik er
van af te staan voor een duur van negen 
jaar. Dit is ten deze niet het geval zodat 
de telastleggingen bewezen zijn », 

terwijl ( ... ), de appelrechters aannemen 
dat eiset voldoet aan de voorwaarden be
paald in de artikelen 1 en 12 van de wet 
van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van archi
tect om het beroep van architect uit 
te. oefeneh; overeenkomstig artikel 4 
van het reglement op de beroepsplichten 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
18 april 1985, 'de architect zijn beroep 
kan uitoefenen onder meer als bezoldig
de en artikel 7 van datzelfde reglement 
de architect-bezoldigde omschrijft als 
diegene « die. het beroep geheel of ten 
dele in dienst van een natuurlijke of 
rechtspersoon uitoefent, in het raam van 
een arbeidsovereenkomst voor bedien
den »; het · tweede lid van artikel 7 
van het reglement als regel van be
roepsplicht stelt: « de architect-bezoldig
de moet beschikken over de mogelijk
heid zijn verantwoordelijkheid op te 
nemen in functie van de specifiteit van 
het beroep. Hij moet onder meer er voor 
waken dat de betrekking tussen zijn 
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werkgever en diens medecontractant 
niet strijdig zijn met de wetten en regle
menten die de uitoefening van het be
roep van architecten bepalen; in voorko
mend geval, dient hij zijn werkgever 
hiervan op de hoogte te stellen »; uit 
deze bepalingen voortvloeit dat een ar
chitect in beginsel in om het even welke 
onderneming, in zoverre er geen onver
enigbaarheid bestaat, mag tewerkgesteld 
worden inzoverre de architect zijn oriaf
hankelijkheid behoudt ten aanzien van 
de specificiteit van zijn beroep; arti
kel 6 van de wet van 20 februari 1939 be
paalt dat het uitoefenen van het beroep 
van architect enkel onverenigbaar is met 
dat van aannemer van openbare of pri
vate werken; deze wettelijke bepa
ling die de vrijheid van beroep en bedrijf 
inperkt, restrictief dient te worden uitge
legd; het aldus aan een architect-be
zoldigde niet is verboden om in het ka
der van zijn arbeidsovereenkomst voor 
bedienden zijn beroep uit te oefenen niet 
enkel voor opdrachten die betrekking 
hebben op het onroerend patrimonium 
van zijn werkgever, doch het hem tevens 
principieel is toegelaten mede te werken 
aan·de opdrachten die door zijn werkge
ver; die geen aannemer is van werken, 
doch wel een studiebureau, worden aan
genomen voor rekening van derden en 
op onafhankelijke wijze zijn beroep kan 
uitoefenen; omgekeerd uit geen en
kele wettelijke bepaling kan worden af
geleid dat een rechtspersoon, te dezen 
een studiebureau, aan derden de uitvoe
ring van architectendiensten niet kan 
verzekeren wanneer hij daarbij gebruik 
maakt van de intellectuele prestaties van 
een architect die te dien einde is aange
worven in dienstverband en op onafhan
kelijke wijze zijn beroep kan uitoefenen; 
uit de bepalingen van artikel 19, .!e
den 1 en 2, van het reglement van be
roepsplichten overeenkomstig dewelke, 
wimneer een bezoldigd architect optreedt 
voor een werkgevet ~lie voor zichzelf 
bouwt en die daarbij de bedoeling heeft 
om het op te I'ichten gebouw nadien te 
verkopen of ,het gebruik ervan af te 
staan voor een duur van meer dan negen 
jaar, hij de belangen van de client moet 
dienen voor zover deze in overeenstem
ming te brengen zijn met de vrijwaring 
van het openbaar belang en van de ge
wettigde belangen van gebruikers of van 
tciekomstige verwervers, evenmin kan 
worden afgeleid dat het aan een archi
tect-bezoldigde zou verboden zijn archi
tectenopdrachten uit te voeren voor reke
ning van clienteil van zijn werkgever, de 

appelrechters derhalve door principieel 
te beslissen dat eiser als bezoldigde ar
chitect alleen zijn architectenberoep mag 
uitoefenen voor een werkgever die voor 
zichtzelf bouwt en dit eventueel met het 
doe! het goed te verkopen of het gebruik 
ervan af te staan voor een duur van ne
gen jaar en door op die grondslag beide 
tenlasteleggingen bewezen te verklaren, 
aan de wettelijke bepalingen inzake de 
uitoefening van het beroep van architect 
als bezoldigde bediende een beperking 
toevoegen die daar niet in staat en zo
doende alle in het middel aangeduide 
wetsbepalingen, met uitzondering van de 
bepalingen van het E.E.G.-Verdrag en de 
Grondwet, schenden : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 4, eerste lid, van het reglement 
van beroepsplichten der architecten 
op 16 december 1983 door de natio
nale raad van de Orde van Archi
tecten vastgesteld en goedgekeurd 
bij koninklijk besluit van 18 april 
1985, de architect zijn beroep uitoe
fent hetzij als zelfstandige, hetzij 
als ambtenaar of beambte van een 
openbare dienst, hetzij als bezoldig
de; dat artikel 4, tweede lid, van het 
evengenoemde reglement van be
roepsplichten bepaalt dat de archi
tect, ongeacht zijn statuut, de nodi
ge onafhankelijkheid moet hebben 
om zijn beroep uit te oefenen over
eenkomstig de opdracht die van 
openbare orde is, en de regels van 
de plichtenleer, om aldus de verant
woordelijkheid op te nemen voor de 
daden die hij stelt; dat, volgens arti 
kel 7, tweede en derde lid, van dat
zelfde reglement van beroepsplich
ten, de architect-bezoldigde moet 
beschikken over de mogelijkheid 
zijn verantwoordelijkheid op te ne
men in functie van de specificiteit 
van het beroep en hij onder meer 
erover moet waken dat de betrek
kingen tussen zijn werkgever en 
diens medecontractant niet strijdig 
zijn met de wetten en reglementen 
die de uitoefening van het beroep 
van architect bepalen; 

Overwegende dat uit deze bepalin
gen niet volgt dat een architect-be
zoldigde zijn architectenberoep ai
leen mag uitoefenen voor een werk-

"":1 '["<:: 
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gever die voor zichzelf bouwt en dit 
eventueel met het doel het goed te 
verkopen of het gebruik ervan af te 
staan voor een duur van meer dan 
negen jaar; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing in rechte oordeelt dat eiser 
<< als . bezoldigde aileen zijn archi
tectenberoep mag uitoefenen voor 
een werkgever die voor zichzelf 
bouwt en dit ( ... ) eventueel met het 
doel het goed te verkopen of het ge
bruik ervan af te staan voor een 
duur van negen jaar >>; dat de beslis
sing aldus aan de wettelijke bepalin
gen inzake de uitoefening van het 
beroep van architect als architect
bezoldigde een beperking toevoegt 
die de vermelde bepalingen niet be
vatten; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

14 oktober 1994 - 1• kamer- Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Verbist en Biitzler. 

Nr. 432 

3• KAMER - 17 oktober 1994 

CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

- ALGEMEEN - VOORZIENING IN CASSATIE 

- LAATIIJDIGHEID ROEKELOZE OF TER-
GENDE VOORZIENING - SCHADEVERGOE
DING. 

Wanneer een voorziening wegens laattij
digheid niet ontvankelijk is, kan het 
Hoi van Cassatie vrij oordelen of die 
voorziening roekeloos is en desnoods 
de eiser veroordelen tot schadevergoe
ding (1). (Art. 95, tweede lid, Gw.; art. 
147, tweede lid, gecoord. Gw.; art. 563, 
derde lid, Ger.W.) 

(DAUGIMONT 
T. CENTRE HOSPITALIER DE NIVELLES V.Z.W.) 

ARREST ( vel'ta]in{/) 

(A.R. nr. S.93.0120.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1991 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

A. Over de door verweerster tegen 
de voorziening opgeworpen grand 
van niet-ontvankelijkheid; de voor
ziening is te laat ingesteld : 

Overwegende dat uit het door ver
weerster overgelegde exploot van 
gerechtsdeurwaarder blijkt dat het 
arrest dat op 20 september 1991 
door het Arbeidshof te Brussel op 
tegenspraak tussen de partijen is 
gewezen, op 27 januari 1992 op ver
zoek van verweerster regelmatig 
aan eiseres is betekend; 

(1) Cass., 17 jan. 1991, A.R. nrs. 8704-8990 
(A.C., 1990-91, nr. 255); zie Cass., 4 okt. 1979 
(ibid., 1979-80, nr. 81), en de noot; J.C.B., 1981, 
III, biz. 247 en de noot van J. Billiet; Cass., Fr. 
29 mei 1990, Bull.civ., 1990, V, chambre sociale, 
nr, 252, redenen; « Propos sur !'article 95 de Ia 
Constitution "• plechtige openingsrede van 15 
sept. 1954 van proc.-gen. R. Hayoit de Termi
court, J.T., 1954, 509 e.v., inz. biz. 512; B. MAES, 
Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, 1993, 
nr. 456, biz. 476 en de noot 2339; over de Fran
se en Nederlandse rechtsleer, zie resp. A. PER
DRIAU, Contenu des arrets, Jul'is-classeurs, 
1991, Procedure civile, Fascicule 796, biz. 21 en 
22; F.M.J J.ANSEN, Bw-gerlijke Rechtsvordering, 
1992, Boek I, titel 1 (art. 1-96), 3. Misbruik van 
procesrecht; W. HUGENHOLTZ en W.H. HEEMS
KERK, Hoofdlijnen van Nederlands Bw-gerlijk 
Pmcesrecht, 1991,; nr. 7. Misbruik van proces
recht, biz. 15 en 16, en nr. 101. Veroordeling in 
de proceskosten, biz. 112 tot 114. 
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Overwegende dat de voorziening 
die is ingesteld door afgifte van het 
verzoekschrift op de griffie van het 
Hof op 1 september 1993, dus na het 
verstrijken van de termijn van drie 
maanden te rekenen van de dag 
waarop de bestreden beslissing is 
betekend, als bepaald bij artikel 
1073, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, te laat is ingesteld; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

B. Over de door verweerster inge
stelde tegenvordering die gegrond is 
op het roekeloos en tergend karak
ter van de voorziening; 

Overwegende dat de voorziening 
die na het verstrijken van de wette
lijke termijn is ingesteld roekeloos 
is; 

Dat de vordering tot schadever
goeding gegrond is in de mate die in 
het dictum is aangegeven; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres tot 
betaling van een vergoeding van 
75.000 frank aan verweerster; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

17 oktober 1994 - 3• kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Draps 
en Nelissen Grade. 

Nr. 433 

3• KAMER ~ 17 oktober 1994 

1° ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDI;\IG ~ 
BASISLOO'i ~ BEREKE'\1:\iG ~ GEPE'\SIO
'\EERDE. 

20 LOON - ALGE~lEEC\i ~ ARBEIDSO'\GE\'AL 
~ BASISL00;\1 ~ BEG RIP ~ GEPE'\SIO'\EER
DE. 

1° en 2° Wanneer de getroffene door een 
arbeidsongeval kracbtens een sociaal 
zekerbeids- of voorzorgsstelsel uitke
ringen geniet die slecbts toegekend 
worden op voorwaarde dat de wettelijk 
vastgestelde perken van toegelaten ar
beid voor gepensioneerden niet wor
den overscbreden, is bet basisloon bet 
loon dat aan de gepensioneerde ver
scbuldigd is voor de toegelaten arbeid 
die bij ter uitvoering van de arbeids
overeenkomst beeft verricbt (1). (Art. 
37, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.) 

(GROEP JOSI N.V. T. HER::'I!A'\T) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0021.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1993 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over bet middel: schending van de ar
tikelen 34, 36 en 37 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, dat laatste 
artikel als gewijzigd bij artikel 39 van de 
wet van 22 december 1989; 

doordat het arbeidshof heeft vastge
steld dat verweerder, een gepensioneer
de die als bediende werkzaam was, een 
werkelijk loon van 132.302 frank ontving, 
dus een loon dat lager is dan het bij arti
kel 107 van het koninklijk besluit ( ... ) 
van 22 december 1967 bepaalde plafond 
van het beroepsinkomen dat voor de ge
pensioneerde werknemers (lees : zelf
standigen) bij artikel 107 van het ko
ninklijk besluit ( ... ) van 22 december 
1967 is vastgelegd, en vervolgens met be
vestiging van het beroepen vonnis beslist 
dat het loon dat in aanmerking dient te 
worden genomen bij de berekening van 
de bij de wet van 10 april 1971 bepaalde 
uitkeringen die aan verweerder zijn ver
schuldigd, benevens zijn werkelijk loon, 
een hypothetisch loon diende te omvat
ten, zodat het basisloon gelijk is aan het 
in voormelde artikel 107 bepaalde pla-

(1) Zie Cass., 11 jum 1953 (Bull. en Pas., 
1953, I, 791) en de noot P.M.; 28 mei 1990, A.R 
nr. 7107 (A.C., 1989-90, nr. 564), redenen biz 
1093 
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fond op grand dat : « wanneer de referte
periode onvolledig is of wanneer het loon 
van de werknemer wegens omstandighe
den zoals werkloosheid, ziekte of het feit 
dat het een jonge werknemer betreft, la
ger is dan de periode van 12 maanden of 
dan het loon dat hij normaal ontvangt of 
dat hij op de leeftijd van 21 jaar zou 
kunnen ontvangen, het basisloon met 
een hypothetisch loon wordt aangevuld; 
dat in die gedachtengang, wanneer de 
getroffene een rust- of overlevingspen
sioen geniet dat slechts wordt betaald op 
voorwaarde dat de wettelijke perken van 
toegelaten· arbeid niet worden overschre
den, het basisloon wordt bepaald op 
grand van het loon waarop de gepensio
neerde aanspraak kan maken binnen de 
perken van die toegelaten arbeid; dat, nu 
de gepensioneerde werknemer slechts 
een beperkt arbeidsvermogen heeft dat 
in dat loon wordt weergegeven, bij onge
val het verlies van dat vermogen dient te 
worden vergoed (A.H. Brussel, 20012.73 
- A.H. Bergen, 4.6.1976 - Cass., 30.6.76, 
R.G.A.R. 1977, p. 9723 - C.T. Bergen, 
6.6.1988, Jur. Liege Mons Bruxelles 1988, 
p. 1178-1179); dat geen enkele bepaling 
van de wet van 10 april 1971 belet dat 
gepensioneerden, die arbeid verrichten 
binnen de toegelaten perken, onder toe
passing vallen van het beginsel dat een 
basisloon of een onvolledige refertepe
riode met een hypothetisch loon moeten 
worden aangevuld en zulks tot beloop 
van de genoemde per ken ( Gedr.St. Se
naat, zitting 1970-71, nr. 215 en p. 87 -
Cass., 11.6.1953, Pas. I, 791 - cfr. Les 
Novelles, p. 343, § 2, Travail autorise des 
pensJonnes, p. 853 en 854); dat bijgevolg, 
gelet op de voormelde overwegingen en 
op de heersende rechtspraak, een hypo
thetisch loon zal moeten worden bere
kend wanneer blijkt dat de getroffene 
door een arbeidsongeval die een rust- of 
overlegingspensioen geniet de bij de wet 
bepaalde perken niet heeft bereikt "• 

terwijl, volgens artikel 37 van de wet 
van 10 april 1971, « wanneer de getroffe
ne een. rust- of overlevingspensioen ge
niet dat slechts wordt betaald op voor
waarde dat de wettelijke vastgestelde 
perken van arbeid niet worden over
schreden, het basisloon wordt vastge
steld uitsluitend met inachtneming van 
het loon dat verschuldigd is ingevolge 
het verrichten van de- toegelaten ar
beid »; en, zoals eiseres betoogde, die be
paling impliceert dat, bij de ber~kening 
van het basisloon van een gepensioneerd 
werknemer en de vaststelling van de uit-

keringen die hem wegens een arbeidson
geval zijn verschuldigd, aileen rekening 
wordt gehouden met het ·loon dat de ge
troffene werkelijk heeft ontvangen, zelfs 
als dat lager ligt dat het wettelijk 
maximum; daaruit volgt dat het arrest, 
door bij berekening van verweerders 
basisloon, bij het werkelijk 'door hem 
ontvangen loon een hypothetisch loon te 
voegen, de in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen schendt : 

Overwegende dat voor de toepas
sing van Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 als loon wordt be
schouwd ieder bedrag of ieder in 
geld waardeerbaar voordeel dat 
rechtstreeks of onrechtstreeks door 
de werkgever aan zijn werknemer 
wordt toegekend ingevolge de tus
sen hen bestaande arbeidsverhou
ding; 

Overwegende dat artikel 37 van 
die wet bepaalt dat, wanneer de ge
troffene krachtens een sociaal-ze
kerheids- of sociaal voorzorgsstelsel 
uitkeringen geniet die slechts toege
kend worden op voorwaarde dat de 
wettelijk vastgestelde perken van 
toegelaten arbeid voor gepensioneer
den niet worden overschreden, het 
basisloon wordt vastgesteld uitslui
tend rriet inachtneming van het loon 
dat verschuldigd is ingevolge het 
verrichten van de toegelaten arbeid; 

Dat die bepaling het loon bedoelt 
dat aan de gepensioneerde verschul
digd is als tegenprestatie voor de 
toegelaten arbeid die 1tij ter uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst 
heeft verricht; 

Overwegende dat het arrest die 
bepaling schendt door te beslissen 
dat verweerders basisloon krachtens 
die bepaling diende te worden vast
gesteld met inachtneming van het 
hoogste loon dat is toegestaan door 
de reglementering inzake pensioe
nen en dat verweerders loon, nu het 
lager was dan dat hoogste loon, 
daarom diende te worden aangevuld 
met een hypothetisch loon; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
gelet op artikel 68 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april1971, veroor
deelt eiseres in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

17 oktober 1994 - 3" kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - GelJj'kluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat~generaal 
- Adovcaat: mr. Van· Ommeslaghe. 

Nr. 434 

3" KA:\1ER - 17 oktober 1994 

ARBEIDSOVEREENKOMST ALGE-
MEEN OPEENVOLGENDE OVEREEN
I<OMSTEN - OPEENVOLGENDE ARBEIDS
OVEREENI<OMSTEN ARBEIDSOVEREEN
I<OMSTEN VOOR EEN BEPAALDE TIJD - WET
TIGE REDEN - ARBEIDSOVERBE~I<OMST 
VOOR ONBEPAALDE T!JD. 

De rechter verantwoordt naar recht zijn 
beslissing dat er tussen de werknemer 
en de werkgever een ·arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd hestand, 
wanneer hij oordeelt dat de werkge
ver, op geen enkel moment tijdens de 
periode waarin de arbeidsovereenkom
sten · voor een bepaalde tijd werden 
vernieuwd, een wettige reden had om 
aan de werknemer opeenvolgende 
overeenkomsten voor een bepaalde tijd 
op te leggen, aangezien de werkgever 
een handelsactiviteit ontwikkelde die 
normalerwijze de tewerksteTJing van 
dit! werknemer voor onbepaalde tijd 
rechtvaardigde en onder die voorwaar
den, het ]outer vooi.uitzicht van de 
stopzetting van de activiteit op min of 

meer lang termijn geen wettige reden 
opleverde, in de zin van. art. 10 Ar
beidsovei·eenkomstenwet. (Art. 10 Ar
beidsoveree.nkomstenwet.) 

{• PROCEDES NOUVEAUX DE CONSTRUCTION 
PREFLEX ' N.V. IN VEREFFENING T. SERON) 

(A.R. nr. S.94.0031.F) 

17 oktober 1994 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en Geinger. 

Nr. 435 

3e KA~1ER - 17 oktober 1994 

1° REDENENVAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - DIE~ST
PLICHTZAI<EN - BEROEPEN BESLISSI:'>/G -
O~REGELMATIGHEDEN. 

2° DIENSTPLICHT- LITSTEL EN \;RIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GRO'!'iD- l'IT
STEL - JNGESCHREVENE - BROEDER -
WERI<ELJJI<E DIENST - WERKELIJKE DIE~ST
TERMJJN - AA~ANG- BEGRIP 

1 o De hoge militieraad, die de motieven 
van de beroepen beslissing niet over
neemt maar zijn beslissing op eigen 
motieven steunt, hoeft niet te antwoor
den op een conclusie waarin onregelma
tigheden van de beroepen beslissing 
worden aangevoerd. (Art. 37, § 4, 
Dienstplichtwet.) 
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2° De dienstplichtige kan uitstel verkrij
gen indien hij, op het ogenblik dat hij 
in werkelijke dienst zou moeten tre
den, hetzij een dienstplichtige broeder 
van een vorige klasse onder de wapens 
heeft, hetzij een broeder heeft die van 
dezelfde Jichting als de zijne deel uit
maakt; die werkelijke diensttermijn 
kan pas ingaan te rekenen van de le 
januari van het jaar waarnaar de klas
se waartoe de dienstplichtige behoort, 
is genoemd (1). (Artt. 3, § 1, eerste lid, 
en 10, § 5, 2°, Dienstplichtwet.) 

(HARDY) 

(A.R. nr. M.94.0024.F) 

17 oktober 1994 - a• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 436 

2• KA:-.1ER - 18 oktober 1994 

1° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- AL
GEMEEN - VO;';;';!SGERECHT - WIJZIG!;';G 
VAN KWALIFICATIE OF DATCM DER FElTEN
VASTSTELLI:'i"G VA:\1 IDE:'i"TITEIT MET VER
VOLGDE FEITE:\1 - O:'i"AA:'i!TASTBARE BEOOR
DELI:'i!G - GRENZE:\1. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - VO:'il:'i"ISGERECHT - WIJZI-

Noot arrest nr. 435 · 

(1) Zie Cass., 13 okt. 1976 (A.C., 1977, 194); 
20 maart 1978 (ibid., 1978, 841); 14 sept. 1992, 
A.R. nr. M.569.F (ibid., 1991-92, nr. 610). 

GI:'i!G VAN KWALIFICATIE OF DATCM DER FEl
TEN - VASTSTELLING VAN IDENTITEIT MET 
VERVOLGDE FElTEN - O'li'AA:'i!TASTBARE BE
OORDELI:\fG - GREXZEN. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - AL
GEMEEN - VONNISGERECHT - W!JZIGING 
VAN KWALIFICATIE OF DATVM DER FElTEN -
NIET AANHANGIG GEMAAKTE FElTEN - GE
VOLG. 

4° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- IN HET BV!TENLAND- STRAF
ZAKEN - BESLISSING BIJ VERSTEK - BETE
KENING BIJ TER POST AANGETEKENDE 
BRIEF- BETEKE;o,ING AAN DE PERSOON. 

5° VERZET - STRAFZAKEN - BETEKENI:>.rG 
VAN BESLISSING BIJ VERSTEK - BETEKE
NI:'i!G IN HET Bt.:ITENLAND - BETEKENING 
BIJ TER POST AANGETEKE;o,DE BRIEF -
GEE::'IT BETEKEl\'1:-.fG AAN DE PERSOON - BCI· 
TENGEWO'IfE TER!\l!J:>.r VA;~i VERZET - VER
LENGI:-.fG VA::'IT TERMIJ;o,EN. 

1° en 2° Niet naar recht verantwoord is 
de beslissing van de appelrechter die, 
na de feiten te hebben geherkwalifi
ceerd en de data ervan te hebben be
paald, vaststelt dat die feiten dezelfde 
zijn als die welke bij de strafrechter 
aanhangig werden gemaakt, maar 
daarbij andere feitelijke gedragingen 
in acht neemt die niet in de akte van 
aanhangigmaking waren vervat (1). 

3° De strafrechter kan enkel uitspraak 
doen over de feitelijke gedragingen die 
regelmatig bij hem aanhangig zijn ge
maakt, zodat een door de appelrechter 
doorgevoerde datumwijziging die ertoe 
strekt andere feitelijke gedragingen 
dan de aanhangig gemaakte in de 
strafvervolging te betrekken, een toe
voegen van nieuwe feiten betekent, 
wat uitgesloten is (2). (Artt. 182 en 211 
Sv.) 

(I) Cass., 5 okt. 1982, A.R. nr. 7264 (A.C., 
1982-83, nr. 85, en de noten 3 en 4 R.D.). 

(2) Zie Cass., 23 sept. 1987, A.R. nr. 6005 
(A.C., 1987-88, nr. 51); 17 feb. 1988, A.R. nr. 
6326 (ibid., 1987-88, nr. 370); 5 maart 1991, A.R. 
nr. 2518 (ibid., 1990-91, nr. 356) en 8 feb. 1994, 
A,.R. nr. 7015 (ibid., 1994, nr. 71); R. DECLERCQ, 
« Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging , 
in Strafrecht VOOI' rechtsp1·actici, IV, 179 e.v. 
(i.h.b. 211). 

{Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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4° De gerechtsdeurwaarder die in straf
zaken ten aanzien van hen die in Bel
gie geen gekende woonplaats, verblijf
plaats of gekozen woonplaats hebben, 
bet afschrift van de te betekenen akte 
bij een ter post aangetekend schrijven 
stuurt aan hun woonplaats of aan hun 
verblijfplaats in bet buitenland, bete
kent aldus niet aan de persoon (3). 
(Artt. 33 en 40 Ger.W.) 

5° Niet naar recht verantwoord is in 
strafzaken de beslissing op verzet die, 
ingeval de beslissing bij verstek in bet 
buitenland niet aan de persoon is bete
kend, de buitengewone termijn van 
verzet waarop verlenging van termij
nen overeenkomstig art. 55 Ger. W. toe
passelifk is, niet in aanmerking neemt 
(4). (Art. 187 Sv.) 

(HUYGEN E.A. T .. BOSMANS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nrs. P.92.6402.N en P.92.6784.N) 

HET HOF; - Overwegende dat de 
door de onderscheiden voorzienin
gen bestreden arresten dezelfde 
zaak betreffen, zodat er reden is om 
de voorzieningen samen te voegen; 

I. Op de voorzieningen van Mi
chaEH Huygen en Karel Vissers 
(zaak ingschreven op de algemene 

(Vervolg noot van mrige biz.) 

In het hierboven geannoteerde arrest her
kwalificeerde de appelrechter de feiten van op
lichting en misbmik van vertrouwen waarvoor 
in eerste aanleg werd vrijgesproken, in oplich
ting. Tevens werd de tijdsbepaling ~·~ oor
spronkelijk verstreek op 2 januari 198;{ ver
lengd tot 2 oktober 1989. Hierbij overwoog de 
appelrechter dat de aldus geherkwalificeerde 
feiten dezelfde waren als die zoals oorspronke
lijk in de beschikking van verwijzing weerhou
den. 

(3) Zie Cass., 17 &pril 1991, A.R. nr. 8795 
(A.C., 1990-91, nr. 429); R. VERSTRAETEN, Hand
hoek strafvordering, nrs. 1274 en 1275. 

( 4) Zie Cass., 1 maart 1988, A.R. nr. 2152 
(A.C., 1987-88, nr. 400), A. VANDEPLAS, « Het 
verzet in strafzaken », in Strafrecht vooz· z·echt
spractici, I, 35 (nr. 12). 

rol van het Hof met het nu,mmer 
6402): 

Gelet op de bestreden arresten, op 
13 november 1991 en 22 januari 1992 
door het Hof van Beroep te An:twer
pen gewezen; 

Op de beide voorzieningen : 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen het arrest van 13 no
vember 1991: 

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

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen het arrest van 22 ja
nuari 1992: 

1. wat de beslissingen op de tegen 
de eisers ingestelde strafvordering 
betreft: 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 130, 179, 182, 195, 211 en 
271 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het Hof van Beroep te Antwer
pen in de bestreden beslissing van 22 ja
nuari 1992 met betrekking tot de kwalifi
catie van de ten laste gelegde feiten, na 
te hebben vastgesteld dat de oorspronk
lijke tenlastelegging A betrekking had 
op oplichting, met name: « Met het oog
merk om zich een zaak toe te eigenen, 
die aan een ander toebehoort, zich gel
den, roerende goederen, verbintenissen, 
kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben 
doen afgeven of leveren, hetzij door het 
gebruikmaken van valse namen of valse 
hoedanigheden, hetzij door het aanwen
den van listige kunstgrepen om te doen 
geloven aan het bestaan van valse onder
nemingen, van een denkbeeldige macht 
of van een denkbeeldig krediet, om een 
goede afloop, een ongeval of enige ande
re hersenschimmige gebeurtenis te doen 
verwachten of te doen vrezen of om op 
een andere wijze misbruik te maken 
door, in het raam van de activiteiten van 
de " Ten Bel Groep ", zich door de kopers 
van wooneenheden (appartementen en/ 
of studio's) de koopsom en/of de notaris
kosten te hebben doen betalen, terwijl 
de desbetreffende notarii:He aktes niet 
verleden werden en zonder medeweten 
van de kopers een hypothecaire inschrij
ving werd genomen op de complexen in 
casu (projekt Maravilla) en/of door zich 
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de koopsom te hebben doen afgeven voor 
wooneenheden, terwijl deze op de daar
toe voorziene data niet werden afgele
verd, noch de basisakten werden verle
den, en de projecten niet werden gereali
seerd, namelijk onder meer inzake de 
hierna genoemden: ( ... ) », en de oor
spronkelijke tenlastelegging B betrek
king had op misbruik van vertrouwen, 
met name : « Ten nadele van de hierna 
genoemden, goederen, gelden, koopwa
ren, biljetten, kwijtingen, geschriften 
van om het even welke aard, die een ver
bintenis of een schuldbevrijding inhou
den of teweegbrengen en die hun over
handigd zijn onder verplichting om ze 
terug te geven of ze voor een bepaald 
doel te gebruiken of aan te wenden, be
drieglijk te hebben verduisterd of ver
spild, namelijk door het niet afrekenen 
van huurgelden en/of huuropbrengsten 
betreffende de verhuring, al dan niet 
met toestemming of medeweten van de 
eigenaars, van wooneenheden, via Tra
Resa-Anstalt, vennootschap naar recht 
van Liechtenstein, namelijk inzake on
der meer: ( ... ) ,, oordeelt dat « de feiten 
omschreven in de tenlastelegging B zich 
identificeren met de feiten die reeds als 
" oplichting " omschreven werden in de 
tenlastelegging A met dewelke zij een 
geheel vormen zodat het niet over nieu
we feiten gaat; ( ... ) dat de tenlastlegging 
A dan oak riu samengvoegd wordt met 
de tenlastelegging B die zoals duideJijk 
blijkt uit de conclusies van de burger
lijke partijen niet alleen betrekking 
heeft. op het doen afgeven van huurgel
den en/of huuropbrengsten maar ook op 
het zich doen afgeven van krediet- of fi
nancieringsmiddelen », de feiten vervol
gens herkwalificeerd· als « te Antwerpen, 
zeJfde kanton, en elders in het gerechte
lijk arrondissement Antwerpen, en bij 
samenhang elders in het Rijk tussen 1 
maart 1972 en 2 oktober· 1989 zonder on
derbreking van meer dan 3 jaar: hetzij 
door de misdaad of het wanbedrijf te 
hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, het
zij door enige daad tot de uitvoering zo
danige hulp te hebben verleend dat de 
misdaad of het wanbedrijf zonder hun 
bijstand niet had kunnen worden ge
pleegd: met het oogmerk om zich een 
zaak toe te eigenen, die aan een ander 
toebehoort, zich gelden, roerende goede
ren, verbintenissen, kwijtingen, schuld
bevrijdigen te hebben doen afgeven of 
leveren, hetzij door het gebruik maken 
van valse namen, of. valse hoedanighe
den, hetzij door het aanwenden van listi-

ge kunstgrepen om te doen geloven aan 
het bestaan van valse ondernemingen, 
van een denkbeeldige macht of van een 
denkbeeldig krediet, om een goede af
loop van een ongeval of enige andete 
hersenschimmige gebeurtenis te doen 
verwachten of te doen vrezen of om op 
een andere wijze misbruik te niaken van 
het vertrouwen of van de lichtgelovig
heid, namelijk ondermeer door in . het 
raam van de activiteiten van de "Ten 
Bel Groep": en meer bepaald: a)( ... ) en 
meer bepaaJd: b) tusssen 1 januari 1979 
en 2 oktober 1989, in verscheidene rna
len, en onder meer op 1 oktober 1989, de 
feiten de uiting zijnde van eenzelfde op
zet zich krediet- en of financieringsmid
delen en onder meer huurgelden en/of 
huuropbrengsten te doen afstaan betref
fende de verhuring, al dan niE:it met toe
stemming of medeweten van de eige
naars, van wooneenheden via Tra-Resa
Anstalt, vennootschap naar het recht van 
Liechtenstein, namelijk inzake onder 
meer: ( ... ) », vaststelt dat « aan beklaag
den van deze heromschreven tenlas
telgging - die in feite neerkomt op de
zelfde feiten als deze van de oorspronke
lijke tenlasteleggingen - werd kennis 
gegeven en hen de gelegenheid werd ge
geven zich hierop te verdedigen; dat be
klaagden zich ook daadwerkelijk zowel 
mondeling als bij conclusies hierop heb
ben verdedigd », en eisers uit dien hoof
de strafrechtelijk en burgerrechtelijk 
veroordeelt, 

terwijl de eventuele herkwalificatie 
van de ten laste gelegde feiten een . op 
het vonnisgerecht rustende wettelijke 
verplichting vormt waarbij aan het ten
lastegelegde feit de juiste kwalificatie 
dient te worden gegeven, en daartoe met 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging zonodig de oorspronkelijke kwalifi
catie moet worden verbeterd, aangevuJd 
of vervangen; in geval van wijziging van 
de kwalificatie moet worden vastgesteld 
dat het aldus omschreven feit overeen
stemt met het feit dat aan de vervolging 
ten grondslag lag of in dat feit begrepen 
was, en da:t de beklaagde zich op deze 
kwalificatiewijziging heeft kunnen verde~ 
digen, ingevolge verwittiging, of zich ef
fektief heeft verdedigd. De oorspronke
lijke ten laste gelegde feiten, zoals zij 
blijken uit de verwijzingsbeschikking 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling bij het Hof van Beroep te Antwer
pen, van 31 maart .1988, betrekking ~ad
den op : « in het raam van de activiteiten 
van de "Ten Bel Group", zich door de 
kopers van wooneenheden (appartemen-
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ten en/of studio's) de koopsom en/of no
tariskosten te hebben doen betalen, ter
wijl de desbetreffende notariele aktes 
niet verleden werden en zonder medewe
ten van de kopers een hypothecaire 
inschrijving werd genomen op de com
plexen in casu (projekt Maravilla) en/of 
door zich de koopsom te hebben doen af
geven voor wooneenheden, terwijl deze 
op de daartoe voorziene . data niet wer
den afgeleverd, noch de . basisaktes wer
den verleden, en de projecten n1et wer
den gerealiseerd (33 gevallen) » en op 
« het niet afrekenen van huurgelden en/ 
of huuropbrengsten betreffende de ver
huring, al dan niet met toestemming of 
medeweten van de eigena:ars, van woon
eenheden, via Tra-Resa-Anstalt, vennoot
schap naar het recht van Liechtenstein 
(79 gevallen) ». Derhalve bij het vonnis
gerecht geen andere feiten werden aan
hangig gemaakt dan het zich doen beta
len van de koopsom en/of notariskosten 
en het niet afrekenen van huurgelden en 
huuropbrengsten; aldus geenszins aan de 
strafrechter feiten werden voorgelegd in
zake het doen overhandigen of het niet
afrekenen van andere « krediet- of finan
cieringsmiddelen », dan bedoelde (koop
sommen, notariskosten), huurgelden of 
huuropbrengsten. De strafrechter derhal
ve niet wettig van andere feiten kennis 
kon nemen, ook niet als die feiten zou
den blijken uit de conclusies der burger
lijke partijen. Het zich doen overhan:di
gen van, of het niet afrekenen van 
krediet- of financieringsmiddelen, andere 
feiten betreffen dan het !outer niet afre
kenen van huurgelden of huuropbreng
sten, zodat het Hof van Beroep te Ant
werpen eisers niet wettig kon veroorde
len uit hoofde van tenlastelegging b 
(schending van aile in de aanhef van het 
middel aangevoerde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, hoewel elke 
rechter verplicht is aan het voor 
hem gebrachte feit de juiste kwalifi
catie te geven, de regelmatigheid 
van een gebeurlijke herkwalifice
ring afhangt van onder meer de 
voorwaarde dat de herkwalificering 
hetzelfde feit in de zin van feitelijke 
gedraging betreft; 

Overwegende dat de strafrechter 
enkel uitspraak kan doen over de 
feitelijke gedragingen die regelma~ 
tig bij hem aanhangig zijn gemaakt 
en zichzelf niet kan adieren voor an
dere feiten dan · die welke _vervat 

zijn in de akte van aanhangigma
king of voor dewelke een beklaagde 
vrijwillig voor hem verschijnt, wat 
alleszins in graad van hoger beroep 
is uitgesloten, waarbij is vast te stel
len dat de eisers voor de eerste 
rechter voor geen bijkomend feit 
vrijwillig zijn verschenen; dat van 
die regels van openbare orde niet 
mag worden afgeweken; 

Overwegende dat aldus een da
tumwijziging van de feiten wei mo
gelijk is indien blijkt dat de bij de 
rechter aanhangig gemaakte feite
lijke gedragingen in werkelijkheid 
op andere dan ook aangegeven data 
en zelfs buiten de aangeduide perio
de werden gepleegd, maar dat elke 
datumwijziging die ertoe strekt an
dere feitelijke gedragingen dan de 
bij de rechter aanhangig gemaakte 
in de vervolging te betrekken, een 
toevoegen van nieuwe feiten bete
kent, wat uitgesloten is; 

Dat de beslissing van de appel
rechters onder meer stoelt op de 
motivering : (blz. 22) << dat de be
klaagden nog steeds middels de 
afgesloten contracten, de ingeroepen 
Spaanse wetgeving, de hersenschim
mige vennootschappen en de aanre
kening van gemeenschappelijke kos
ten, de burgerlijke partijen ertoe 
overreden en verplichten de huur
gelden en/of huuropbrengsten af te 
staan en te verrekenen en zulks tot 
1 oktober 1989 » en (blz. 37-38) << dat 
het bedrieglijk opzet van de be
klaagden zich dan ook uitstrekt van
a£ de eerste campagnes om de gel
den aan te trekken en de beleggers 
te lokken tot op het ogenblik dat al
les in het werk werd gesteld om te 
voorkomen dat de belegde gelden of 
de vergaarde fondsen zouden moe
ten worden terugbetaald; dat ( ... ) het 
beslag leggen op de huurgelden die 
aan de diverse beleggers toekwa
men, deel uitmaakt van dit bedrieg
lijk opzet en dat de strafbare feiten 
zich alzo uitstrekken tot op het 
ogenblik dat door diverse bedrieg
lijke middelen werd voorkomen dat 
deze huurgelden werden uitgekeerd 
aan de rechthebbenden; dat deze be-
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drieglijke middelen om te verhinde
ren dat de huurgelden werden uitge
keerd alzo slechts de voltooiing zijn 
van het oorspronkelijk misdrijf van 
oplichting daar het de beklaagden 
niet te doen was om spaargelden of 
beleggingsgelden op onregelmatige 
wijze te ronselen, maar vooral om 
over deze gelden zelf te beschikken 
en over de opbrengsten van deze 
gelden; ( ... ) dat alzo het misdrijf niet 
aileen werd gepleegd op het ogen
blik zelf dat de gelden werden over
handigd, maar dat het misdrijf 
slechts werd voltooid op het ogen
blik dat de beklaagden verhinder
den dat oak de opbrengsten van de
ze gelden werden uitgekeerd (intres
ten, percentages op de winsten, 
huuropbrengsten); dat deze feiten 
werden voortgezet, zonder onderbre
king van meer dan drie jaar, vanaf 
1 maart 1972 tot 1 oktober 1989, da
tum waarop de beklaagden nag 
steeds de lopende huurgelden ach
terhielden »; 

Overwegende dat de appelrechters 
door deze motivering niet de data 
bepalen, eventueel herkwalificeren, 
van de in de akte van aanhangigma
king vervatte feitelijke gedragingen 
van de eisers, maar andere feitelijke 
gedragingen in acht nemen, die niet 
in de akte van aanhangigmaking 
waren vervat en deels zelfs niet 
kunnen vervat zijn; 

Dat de appelrechters door hun 
motivering hun beslissing dat de 
door hen tegen de eisers bewezen 
verklaarde feiten dezelfde feiten 
zijn als die welke tegen de eisers bij 
de strafrechter aanhangig werden 
gemaakt, niet naar recht verant
woorden; 

Dat het middel gegrond is; 

2. wat de beslissingen op de tegen 
de eisers ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen betreft : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
singen op de tegen de eisers inge
stelde strafvordering, de vernieti
ging meebrengt van de beslissingen 

op de door de verweerders tegen de 
eisers ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen die het gevolg zijn van 
de eerstgenoemde beslissingen; 

II. Op de voorziening van Jan 
Huygen (zaak ingeschreven op de 
algemene rol van het Hof met het 
nummer 6784} : 

Gelet op het bestreden arrest, op 
15 mei 1992 door het Hof van Be
roep te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 33, 40 en 55 van het Gerech
telijk Wetboek, 1 van de wet van 28 juni 
1889 betreffende de exploten in strafza
ken en in fiscale zaken te betekenen aan 
personen die niet hun woonplaats in Bel
gie hebben (gewijzigd bij koninklijk be
sluit nummer 301 van 30 maart 1936), 3 
van het koninklijk besluit nummer 301 
van 30 maart 1936 tot wijziging van de 
termijnen van rechtspleging en van de 
wet van 28 juni 1889, voornoemd, en 187 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing het tegen het verstek
arrest van 22 januari 1992 aangetekend 
verzet laattijdig bevindt en derhalve 
niet-ontvankelijk verklaart, op volgende 
gronden: « ( ... ) dat naar luid van artikel 
187 van het Wetboek van Strafvordering, 
zoals gewijzigd bij de wet van 15 juni 
1980, de partij die bij verstek is veroor
deeld tegen het vonnis in verzet kan ko
men binnen een termijn van vijftien da
gen volgende op de dag van de beteke
ning van het verstekvonnis of het ver
stekarrest, zulks ongeacht of die beteke
ning gebeurde aan personen dan wel aan 
zijn woon- of verblijfplaats, zelfs aan 
"onbekende woonst "; ( ... ) dat de be
klaagde over een bijkomende termijn 
voor verzet beschikt wanneer het ver
stekvonnis hem niet aan persoon werd 
betekend; dat deze buitengewone termijn 
een aanvang neemt de dag nadat de ge
wone termijn is verstreken en eindigt op 
de vijftiende dag die volgt op de dag 
waarop de veroordeelde kennis kreeg 
van de betekening van het verstekvon
nis; ( ... ) dat niet vereist wordt dat de be
tekende kennis had van de bewoordin
gen van het exploot waarbij de beteke
ning wordt vastgesteld; dat evenmin 
noodzakelijk is dat hij de inhoud kende 
van de akte van betekening of van de be
tekende beslissing noch dat beklaagde 
een afschrift van het exploot van beteke-
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ning of van de beslissing zou ontvangen 
hebben· dat het volstaat, naar de termen 
van de 'wet, dat de beklaagde kennis had 
van de betekening van de bij verstek ge
wezen bes!issing; ( ... ) dat uit de proces
stukken blijkt dat het verstekarrest op 
24 januari 1992 bij exploot van gerechts
deurwaarder J. Huybrechs loco gerechts
deurwaarder M. Brackeva, per luchtpost, 
aan beklaagde persoonlijk betekend 
werd op zijn adres Ten Bel Hotelpa~k, 
Tenerife/Canarische eilanden - SpanJe, 
dat het daar, volgens de datumstempel 
op de omslag, toekwam op 2 maart 1992 
(of mogelijk zelfs vroeger) en vervolgens 
aan afzender werd teruggezonden met 
de vermelding " Non Reclame - Non re
clamada" hetgeen beduidt dat beklaagde 
wel degelijk op het aangeduide. adres 
woonde, dat hij door de postd1ensten 
werd verwittigd van het feit dat er voor 
hem een aangetekende zending was toe
gekomen doch dat hij naliet het k~es
tieuze stuk af te halen; ( ... ) dat (e1ser) 
zich verwachtte aan de betekening van 
het arrest en dat hij op het ogenblik dat 
de postbode de brief aanbood van de ge
rechtsdeurwaarder wist dat deze de bet~~ 
kening inhield van het arrest; dat hlJ 
dienvolgens ook het verband kon en 
moest leggen tussen de betekening en 
het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen doch desbewust weigerde om 
de brief in ontvangst te nemen; dat ( ... ) 
moet worden aangenomen dat beklaagde 
ook op het tijdstip van de betekening 
van het verstekarrest van 22 januari 
1992 nog steeds officieel stand ingeschre
ven op het adres : Ten Bel Hotelpark Te
nerife/Canarische eilanden en dat de 
aangetekende brief bevattende d~ bete
kening van het arrest hem "':erd m per
soon aangeboden door de bnevenbestel
ler· dat in casu het arrest ( ... ) betekend 
we~d aan beklaagde persoonlijk zodat ai
leen de gewone termijn van verzet van 
toepassing is; ( ... ) dat beklaagde op 2 
april 1992 verzet aantekende tegen het 
arrest van 22 januari 1992 hem betekend 
op 2 maart 1992 hetzij buiten de gewone 
termijn van verzet » (arrest pp. 24 tot 
27), 

terwijl, overeenkomstig ~et enig arti
kel van de wet van 28 jum 1889 betref
fende de exploten in strafzaken en in fis
cale zaken te betekenen aan personen 
die niet hun woonplaats in Belgie heb
ben (zoals gewijzigd bij artikel 5 van het 
koninklijk besluit nummer 301 van 
30 maart 1936 tot wijziging van de ter
mijnen van rechtspleging, en van d~ w~t 
van 28 juni 1889) de exploten d1e m 

strafzaken ( ... ) ten verzoeke van de par
ketten of alle andere autoriteiten moeten 
betekend worden aan personen die bin
nen het Rijk hun woonplaats niet heb
ben, worden betekend overeenkomstig 
de bepalingen van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering. Overeenkomstig 
artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek 
voor de betekening ten aanzien van hen 
die in Belgie geen gekende woonplaats, 
verblijfplaats of gekozen woonplaats heb
ben de deurwaarder bij een ter post 
aangetekende brief het afschrift van de 
akte aan hun woonplaats of aan hun ver
blijfplaats in het buitenland stuurt, en 
met de luchtpost indien de plaats van be
stemming niet in een aangrenzend land 
ligt, onverminderd enige andere wijze 
van toezending overeengekomen tussen 
Belgie en het land waar zij hun woon- ?f 
verblijfplaats hebben; overeenkomstlg 
dezelfde bepaling « de betekening wordt 
geacht te zijn verricht door de afgifte 
van de akte aan de postdienst tegen ont
vangstbewijs in de vormen die in dit ar
tikel worden bepaald >>. Geen afwijkende 
bepalingen voorliggen van een tussen 
Belgie en Spanje overeengekomen ver
dragstekst. Uit de stukken van het straf
dossier, waarop Uw Hof vermag acht te 
Slaan, blijkt dat de gerechtsdeurwaarder 
op 24 januari 1992 de akten, met name 
het verstekarrest van 22 januari 1992 
met betekeningsexploot aan de post
dienst overlegde ten einde tot aangete
kende verzending per luchtpost over te 
gaan; de betekening, overeenkomstig bo
vengenoemd artikel 40 van het Gerechte
lijk Wetboek, moet geacht worden op die 
datum en door deze afgifte te zijn ver
richt. Deze betekening derhalve niet aan 
de persoon geschiedde, nu over~~nkom
stig artikel 33 van het GerechtehJk Wet
hoek de betekening aan de persoon ge
schiedt wanneer het afschrift van de 
akte aan de geadresseerde zelf wordt ter 
hand gesteld. Overeenkomstig het twee
de lid van artikel 187 van het Wetboek 
van Strafvordering, indien de betekening 
van het verstekvonnis niet aan de be
klaagde in persoon gedaan wordt, deze, 
wat de veroordeling tot de straf betreft, 
in verzet kan komen binnen een termijn 
van vijftien dagen na de dag waarop hij 
van de betekening kennis heeft gekre
gen. Overeenkomstig artikel 3 van het 
koninklijk besluit nummer 301 van 30 
maart 1936 tot wijziging van de termij
nen van rechtspleging en van de wet van 
28 juni 1889 betreffende de exploten in 
strafzaken en in fiscale zaken te beteke
nen aan personen die niet hun woon-
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plaats in Belgie hebben, de buitengewo
ne verzettermijn, bedoeld in artikel 187, 
tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordering verlengd kan worden in toe
passing van artikel 55 van het Gerechte
lijk Wetboek. Overeenkomstig artikel 55 
van het Gerechtelijk Wetboek de verlen
ging ten aanzien van de partij die in Bel
gie noch woonplaats, noch verblijfplaats, 
noch gekozen woonplaats heeft, dertig 
dagen bedraagt wanneer zij in een niet
aangrenzend Europees land, noch in 
Groot-Brittannie verblijft. Het hof van 
beroep vaststelt dat eiser op 2 maart 
1992 moest geacht worden kennis te heb
ben van de betekening van het verste
karrest; eiser aldus tot 17 maart, ver
lengd met dertig dagen, dit is tot 16 april 
1992, de tijd had om geldig verzet aan te 
tekenen, zodat het hof van beroep niet 
wettig kon oordelen dat het verzet, op 2 
april 1992 aangetekend, laattijdig zou 
zijn geweest en derhalve niet ontvanke
lijk was (schending van alle in de aanhef 
van het middel vermelde wetsbepalin
gen): 

Overwegende dat naar vaststelling 
van de appelrechters eiser zijn 
woon- of verblijfplaats heeft in 
Spanje (Tenerife/Canarische Eilan
den); 

Overwegende dat te dezen de be
tekening aan eiser van het verstek
arrest van 22 januari 1992 niet ge
beurde met toepassing van de bepa
lingen van het Europees Verdrag 
van 20 april 1959 aangaande de we
derzijdse rechtshulp in strafzaken 
(artikel 7) of van het op 17 juni 1870 
tussen Belgie en Spanje onderteken
de uitleveringsverdrag (artikel 17); 

Dat wat het nationaal recht be
treft, de wijze van betekening van 
een in strafzaken gewezen beslis
sing, bij gebrek aan eigen wetsbepa
lingen, wordt beheerst door de rege
len van bet Gerechtelijk Wetboek, 
meer bepaald de artikelen 32 en vol
gende; 

Dat de betekening te dezen ge
schiedde overeenkomstig de door 
bet Gerechtelijk Wetboek geregelde 
wijze; 

Overwegende dat naar luid van 
bet artikel 33, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de betekening 

aan de persoon geschiedt wanneer 
bet afschrift van de te betekenen 
akte aan de geadresseerde zelf 
wordt ter hand gesteld; 

Dat uit bet in context lezen van 
dit artikel blijkt dat dit een afgifte 
betreft door de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder; 

Overwegende dat ten aanzien van 
hen die in Belgie geen gekende 
woonplaats, verblijfplaats, of geko
zen woonplaats hebben, maar wel 
een woonplaats of verblijfplaats in 
het buitenland, de gerechtsdeur
waarder, met toepassing van bet ar
tikel 40 van het Gerechtelijk Wet
hoek, bet afschrift van de te beteke
nen akte bij een ter post aangete
kende brief, gebeurlijk met de lucht
post, stuurt aan hun woonplaats of 
aan hun verblijfplaats in het buiten
land; 

Overwegende dat naar luid van 
hetzelfde artikel, eerste lid, in fine, 
de betekening wordt geacht te zijn 
verricht door de afgifte van de akte 
aan de postdienst tegen ontvangst
bewijs; dat de gerechtsdeurwaarder 
aldus niet betekent aan persoon, 
wat trouwens blijkt uit de in dit ar
tikel gebruikte aanwijzing « aan 
hun woonplaats of aan hun verblijf
plaats » en uit bet derde lid van dit 
artikel naar luid waarvan de beteke
ning altijd aan de persoon mag ge
daan worden indien deze in Belgie 
wordt aangetroffen; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing dat bet door eiser 
aangetekende verzet door laattijdig
heid niet ontvankelijk is, stoelen op 
de vaststelling dat, nu de beteke
ning van bet verstekarrest aan eiser 
« persoonlijk » gebeurde, enkel de 
gewone termijn van verzet - waar
op geen verlenging van termijn 
overeenkomstig artikel 55 van bet 
Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is 
- in aanmerking te nemen is en 
het artikel 187, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering te de
zen geen toepassing vindt; 
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Dat zij door hun motivering hun 
beslissing niet naar recht verant
woorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is tot onderzoek van het door de 
eisers Michael Huygen en Karel 
Vissers aangevoerde eerste en derde 
middel, en van het door de eiser Jan 
Huygen aangevoerde tweede middel, 
vernietigt, op de voorzieningen van 
Michael Huygen en Karel Vissers, 
het bestreden arrest van 22 januari 
1992; verwerpt hun voorzieningen 
voor zover zij gericht zijn tegen het 
arrest van 13 november 1991; vernie
tigt, op de voorziening van Jan Huy
gen, het bestreden arrest van 15 mei 
1992; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde arresten; veroor
deelt Michael Huygen en Karel Vis
sers in de helft van de kosten van 
hun voorzieningen; laat de andere 
helft van deze kosten ten laste van 
de Staat; laat de kosten van de voor
ziening van Jan Huygen ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

18 oktober 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
s1aggever: de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Biitzler, Verbist en Dassesse. 
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2e KA~IER - 18 oktober 1994 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPL!CHT -

STAAT, OVERHEID - OPENBAAR BESTUUR -
BEHEER EN TOEZICHT DER WEGEN - FOUT 
VAN EEN DERDE - SCHADE - LAST DER 
HERSTELLING. 

De omstandigheid dat een openbaar be
stuur beschikt over diensten en perso
neel voor het beheer van en het toe
zicht op de wegen en om de noodzake
lijke herstellingen daaraan te verrich
ten, brengt niet mee dat de last van de 
herstelling moet worden gedragen 
door dat bestuur wanneer de schade 
veroorzaakt is door de fout van een 
derde (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(VLAAMS GEWEST T. BONGAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0601.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 maart 1993 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Tongeren; 

Over het derde onderdeel van het mid
del: schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1138, 2° en 3°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, van het algemeen 
beginsel van de autonomie van de pro
cespartijen en van het algemeen begin
sel van de eerbied voor de rechten van 
de verdediging, 

doordat het bestreden vonnis van 
25 maart 1993 de vordering van eiser te
gen verweerder tot het bekomen van 
3.809 frank als vergoeding van « beheers
en toezichtskosten » afwijst op grond 
van volgende overwegingen (p. 2) : « De 
burgerlijke partij heeft een verlichtings
paal hersteld of door een derde laten 
herstellen en heeft hiervoor een niet be
twist bedrag van 38.093 frank gevorderd 
waarvan de samenstelling niet is ge
kend. Zij verhoogt deze herstelkosten 
evenwel met een bedrag van 10% voor 
beheers- en toezichtskosten, hetgeen be
klaagde betwist en hetgeen de politie
rechtbank als ongegrond heeft afgewe
zen. Wanneer de overheid schade onder
vindt in haar burgerlijke belangen be
schikt zij inderdaad over een quasi-de
lictuele vordering tegen de aansprake
lijke derde, zelfs al is zij wettelijk 

(1) Cass., 21 dec. 1993, A.R. nr. 6401 (A.C., 
1993, nr. 536). 



852 HOF VAN CASSATIE Nr. 437 

verplicht om de schade te herstellen en 
moet zij onder meer hiervoor haar dien
sten inrichten en voorzien van de nodige 
materiele en immateriele middelen (Ant
werpen, 10° kamer, 20 december 1991, 
R. W., 1992-1993, 159; Limb. Rechtsl., 1992, 
257, met noot van politierechter Gaston 
Panier). In deze zaak bewijst de burger
lijke partij echter niet dat bijkomende 
uitgaven werden gedaan om onder meer 
ambtenaren ter plaatse te sturen ten 
einde de schade te evalueren en ten 
einde de herstelwerken op een voor het 
verkeer veilige wijze te laten geschieden 
waardoor deze ambtenaren zich niet heb
ben kunnen kwijten van hun normale ta
ken», 

terwijl, derde onderdeej, overeenkom
stig artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek de rechter niet mag nalaten uit
spraak te doen over een van de punten 
van de vordering; 

en terwijl eiser in zijn op 25 februari 
1993 neergelegde appelconclusie (stuk 
zonder nummer, zich bevindende tussen 
de stukken met nummer 3 en 4 van het 
dossier van het geding in hoger beroep) 
gesteld had dat eiser een wettelijke 
plicht van toezicht en beheer aangaande 
de openbare wegen had (p. 2, al. 2), en -
onder verwijzing naar rechtspraak -
dat de zorg voor de wegen een essentiele 
opdracht was voor het openbaar bestuur 
aan wie deze taak werd toevertrouwd, 
dat het van belang was dat deze wegen 
permanent bruikbaar en operationeel 
bleven, dat de overheidsdiensten zo 
moesten worden ingericht en voorzien 
van materiele en immateriele middelen, 
zoals bijvoorbeeld administratieve proce
dures en personeel, dat deze opdracht 
kon worden vervuld, dat dit betekende 
dat zowel de herstelwerken als de erbij 
horende kosten van administratie en toe
zicht inherent zijn aan de werking van 
het openbaar bestuur (p. 2 en 3, nr. 1 A 
en B), - eveneens onder verwijzing 
naar rechtspraak - dat de overheid wet
telijk verplicht was de schade te herstel
len en onder meer hiervoor diensten 
moest inrichten voorzien van de nodige 
materiele en immateriele middelen (p. 3 
nr. E), en dat het feit dat de overheid 
wei bepaalde beheerskosten diende te 
maken omwille van haar collectieve ver
plichtingen niet impliceerde dat die defi
nitief ten laste van de overheid moesten 
blijven (p. 5, derde laatste alinea); eiser 
aldus laten gelden had dat hij, om zijn 
wettelijke plicht van toezicht en beheer 
aangaande de openbare wegen te kun-

nen nakomen - zelfs in geval van be
schadiging door een derde -, zijn dien
sten zo had moeten inrichten en voor
zien van onder andere administratieve 
procedures en personeel en de kosten 
hieraan verbonden aldus inherent waren 
aan de werking van het openbaar be
stuur, maar dit niet betekende dat hij 
schade veroorzaakt door een derde de 
aan de herstelling verbonden beheers
en toezichtskosten definitief ten laste 
van de overheid dienden te blijven; eiser 
geen vergoeding gevorderd had voor 
" bijkomende uitgaven >> maar voor kos
ten die inherent waren aan zijn werking 
en wettelijke opdracht, doch dit niet be
tekende dat ze definitief ten zijnen laste 
dienden te blijven; het bestreden vonnis 
nalaat · uitspraak te doen over deze kos
ten die inherent waren aan de werking 
en de wettelijke opdracht van eiser, min
stens niet antwoordt op hoger aangeduid 
middel uit de appelconclusie van eiser, 
zodat het vonnis nu het ter zake geen 
uitspraak doet, artikel 1138, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt, en nu het 
niet antwoordt op hager aangeduide mid
delen uit de appelconclusie van eiser niet 
regelmatig gemotiveerd is, derhalve arti
kel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwege:n.de dat eiser voor de 
rechter vergoeding vorderde van 
schade ten bedrage van 41.902 
frank, zijnde 38.093 frank + 10 % 
beheers- en toezichtskosten; 

Dat de eerste rechter het bedrag 
van 38.093 frank toewees, doch de 
vordering van eiser wat beheers- en 
toezichtskosten betreft afwees; 

Overwegende dat de appelrechters 
het door eiser tegen deze afwijzing 
ingestelde hager beroep ongegrond 
verklaren; 

Overwegende dat eiser bij appel
conclusie aanvoerde dat het bedrag 
van 38.093 frank « enkel de schade 
(is) aan het voorwerp zelf, zijnde 
een beschadigde verlichtingspaal >>; 

dat hij evenwel voor zijn optreden, 
als openbare dienst, inzake door on
der meer verkeersongevallen veroor· 
zaakte schade aan het openbaar do
mein, diensten dient in te richten 
voorzien van de nodige materiele e~ 
immateriele middelen, en dat de 
daaraan verbonden kosten in nood
zakelijk verband staan met alle tus-
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senkomende schadegevallen en deel 
uitmaken van de· door die ongeval
len veroorzaakte schade; 

Dat de appelrechters door hun 
vaststelling dat eiser « niet bewijst 
dat bijkomende uitgaven werden ge
daan om onder meer ambtenaren 
ter plaatse te sturen ten einde de 
schade te evalueren en ten einde de 
herstelwerken op een voor het ver
keer veilige wijze te laten geschie
den waardoor deze ambtenaren zich 
niet hebben kunnen kwijten voor 
hun normale taken », noch door eni
ge andere reden eisers verweer be
antwoorden; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het eerste, het tweede 
en het vierde onderdeel van het 
middel te onderzoeken, vernietigt 
het bestreden vonnis; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde vonnis; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Has
selt, zitting houdende in hoger be
roep. 

18 oktober 1994 - ze kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Holsters, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 438 

ze KAMER ~ 18 oktober 1994 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT (ARTT. 1 TOT 87) - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 1-12-1975 (REGLEl\JENTSBE· 

PALINGEN) - ART. 6 - VERKEERSTEKEN -
VERKEERSLICHT - VERKEERSREGEL 
KRUISPUNT - VOORRANG. 

2° WEGVERKEER VERKEERSREGLE· 
MENT {ARTT. 1 TOT.87) - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 1-12-1975 (REGLEMENTSBEPA· 
LINGEN) - ART. 12 - ART. 12.2 - OPRJJDEN 
VAN EEN KRUJSPUNT - VERKEERSLICHT. 

1 o Uit de regel dat de verkeerstekens, 
met inbegrip van het verkeerslicht, ho
ven de verkeersregels gaan, valt enkel 
af te leiden dat op een kruispunt uitge
rust met verkeerslichten de stand van 
die verkeerslichten de voorrangsrege
ling bei'nvloedt, en niet dat dit kruis
punt te beschouwen is also[ er op deze 
plaats geen kruisende wegen zijn. (Art. 
6.2 Wegverkeersreglement.) 

zo Luidens art. 12.2 Wegverkeersregle
ment dient elke bestuurder die een 
kruispunt oprijdt dubbel voorzichtig te 
zijn ten einde alle ongevallen te voor
komen; deze verplichting geldt oak op 
een kruispunt uitgerust met verkeers
lichten, en zulks ongeacht de stand 
van die lichten. 

(DAMSCHOTTER E.A. 
T. DE ALMEIDA PEREIRA E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1558.N) 

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

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen de eerste ver
weerster en tegen de beslissingen 
op de vordering van het openbaar 
ministerie tegen de tweede en de 
derde verweerder : 

Overwegende dat de eisers die 
niet in kosten van die vorderingen 
zijn veroordeeld geen hoedanigheid 
bezitten om tegen die beslissingen 
cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 
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B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de eisers tegen de verweerders : 

Over het middel : 
Overwegende dat de eisers in hun 

appelconclusie aanvoerden dat het 
gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, oorzaak van de onopzettelijke 
doding en de onopzettelijke verwon
dingen, hierin bestond dat de eerste 
verweerster het rode verkeerslicht 
heeft miskend, minstens het kruis
punt is opgereden met een snelheid 
van ongeveer 120 kilometer per uur, 
terwijl ter plaatse de maximum toe
gelaten snelheid beperkt was tot 80 
kilometer per uur en zodoende arti
kel 12.2 van het Wegverkeersregle·
ment heeft overtreden door als be
stuurster die een kruispunt oprijdt 
niet dubbel voorzichtig te zijn ge
weest ten einde aile ongevallen te 
voorkomen; 

Overwegende dat de appelrechters 
- na te hebben geoordeeld dat niet 
bewezen is dat de eerste verweer
ster het rode verkeerslicht zou heb
ben miskend - onderzoeken of zij 
de overtreding beging bepaald bij 
artikel 12.2 van het Wegverkeersre
glement; 

Overwegende dat zij oordelen dat 
zulks niet het geval is en daartoe 
considereren : << W at de door de be
klaagde gevoerde snelheid betreft is 
het hof van beroep van oordeel dat 
deze evenmin, weze het een ter 
plaatse niet toegelaten snelheid, in 
enig oorzakelijk verband staat tot 
het ongevalsgebeuren en of de scha
de. Terzake vindt artikel 12.2 A.V.R. 
geen toepassing. Ingevolge artikel 
6.2 primeren de verkeerstekens de 
verkeersregels. Verkeerslichten zijn 
verkeerstekens. Wie onder de dek
king van groen Iicht een kruispunt 
oprijdt moet zich niet verwachten 
aan verkeer uit " gesloten " richtin
gen, is een prioritair weggebruiker 
die gewoon zijn weg vervolgt " also£ 
er op deze plaats geen kruisende 
wegen zijn ". In casu, zo de ver
keerslichten op de door beklaagde 

gevolgde rijweg groen waren, wat 
geenszins is uit te sluiten gezien 
wat voorafgaat, moest zij zich 
geenszins verwachten aan dwarsen
de voertuigen, als in casu de Lada/ 
W algraeve. Zelfs zb zij de dwarsen
de beweging van dit voertuig op
merkte dan nog mocht zij aanne
men dat de bestuurder W algraeve 
haar had opgemerkt en op de mid
denstrook zou tot stilstand komen 
om haar de vrije en ongehinderde 
doorgang te geven, ook zo zij de ter 
plaatse toegelaten snelheid van 80 
kilometer per uur had gevoerd. 
Daaruit volgt dat ook aan de toege
laten snelheid van 80 kilometer per 
uur beklaagde het dwarsende voer
tuig/W algraeve, op het ogenblik dat 
deze een effectieve hindernis vorm
de - namelijk het beginnen dwar
sen van de door beklaagde gevolgde 
rijbaan - al te dicht zou genaderd 
zijn om nuttig en efficient te kun
nen reageren en een aanrijding te 
vermijden »; 

Overwegende dat blijkens deze 
overwegingen de appelrechters er
van uitgaan dat de eerste verweer
ster zich op de plaats van het ongec 
val niet hoefde te gedragen naar het 
voorschrift van artikel 12.2 van het 
Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat, indien welis
waar verkeerstekens - te dezen 
verkeerslichten verkeersregels 
primeren, daaruit enkel valt af te 
leiden dat op kruispunten uitgerust 
met verkeerslichten de stand van 
die verkeerslichten de voorrangsre
geling be'invloedt; dat de uitrusting 
van een kruispunt met verkeerslich
ten echter niet te beschouwen is 
<< alsof er op deze plaats geen krui
sende wegen zijn »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, ervan uitgaande dat artikel 
12.2 van het Wegverkeersreglement 
te dezen niet toepasselijk is, oorde .. 
len dat de eerste verweerster, hoe
we! zij een snelheid ontwikkelde die 
vee! hoger was dan de ter plaatse 
toegelaten snelheid, geen fout be-
ging; ·· 
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Overwegende dat zij, nu de ver
plichting opgelegd door artikel 12.2 
van het Wegverkeersreglement ook 
geldt op kruispunten uitgerust met 
verkeerslichten - en zulks onge
acht de stand van die lichten -, 
niet wettig beslissen dat de door de 
eerste verweerster gevoerde snel
heid geen overtreding oplevert van 
artikel 12.2 van het Wegverkeersre
glement en die snelheid geen oorza
kelijk verband heeft met de aanrij
ding en de · schadelijke gevolgen 
ervan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over civielrechtelijke 
vorderingen van de eisers tegen de 
verweerders; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten van betekening aan het open
baar ministerie ten laste van de 
eisers; veroordeelt de verweerders 
in de overige kosten; verwijst de al
dus. beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te . Antwerpen. 

18 oktober 1994 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: ·cte h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Biitzler, A. De Roeck 
en C. Decordier, Gent. 

Nr. 439 

2e KAMER - 19 oktober 1994 

WEGVERKEER - WEGVER~EERSWET ARTI
KELEN 1 TOT 68 - WET BETREFFENDE DE PO-

LITlE OVER HET WEGVERKEER (WETSBEPA
LINGEN) - ART. 38 - VERVAL VAN HET 
RECHT TOT HET BESTCREN VAN ALLE CATE
GORIEEN VAN MOTORVOERTCIGEN - BROM
FIETSEN. 

Het verbod om alle categorieen van mo
torvoertuigen te besturen geldt o.m. 
ten aanzien van de bromfietsen (1). 
(Art. 38 Wegverkeerswet.) 

(RENARD E.A. T. I'<AMOCCHI E.A) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0199.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, dat op 7 januari 1994 in 
hoger beroep is gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Hoei en 
dat ten gevolge van een klaarblijke
lijke verschrijving de dagtekening 
van 7 januari 1993 draagt; 

III. Op de voorziening van Mehdi 
Namouchi, beklaagde: 

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

b) waarbij hij veroordeeld wordt 
wegens de telastlegging 6 (besturen 
van een voertuig ondanks het verval 
van het recht tot sturen) : 

Over het middel ... : 
Overwegende dat uit het bestre

den vonnis blijkt dat eiser door de 
Politierechtbank te Hoei, bij vonnis 
van 7 april 1992 vervallenverklaard 
is van het recht tot het besturen van 
alle categorieen van motorvoertui
gen; 

Overwegende dat artikel 38 van 
de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, krachtens hetwelk 
de rechter de vervallenverklaring 
van het recht tot sturen kan uitspre
ken in de bij dat artikel bepaalde 
voorwaarden, in algemene bewoor
dingen is gesteld; 

(1) Cass., 29 juni 1976 (A.C., 1976, 1223). 
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Dat het verbod om alle categorieen 
van inotorvoertuigen te besturen 
geldt ten aanzien van iedere be
stuurder van de motorvoertuigen be
horend tot de categorieen die wor
den opgesomd in artikel 1, § 1, van 
het koninklijk besluit van 6 mei 
1988 betreffende de indeling van de 
voertuigen in categorieen, het rijbe
wijs, de rechterlijke beslissingen 
houdende vervallenverklaring van 
het recht tot sturen en de voorwaar
den voor erkenning van de scholen 
voor het besturen van motorvoertui
gen; 

Dat die bepaling de bromfietsen 
indeelt bij de categorie A3 van de 
motorvoertuigen; 

Dat de rechtbank door de in het 
middel weergegeven overwegingen 
antwoordt op de in het middel aan
gevoerde conclusie en de beslissing 
waarbij eiser veroordeeld wordt we
gens het besturen van een motor
voertuig ondanks het tegen hem uit
gesproken verval van het recht tot 
sturen naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

19 oktober 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, M. Hoven en P. Delfosse, 
Luik. 

Nr. 440 

2• KAMER - 19 oktober 1994 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENJNG - STRAFVORDERING - VOORBA-

RIG CASSATIEBEROEP - BESLISS!NG M.B.T. 
RET TAALGEBRUJK. 

zo TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG -
STRAFZAKEN - BESLJSSING M.B.T. DE TAAL 
VAN DE RECHTSPLEGING- VOORBAR!G CAS
SATIEBEROEP. 

1° en zo Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep dat v66r de eindbeslissing is in
gesteld tegen een vonnis dat enkel uit
spraak doet over de taal van de 
rechtspleging (1). (Art, 416 Sv.) 

(GODAERT T. LEONARD) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0515.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vorinis, op 24 maart 1994 door 
de Politierechtbank te Kraainem ge
wezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op. de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
en op de door verweerder tegen ei
ser ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering: 

Overwegende dat het vonnis, over
eenkomstig artikel 21 van de wet 
van 15 juni 1935. op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, beslist dat 
de rechtspleging in het Nederlands 
zal worden voortgezet, en het verde
re debat in de zaak verdaagt naar 
een latere terechtzitting; dat die be
slissing geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 vari het Wetboek 
van Strafvordering en geen uit
spraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening voorbarig is; 

19 oktober 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. · 

(1) Cass., 18 okt. 1988, A.R. nr. 2831 (A.C., 
1988-89, nr. 99). 
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2e KAMER - 19 Olitober 1994 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ALGEMEEN - OVEREENKOMST 
TUSSEN DE RECHTHEBBENDE EN DEGENE 
DIE SCHADELOOSSTELLING VERSCHCLDIGD 
IS - NIET TEGENWERPELIJKHEID VAN DE 
OVEREENKOMST AAN DE VERZEKERINGSIN
STELLING. 

De rechten van de verzekeraar van de 
geneeskundige verzorging kunnen niet 
bepaald worden op grand van de rech
ten die zonder diens instemming aan 
de getroffene naar gemeen recht zijn 
toegekend op basis van een verslag 
van deskundigen, welke in der minne 
zijn aangewezen bij een overeenkomst 
tussen de getroffene en de verzekeraar 
van de aansprakelijke derde (1). (Oud 
art. 70, § 2, thans 76quater Z.I.V.-wet.) 

(N.V.S.M. T. MACHIELS E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0587.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 maart 1994 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
rechtsvordering van eiseres tot te
rugbetaling van de door haar aan 
haar lid Louis Thibaut betaalde be
dragen: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 56, § 1 (gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982) 
en § 2, van artikel 70, § 2 (gewijzigd bij 
het koninklijk besluit nr. 19 van 4 de
cember 1978, artikel 1, 1°), inzonderheid 
eerste, derde, vierde en vijfde lid, en 
voor zoveel nodig, van artikel 76quater, 
§ 2, inzonderheid eerste, derde, vierde en 
vijfde lid, van de wet van 9 augustus 

(1) Cass., 8 feb. 1990, A.R. nr. 8522 (A.C., 
1989-90, nr. 354). 

1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering, van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis : 1. de 
eerste drie verweerders veroordeelt om 
aan de verwee-o:-der Thibaut verscheidene 
bedragen te betalen ter vergoeding van 
de schade die hij geleden heeft ten ge
volge van het litigieuze ongeval van 17 
december 1983 waarvoor eerstgenoemde 
verweerder als enige aansprakelijk ver
klaard werd, meer bepaald vergoedingen 
voor tijdelijke arbeidsongeschiktheden 
van 17 december 1983 tot 31 mei 1985, 
kosten voor geneeskundige verzorging 
en de na 1 juni 1985 geleden materi1He 
en morele schade samen; 2. de vordering 
van onderhavige eiseres niet gegrond 
verklaart waardoor het niet aileen de 
vordering afwijst die zij in haar hoeda
nigheid van gesubrogeerde in de rechten 
van de verweerder Thibaut (tegen de 
eerstgenoemde drie verweerders) heeft 
ingesteld en die strekt tot terugbetaling 
van prestaties die zij aan het bij haar 
aangesloten lid heeft verleend voor kos
ten voor geneeskundige verzorging tij
dens de periode van 10 tot 12 april 1985 
en van 20 tot 22 mei 1987, enerzijds, en, 
voor arbeidsongeschiktheid tijdens de 
periode van 1 juli 1985 tot 21 december 
1987 anderzijds, maar ook de vordering 
afwijst tot het verrichten van een bijko
mend geneeskundig onderzoek of de vor
dering tot heropening van de debatten 
die zij subsidiair in haar appelconclusie 
had ingesteld; 3. het vonnis bindend ver
klaart voor eiseres op grond dat « blij
kens de overeenkomst tot het verrichten 
van een medische expertise, die op 7 
september 1984 in der minne is gesloten 
tussen de verzekeringsmaatschappij Pre
cam in wier rechten de naamloze ven 
nootschap Aegon thans getreden is en de 
(4e verweerder), de geneesheren R. Ste
ger en Casteleyn zijn aangewezen om de 
heer Thibaut te onderzoeken >>; dat « (ei
seres) betoogt dat, krachtens artikel 70, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 
(thans artikel 76quater), dat deskundi
genverslag tegen haar niet kan worden 
aangevoerd zonder haar instemming »; 
dat « de wetgever uitdrukkelijk heeft be
paald dat " de interne overeenkomst die 
tot stand gekomen is tussen de rechtheb
bende en degene die schadeloosstelling 
verschuldigd is, niet tegen de verzeke
ringsinstelling kan worden aangevoerd 
zonder haar instemming " »; dat noch
tans « de bevindingen van dat verslag te-



858 HOF VAN CASSATIE Nr. 441 

gen de heer Thibaut kunnen worden 
aangevoerd »; dat het « die bevindingen 
zijn welke als basis moeten dienen voor 
de raming van de schade van de bena
deelde » en dat « te dezen het in der 
minne opgemaakte deskundigenverslag 
weliswaar niet kan worden aangevoerd 
tegen de vrijwillige tussenkomende bur
gerlijke partij, maar dat laatstgenoemde 
niettemin ingevolge de regels van de in
deplaatstelling niet meer rechten kan 
doen gelden dan haar verzekerde »; dat 
« het verslag werd ingediend op 19 au
gustus 1986 » en dat « de deskundigen, 
(na verschillende tijdelijke arbeidsonge
schiktheden in aanmerking te hebben 
genomen voor het tijdvak van 17 decem
ber 1983 tot 31 mei 1985), de datum van 
consolidatie hebben vastgesteld op 1 juni 
1985 » en tevens een blijvende invalidi
teit van 8 pet. met ingang van 1 juni 
1985 in aanmerking hebben genomen; 
dat, wat de toekomstige schade betreft, 
« de eerste rechter terecht de materii:He 
en morele schade samen heeft vastge
steld op 70.000 frank per schadepost te
gen 8 pet., dat maakt 560.000 frank »; dat 
« uiteenlopende graden van invaliditeit 
niet ongewoon zijn, nu er voor de ra
ming verschillende en aan elk stelsel 
van schadeloosstelling eigen regels moe
ten worden gevolgd » (wat de invalidi
teitsrente naar gemeen recht en het stel
sel van de « Z.I.V. » betreft); dat 
« nochtans, wanneer er zowel naar ge
meen recht als door het ziekenfonds een 
vergoeding moet worden toegekend, de 
indeplaatsstelling van het ziekenfonds 
niet mag beperkt of verminderd worden 
tenzij eerstgenoemde vergoeding lager is 
dan de tweede •; dat « zulks te dezen het 
geval is • en dat « de verzekeringsinstel
ling in dat geval tegenover de aanspra
kelijke derde niet meer rechten kan 
doen gelden dan haar verzekerde », 

terwijl, 

tweede onderdeel, het bepaalde in arti
kel 70, § 2, vijfde lid (zoals in het middel 
vermeld) van de wet van 9 augustus 1963 
volgens hetwelk de zonder instemming 
van het ziekenfonds gesloten overeen
komsten niet aan de verzekeringsinstel
ling kunnen worden tegengeworpen af
wijkt van het beginsel dat het zieken
fonds in zijn hoedanigheid van gesubro
geerde de rechten van zijn op prestaties 
rechthebbend lid kan doen gelden tegen 
de aansprakelijke derde, met inbegrip 
van de excepties die tegen die rechtheb-

benden kunnen worden aangevoerd en 
die ontstaan zijn v66r of nadat de rech
ten waarop de subrogatie slaat overge
gaan zijn; het bestreden vonnis, nu het 
eraan herinnert dat krachtens voor
noemd artikel 70, § 2, elke overeenkomst 
die tot stand gekomen is tussen de recht
hebbende en degene die schadeloosstel
ling verschuldigd is, niet tegen de verze
keringsinstelling kan worden aangevoerd 
zonder haar instemming en aanneemt 
dat het in der minne opgemaakte en op 
19 augustus 1986 ingediende deskundi
genverslag niet tegen eiseres kan wor
den aangevoerd, derhalve niet zonder die 
bepaling te schenden de vordering van 
eiseres tot terugbetaling van aan het lid 
Thibaut voor de periodes van na de tijde
lijke arbeidsongeschiktheden verleende 
prestaties kon afwijzen; dat het evenmin 
impliciet haar subsidiaire eis om een !>ij
komend medisch onderzoek kon verwer
pen en het vonnis bindend en tegenwer
pelijk kon verklaren ten aanzien van 
eiseres op grand van de enkele bevindin
gen van dat verslag en op grand van 
overwegingen die enkel verband houden 
met de tegenwerpelijkheid van die bevin
dingen aan de beer Thibaut, aangezien 
die exceptie enkel kon worden opgewor
pen tegen de getroffene Thibaut en het 
recht van wettelijke indeplaatsstelling 
van eiseres niet kon beperken (schen
ding van artikel 70, § 2, zoals vermeld in 
bet middel, vierde en vijfde lid, en voor 
zoveel nodig 76quater, § 2, vierde en vijf
de lid, van de wet van 9 augustus 1963); 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens het 

ten tijde van de feiten van toepas
sing zijnde artikel 70, § 2, vierde lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een re
geling voor verplichte ziekte- en in
validiteitsverzekering, de· verzeke
ringsinstelling rechtens in de plaats 
treedt van de rechthebbende op de 
prestaties van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering; 

Dat luidens artikel 70, § 2, vijfde 
lid, van voornoemde wet de overeen
komst die tot stand gekomen is tus
sen de rechthebbenden en degene 
die schadeloosstelling verschuldigd 
is, niet tegen de verzekeringsinstel
ling kan worden aangevoerd zonder 
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haar instemming; dat laatstgenoem
de bepaling verhindert dat de rech
ten van de verzekeraar van de ge
neeskundige verzorging worden be
paald op grond van de rechten die 
aan de getroffene naar gemeen 
recht worden toegekend op basis 
van een verslag van deskundigen 
welke in der minne zijn aangewezen 
bij een overeenkomst tussen de ge
troffene en de verzekeraar van de 
aansprakelijke derde; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het, om de rechtsvorde
ring van eiseres niet gegrond te ver
klaren, zich baseert op de bevindin
gen van dat verslag op grond dat 
die bevindingen tegen haar verze
kerde konden worden aangevoerd 
en dat eiseres ingevolge de regels 
van de indeplaatsstelling enkel de 
rechten van de verzekerde kan doen 
gelden, de beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

19 oktober 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Biitzler. 

Nr. 442 

. 1 e KAMER ..!. 20 oktober 1994 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGE· 
VINGEN - IN HET BUITENLAND - BETE
KENING VAN EXPLOTEN- B\JRGERLIJKE ZA
KEN - VERDRAG VAN ·S-GRAVENHAGE, 
ART. 3 - AANGETEKENDE BRiEF - TIJDSTIP. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN - IN HET BUJTENLAND - BETE
KENING VAN EXPLOTEN- BURGERLIJKE ZA
KEN - VERDRAG VAN 'S-GRAVENHAGE, 
ART. 6 - VERKLARING - NIET-OVERLEGGING 
- GEVOLG. 

1° De betekening in het buitenland, over
eenkomstig art. 3 van het Verdrag van 
's-Gravenhage van 15 november 1965, 
die in de vorm van een aanvraag bij 
aangetekende brief door de gerechts
deurwaarder tot de centrale autoriteit 
van de aangezochte Staat is gericht en 
overeenstemt met het als bijlage aan 
dit verdrag toegevoegde modelformu
Jier, is verricht door de afgifte van de 
akte aan de postdienst tegen ontvangst
bewijs van de aangetekende brief (1). 
(Art. 3 Verdrag inzake de betekening 
en de kennisgeving in het buitenland 
van gerechtelijke stukken in burger
lijke zaken en in handelszaken, opge
maakt te 's-Gravenhage en goedge
keurd bij wet van 24 januari 1970.) 

2" Niet-overlegging van de in art. 6 van 
het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 
november 1965 bedoelde verklaring 
kan niet tot nietigheid van de beteke
ning leiden. (Artt. 3 en 6 Verdrag inza
ke de betekening en de kennisgeving 
in het buitenland van gerechtelijke 
stukken in burgerlijke zaken en in 
handelszaken, opgemaakt te 's-Graven
hage en goedgekeurd bij wet van 24 
januari 1970.) 

(REMONT T. WAALS GEWEST) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0143.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het tegen de voorziening op
geworpen middel van niet-ontvanke
lijkheid: de voorziening is te laat in
gesteld; 

(1) Zie de wet van 24 jan. 1970 houdende 
goedkeuring van het Verdrag van 's-Gravenha
ge van 15 nov. 1965, Memorie van toelichting, 
Gedl'.St., Kame1; zit., 1968-1969, 416, nr. 1, 
biz. 4. 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de gerechtsdeur
waarder, ten verzoeke van verweer
der, op 31 juli 1992, overeenkomstig 
artikel 3 van het Verdrag van 's-Gra
venhage van 15 november 1965, per 
aangetekende brief, tot het « Secre
taria general technica, subdireccion 
de cooperacion juridica interna
tional, Ministerio de Justicia », 45, 
San Bernardo, te 28015 Madrid 
(Spanje), een aanvraag heeft gericht 
die overeenstemt met het als bijlage 
bij dit verdrag toegevoegde model
formulier, ten einde door die over
heid aan eiser een afschrift te doen 
betekenen van het exploot van bete
kening van het op 11 maart 1992 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen arrest en hem een ander 
afschrift te doen toekomen van 
voormeld exploot vergezeld van de 
in artikel 6 van het Verdrag bedoel
de verklaring; 

Overwegende dat de betekening 
met inachtneming van die vereisten 
is verricht door de afgifte van de ak
te aan. de postdienst tegen ontvangst
bewijs van de aangetekende brief; 

Overwegende dat eiser aanvoert 
dat, enerzijds, hij geen kennis heeft 
gehad van die betekening, daar hij 
in Spanje woont op het adres ElMo
lino, 3, te Benajarafe (Malaga), an
derzijds, die betekening ongeldig is, 
vermits hij, sinds 8 maart 1990, een 
verblijfplaats in Belgie had, name
lijk Edmond Theunissenlaan 26, te 
Linkebeek, waarvan verweerder op 
de hoogte was, zoals blijkt uit een 
aangetekende brief die hij hem op 
13 januari 1993 op dat adres heeft 
toegezonden; 

Overwegende dat zowel uit de 
door eiser bij het Hof van Beroep te 
Bergen neergelegde conclusie als uit 
het door dat hof op 11 maart 1992 
gewezen arrest blijkt dat die eiser 
~ ls adres « Fine a de los 4 Lomas Si
rena Buzon, 145, 29.790, Benajarafe 
(Malaga), Spanje », had opgeheven; 
dat uit geen stuk waarop het Hof 

vermag acht te slaan, blijkt dat ver
weerder tussen 11 maart 1992 en 31 
juli 1992 door eiser van zijn adres
verandering in Spanje op de hoogte 
was gebracht; 

Dat bovendien, de aangetekende 
brief niet aileen meer dan vijf 
maanden na de betwiste betekening 
door verweerder naar eisers verblijf
plaats in Belgie is gezonden, maar 
tevens betrekking heeft op een ari
der administratief dossier, zonder 
enig verband met het geschil; dat 
die brief niet bewijst dat verweer
der, in het onderhavige geschil, op 
de hoogte was van het bestaan van 
een verblijfplaats in Belgie, en, al 
was dit zo geweest, dat hij daarvan 
kennis had de dag waarop het ar-
rest werd betekend; · 

Overwegende dat niet-overlegging 
van de in artikel 6 van het Verdrag 
bedoelde verklaring niet tot nietig
heid van de betekening kan leiden; 

Overwegende dat het door · eiser 
ter zitting van het Hof van 22 sep
tembel,' 1994 neergelegd.e stuk niet 
bewijst dat de aangetekende brief 
hem niet binne:ri de normale termijn 
is aangeboden; 

Dat, overeenkomstig de artikelen 
1073, tweede lid, en 55 van het Ge
rechtelijk Wetboek, het cassatiebe
roep dat op 13 april 1993 aan ver
weerder was betekend, terwijl het 
arrest regelmatig op 31 juli 1992 aan 
eiser was betekend, derhalve te laat 
is ingesteld; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

20 oktober 1994 - 1" kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler en De Bruyn. 
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Nr. 443 

1 e KAMER - 20 oktober 1994 

1° EREDIENST - BEDIENAAR VAN EEN 
EREDIENST - WEDDE ,...- BURGERL!JK RECHT. 

2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - BEDIENAAR VAN 
EEN EREDIENST - WEDDE - BURGERL!JKE 
RECHT. 

3° EREDIENST - INTERNE ORGANISATIE 
- AUTONOMIE - GRONDWET (1994), ART. 21 -
GEVOLG. 

4° GRONDWET (1994) - ART. 21 - ERE
DIENST - INTERNE ORGANISATIE - AUTONO

MIE - GEVOLG. 

5° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
EREDIENST - INTERNE ORGANISATIE - BE
DIENAAR VAN EEN EREDIENST - ONTNE
MING VAN JURISDICTIE- PROCEDURE- BIL
LIJKHEID - NIET-INMENGING VAN DE STAAT 
- ART. 21 GW. (1994) - BEVOEGDHEID VAN DE 
HOVEN EN RECHTBANKEN. 

1 o en zo Een geschil inzake schorsing 
van de wedde van de bedienaar van 
een eredienst, wegens ontneming van 
zijn kerkelijke jurisdictie door de be
voegde geestelijke overheid, heeft be
trekking op een burgerlijk recht (1). 

3° Uit het in art. 21 Gw. neergelegde be
ginsel dat elke godsdienst vrij haar ei
gen organisatie inricht, valt af te lei
den, enerzijds, dat de benoeming en de 
afzetting van bedienaren van een ere
dienst alleen maar door de bevoegde 
geestelijke overheid kunnen geschie
den, overeenkomstig de regels van de 
eredienst, en anderzijds, dat de gods
dienstige discipline en rechtsmacht op 
die bedienaars van de eredienst alleen 
door dezelfde overheid en overeenkom-

{1) (2) en (3) Zie Lot.:IS-LEON CHRISTIANS, 
L'article 16, alinea Ier, de Ia Constitution : 

examen critique de Ia jurisprudence relative 
aux conditions d'efficacite dans l'ordre juridi
que beige des decisions religieuses de rE:,voca
tion des ministres des cultes ( 1831-1989) •, 
A:P.T., 1990, biz. 204, en comn entaar onder 
Beroep Bergen, 7 jan. 1993, J.L.M.B., 1911~. biz. 
242. 

stig dezelfde regels kunnen worden 
uitgeoefend (2). 

4° en 5° Krachtens het in art. 21 dw. ge
huldigde beginsel van niet-inmenging 
van de Staat in de interne organisatie 
van de erediensten, hebben de .hoven 
en rechtbanken niet het recht te oor
delen over de billijkheid van de proce
dure die geleid heeft tot de beslissing 
van de bisschop om aan een bedieriaar 
van een eredienst, lid van de clerus 
van de katholieke eredienst, zijn juri
dische en pastorale taak te ontnemen 
(3). 

(HUARD T. BONIFACE T.A.V. DE BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. JlJSTITIE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.023B.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1993 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 92 en 93 (oud) van de 
Grondwet, 

doordat het hof van beroep zich be
voegd heeft verklaard om uitspraak te 
doen over de rechtsvordering van ver
weerder om « voor recht te verklaren dat 
de beslissing van (eiser) in de hem op 17 
november 1990 toegezonden brief niet re
gelmatig is genomen >>, op grand dat 
« het litigieuze geschil betrekking heeft 
op een burgerlijk recht •, zodat het, 
krachtens artikel 92 (oud) van de Grand
wet, bij uitsluiting tot de bevoegdheid 
van de rechtbanken behoort, 

terwijl de rechtsvordering die er niet 
toe strekt om wedden of het equivalent 
ervan te doen betalen, maar om voor 
recht te doen verklaren dat de beslissing 
van eiser om aan verweerder « aile juris
dictie in het bisdom Doornik te ontne
men niet regelmatig is genomen •, geen 
geschil over burgerlijke rechten (artikel 
92 (oud) van de Grondwet) of over poli
tieke rechten (artikel 93 (oud) van de 
Grondwet) inleidt; een bedienaar van de 
eredienst immers geen enkel burgerlijk, 
of zelfs politiek, recht op de uitoefening 
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van een kerkelijke jurisdictie of pastora
le taak heeft, zodat een geschil betreffen
de de procedure in verband met zijn af
zetting, zelfs als deze zou leiden tot 
verlies van het recht op wedde, geen ge
schil over burgerlijke of politieke rech
ten is in de zin van de artikelen 92 en 93 
(oud) van de Grondwet; het hof van be
roep derhalve die bepalingen, inzonder
heid artikel 92, heeft geschonden door te 
beslissen dat het litigieuze geschil be
trekking had op een burgerlijk recht en, 
bijgevolg, krachtens artikel 92 (oud) van 
de Grondwet (bij uitsluiting) tot de be
voegdheid van de rechtbanken behoort : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : 1 °) dat de vordering van ver
weerder ertoe strekt « voor recht te 
verklaren dat de beslissing van ( ei
ser) ... , in de hem op 17 november 
1990 toegezonden brief, niet regel
matig is genomen », 2°) dat eiser in 
die brief aan verweerder heeft mee
gedeeld dat bij niet meer op de wed
destaten zou voorkomen, en 3°) dat 
verweerder sedert 1991 geen wedde 
meer ontvangt ten gevolge van de li
tigieuze bandeling van eiser; dat bet 
er derbalve op wijst dat het recbt 
van verweerder op de wedde, een 
burgerlijk recbt, door de litigieuze 
beslissing werd aangetast; 

Dat bet bof van beroep, waarbij 
dus een gescbil over E!en burgerlijk 
recht aanbangig werd gemaakt, 
krachtens artikel 144 van de Grand
wet bevoegd was om ervan kennis 
te nemen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 14, 15 en 16 (oud) van de 
Grondwet, 

doordat het arrest « voor recht ver
klaart dat de beslissing van de Bisschop 
van Doornik ... (thans eiser) ... om aan 
C ... C ... B ... (thans verweerder) aile juris
dictie in het bisdom Doornik te ontne
men, een feitelijkheid is • en dat die fei
telijkheid geen uitwerking kan hebben 
vanaf 17 november 1990, op grond dat 
« de rechter die uitspraak moet doen 
over een geschil inzake burgerlijke of 
politieke rechten of over een strafvervol
e:;mg, mag nagaan of degene die een han-

deling heeft verricht in verband met het 
bestuur of de organisatie van een ere
dienst, volgens de statuten en reglemen
ten van die eredienst, bevoegd. was om 
zulks te doen, als een beslissing daar
over noodzakelijk is om zijn vonnis te 
wijzen; ... dat uit de bewoordingen van 
de brief van 17 november 1990 van de 
Bisschop blijkt dat de litigieuze afzetting 
een tuchtmaatregel is voor " bepaalde 
handelwijzen " van C ... C ... B ... , zodat ze 
aileen maar na een billijke behandeling 
van de zaak kon worden . genomen; dat 
zulks te dezen niet het geval was;. dat 
immers uit geen enkel stuk van het dos
sier blijkt dat (verweerder) zich op bil
lijke wijze heeft kunnen verdedigen over 
de feiten waarvan sprake is in de brief 
van 17 november 1990; dat pater B ... , in 
tegenstelling met hetgeen de Bisschop 
van Doornik betoogt, noch op grond van 
canon 1718 noch op basis van de canons 
1732 tot 1739 over enig rechtsmiddel te
gen de litigieuze beslissing beschikte; ... 
dat overigens, zelfs in de onderstelling 
dat er in de interne organisatie van de 
Kerk een rechtsmiddel bestond, er inoet 
worden vastgesteld dat, bij ontstentenis 
van een duidelijke tekst over de rechts
vormen, bovengenoemde brief ·van B ... 
van 18 december 1990 kon worden uitge
legd als de uiting van zijn wil om een 
rechtsmiddel in te stellen; dat aan die 
brief echter geen enkel gevolg werd ge
geven; dat uit al de feiten van de zaak 
valt af te leiden dat de beslissing van de 
Bisschop van Doornik in zijn brief van 
17 november 1990 een feitelijkheid is 
waarvan de gevolgen onmiddellijk moe
ten worden stopgezet •, 

terwijl het beginsel van. de scheiding 
tussen Kerk en Staat met name is neer
gelegd in artikel 16 (oud) van de Grand
wet dat bepaalt dat « de Staat niet het 
recht heeft zich te bemoeien met de be
noeming of de installatie der bedienaren 
van enige eredienst »; deze regel van de 
onafhankelijkheid van de erediensten tot 
gevolg he eft : 1 o dat de benoeming en de 
afzetting van de bedienaren van de ere
dienst, wie zij ook mogen zijn, aileen 
maar door de geestelijke overheid,. over
eenkomstig de in elke godsdienst gebrui-. 
kelijke regels, kunnen geschieden; 2° dat 
de godsdienstige discipline en rechts
macht op de bedienaren van de eredienst 
aileen door dezelfde overheid overeen
komstig dezelfde regels kunnen worden 
uitgeoefend; net zo min als de regering, 
eeil rechtbank zich mag mengen in. de 
problemen betreffende de benoeming en 
de afzetting van de bedienaren van een 
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eredienst, zelfs als die afzetting ge
schiedt in het kader van een tuchtvervol
ging - wat te de zen niet het geval is -, 

en terwijl het arrest, door te oordelen 
dat de beslissing van eiser om aan ver
weerder zijn pastorale taak te ontnemen 
(cf. de in het arrest weergegeven brief 
van eiser van 17 november 1990) een fei
telijkheid is die « geen enkele uitwer
king » kan hebben, op grond dat ver
weerder niet vooraf werd gehoord en 
tegen de beslissing van eiser geen enkel 
rechtsmiddel bezit, zich heeft gemengd 
in de procedure en de regels betreffende 
de afzetting van een bedienaar van de 
eredienst en aldus het bovenvermeld be
ginsel van de scheiding tussen Kerk en 
Staat miskent; het bijgevolg de artikelen 
14 tot 16 (oud) van de Grondwet waarin 
dat beginsel is neergelegd en inzonder
heid artikel 16 (thans 21) heeft geschon
den: 

Overwegende dat artikel 21 van 
de Grondwet bepaalt dat de Staat 
niet bet recht heeft zich te bemoei
en met de benoeming of de instaila
tie der bedienaren van enige ere
dienst; dat uit dat aldus vastgestelde 
beginsel dat elke godsdienst vrij 
haar eigen organisatie inricht, valt 
af te leiden, enerzijds, dat de benoe
ming en de afzetting van de bedie
naren van een eredienst aileen 
maar door de bevoegde geestelijke 
overheid kunnen geschieden over
eenkomstig de regels van de ere
dienst, en, anderzijds, dat de gods
dienstige discipline en rechtsmacht 
op die bedienaren van de eredienst 
aileen door dezelfde overheid over
eenkomstig dezelfde regels kunnen 
worden uitgeoefend; 

Overwegende dat bet hof van be
roep heeft vastgesteld dat eiser be
voegd was om aan verweerder, lid 
van de clerus van de katholieke ere
dienst, « de jurisdictie en de pasto
rale taak die hij hem had toever
trouwd » te ontnemen; 

Dat bet hof van beroep, gelet op 
het in artikel 21 van de Grondwet 
gehuldigde beginsel van niet-inmen
ging van de Staat in de interne or
ganisatie van de erediensten, der
halve, niet het recht had te oordelen 
over de billijkheid van de procedure 

die tot de beslissing van eiser heeft 
geleid; 

Dat het hof van beroep, door te 
oordelen dat de gevolgde procedure 
niet billijk is en dat de beslissing 
van eiser een feitelijkheid is die 
geen uitwerking kan hebben, artikel 
21 van de Grondwet heeft geschon
den; 

Dat bet middel gegrond is; 

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

20 oktober 1994 - 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rappe, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn, Delahaye en Nelissen Grade. 

Nr. 444 

1 e KAMER - 20 oktober 1994 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
ART. 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - ONPAR
TIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BE

SLISSING OVER DE AANSPRAKELIJKHEIDS
VORDERING - BESLISSING OP DE REGRES
VORDERING. 
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20 WRAKING - REDEN - RECHTER DIE 
VROEGER VAN RET GESCHIL KENNIS HEEFT 
GENOMEN - GESCHIL - BEGRIP. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
OPENBARE ORDE. 

4° OPENBARE ORDE - GEZAG VAN GE

WIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - NIEUW M!DDEL - MlSKEN
NING VAN RET GEZAG VAN GEWIJSDE. 

1° De omstandigheid dat de rechter die, 
na in het geschil tussen de getroffene 
en de schadeverwekker te hebben ge
oordeeld dat deze laatste een grove 
lout had begaan, nadien als rechter 
zitting heeft gehad in het hoi van be
roep dat, op de regresvordering van de 
verzekeraar tegen zijn verzekerde, 
heeft beslist dat de verzekerde geen 
grove lout had begaan, in de zin van 
artikel 16 Verzekeringswet, kan geen 
gewettigde twijfel doen ontstaan aan
gaande de geschiktheid van het aldus 
samengstelde hoi van beroep om de 
zaak op onpartijdige wijze te berech
ten (1). 

2° De door de getroffene tegen de scha
deverwekker ingestelde aansprakelijk
heidsvordering en de regresvordering 
van de verzekeraal' van de schadevel'· 
wekkel' tegen zijn verzekerde zijn niet 
hetzelfde geschil als bedoeld in artikel 
828, 8°, Ger. W: 

3° en 4° In burgerlijke zaken raakt het 
gezag van het rechterlijk gewijsde, in 
de regel, de openbare ol'de niet (2). 
(Art. 27 Ger.W.) 

5° In burgerlijke zaken is niet ontvanke
lijk het middel dat op miskenning van 
het gezag van gewijsde is gegrond en 
niet voor de feitenrechter is aange
voerd, als deze niet op eigen initi<JJief 
over dat punt heeft beslist (3). 

(1) Zie Cass., 22 juni 1990, A.R. nr. 6890 
(A.C., 1989-90, nr. 618). 

{2) en {3) Cass., 21 juni 1990, A.R. nr. 8680 
(A.C., 1989-90, nr. 615). 

(ZURICH N.V. T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ 
DER OPENBARE BESTUREN, CAPOUET) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. C.93.0485.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 828, 8", van het Gerechtelijk 
Wetboek en 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, op 4 no
vember 1950 te Rome ondertekend en 
goedgekeurd bij akte van de wetgevende 
macht van 13 mei 1955, alsmede van het 
algemeen rechtsbeginsel inzake de on
partijdigheid van de rechter, 

doordat de tweede kamer van het Hof 
van Beroep te Brussel bij de uitspraak 
van het bestreden arrest van 11 'juni 
1993 was samengesteld uit de voorzitter 
Delvaux en de raadsheren Parisis en 
Velu, en beslist heeft over de vordering 
die verweerster, als gesubrogeerde in de 
rechten van het slachtoffer van het onge
val van 20 juni 1980, namelijk mevrouw 
Bridoux, tegen dokter Vicent Capouet, 
verweerder, en, op grand van artikel 20, 
9°, van de Hypotheekwet, tegen eiseres 
had ingesteld, , 

terwijl het geschil wegens het ongeval 
van 20 juni 1980 tussen mevrouw Bri
doux, in wier rechten verweerster is ge
treden, en dokter Capouet, voordien aan
leiding heeft gegeven tot een vonnis van 
22 december 1983 van de tweede kamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, destijds samengesteld uit De 
Pre, ondervoorzitter, Velu en de De Wolf, 
rechters; over dat geschil op 31 mei 1985 
uitspraak is gedaan door de tweede ka
mer van het Hof van Beroep te Brussel, 
toen samengesteld uit Janssens
Pevtschin, voorzitter, en Del Carril en 
Delvaux, raadsheren; het bestreden ar
rest van 11 juni 1993 is uitgesproken 
door een rechtscollege dat is samenges
teld uit twee magistraten (Delvaux en 
Velu) die vroeger als rechter van het ge
schil kennis hebben genomen; zodanig 
arrest schending inhoudt van het begin
sel inzake onpartijdigheid van de tech
ter, alsmede van de artikelen 828, 8°, van 
het Gerechtelijk Wetboek en 6.1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech-
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ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden: 

Overwegende dat voorzitter Del
vaux en raadsheer Velu deel hebben 
uitgemaakt, de tweede als zittend 
magistraat in de rechtbank van eer
ste aanleg, de eerste, als zittend ma
gistraat in het hof van beroep, wel
ke rechtscolleges respectievelijk bij 
vonnis van 22 december 19S3 en bij 
arrest van 31 mei 19S5, in het ge
schil tussen de getroffene en dokter 
Capouet, hebben beslist dat deze 
een grove fout had begaan; 

Dat dezelfde magistraten als rech
ter zitting hadden in het hof van be
roep dat, bij het bestreden arrest, de 
stelling van eiseres heeft verworpen, 
volgens welke dokter Capouet, haar 
verzekerde, een grove fout had be
gaan, in de zin van artikel 16 van de 
Verzekeringswet van 11 juni 1S74; 

Overwegende dat artikel S2S, so, 
van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat iedere rechter kan worden 
gewraakt, indien hij van het geschil 
vroeger kennis heeft genomen als 
rechter; 

Overwegende dat de door de ge
troffene ingestelde aansprakelijk
heidsvordering en de regresvorde
ring van de verzekeringsmaatschap
pij niet hetzelfde geschil zijn, als 
bedoeld in artikel S28, so, van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, bij 
het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen een ieder 
recht heeft op een behandeling van 
zijn zaak door een onpartijdige 
rechterlijke instantie; 

Overwegende dat de aanwezigheid 
van de voorzitter Delvaux en van 
raadsheer Velu in het hof dat het 
bestreden arrest heeft gewezen, 

geen gewettigde twijfel kon doen 
onstaan over de geschiktheid van 
het aldus samengestelde hof van be
roep om de zaak op een onpartijdige 
wijze te berechten, zodat noch voor
meld artikel 6, noch het aangevoer
de algemeen rechtsbeginsel zijn ge
schonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid : het middel is nieuw; 

Overwegende dat artikel 27, twee
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de exceptie van gewijsde 
door de rechter niet ambtshalve kan 
worden opgeworpen; dat eruit volgt 
dat in burgerlijke zaken het gezag 
van gewijsde, in de regel, de open
bare orde niet raakt; 

Overwegende dat eiseres zich te 
dezen voor de feitenrechter niet 
heeft beroepen op schending van 
het gezag van gewijsde van het von
nis van 22 december 19S3 en van 
het arrest van 31 mei 19S5; dat de 
rechter niet op eigen initiatief be
slist over de vraag van het gezag 
van gewijsde van die beide beslis
singen; 

Dat de grond van niet ontvanke
lijkheid kan worden aangenomen; 

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

20 oktober 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Gerard en De Bruyn. 
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Nr. 445 

1 e KAMER - 20 oktober 1994 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROO'ITE -
TECHNISCH RAADSMAN - HONORARIUM. 

In de regel beoogt het beroep dat bet 
slacbtoller van een lout doet op een 
technisch raadsman alleen bet bij
staan van dat slachtoller in de vorde
ring tot herstel van de door die lout 
veroorzaakte schade; het is geen be
standdeel van die schade en komt niet 
voor vergoeding in aanmerking (1). 
(Art. 1382 B.W.) 

(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE 
BESTUREN T. WIO) 

ARREST ( vertah'ng) 

(A.R. nr. C.93.0506.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 mei 1993 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Eu
pen in hager beroep gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 97 (oud) van de Grondwet, 1382 
en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek en 
dat als volgt is gesteld : 

doordat bet bestreden vonnis beslist 
dat verweerders oorspronkelijke vorde
ring tot schadevergoeding gedeeltelijk 
gegrond is en eiseres veroordeelt om aan 
verweerder de tegenwaarde in Belgishe 
frank van een hoofdsom van 581,97 D.M. 
te betalen, tegen de hoogste wisselkoers 
op de dag van betaling, op grand dat ver
weerder Duitser is en in Duitsland 
woont; dat bet bijgevolg logisch was dat 
hij een beroep deed op een Duitse des
kundige; dat de kosten van bet deskundi
genonderzoek moeten worden be
schouwd als een bestanddeel van de door 
de getroffene door bet ongeval geleden 
schade; dat worden beschouwd als een 
bestanddeel van de door de getroffene 
door bet ongeval geleden schade; dat die 
kosten voortvloeien uit bet ongeval en 

(1) Zie Cass., 18 juni 1964 (Bull. en Pas., 
1964, l, 1121). 

zonder dat ongeval niet zouden zijn ont
staan; dat eiseres betoogt dat zij te de
zen niet de mogelijkheid heeft gehad om 
tussen te komen in de aanstelling van de 
deskundige en dat verweerder eenzijdig 
de beer Jon en met dat deskundigenver
slag heeft belast; dat eisers dienaangaan
de verwijst naar de rechtspraak volgens 
welke die eenzijdige verslagen niet tot 
de schade behoren; dat te dezen tach re
kening moet worden gehouden met de 
handelwijze van de verzekeringsmaat
schappij; dat eiseres, nadat de Duitse 
deskund!ge zijn verslag had opgesteld, 
de Belg1sche deskundige Linden heeft 
geraadpleegd die bet versla.g van de 
Duitse deskundige heeft onderzocht en 
goedgekeurd, wat onder meer voor ge
volg had dat eiseres verweerder voor de 
beer Jonen heeft vergoed; dat dit verslag 
moet worden beschouwd als een be
standdeel van de geleden schade, zodat 
de verzekeraar van de aansprakelijkheid 
van de voor het ongeval aansprakelijke 
persoon ongetwijfeld de kosten van het 
verslag moet vergoeden, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, wanneer een partij 

die schade heeft geleden voor de vast
stelling en dus voor bet bewijs van haar 
schade, eenzijdig, dat wil zeggen zonder 
tussenkomst noch medewerking van de 
schadeverwekker, een deskundige op
draagt een deskundigenverslag op te 
stellen, die kosten moeten worden be
schouwd als kosten die zijn gemaakt om 
de belangen van de benadeelde te verde
digen tegen degene die de schade heeft 
veroorzaakt, nu laatstgenoemde, onder 
meer op grand van dat deskundigenver
slag, de aangetoonde schade hoort te 
vergoeden; aldus bet feit dat de bena
deelde bij een verkeersongeval uit eigen 
beweging een beroep doet op een des
kundige, die ter uitvoering van zijn op
dracht, een eenzijdig deskundigenverslag 
opstelt, een handelswijze uitmaakt die 
analoog is, of althans zeer goed verge
lijkbaar, met die waarbij de benadeelde 
met betrekking tot een schadegeval het 
technisch advies van een technisch 
raadsman of het rechtskundig advies 
van een advocaat inwint; bijgevolg de 
kosten van de opdracht tot deskundigen
onderzoek die gegeven is door de schade
lijder, zoals bet honorarium van een 
door de schadelijder geraadpleegde tech
nisch raadsman en/of advocaat, als lou
tere kosten van de verdediging moeten 
worden beschouwd; de schadeverwekker 
dergelijke kosten van de verdediging he-
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lemaal niet moet vergoeden aangezien 
die kosten, niettegenstaande het feit dat 
zij zonder het ongeval niet zouden zijn 
ontstaan, in geen geval een bestanddeel 
van de schade vormen; het deskundigen
verslag van de Duitse deskundige Jonen 
te dezen is opgesteld ter uitvoering van 
de opdracht die eenzijdig is gegeven 
door verweerder in zijn hoedanigheid 
van partij die, ten aanzien van de derde
aansprakelijke, verzekerde van eiseres, 
recht heeft op de vergoeding van de 
schade ten gevolge van het ongeval van 
25 januari 1990; de kosten van het des
kundigenverslag, nu verweerder het als 
bewijsmiddel van zijn schade heeft ge
wild en gebruikt, louter en alleen kosten 
van de verdediging zijn en geen bestand
deel van de door verweerder geleden 
schade vormen, zodat zij niet kunnen 
worden begrepen in de door eiseres, als 
verzekeraar van de derde-aansprakelijke 
Ancia, te vergoeden schade; het feit dat 
eiseres en verweerder het uiteindelijk 
eens zijn geworden over het resultaat 
van het bewuste eenzijdige deskundigen
onderzoek dienaangaande zonder belang 
is; het bestreden vonnis dus niet naar 
recht kon beslissen dat de kosten van 
het deskundigenverslag Jonen een be
standdeel van verweerders schade uitma
ken en eiseres niet naar recht tot beta
ling van die kosten van het deskundigen
onderzoek kon veroordelen (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat betreft het tweede onderdeel: 
Overwegende dat, in de regel, het 

beroep dat het slachtoffer van een 
fout doet op een technisch raads
man, aileen het bijstaan beoogt van 
dat slachtoffer in de vordering tot 
herstel van de door die fout veroor
zaakte schade; dat het geen hestand
dee! van die schade is en niet voor 
vergoeding in aanmerking komt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door in de in het middel 
weergegeven omstandigheden aan 
te nemen dat het honorarium van 
verweerders technisch raadsman die 
de schade aan laatstgenoemdes 
voertuig eenzijdig heeft geraamd, 
een bestanddeel uitmaakt van de 
schade veroorzaakt door de fout van 
de verzekerde van eiseres, artikel 

1382 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over het hoofdberoep en 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Verviers, 
zitting houdend in hoger beroep. 

20 oktober 1994 - 1• kamer - Voorzit· 
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 446 

1 e KAMER - 21 oktober 1994 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - ONMOGE
LIJKHEID VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE OM 
HET BEZWAARSCHRIFT TE MOTIVEREN -
GELDIGHEID VAN HET DOOR DE STAAT GE
LEGD BESLAG. 

2° BESLAG - GEDWONGEN TENVITVOER
LEGGING - INKOMSTENBELASTINGEN -
BEZWAAR - ONMOGELIJKHEID VOOR DE BE
LASTJNGPLICHT!GE OM HET BEZWAAR
SCHRIFT TE MOTIVEREN- GELDIGHEID VAN 
HET DOOR DE STAAT GELEGD BESLAG. 
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1 o en 2° De omstandigheid dat een belas
tingplichtige niet over de vereiste ge
gevens beschikt om zijn bezwaar
schrift tegen bepaalde aanslagen te 
motiveren, kan niet tot gevolg hebben 
dat het beslag gelegd door de adminis
tratie op grand van niet betwiste aan
slagen, nietig is en dat een regelmatig 
betekend dwangbevel niet mag worden 
ten uitvoer gelegd (1). (Art .. 300 W.I.B., 
thans art. 409 W.I.B./92.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. VAN FINANCIEN 
T. HANSEEUW) 

ARREST 

(A.R. nr. 8237) 

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

Ove"- het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 267, zoals in
gevoerd bij K.B. van 26 februari 1964 tot 
coordinatie van de wetsbepalingen be
treffende de inkomstenbelasting, en zo
als gewijzigd bij artikel 30 van de wet 
van 19 juli 1979, 272, zoals ingevoerd bij 
artikel 5, par. 5, van het K.B. nr. 9 van 
18 april 1967, 294, par. 2, zoals ingevoerd 
bij K.B. van 26 februari 1964 en van 
kracht tot inwerkingtreding van de wet 
van 10 februari 1981, 295, par. 1, zoals ge
wijzigd door artikel 22 van de wet van 10 
februari 1981, en 300, zoals gewijzigd bij 
artikel 20 van de wet van 30 mei 1972, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, en van artikel 1414, par. I, en 
1440, al. 1, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de bestre
den beschikking teniet doet en voor 
recht zegt dat het dwangbevel van 25 
september 1987 niet als middel van ver
dere tenuitvoerlegging mag gelden en ei
ser tot de kosten van beide aanleggen 
veroordeelt om reden : « ••• dat met haar 
handelswijze gei:ntimeerde de wet heeft 
toegepast met miskenning van de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur 
(inbreuken op het zorgvuldigheids- en 
fair playbeginsel) en van het algemeen 
recht van verdediging van appellante; ... 
dat waar appellante krachtens de artike
len 267 en 272 W.i.B. het recht had om 

(1) Zie Cass., 27 nov. 1992, A.R. nr. 7706 
(A.C., 1991-9.2, nr. 757). 

binnen de 6 maanden na de betekening 
van het dwangbevel een bezwaarschrift 
in te dienen zulk recht te dezen !outer 
theoretisch was; dat. immers om geldig te 
zijn een bezwaarschrift met redenen om
kleed moet zijn en bijgevolg precieze 
grieven tegen de aanslagen dienen te 
worden ingeroepen; ... dat te dezen wordt 
vastgesteld dat : - de aanslagen nooit 
aan appellante werden verzonden en zij 
hiervan eerst kennis kreeg bij de brief 
van 1 juli 1987 vanwege de ontvanger te 
Sint-Niklaas en officieel pas met de bete
kening van het dwangbevel op 25 sep
tember 1987; - het gaat om aanslagen 
gevestigd ingevolge inkomsten in 
1979-1980 van Van Himbeeck van wie ap
pellante op dat ogenblik reeds minstens 
sedert 1974 feitelijk gescheiden leefde en 
sedert 1981 echtgescheiden; ... dat hieruit 
terecht moet worden afgeleid dat appel
lante geen informatie meer ter beschik
king had om een geldig gemotiveerd be
zwaarschrift in te dienen rekening hou
dende met het feit dat hierbij de bewijs
last volledig bij haar lag; ... dat boven
dien vastgesteld wordt dat er op 14 
februari en 17 mei 1983 pogingen tot uit
voering geweest zijn tegen Van Him
beeck die op 7 november 1983 afgeschre
ven werd op zijn adres te Sint-Niklaas 
en er sedertdien dus gedurende 4 jaar 
werd stilgezeten door de ontvanger; ... 
dat door deze handelwijze appellante ja
ren in het ongewisse gelaten werd om
trent een mogelijke aanslag zodat door 
dit tijdsverloop zij zich gekrenkt zag in 
haar mogelijke verweermiddelen en het 
haar onmogelijk gemaakt werd om voor 
haar belangen op te komen >>, 

terwijl, de omstandigheid dat de in be
twisting zijnde belastingen, hetzij bij toe
passing van artikel 73 en 74 (oud) W.I.B. 
gevestigd werden op naam van de echt
genoot van verweerster, hetzij bij toepas
sing van artikel 73 W.I.B. op naam van 
de echtgenoot en verweerster, niet tot 
gevolg heeft dat de inkomsten die tot de 
belastingen aanleiding hebben gegeven, 
niet tot het aktief van de huwgemeen
schap tussen verweerster en haar echt
genoot moeten worden gerekend; de be
lastingen met betrekking tot inkomsten 
die de huwgemeenschap ten goede ko
men, een aan beide echtgenoten gemeen
schappelijke schuld uitmaken; dat de fei
telijke scheiding slechts een wijziging is 
in de familiale situatie van de echtgeno
ten die door de wetgever nog steeds als 
een valabel huwelijk wordt gekwalifi
ceerd; dat de feitelijke scheiding dan ook 
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zonder juridisch gevolg blijft ten aanzien 
van de schuldeisers van de echtgenoten, 
waaronder de ontvanger der belastingen; 
krachtens artikel 1414, al. 1, van het Bur
gerlijk Wetboek kunnen gemeenschappe
lijke schulden verhaald worden zowel op 
het eigen vermogen van elk der echtge
noten, als op het gemeenschappelijk ver
mogen, en elk der echtgenoten staat 
krachtens artikel 1440, al. 1, van het Bur
gerlijk Wetboek in met al zijn goederen 
voor de gemeenschappelijke schulden 
die overblijven na de verdeling van de 
huwgemeenschap; krachtens artikel 295, 
par. 1, W.I.B. in de versie van toepassing 
op het ogenblik van de betekening van 
het dwangbevel, elk gedeelte van de be
lasting in verband met de onderscheiden 
inkomsten van de echtgenoten alsook de 
voorheffing op naam van een van hen, 
ongeacht het aangenomen huwelijksver
mogensstelsel, mag worden vervolgd op 
a! de eigen en de gemeenschappelijke 
goederen van beide echtgenoten; uit de 
tekst van artikel 294, par. 2, W.I.B. zowel 
in de versie van het K.B. van 26 februari 
1964, van toepassing op de in betWisting 
zijnde belastingen, als in de latere ver
sie, moet worden afgeleid dat in de mate 
waarin belastingen gevestigd op naam 
van een van beide echtgenoten, ten laste 
van de andere echtgenoot kunnen wor
den ingevorderd, deze laatste de hoeda
nigheid heeft van belastingplichtige; voor 
de aanslag personenbelasting, gevestigd 
op naam van man en vrouw (aanslagjaar 
1981) zij in ieder geval belastingplichtige 
is en bezwaar hiertegen kon indienen. 
Het Hof van Beroep te Antwerpen in 
zijn bestreden arrest zelf bepaalt dat het 
dwangbevel in kwestie geldig betekend 
werd overeenkomstig deze bepalingen; 
artikel 367 W.I.B. bepaalt dat de belas
tingplichtige een Qezwaarschrift kan in
dienen tegen de omvang van de belas
ting die te zijnen laste wordt gevestigd; 
de beschouwing dat verweerster geen in
formatie meer ter beschikking had om 
een geldig gemotiveerd bezwaarschrift in 
te dienen - zeals is opgelegd door arti
kel 272 W.I.B. - zonder pertinentie is; 
verweerster, van zodra zij het recht 
heeft bezwaar te maken tegen het innen 
ten haren laste van belastingen geves
tigd in hoofde van haar voormalige echt
genoot en zij van dat recht gebruik 
wenst te maken om het bedrag of de in
ning ten haren laste van de belastingen 
te betwisten, zelf de nodige stavingsele
menten moet verzamelen en formuleren 
ter indiening van haar bezwaarschrift; 
artikel 300 W.I.B. trouwens uitdrukkelijk 

bepaalt dat het indienen van dergelijk 
bezwaar geen hinderpaal vormt voor een 
beslag, noch voor andere maatregelen 
welke ertoe strekken de invordering te 
waarborgen van de betwiste belasting en 
accessoria; het aldus voor de geldigheid 
van het dwangbevel zonder belang was 
of verweerster al dan niet in de gelegen
heid is geweest een bezwaarschrift in te 
dienen tegen de destijds op naam van 
haar echtgenoot gevestigde aanslag; er 
tenslotte en ten overvloede geen alge
meen rechtsbeginsel bestaat dat de be
lastingplichtige het recht waarborgt zich 
in alle omstandigheden te verweren te
gen een aanslag van de fiscale adminis
tratie; 

zodat het bestreden arrest niet wettig 
heeft verklaard dat het dwangbevel bete
kend op verzoek van eiser ten nadele 
van verweerster niet als middel van ver
dere tenuitvoerlegging mag gelden om 
reden dat verweerster slechts een the
oretisch recht had om tegen de aansla
gen in kwestie die tot het dwangbevel 
hebben geleid een bezwaarschrift in te 
dienen en ze niet over de iloodzakelijk 
feitelijke elementen heeft kunnen be
schikken om een dergelijk bezwaar
schrift met redenen te omkleden (scherr
ding van de aangehaalde wettelijke be
palingen): 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat : 1. 
eiser op 25 september 1987 aan ver
weerster een dwangbevel liet bete
kenen met betrekking tot niet be
taalde belastingen voor de aanslag
jaren 1980, 1981 en 1983; 2. die 
belastingen betrekking hebben op 
inkomsten van tijdens het huwelijk; 
3. de betreffende aanslagen geves
tigd waren op naam van Rene Van 
Himbeecken/of van Van Himbeeck
Hanseeuw, Sparrenhofstraat 57, 
Sint-Niklaas; 4. verweerster sedert 
minstens 1974 feitelijk gescheiden 
leefde van haar echtgenoot en op 15 
juni 1981 uit de echt is gescheiden; 
5. de aanslagbiljetten naar Rene 
Van Himbeeck werden verzonden 
op zijn adres; 6. verweerster pas op 
1 juli 1987 kennis kreeg van de ge-
vestigde aanslagen; -

Overwegende dat .het arrest oor
deelt dat eiser de algemene beginse
len van behoorlijk bestuur en van 
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het recht van verdediging heeft mis
kend omdat, niettegenstaande ver
weerster, krachtens de artikelen 267 
en 272 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), het recht 
had om binnen zes maanden na de 
betekening van het dwangbevel een 
bezwaarschrift in te dienen, « zulk 
recht te dezen !outer theoretisch 
was », omdat verweerster « geen in
formatie meer ter beschikking had 
om een geldig gemotiveerd bezwaar
schrift in te dienen, rekening hou
dende met het feit dat hierbij de be
wijslast volledig bij haar lag »; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een belastingplichtige niet 
over de vereiste gegevens beschikt 
om zijn bezwaarschrift tegen be
paalde aanslagen te motiveren, niet 
tot gevolg kan hebben dat het be
slag dat de administratie op grond 
van niet betwiste aanslagen heeft 
gelegd, nietig is en dat een dwang
bevel dat regelmatig is betekend, 
niet mag worden ten uitvoer gelegd; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit het ver
zet van verweerster ontvankelijk en 
gegrond verklaart en uitspraak doet 
over de kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst. 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

21 oktober 1994 - 1• kamer- Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. R. 
Goeminne, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Bruyn en Geinger. 

Nr. 447 

1 e KAMER - 21 oktober 1994 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - TERMIJN 
WAARBINNEN HET BEZWAARSCHRIFT MOET 
WORDEN INGEDIEND - BEREKENING - VER
ZENDINGSDATUM VAN HET AANSLAGBIWET. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - TERMIJN 
WAARBINNEN HET BEWAARSCHRIFT MOET 
WORDEN INGEDIEND - BELASTING VAN MIN
STENS DUIZEND FRANK - GEEN VERZEN
DING BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN VAN 
HET AANSLAGBIWET - GEVOLG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - TERMIJN 
WAARBINNEN HET BEZWAARSCHRIFT MOET 
WORDEN INGEDIEND- BELASTING VAN MIN
STENS DUIZEND FRANK - GEEN VERZEN
DING VAN HET AANSLAGBIWET BIJ AANGE
TEKEND SCHRIJVEN - BETWISTING DER ONT
VANGST VAN HET AANSLAGBIWET- BEWIJS 
DER VERZENDING. 

1° De bij art. 272 W.I.B. (1964) bepaalde 
termijn waarbinnen het bezwaarschrift 
op straffe van verval moet worden in
gediend, begint te lopen vanaf de dag 
na de datum van de werkelijke verzen
ding van het aanslagbiljet als die ver
zending regelmatig is; die datum is, 
behoudens bewijs van het tegendeel, 
de op het aanslagbiljet vermelde ver
zendingsdatum (1). 

2° Volgens art. 11 K.B. nr. 4 van 22 aug. 
1934 moeten de aanslagbi~fetten wor
den verzonden bij een ter post aange
tekend schrijven, wanneer zij belastin
gen betreffen die minstens 1.000 fr. in 
hoofdsom bereiken, zonder inbegrip 
van de bij wijze van straf geeiste geld
boetes en verhogingen; uit het feit dat 
die vormvereiste van aantekening per 
post op zichzelf geen wezenlijke vorm
vereiste voor de verzending van het 
aanslagbiljet uitmaakt, valt nict af te 
Jeiden dat het niet vervullen ervan he
lemaal geen gevolg heeft (2). 

(1), (2} en (3} Cass., 7 jan. 1994, A.R. nrs. 
F 1207 F, F 1212 Fen F 1217 1:<' (A.C, l!m~. nrs. 
11 en 11 bis, en 11 te11. 
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3° Wanneer _de verzending van het aan
slagbiljet,. die ingevolge art. 11 K.B. nr. 
4 van 22 aug. 1934, bij aangetekende 
brief diende te gebeuren, bij gewone 
brief is gedaan of wanneer de adminis
tratie niet aantoont dat zij bij aangete
kende brief is gedaan en de belasting
plichtige aanvoert dat. hij het aanslag
biljet niet heeft ontvangen, kan het 
bezwaarschrift aileen dan laattijdig 
worden verklaard als de administratie 
aantoont dat de bel{lstingplichtige een 
aanslagbiljet heeft ontvangen (3). 

(ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE T BELGI
SCHE STAAT- MI:"i VAN FINANCIEN) 

ARREST 

{A.R. nr. F.92020.N) _ 

HET HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 14 september 1992 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het tweede middel; gesteld als 
volgt: schending van art. 272 W.I.B. en 
art. 11 K.B. nr. 4 van 22.8.1934, 

dobrdat het hof van beroep besluit dat 
het _ bezwaar tegen de aanslag betreffen
de aanslagjaar 1982, artikel 477191, laat
tijdig is, terwijl er geen regelmatige ken
nisgeving van deze aanslag is aange
toond, zodat niet aangetoond is, wanneer 
de termijn voor indienen van bezwaar 
verstreken zoti zijn, 

terwijl enerzijds het hof vaststelt, dat 
de aanslag niet per aangetekend schrij
ven .ter kennis gebracht werd aan ver
zoekster, _ hetgeen een overtreding uit
maakt van art. 11 K.B. nr. 4 van 
22.8.1934, stelt het hof niettemin, dat het 
bezwaar laattijdig is, gezien de bezwaar
termijn een aanvang nam op 19 decem
ber 1984. Gezien er geen regelmatige 
verzending is van een aanslagbiljet, doet 
een onregelinatige verzending, a! is ze 
eventueel niet nietig, niet de termijn !o
pen, als bedoeld in artikel 272 W.I.B., ge• 
zien enkel een regelmatige verzending 
deze terrriijn kan doen !open. Aldus heeft 
het hof van beroep, door het bezwaar 

(3) Zie noot 1 op vonge biz 

laattijdig te verklaren, de bepalingen van 
art. 272 W.I.B. en art. 11 K.B. rir. 4 van 
22.8.1934 geschonden : 

Overwegende dat de bij artikel 
272 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) bepaalde ter
mijn waarbinnen het bezwaarschrift 
op straffe van verval moet worden 
ingediend, begint te lopen vanaf de 
dag van de werkelijke verzending 
van het aanslagbiljet, als_ die verzen
ding regelmatig is; dat die datum, 
behoudens bewijs van het tegendeel, 
de op het aanslagbiljet vermelde 
verzendingsdatum is; 

Overwegende dat, volgens artikel 
11 van het koninklijk besluit nr. 4 
van 22 augustus 1934, de aanslagbil
jetten. dan alleen bij ter post aange
tekende brief dienen te worden ver
zonden, wanneer zij belastingen be
treffen welke miristens 1.000 frank 
in hoofdsom bereiken, zonder inbe
grip van de bij wijze van straf geeis
te geldboetes en verhogingen; 

Dat de vormvereiste van een aan
getekende brief of zichzelf geen we
zenlijke vormvereiste van de verzen
ding van het aanslagbiljet uitmaakt; 
dat daaruit evenwel niet kan wor
den afgeleid dat het niet vervullen 
ervan helemaal geen gevolg heeft; 

Overwegende dat, wanneer de ver
zending van het aanslagbiljet, die 
ingevolge voormeld artikel 11 bij 
aangetekende brief diende te gebeu
ren, bij gewone brief is gedaan of 
wanneer de administratie niet aan
toont dat de verzending bij aangete
kende brief is gedaan en .de belas
tingplichtige aanvoert dat hij het 
aanslagbiljet niet heeft ontvangen, 
het bezwaarschrift alleen dan laat
tijdig kan worden verklaard als de 
administratie aantoont dat de belas
tingplichtige een aanslagbiljet heeft 
ontvangen; 

Overwegende dat eiseres voor de 
feiterirechter niet aanvoerde dat het 
aanslagbiljet niet is verstuurd op de 
op dat biljet vermelde datum, noch 
dat zij dit biljet niet had ontvangen; 
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Ove1;wegende dat het arrest· aan
neemt dat de verzending van het 
aanslagbiljet op regelmatige wijze is 
geschied; dat het voor de berekening 
van de termijn waarbinnen het be
zwaarschrift op straffe van verval 
moest worden ingediend, de op het 
aanslagbiljet vermelde . datum van 
verzending aan eiseres in aanmer
king neemt; dat het aldus zijn be
slissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 oktober 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Claeys Bouuaert en Descamps, Has
selt. 

Nr. 448 

3e KAMER - 24 oktober 1994 

1° ARBEIDSONGEVAL - ARBEJDSONGE
SCHIKTHEID - TIJDELIJKE GEDEELTELIJKE 
ARBEJDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDING 
VOOR TIJDELIJKE ALGEHELE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEJD- VOORWAARDEN. 

2° ARBEIDSONGEVAL :- VERGOEDING -
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - TIJDELIJKE GE
DEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
WEDERTEWERKSTELLING . - BEEINDIGING 

-VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. 

1 o De door een arbeidsongeval getroffe
ne die tijdelijk gedeelteiijk arbeidson
geschikt is, geniet tot de dag van zijn 
volledige tewerkstelling of van consoli-

. "datie, de vergoedirig voor tijdelijke al
gehele arbeidsongeschiktheid, telkens 
als, ·om welke red en oak, hem geen 
wedertewerkstelling wordt aangeboden 
of hem geen behandeling met het oog 
op de wederaanpassing wordt voorge
steld. (Art. 23, vierde lid, 2°, Arbeison
gevallenwet.) (1) 

2° De werkgever die de wedertewerkge
stelde getroffene van een arbeidsonge
val buiten diens toedoen ontslEiat, 
biedt hem · vanaf het ontslag geen we
dertewerkstelling meer aan; de aldus 
ontslagen getroffene heeft tot de dag 
van consolidatie recht op de vergoe
ding voor tijdelijke algehele onge
schiktheid (2). (Art. 23, vierde lid, 2°, Ar
;.;eidsongevallenwet.) (3) 

(ASSURANTIES GROEP JOSI N.V. T. TAVEIRNE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0144.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre" 
den arrest,. op 10 juni 1993 door het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 
gewezen; 

Over het middel·: 

Overw;egEmde dat artikel 23, vier
de lid, 2°, voor de 'wijziging bij wet 
van 29 december 1990, toepassing 
vindt tel~ens als om welke reden 
ook aan de, getroffene geen wederte
werkstelling wordt . aangeboden of 
hem geen behandeling wordt voor
gesteld; dat de werkgever die de we
dertewer kgestelde-getroffene bui ten 
diens toedoen ontslaat, hem vanaf 
liet ontslag geen · wedertewerkstel
ling meer aanbiedt; dat de aldus ont
slagen getroffene derhalve tot de 

(1) en (2) De aan het Hof voorgelegde feiten 
dateerden van v66r: de vervanging. van art.- 23, 
1, 1 en.2, Arbeidsongevallenwet dooi· .. art. 107, 
a, b, wet 29 december 1990. · · .. 

(3) Zie Cass., 10 juni l991, A.R. nr. 7505 
(A. C., 1990-91, nr. 520) met conclusie van .proc.
gen. Lenaerts. 
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dag van de consolidatie recht heeft 
op de vergoeding voor tijdelijke al
gehele arbeidsongeschiktheid; · 

Dat het arrest, dat vaststelt dat 
verweerder na het arbeidsongeval 
dat zijn tijdelijke algehele arbeids
ongeschiktheid veroorzaakte, buiten 
zijn toedoen 'ontslagen werd, wettig 
beslist dat verweerder vanaf de dag 
van het ontslag tOt de dag vari de 
consolidatie rj:!cht heeft op de ver
goeding bepaald in artikel 23, vierde 
lid, van de . Arbeidsongevallenwet, 
zoals het te d~zen van toepassing is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 oktober 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Dhaeyer - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler~ 

Nr. 449 

3~ KAMER - 24 oktober 1994 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
.OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT-'

zAKEN: - BEWARIN:G - GEBREK VAN: DE 
. ZAAK . - SCHADE - HOOFDVORDERIN:G -

VEROORDELIN:G IN: SOLIDUM - MEDEBE
WAARDER ·_;_ AAN:SPRAKELIJKHEID - SCHA
DELOOSSTELLIN:G - VORDERIN:G IN: VRIJWA
RING. .... 

2o TUSSENKOMST BURGERLIJKE ZA-
KEN - AANSPRAKELIJKHEID Bt:ITEN OVER
EENKOMST - HERSTELPLICHT - ZAAK -
GEBREK AAN DE 'ZAAK ~ SCHADE - HOOFD
VORDERING - VEROORDELING IN SOLIDUM 
- MEDEBEWAARDER· - -AANSPRAKELIJK
HEID- VORDERING IN VRIJWARING'- OOR
ZAAK - AARD - VERJARING - GEVOLG. 

1 o De bewaarder, die samen met and e-
. . ren een door een gebrek aangetaste 

zaak onder zijn bewaring heeft en die 
in · geval van schade veroorzaakt. door 
die iaak, samen met die anderen, op 
grand van art. 1384, eerste lid, B. W., 
door de benadeelde als aansprakelijke 
in rechte wordt aangesproken, kan de 
medebewaarder, aan wie het gebrek 
van de zaak te wijten is, in vrijwaring 
voor zijn aansprakelijkheid oproepen 
(1). 

2° De vordering tot oproeping in vrijwa
ring van de bewaarder van een ge
brekkige zaak tegim de medebewaar
der aan wie het gebrek van de zaak te 
wijten is, lever( geen vordering op die 
volgt uit een misdrijf, als bedoeld in 
art. 26 V.T.Sv. hoewel zij .kan gegrond 
zijn op de regels inzake aansprakelijk-
heid buiten overeenkomst. · 

(VIDANGE BRCXELLOISE T. NEW GIB_N:V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0496.N) 

HET HOF; --,. Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter genomen· op 4 okto
ber 1994, · waarbij de zaak naar de 
derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld a!s volgt : 
« schending. van de artikeh~n 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 26 
van· de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titer van het Wetboek 

(1) Zie Cass., . 15 sept. 1983,. A.R. nr. 6838 
(A.C., 1983-84, nr. 28) en cone!. adv.-gen. Li!i'
kendael, in Bull. en Pas., 1984, I, nr. 28; 
R.C.J.B., 1985, 577 met noot B Kruithof, La 
Garde en commun d'une chose affectee d'uri 
vice . 
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van Strafvordering, gewijzigd bij artikel 
1 van de wet van 30 mei 1961, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel 
vooraf eiseres samen met tweede ver
weerster in solidum veroordeelt op grond 
van artikel 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek als bewaarders van een gebrekkige 
zaak tot betaling aan de tot bindendv.er
klaring opgeroepen partij van het bedrag 
van 559.323 BF vermeerderd met de in
tresten en vervolgens, uitspraak doende 
over de vordering in vrijwaring ingesteld 
door twee verweersters lastens eiseres 
op grcrnd van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, deze vorde
ring in vrijwaring ontvankelijk en ge
grond verklaart en diertvolgens eiseres 
veroordeelt om tweede verweerster te 
vrijwaren voor alle veroordeling~n die 
tegen haar bij het bestreden arrest wor
den uitgesproken irt hoofdsom, intresten 
en kosten en tevens eiseres veroordeelt 
tot de kosten van de tussenvordering 
van beide instanties op grcind van de vol
gende redengeving : « Overwegende dat 
(eiseres) door een put te Iaten 'openstaan 
nabij de ingangsdeur van een reservelo
kaal waar op elk moment personen ktin
nen binnenkomen, en dit zonder · deze 
put af te schermen of minstens de aan
wezigheid van de openstaande put te sig
naliseren, zich niet heeft gedragen ·zoals 
een normaal voorzichtige onderhoudsfir
ma zich in dezelfde omstandigheden zou 
hebben gedragen; Overwegende dat zij 
door deze fout het litigieuze gebrek in de 
zaak heeft veroorzaakt; dat zij er dan 
ook toe is gehouden (tweede verweer
ster) te vrijwaren op grond van de arti
kelen 1382 en 1383 B.W.; Overwegende 
dat (eiseres) zich niet beroept op de' ver-
jaring van art. 26 van de voorafgaande• 
titel met betrekking tot .deze tussenvor-, 
dering; dat er ook geen aanleiding toe 
bestaat deze verjaring ambtshalve .op te 
werpen; dat (tweede · verweerster), . die 
pas werd aangesproken iladat de verja
ringstermijn was verstreken, met het 
oog op haar vrijwaring door de verant
woordelijke voor het gebrek alsnog een 
vordering volgend uit het misdrijf · kim 
inste!len, in de lijn van de rechtsspreuk' 
" quae temporalia sunt ad agendum, per
petua sunt ad excipiedum " (vgL De Pa
ge, VII, 1371); (zie bestreden arrest, blz. 
5) », 

terwijl overeenkomstig artike\ 26 van 
de wet van 17 april 1878 hotidertde de 
voorafgaande titel van het Wetbotili: van 
Str1;1fvordering de burgerlijke. rechtsvor-.. 
dering volgend uit een misdrijf verjaart 

door verloo'p vari' vijf jareii te reken van 
de dag waarop het misdrijf'is gepleegd; de 
verjaring van·de uit een misdrijf ontstane 
rechtsvordering de openbare orde .raakt 
en. dus ambtshalve moest worden tiitge
sprciken; dat het f.eit dat hij die een bur.
gerlijke vor4ering 'voo'rtspruitend uit een' 
misdrijf instelt zelf' pas werd aangespro• 
ken •nadat deze . verjaringstermijrt W<tS 
verstreken er niet aan in-de weg 'staat dat 
zijn burgerlijke vordering. voor:tspruitend 
uit het misdrijf toch verjaard is nu die om
standigheid · niet yer:rpag de ingetreden 
verjaring ongedaap te makep en het feit 
dat hij zelf niet werd · aangesprokeil rtiet 
belet dat de verjaring tegen hem loopt 
vanaf de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd; de appelrechters derhalve .na vast
gesteld te hebben dat de vordering in vrij
waring van tweede verweerster lastens ei
seres een burgerlijke vordering is voort
spruitend uit een misdrijf en de verja
ringstermijn was verstreken, ten onrecte 
de vetjaring van die vordering niet heb
ben uitgesproken (schending van aile in 
het middel aangeduide wetsbepalingeh) : · 

Over het middel :. 
Overweg~rid,e . dat · het arrest v~st

stelt dat door een gebrek in de vloer 
van een grootwarenhuis van de ver~ 
weerster N.V. GB-INNO-BM letsels 
zijn toegebracht aan een werkneem· 
ster in dienst van een derde in 
wiens rechten de tot bindendverkla
ring van het arrest opgeroepen par
tij, arbeidsongevallenverzekeraar, is 
gesubrogeerd; 

Dat het arrest, uitspraak doende 
over de vordering van die verzeke
raar tegen eiseres en de hiervoren 
bedoelde verweerster, oordeelt dat 
laatstgenoemden als gezamenlijke 
bewaarders van de zaak moeten 
worden beschouwd en dat zij' op 
grond van artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek in soli
dum aansprakelijk zijn voor de 

' schade die door het gebrek van die 
zaak werd veroorzaakt; dat het ar
rest eiseres en die verw:eerster'v¢r
oordeelt tot het betalen van' het be
drag dat ·cioqr • de yerzeke'raat_ a an de 
getroffene w.erd uitbetaald; . . ·· · · • . 

Overwegende · dat het arrest, uit
spraak doende over de vordering in 
vrijwaring die door de verweerster 
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N.V. GB-lNNO-BM tegen eiseres 
was ingesteld, oordeelt- · dat eiseres 
die verweerster voor de voormelde 
veroordeling moet vnJwaren op 
grond van r;le artikelen 1382 (:m 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, nu zij 
door haar fout het gebrek van, de .. 
zaak heeft veroorzaakt; · 

· Dat het arre1:1t borde~lt dat er 
geen grond is om de v.erjaringster
mijn, . bedoeld in artikel 26 van ·de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvorder~ng, ambtshalve toe 
te passen, nu verweer;ster '« di¢ pas 
werd aangesproken nadat de verja~ 
ringstermijn was .· verstrek~n, met 
het oog op haar vrijwaring goor d~e 
verantwoordelijke van 1-~t gebrek 
alsnog · een vordering volgend uit het 
misdrijf kan instellen »; · · 

.. Overwegende dat de bewaarder, 
die · samen ·met anderen een door 
een · gebrek aangetaste zaak onder 
zijri bewari~g heeft e~;ijn gevalvan 
schade verdorzaakt door ' die I z,aak,, 
samen. met , die andereri (;>p . grond 
van ,artikel 1384, ,eerste lid, va.n het 
Burgerlijk Wetboek door de • bena
deelde als aansprakelijke in rechte 
wordt · aangesproken, · de :medebe
waarder · aan \vie het gebrek van de 
zaak te ~vvijten' is,. in vnjwaring voor 
zijri : aansprak.elijk,heid ki::m oproe
pen; 

· Dat h.oewel hij die oproeping in 
vrijwaring kan gronden op de regels 
inzake aansprakelijkheid ,buiten 
overeenkomst, zijn vorder;ing alsdan 
geen vordering is die volgt uit een 
misdrijf, als bedoeld in artikel 26 
van de. voorafgaande titel·. van het 
Wetboek van Strafvordering; 

·. Overwegende dat de bekritiseerde 
redenen, ongeacht hun bewoordin
gen, de wettigheid van de beslissirig 
lli~t aantasten; · · 

· Dat het middel niet . kan • worden 
aangenomen; 

Overwegende dat er ingevolge de 
veriverpirig van de vocirzienirig geeri 
grond is tot bindendvt;>t'klarihg · van 
dit arrest; ' ' ' ' ' ' 

Om · die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendver:klaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

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

Nr .. 450 

3• KAMER ~ 24 oktober 1994 

ARBEIDSONGEVAL - AAr-;SPMKELIJK 
HElD - WERKNEMER, WERKGEVER - VORDE 
RING . TEGEN DE LASTHEB)3ER OF AANGE 
STELDE VAN DE WERKGEVER - VERGOEDI:\G 

, VOOR· MORELE SCHADE - VEREISTEN , 

D~ bepaling van art. 46, § 1, 1", :F en 5", 
en § 2, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet wordt niet geschonden door de 

. rechter . die, op de vordering inzake 
burgerlijke aansprakelijkheid, een ver
goeding .voor morele schade toekent 
aan de getroffene van een arbeidson
geval.als rechthebbende van zijn over
Jeden. zoon, slachtoffer naar gemeen 
recht van . hetzelfde ongeval veroor-

. zaakt ,door een aangestelde van . de 
· werkgever (1). 

(ASSl:RANTIES GROEP JOSI. :-; V 
T, VAN PRAET E.A.) 

ARREST 

(A.R: nr. C.94.0062.N) 

HET IJOF; - Gelet op het bestre
den arrest, . bp 30 september 1993 

(,1) Z1e Cass., 26 sPpt. 1991; A.R. nr 9023 
({!.C., 1991-92, nr 50). 
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door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter genomen op 4 okto
ber 1994, waarbij de zaak naar de 
derde kamer wordt verwezen; 

Over het m1ddel, gesteld als volgt : 
• schending van artikel 46, § 1, enig lid, 
1°, 2°, 3° en 5° en voor zoveel als nodig § 2 
van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 (waarvan § 2, tweede lid, 
vervangen werd bij wet van 7 juli 1978), 

doordat bet hof van beroep in de be
streden beslissing, na zoniet expliciet, 
dan toch impliciet te hebben vastgesteld, 
minstens niet te hebben betwist dat bij 
bet litigieuze ongeval twee voertuigen 
van eenzelfde werkgever waren betrok
ken, bet ene bestuurd door werknemer 
Wellens, bet andere door werknemer 
Van Praet, dat bet ongeval alleszins in 
hoofde van Van Praet een arbeidsonge
val uitmaakte, en dat beide chauffeurs 
een fout hadden begaan in oorzakelijk 
verband met de schade, de vordering van 
Karel Van Praet tegen de verzekeraar 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid mo
torrijtuigen van de werkgever Fransen 
International Transport, voor de helft in
willigt wat betreft de schadeposten " li
chaamsschade "(toekenning van een pro
visionele vergoeding van 1,-'- frank met 
aanstelling van een geneesheer-deskun
dige met bet oog op bet onderzoek van 
Karel Van Praet) en "morele schade we
gens overlijden van zoon James" (toe
kenning van 150.000,- frank), op volgen
de gronden : wat de " lichaamsschade " 
betreft : " ... dat bet in de huidige stand 
van bet geding volstaat vast te stellen 
dat niet alle bestanddelen van. de li
chaamsschade worden gedekt door de 
forfaitaire vergoedingen voorzien door de 
wet op de· arbeidsongevallen en dat bet 
cumulatieverbod van artikel 46 niet belet 
dat bet slachtoffer overeenkomstig bet 
gemeenrecht e()n vordering instelt tot 
bet bekomen ·lastens de verantwoorde
lijke van de schadevergoeding voor de 
niet door de verzekeraar-wet gedekte be
standdelen van de schade, onder meer 
voor de morele schade en voor de schade 
aan goederen, zelfs · indien bet samenge
voegde bedrag van deze vergoedingen en 
de · forfaitaire vergoedingen boger. ligt 
dan bet bedrag dat aan ·bet slachtoffer 
verschuldigd is op grond van bet ge
meenrecht ( ... ); ... dat de juiste omvang 
van de nog verhaalbare schade zal die
nan vastgesteld na deskundig onderzoek 

en dat, bij ontstentenis van voldoende 
appreciatietilementen, bet volstaat in de 
huidige stand van bet geding voor deze 
schadepost 1 BF provisioneel toe te ken
nen" (arrest pp. 7-8); wat de "morele 
schade wegens overlijden zoon James" 
betreft : ... dat, gelet op de samenstelling 
van bet gezin, de leeftijd van bet slacht
offer en de omstandigheden van bet 
overlijden, de eerste rechter deze scha
depost op ' oordeelkundigEi · wijze heeft 
vastgesteld op 300.000 FB, waarvan de 
helft = 150.000 FB dient to~gekerid » (ar-
rest p. 9), ' 

terwijl blijkens artikel 4(§ 1, eriig lid, 
1o, 2o, 3o en 5o, en§ 2 van de Arbeidsorige
vallenwet van 10 april 1971, de. getroffe
ne of zijn rechthebbenden van de werk
gever, zijn lasthebber of a·angestelde of 
de in zijn plaats rechtstnieks gehouden 
zijnde verzekeraar burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid motorrijtuigen geen 
vergoeding voor « lichaamsschade « of 
morele schade volgens hel gemeen recht 
kunnen vorderen, tenzij de werkgever, 
zijn lasthebber of aangestelde bet ar
beidsongeval opzettelijk P.eeft veroor
zaakt, de werkgever opzettelijk een on
geval heeft veroorzaakt dat een arbeids
ongeval tot gevolg heeft of bet ongeval 
zich heeft voorgedaan op de wet naar en 
van bet werk; bet bestredlj!n arrest aan
neemt dat bet . ongeval Waarbij Karel 
Van Praet schade opliep en. zijn zoon Ja
mes Van Praet bet Ieven liet, een ar
beidsongeval was dat zich niet op de weg 
naar en van bet werk heeft voorgedaan, 
dat eiseres' verzekeringsnemer de werk
gever was van verweerder Karel Van 
Praet, en als aansprakelijke voor Roger 
Wellens optrad; genoemd artikel46 vim 
de arbeidsongevallenwet, behoudens bet 
opzettelijk veroorzaken van een arbeids~ 
ongeval of van een ongeval dat een ar
beidsongeval tot gevolg heeft en behou
dens bet arbeidswegongeval, del'halve 
1;>lechts een vordering inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid door de getroffene te
gen zijn werkgever mogelijk maakt voor 
de vergoeding van schade.aan goederen; 
bet hof van beroep niet vaststelt dat ei
seres' verzekeringsnemer bet arbeidson
geval· opzettelijk zou hebben veroorzaakt 
of opzettelijk een ongeval zoli ·nebben 
veroorzaakt dat . een arbeidsongeval tot 
gevolg had, 

. zodat bet hof van beroep niet wettig 
~;nseres kon veroordelen tot vergoeding 
van de •lichaamsschade » en de •. niore
le schade wegens bet overlijden · van 
zoon James • in hoofde van Karel 'Van 
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Praet (schending ,van artikel 46, § 1, 1°, 
2°, 3°en 5° en § 2 van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971) : 

Overwegende dat bet· arrest, met 
overneming van. redenen van bet be
roepen vonnis . en ml;!t eigen rede
nen, vaststelt dat verweerder letsels 
opliep bij een verkeersongeval, ver
oorzaakt door een aangestelde van 
zijn werkgever wiens burgerlijke 
aansprakelijkbeid door eiseres is 
verzeker!i, en dat bet ongeval voor 
verweerder een arbeidsongeval is; 

Dat bet arrest ook vaststelt dat 
bet verkeersongeval de dood veroor
zaakte van verweerders zoon, James 
Van.· Praet; dat blijkens de vermel
dingen van bet arrest bet ongeval 
voor laatstgenoemde niet onder de 
toepassing van de Arbeids'}ngeval
lenwet valt; 

Overwegende dat, kracbtens arti
kel 46, § 1, 1°, 3° en 5°, van de Ar
beidsongevallenwet, de getroffene 
en zijn recbtbebbenden de in § 2, 
tweede lid, van dit artikel bedoelde 
vergoeding van de werkgever, diens 
lastbebber of aangestelde naar ge
meen recbt slecbts kunnen vorderen 
indien de werkgever, zijn lastbebber 
of aangestelde bet arbeidsongeval 
opzettelijk beeft veroorzaakt, de 
werkgever opzettelijk een ongeval 
beeft veroorzaakt dat een arbeidson
geval tot gevolg beeft of bet ongeval 
zicb voordoet op de weg naar en 
van bet werk; 

Dat die bepalingen aileen de scha
de betreffen die bet gevolg is van 
een arbeidsongeval of een ongeval 
dat zich voordoet op de weg naar en 
van bet werk; 

Overwegende dat bet arrest die 
bepalingen niet scbendt door. aan 
verweerder een vergoeding toe te 
ken.nen ten laste van. eiseres yoor de 
morele schade 'die bij ten gevolge 
van het ongeval dat aan· James Van 
Praet is overkomen, beeft geleden; 

Overwegende dat het arrest, door 
aileen op grond van de . voormelde 
vaststeilingen aan verweerd~r enkel 
bet r~cht op een vergoech-ng . naar 
gemeen r.echt ten l~J.ste van eiseres 

toe te kennen voor lichamelijke 
scbade die bij ten gevolge van bet 
arbeidsongeval beeft ondergaan, die 
beslissing niet naar recbt veran:t
woordt; 

Dat bet middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest in zoverre bet eiseres 
veroordeelt tot bet betalen aan ver
weerder van bet bedrag van 1 frank 
provisioneel wegens '' lichaamsscba
de », een deskundigenonderzoek be
veelt en uitspraak doet over de kos
ten; verwerpt de voorziening voor 
bet overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van bet gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiseres in 
de belft van de kosten; boudt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar bet Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

24 oktober 1994 - 3• kamer - Voorzit" 
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal Advocaten: mrs. 
Biitzler en De Gryse. · 

Nr. 451 

2• KAMER - 25 oktobel' 1994 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKE"'
ALLERLEI - AA"'VOERI"iG VAN MIDDELEN I~ 
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AKTEN VAN BETEKENING VAN DE VOORZIE
NING. 

He't Hof slaat geen acht op middelen die 
worden aangevoerd in akten van bete
kening van de voorziening (1). (Artt. 
420bis en 422 Sv.) 

(DAS T VINCK E.A.) 

ARREST 

(A.R nr. P.93.0674.N') 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 april 1993 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

· Overwegende dat. het Hof geen 
acht · slaat op middelen die worden 
aangevoerd in akten van betekening 
van de voorziening; 

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

Overwegende dat eiser geen mid
del regelmatig aahvo'ert; 

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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

1. van Monique Vinck : 
Overwegende dat die beslissing 

geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 

{1) Eiser Jegde binnen de termijn ex art. 
420bis Sv. geen memorie neer ter griffie van 
het Hof, doch slechts de betekeningsakte van 
z1jn voorziening. In die akte ontwikkelde eiser 
enige grieven tegen het aangevochten arrest. 
Die grieven kunnen evenwel niet in aanmer
king worden genomen als ontvankelijke cassa
tiemiddelen, nu deze slechts kunnen worden 
ontwikkeld in een verzoekschrift als voorzien 
m art. 422 of in een memorie ter staving ex 
art. 420bis Sv. (zie Cass., 20 feb. 1990, A.R. nr. 
3576 (A.C., 1989-90, nr. 372). Daarenboven werd 
voornoemde betekemngsakte - volkomen te
recht trouwens - slechts ondertekend door de 
mstrumenterende gerechtsdeurwaarder, welke 
niet de bevoegdhe1d heeft m1ddelen tot cassa
tie te ontwikkelen. 

Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

2. van Armand Stichelbaut : 
Overwegende dat eiser geen mid

del regelmatig aanvoert; 

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

25 oktober 1994 - 2° kamer - Voorzit
ter: de h: D'haenens, voorzitter -· Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijklui~ 
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
eerste advocaat-generaal Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 452 

2• KAMER - 2 oktober 1994 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN - GEBRUIK - OGENBLIK 
WAAROP HET GEBRUIK EINDIGT. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN- BEDRIEGLIJK OPZET
DRIJFVEER - INVLOED. 

3° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN J\o10REEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL -
VALSHEID IN GESCHRIFTE - BEDRiEGLIJK 
OPZET - DRIJFVEER - INVLOEQ 
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4° HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN -
VERSCHEIDENE BEKLAAGDEN - STRAFVOR· 
DERING VERJAARD -f.A.V. EEN DER BEKLAAG
DEN - TIJDIG INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

!0 Het gebruik van valse stukken, zelfs 
zonder een nieuw feit van de dader 
van de valsheid en zonder herhaald 
toedoen · zijnerzijds, duurt voort zolang 
het door hem beoogde doel niet volko
men is bereikt en zolang de hem verwe
ten begiilhandeling, zonder verzet van 
zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij 
ervan verwachtte (1). (Art. 197 Sw.) 

2" en 3" De omstandigheid dat de daders 
van valsheid in geschrifte verschillen
de drijfveren hadden heeft geen in
vloed op het hen ten Jaste gelegde be
drieglijk opzet om zichzelf of anderen 
een onrechtmatig voordeel te verschaf
fen (2). (Artt. 196 en 197 Sw.) 

4" De rechter, bij wie aanhangig zijn, 
enerzijds, een strafvordering die ver
jaard. is t.a. v. een van de beklaagden 
maar niet t.a. v. de anderen, en, ander
zijds, tijdig ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, ka.n de beklaagden, 

. die hij schuldig bevindt aan betzelfde 
strafbaar feit, hoofdelijk ve{oordelep 
tot algehele schadeloosstelling van de 
benadeelden (3). (Art. 50 Sw.) 

(BIENVENU E.A.) 

(A.R. nr. P.94.0551.F) 

26 oktober 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal ~ 
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont. 

(1) Cass., 1 feb. 1984, A.R. nr. 3370 (A.C., 
1983-84, nr .. 298). 

(2) Zie Cass., 23 feb. 1976 (A.C., 1976, 730); 11 
okt. 1977 (ibid., 1978, 193), en 5 okt. 1988, A.R. 
nr. 6976 (ibid., 1988-89, nr. 73), zie ook M. · 
RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les crimes et les de

Nr. 453 

2• KAMER - 26 oktober 1994 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - ALGEMEEN - NIEUWE WET -
VERLENGING VAN TERMIJNEN - GEVOLG. 

2° STEDEBOUW - HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN 
MEERW AARDE - BEROEPEN VONNIS - HER· 
STEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT -
HERiiTEL IN NATURA- HOGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE ALLEEN - BESLISSING OP 
HET HOGER. BEROEP - BURGERLIJKE·PAR
TIJSTELLINGEN NIET ONTVANKELIJK- HER
STEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT
AANVULLING VAN DE STRAFRECHTELIJKE 

. VEROORDELING - WETTIGHEID. 

1" Een nieuwe wet waarbij de verja- \ 
. ringsterrnijn. van de str.afvordering \ 

wordt verlengd kan de v66r de inwer
kingtreding van die wet door verjaring ;· 

. vervallen strafvordering niet doen her-
leven. . 

2" Wanneer, inzake stedebouw, het O.M. ' 
geen hager beroep ingesteld heeft te
gen het vonnis dat bet hefstel van de 
plaats in de· vorige staat heeft bevolen 
bij wijze van herstel in natura van de 
door de burgerlijke partijen geleden 
schade, kan de appelrechter, op het en
kele boger beroep van de beklaagde, 
na. de burgerlijke-partijstellingen niet 
ontvankelijk te hebben verklaard, niet 
wettig het herstel van de plaats in de 
vorige staat bevelen ter aanvulling van 
de strafrechtelijke veroordeling (1). 
(Art. 67 ·Waals Wetboek van Ruimte
lijke Ordening, Stedebouw en Patrimo
nium.) 

(UERDINGEN, LICZNER 
T. WAALS GEWEST, GEMEENTE BULLINGEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0696.F) 

RET HOF; - Gelet op het arrest 
van 23 september 1992 : 

lits du Code penal, dl. III, Les Faux en ecritu- .1------------------
res, nr. 245, blz. ~37. · 

(1) Zie Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs, 9672, 
(3) Cass., 27 okt. 1992, A.R. nr. 5905 (A.C., · 9817 en 9894 (A.C., 1993, nrs. 39, 39bJs, en 

1991-92, nr. 700) en de noot l, blz. 1260. · 39ter) en de noo.t E.L .. 



880 HOF VAN CASSATIE Nr. 453 

Gelet op het bestreden arrest, op 
20 april 1994 gewezen door de cor
rectionele kamer van . het Hof van 
Beroep te Luik, rechtdoende als 
rechtscollege waarnaar de zaak ver
wezen is; 

A. .In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de op de strafvorde
ring gewezen beslissing : 

a} waarbij de eisers worden ver
oordeeld · tot een gevangenisstraf 
met uitstel en tot een geldboete : 

Over bet eerste middel: schending van 
de artikelen 21, 22, 23 en 24 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het bestreden arrest de aan de 
eisers ten laste gelegde feiten bewezen 
verklaart, hen veroordeelt tot ee:p. gevan
genisstraf en een geldboete, en tevens 
het herstel. van de plaats in de vorige 
staat beveelt, 

terwijl, krachtens de ten tijde van de 
feiten toepasselijke artikelen 21 en 23 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, de strafVordering 
wegens een wanbedrij£ verjaart door ver
loop van drie jaren te rekenen van de 
dag waarop het misdrij£ is gepleegd; het 
sub 1) ten laste gelegde feit, bouwen van 
een houten schuilplaats en een jachthut 
zonder vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen, is gepleegd 
tussen 1 januari 1983 en 17 december 
1984; het bestreden arrest uitdrukkelijk 
vastste.lt dat de telastlegging 2), instand
houding van de voornoemde schuilplaats, 
aldus moet worden verstaan dat het ten 
laste gelegde feit heeft voortgeduurd tot 
de dag van de dagvaarding, namelijk 25 
maart 1987; krachtens artikel 22 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering de verjaring van de straf
vordering slechts wordt gestuit door da
den van onderzoek of van vervolging, 
verricht binnen de oorspron,kelijke verja
ringstermijrt; er in voorkomend geval re
kening dient te worden gehouden met de 
periodes van schorsing van de verjaring, 
te dezen met de buitengewone termijn . 
waarover eerstgenoemde eiser bes~hikt 
om verzet te doen, namelijk vanaf .de 
eerste dag van de buitengewone termijn 
tot de dag waarop het ontvankelijke bui- · 
tengewone verzet is gedaan; de laatste . 
dienstige verjaringstuitende daad derhal
ve het vonnis was, dat op 4 september . 

1989 door de Correctionele Rechtbank te 
Eupen op verzet is gewezen; de verjaring 
is geschorst tijdens de behandeling van 
het cassatieberoep tegen het arrest van 6 
februari 1992 van het Hof van Beroep te 
Luik, vanaf de uitspraak van het bestre
den arrest tot de dag van het door Uw 
Hof op 23 september 1992 gewezen ar
rest waarbij de beslissing van het Hof 
van Beroep te. Luik wordt vernietigd en 
de zaak wordt verwezen; !)r aldus gelet 
op de periode van schorsing van de ver
jaring, sedert de laatste, binnen de. oor
spronkelijke verjaringstermijn verrichte 
verjar~ngstuitende daad meer dan drie 
jaar verlopen waren · op 31 december 
1993, dag waarop de wet van 24 decem
ber 1993 waarbij de verjaringstermijn 
voor wanbedrijven van drie op vijf jaar 
wordt gebracht, van kracht werd; de 
strafvordering bijgevolg verjaard was op 
31 december 1993; de door verjaring ver
vallen strafvordering niet .opnieuw kan 
worden ingesteld na de inwerkingtreding 
van een wet die de verjaringstermijn 
verlengt; de strafvordering wegens de 
aan de eisers ten laste gelegde feiten bij
gevolg verjaard is (schending van de in 
het middel aangegeven wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest vaststelt dat het sub 1 ten laste 
gelegde feit (bouwen van een hut zon
der schriftelijke, uitdrukkelijke en 
voorafgaande vergunning van het 
collge van burgemeester en schepe
nen) is gepleegd tussen 1 januari 
1983 en 17 december 1984 en dat het 
sub 2 ten laste gelegde feit (instand
houding van dat bouwwerk) heeft 
voortgeduurd van 1 januari 1983 tot 
25 maart 1987; 

Overwegende dat de verjaring van 
de strafvordering is geschorst tij
dens de buitengewone termijn van 
verzet, dat is vanaf 14 mei 1988, nu 
het vonnis aan de procureur des Ko
nings is betekend op 29 april 1988, 
tot 15 jurti 1988, dag waarop verzet 
is gedaan; 

Overwegende dat de verjaring bo
vendien ten gevolge van het cassa
tieberoep tegen het arrest van 6 fe
bruari 1992 van het Hof van Beroep 
te Luik is geschorst vanaf de dag 
van de uitspraak tot de dag van het 
arrest van het Hof van 23 septem
ber 1992 waarbij het arrest van het 
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Hof van Beroep te Luik . wordt ver
nietigd en de zaak naar datzelfde, 
doch anders samengestelde, hof 
wordt verwezen; 

Overwegende dat. de periodes van 
schorsing meegerekend er meer dan 
zes jaar verlopen waren sedert het 
laatste feit, zodat de. strafvordering 
verjaard was v66r 31 december 1993, . 
dag waarop de wet waarbij de verja
ringstermifn op 'vijf jaar is gebracht 
van kracht werd; dat de strafvorde
ring derhalve verjaard was op de . 
dag van de uitsp,raakvan het bestre
den arrest; 

Dat het middel gegrond is; 

b) waarbij de afbraak van de liti
gieuze bouwwerken alsmede het 
herstel van de plaats in de vorige 
staat wordt bevolen : 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 44 van het Strafwet
boek, 71 van het Waalse Wetboek van 
Stedebouw, 202 van het Wetboek van 
Strafvordering, 149 van de Grondwet en 
van het algemeen rechtsbeginsel dathet 
hager beroep de tmistand van de appel
lant niet mag . verzwaren, 

doordat het bestreden arrest, na de ei
sers tot een gevangenisstra£ en een geld
boete te hebben veroordeelc;l, de afbraak 
va·n de litigieuze bouwwerken en -het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
beveelt op grand « dat. de -gemachtigde 
ambtenaar het herstel van de plaats in 
de vorige staat vordert alsook, bij ont
stentenis hiervan, de veroordeling tot 
een dwangsom •, 

terwijl, eerste onderdeel, de Correctio
nele Rechtbank te Eupen het herstel van 
de plaats in de vorige staat had bevolen 
bij het vonnis waarin ze de door de ge
meente Bullange en het W aalse Gewest 
naar aanleiding van hun burgerlijke-par
tijstellingen ingestelde vordering had · 
toegewezen; het vonnis a quo niet • was 
ingegaan op de vordering van de ge
machtigde ambtenaar tot herstel van de , 
plaats in de vorige staat; de burgerlijke 
rechtsvcirderingen van de gemeente Bul
lange en.het Waalse Gewest door het be
streden arrest niet ontvankelijk zijn ver
klaard op grand dat de burgerlijke 
partijen niet bewijzen of aanbieden te 
bewij~en dat zij in hun prive-belangen 

· zijn geschaad; de beslissing van de stra£
rechter waarbij de vordering van de ge-

machtigde ambtenaar van stedebouw tot 
herstel van de plaats in de vorige staat 
~ordt toegewezen deel uitmaakt van de 
strafvordering niettegenstaande het bur
gerrechtelijk karakter van de maatregel; 
het herstel van de plaats iii de vorige 
staat een aanvulling is van de strafrech
terlijk,e .veroordeling; krachtens artikel 
202 van het Wetboek van Strafvordei'ing 
en een algemeen rechtsbeginsel het ha
ger beroep de toestand van de appellant 
niet mag verzwaren; !:le strafrechtelijke 
toestand van de beklaagde, bij ontstente
nis van hager beroep van het openbaar 
ministerie, niet op het enkele hager be
roep van de beklaagde- kan worden ver
zwaard; alleen de eisers hager beroep 
hebben ingesteld tegen het vonnis a quo 
van ·de Correctionele Rechtbank te Eu
pen; het bestreden arrest derhalve het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
niet kon bevelen door voor de eerste 
maal in hager beroep, de vordering van 
de gemachtigde ambtenaar toe· te wijzen 
(schending van de artikelen 44 van het 
Strafwetboek, 71 van het Waalse Wet
hoek van Stedebouw, 202 v;an het Wet
hoek van Strafvoi:dering en van het alge
meen rechtsbeginsel dat het .hager be
roep de toestand van de appellant niet 
mag verzwaren); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de Correctionele 

Rechtbank te Eupen, bij de uit
spraak over de burgerlijke rechts
vordering van de verweersters, het 
herstel van de plaats in de vorige 
staat heeft bevolen bij het vonnis 
van 4 september 1989 waarbij uit
spraak is gedaan over het verzet 
van de eisers tegen het op 20 april 
1988 gewezen verstekvonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Ver
viers; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen het vonnis van 20 
april 1988, dat _die maatregel niet 
had bevolen ter aanvulling van de 
strafrechtelijke veroordEHing, maar 
tot herstel in natura van de door de 
burgerlijke partijen geleden schade, 
die · maatregel niet kon bevelen ter 
aarivulling van de strafrechtelijke 
veroordeling; 
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Dat, in zoverre, het onderdeel ge
grond is; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen: 

Overwegende dat het arrest de 
rechtsvorderingen van de verweer
sters niet ontvankelijk verklaart; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gemis aan belang; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het de burgerlijke rechtsvorderingen 
niet ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; laat de 
helft van de kosten ten laste van de 
Staat en veroordeelt iedere eiser in 
een vierde van die kosten; zegt dat 
er geen grand is tot verwijzing. 

26 oktober 1994 - 2• kamer - Voorzitter: de ·h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo-
caat: mr. Simont. · 

Nr. 454 

2• KAMER - 26 oktober 1994 

1° RECHTS.BEGINSELEN (ALG'EME-
NE) - STRAFZAKEN - PERSOONLIJK KA
RAKTER VAN DE STRAF 

2° STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE-. 
GEL, WETTIGHEID - PE)l.SOONLIJK KARAK
TER VAN DE STRAF 

1 o en 2° Het algemeen beginsel van het 
persoonlfjk karakter van de straf 
wordt geschonden door de rechter die 
de beklaagde' tot een straf veroordeelt, 
zonder te vermelden dat, naar zijn· oar
dee], de beklaagde het hem ten laste 
gelegde feit heeft gepleegd (l). 

(KADUR, EDSCHA-LOR B.V.B.A.) 

. ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0752.F) 

HET HOF; - Gelet' op het bestre
den vonnis, op 29 april 1994 inhoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Doornik; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van het alge
meen rechtsbeginsel van het per
soonlijk karakter van de straf : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat, « wanneer een 
overtreding wordt vastgesteld zon
der dat de bestuurder kon worden 
ge'identificeerd, de· houder van de 
nm:nmerplaat van het voertuig dat 
de overtreding heeft begaan, ver
moed wordt de dader te zijn zolang 
het tegendeel. niet is bewezen »; . 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus niet hebben vermeld dat eiser 
naar hun oordeel het hem ten laste 
gelegde feit had gepleegd, maar 
hem schuldig hebben bevonden op 
grond van een zogeheten wettelijk 
vermoeden van schuld; 

Dat zij derhalve het bovenge
noemde rechtsbeginsel schenden; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser, 
beklaagde, ingestelde strafvordering 

(1} Cass., 4 feb. 1992, A.R. nr. 6035 (A.C., 
1991-92, nr. 290). Zie Cass;, 12 juni 1990, A.R. 
nr. 3812 (ibid., 1989-90, nr. 591) en de noot 1. 
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elke bestaansreden ontneemt aan de 
beslissing waarbij eiseres burger
rechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de eerstgenoemde, haar 
aangestelde, uitgesproken geldboete 
en kosten; 

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

26 oktober 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h .. · Stranard,. eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Willems __:_ Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 455 

1 e KAl\IER - 27 oktober 1994 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SPOEDPROCEDVRE - VERGOE
DING - ·SCHATI'I:"'G VAN HET DOOR DE ONT
EIGENDE GELEDEN NADEEL- WAARDE VAN 
HET GOED OP DE DAGVAN HET VONNIS HOU
DENDE VASTSTELLING VAN DE PROVISIO
NELE VERGOEDING. 

In .geval van onteigening via de spoed
procedure, moet de rechter, bij de be
oordeling van het door de onteigende 
geleden nadeel, rekening houden met 
de waarde van het goed op de dag van 
het vonnis houdende vaststelling van 

de door de onteigenaat verschuldigde 
provisionele vergoeding (1). (Art. 16 
Gw. 1831; art. 8 Onteigeningswet.) 

(PROVINCIE BRABANT· 
T COMPAGNIE FONCIERE PRIVEE N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. C.94.0018.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre~ 
den arresten, op 7 juni 1993 en 
22 oktober 1993 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 25, 31 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, 22, 28 van het Waals Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Pa
trimonium, gecoiirdineetd bij beslilit van 
de Waalse Executieve van 14 mei 1984, 
gewijzigd bij decreet van 18 juli 1991, 8 
van de wet van 26 juli 1962 betreffende 
de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening ten al
gemenen nutte, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 702, 774, tweede lid, 807, 1042, 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
11 en 97 (oud) van de Grondwet, en mis
kenning van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging,. 

doordat h.et arrest van 7 juni 1993, op 
de conclusie van eiseres ten betoge « dat 
de waarde van de onteigende goederen 
op de dag van het provisioneel vonnis 
van 15 maart 1983 moet worden be
paald •; en, in hoofdzaak, dat de. vrede
rechter en de eerste rechter bij de schat
ting van de vergoeding voor het verlies 
van de eigendom van de gronden terecht 
rekening hebben gehouden met hun ste
debouwkundige bestemming in een land
schappelijk waardevol bosgebied; dat die 
vergoeding rekening diende te houden 
met de waardevermeerdering of -vermin
dering die voortvloeit uit een plan van 
aanleg wanneer de onteigening niets te 
maken heeft me:t de verwezenlijking van 
dat plan; dat te dezen de . onteigening 
geen bettekking had noch kon hebben 
op de verwezenlijking van het gewest
plan dat op 28 maart 1979 was uitgevaar
digd; aangezien dat plan van recentere 

(1} Cass., 15 jan. 1988, A.R. nr. 5496 (A.C., 
1987-88, nr. 293) met voetnoot 1. 
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datum is dan het koninklijk besluit van 
14 november 19.74 waarbij tot de onteige
ning te~ algemenen ~utte van dE) goede
ren van verweerster wordt besloten, 
vaststelt dat het vonnis tot bepaling van 
de provisionele vergoeding~n op 15 
maart 1983 werd gewezen en vervolgens 
het vonnis a quo vernietigt en beslist 
« dater in die omstandigheden eeri nieu
we deskundige . moet· wcirdeh aangesteld 
om te onderzoeken welke. de waarde van 
de onteigende percelen was 'ten tijde van 
de onteigening en zulks zonder rekening 
te houden met het oritwerp van gewest
plan noch met het gewestplan zelf » en 
de deskundige beveelt « de waarde in 
1974 van de onteigende percelen van 
(verweerster) te schatten •, op grond dat 
eiseres « opwerpt dg.t de waarde van het 
goed op de dag .van het provisioneel von
nis van 15 maart 1983 moet worden be
paald en dienaangaande de leer van het 
Hof van Cassatie vermeldt dat oordeelt 
dat het bedrag van de onteigeningsver
goeding moet worden vastgesteld met in
achtneming van de· waardevermeerde
ring of -vermindering ten gevolge van 
een gewestpl~m wanneer de onteigening 
niets ie maken heeft .met dat plan; dat 
het feit dat de on teigening aah het ge
westplan voorafgaat evenwel niet impli
ceert dat de verwezenlijking van een 
onteigening via een spoedprocedure, zo
als te dezer, niets te maken heeft met 
het gewestplan van 7 okt0ber 1979; dat 
de onteigening van 14 november 1974 da
teert; dat (eiseres) die sedert 1975 op de 
hoogte was van het ontwerp van gewest
plan, tot 8 februad 1983 heeft gewacht 
om een a<tnbod te doen, dus op een tijd
stip waa~rip .. het ontwe~p van plan en het 
gewestplan zelf de waarde van de gran
den, die .. (vei'VITeerster) met het oog op 
verkaveling had .. aangekocht, · ontegen
sprekelijk hadden doen vermin:deren; dat 
een dergelijke. ·vertraging in de verwe" 
zenlijking van· een onteigening via een 
spoedprocedure het beginsel van de bil
lijke' vergoeding op de helling· zet eri al
du's de administratieve overheid de mo
gelijkheid biedt om op onbillijke wijze 
voordeel' te hal en' uit een door een ande
re 0 penbare overheid bevolen rriaatregel 
met het oog op de onteigening •, en het 
arrest van · 22 oktober 1993 de nieuwe 
deskundige 'beveelt de waarde in l974 
van de on:teigende percelen . te schatten, 

terwijl,. eerste · onderdeel, ingevolge de 
artikelen 11 (oud) van de Grondwet en 8 
van de wet van 26 juli 1962, de billijke 
vergoeding de waarde is van het goed 
van de dag van het vonnis datde d09r 

de eigenaar verschuldigde provisionele 
vergoeding vaststelt; zodat het arrest van 
7 juni 1993, na te hebben vastgesteld dat 
het vonnis tot vaststelling van de provisi
onele vergoedingen . op 15 maart 1983 
was gewezen, 1. niet zonder · schending 
van de genoemde artikelen 11 van de . 
Grondwet en 8 van de wet van 26 juli 
1962, de deskundige kon bevelen de 
waarde in 1974 van de onteigende goede
ren te schatten, evenmin als het arrest 
van 22 oktober 1993 niet zonder schen
ding van dezelfde bepalingen een nieuwe 
deskundige met· dezelfde opdracht kon 
belasten, die arresten,bijgevolgniet naar 
recht zijn yerantwoord (schending van 
de artikelen 11 van de Grondwet en 8 
van de wet van 26 juli 1962); 2. niet zon
der schending van artikel 97 van de 
Grondwet, de conclusie van eiseres onbe
antwoord kon Iaten waarin werd betoogd 
dat het goed hoorde te worden geschat 
op de datum van het provisioneel vonnis 
van 15 maart 1983; het arrest van 7 juni 
1983 derhalve evenmin regelmatig met 
rederien is omkleed (schending van arti
kel 97 (oud) van de Grondwet); de vernie
tiging van het arrest van 7 juni 1993 
leidt tot vernietiging van het arrest van 
22 oktober 1993; 

W at betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechter, bij 

de beoordeling van het door de ont
eigende geleden nadeel, in geval van 
toepassing van de wet van 26 juli 
1962 betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigening ten algemenen 
nutte, rekening moet houden met de 
waarde van het goed op de dag van 
het vonnis houdende vaststelling 
van de door de onteigenaar overeen
komstig artikel 8 van die wet ver
schuldigde provisionele vergoediilg; 

Overwegende dat het arrest van 7 
juni 1993. vaststelt dat het vonnis 
houdende vaststelling van de provi
sionele. vergoedingen op 15 maart 
1983 is gewezen; 

· Dat genoemd arrest, door de des· 
kundige op te dragen de waarde in 
1974 van de onteigende percelen te 
schatten, voornoemd artikel 8 
schendt; 
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Dat het onderdeel· in die mate ge
grond is; 

Om die redenen; vernietigt het ar" 
rest van 7 juni · 1993 en het arrest 
van 22 oktober 1993 dat daaruit 
volgt; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde arresten; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Luik. 

27 oktober 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en Gerard. 

Nr. 456 

1 e KAMER - 27 oktober 1994 

SUCCESSIERECHTEN - · BEWIJSII1II>DE
LEN - GOEDEREN GEBRCIKT VOOR DE UIT
OEFENING VAN EEN BEROEPSWERKZAAM-
HEID. . 

Wanneer goederen uit een nalatenscbap, 
overeenkomstig art. 53 wet van 28 de~ 
cember 1983 (III) boudende fiscale en 

· begrotingsbepa!ingen, worden gebr.uikt 
voor de uitoefening van een be.
roepswerkzaambeid, kan bet belasting
bestuur van die goederen geen suces-

. sierechten beffen,. oak al be§!ft ~ij door: 

andere bewijsmiddelen dan bet ge-. 
bruik van die goederen bet bestaan er
van bewezen. (Art. 105 wet Succ.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN, V. FINANCIEN 
T. BOTTELDOORN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.94.0042.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over bet middel : schending van de ar
tikelen 105, gewijzigd bij de -wet van 13 
augustus 1947, en 108 van bet koninklijk 
besluit nr. 308 van 31 maart 1936 tot 
vaststelling van het Wetboek van Succes
sierechten, bevestigd bij de wet van 4 
mei 1936, 53, § 1, van de wet van 28 de
cember 1963 houdende fiscale en begro
tingsbepalingen, 

doordat bet arrest bet dwangbevel 
nietig verklaart dat op 12 september 1986 
is afgeleverd en op 8 oktober 1986 door 
de ontvanger van bet eerste kantoor van 
de registratie te Elsene !J-an verweerster 
is betekend, op grond van artikel 108 
van bet Wetboek van Successierechten, 
en voor re.cht zegt dat verweerster geen 
enkel bedrag aan successierechten, hoe
ten of interest met betrekkirig tot bet 
overlijden van haar moeder op 19 februa
ri 1981, moet betalen, op grond dat ver
weerster, niettegenstaande bet feit dat is 
aangetoond - door een onderzoek van 
bet belastingbestuur · overeenkomstig ar
tikel 100 van bet Wetboek van Successie
rechten en. door de overgelegde stukken 
- dat haar moeder eigenaar was van de 
niet aangegeven goederen .van de nala
tenschap ter waarde van 30.218.142 
frank, en geniet van bet voordeel van ar
tikel 53 van de wet van 28 december 
1983, dank zij d.e investeringen die zij 
tussen 1 januari 1984 en 31 december 
1985 heeft gedaan, en dat de sommen 
waarmee die investeringen zijn gedaan 
bijgevolg · moeten · worden aangemerkt, 
alsof zij, alvorens te worden gebruikt, 
hun eigen fiscaal regime .hebben onder
gaan, zodat niet meer kan worden aan
gevoerd, zelfs op grond . van bet . wettig 
vermoeden van artikel 108 van bet Wetc 
boek van Successierechten, dat de rech
ten. op die sommen zijri ontdoken, 

terwijl, eerste oncjerdeel, artikel 53, 
§ l, van de we.t van 28 december 1983 qe-
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paalt dat « worden aangemerkt alsof zij, 
alvorens te worden gebruikt hun · eigen 
fiscaal regime hebben ondergaan en der
halve geenszins mogen worden geacht ... 
een bewijsn1iddel te zijn ... als bedoeld in 
artikel 105 van het Wetboek van Succes
sierechten, de sommen die de aan de 
personenbelasting onderworpen belas
tingplichtigen gebruiken voor minstens 
~el?- elfde voor het inschrijven, tu~sen 1 
JUh 1984 en 30 juni 1985, op renteloze 
~chatkistbons met een looptijd van vijf 
Jaar, en voor hoogstens tien elfde van 1 
januari 1984 af tot en met 31 de~l;!mber 
1985, voor de volgende doeleinden: 1° de 
aanschaffing of de totstandbrenging van 
materiiHe vaste activa die in Belgie wor
den gebruikt voor .een in artikel 2(), 1 o of 
3°, van het Wetboek van de Inkomsten-. 
belastingen .bedoelde beroepswerkzaam
heid; 2° de inschrijving op en de afbeta
ling i~ geld van .aandelen of deelbewij
zen d1e vennootschappen uitgeven . :.. op 
voarwaarde dat het kapitaal waarop in
geschreven is en dat afbetaald is. om het 
voo~?eel van dit artikel te yerkrijgen ui
terhJk op 31 december. 1985 is gebruikt 
voor de in 16 omschreven doeleinden «" 
het bij genoemd artikel 53 ingesteld ;~t~ 
telijk vermoeden te dezen niet van toe
passing is; het belastingbestuur immers 
nietgesteundheeft op het bewijsmiddel 
dat zou zijn gevormd door de sommen 
die vervireerster heeft aangewend voor de 
in dat artikel 53, § 1, bedoelde investerin
gen; zoals het arrest vaststelt, v66r die 
investeringen, die tt.~ssen 1 juli 1984 en 
30 juni 1985 zijil gedaan, uit het onder
zoek dat. het bestuur in 1982 overeeil
komstig artikel 100 van het Wetboek van 
de Successierechten heeft verricht het 
bestaan is gebleken van niet aangegeven 
goederen uit de nalatenschap met. een 
waarde van 30.218.942 £rank, en eiseres -· 
op 10 april 1984 - in gebreke werd ge~ 
steld een aanvullende aangifte van nala
te_I?.schap neer te leggen of het tegenbe~ 
WlJS te leveren als opgelegd bij artikel 
108 van het Wetboek van Successierecirc 
ten; het a~rest aldus niet zonder van ge~ 
noemd artlkel 53, § l, een amnestiemaat
regel te m:lilken, die strijdig is met de 
tekst van dat artikel en met de wil van 
de wetgever, het in·die bepaling vastge
legde vermoeden dat er geen . fiscale 
fraude is gepleegd, kon toepassen op 
s~r,nmen waarvan was · aangetoond; nag 
':?or verweer.ster ze had aimgewend op 
een van de m artik_el 53 bepaalde wij
zen, dat de verschuld1gde successierechteri 
waren verschuldigd en werden ontdoken· 
daaruit volgt dat het arrest;. door te be~ 

slissep. dat verweerster. bij het overlijden 
van haar moeder geen successierechten 
hoeft. te betalen, hoewel is aarigetoond 
dat d1_e rechten verschuldigd zijn, inzon
d~rheld door h~t :'l'ettelijk vermoeden ju
ns tantum dat 1s mgesteld bij artikel 108 
van het Wetboek van Successierechten 
en verweerster het tegenbewijs niet 
heeft geleverd, genoemd artikel .108 
schendt en. artikel 53, § 1, van de wet 
van 28 december 1983 op onwettige wijze 
toepast; · · 

tweede onderdeel, genoemd artikel 53 
§ 1, van de wet van 28 december 1983 al~ 
leen belet dat het bestuur in de in die 
bepaling opgesomde investeringen het 
bewij s kan v_inden van een overtreding 
van de belastmgwet;. te dezen. de litigieu
ze rechten, waarvoor het bestuur kennis· 
h_~eft gegeven van een dwangbevel, niet 
ZlJn gevorderd omdat de gedane investe
ringen het bewijs van een belastingont
duiking zouden opleveren · maar wel 
zelfs v66r die investeringe~ werden ge: 
daan, op grand van artikel 108 van het 
Wetboek van Successierechten dat be
paalt dat « de eis tot betaling van de 
rechten van successie ·en van overgang 
bij overlijden, alsmede van de boeten 
w:egens ~ebrek aan aangifte of wegens 
met-aang1fte van enig roerend of onroe
re.J?-d goed, tot l~vering van het tegenbe
WlJS, voldoende 1s vastgesteld bij de door 
de afgestorvene te zijnen bate of op zijn 
verzoek verleden akten van eigendom »; 
het arrest dus niet kon weigeren die be
paling toe te passen op grand dat het bij 
artikel 53, § 1, van de wet van 26 decem
ber 1983 ingestelde vermoeden dat de li
tigieuze investeringen zijn gedaan met 
sommen die hun eigen fiscaal regime 
hebben ondergaan, door geen enkel be
W:ijsmiddel kan worden omgekeerd; .daar
mt volgt dat het arrest, door die reden 
aan te voeren om te beslissen dat ver
weerster geen successierechten moet be
talen en het dwangbevel nietig te verkla
ren dat haar op 12 september 1986 is 
betekend,. tegelijkertijd genoemd artikel 
53, § 1, toepast op een geval dat daarin 
niet is voorzien en het wettelijk vermoe
den __ van artike~ 100 op onwettige wijze 
afwlJSt (schendmg van de artikelen 53 
§ l, van de wet van 28 december 1983 e~ 
108 van het Wetboek van Successierech-
ten); . 

derde onderdeel, voornoemd .artikel 53 
§ 1, het bestuur aileen belet de daari~ 
bepaalde investeringen te hanteren als 
een bewijsmiddel « als bedoeld in artikel 
105 :van het Wetboek van de successie• 
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rechten »; het wettelijk vermoeden van 
artike~ 108, in tegenstelling tot wat het 
ar:rest zegt, geen in artikel 105 bedoeld 
bewijsmiddel is; artikel 105, door te be
palen dat het bestuur ertoe gemachtigd 
is door alle iniddelen van gemeen recht 
elke overtreding van de beschikkingen 
van onderhavig wetboek vast te stellen, 
« behoudens de bewijs- en controlemid
delen speciaal voorzien · door onderhavig 
wetboek », een duidelijk onderscheid 
maakt tussen, enerzijds, de « bijzondere 
bewijsmiddelen » bedoeld in afdeling II 
(artikelen 107 tot 110) van hoofdstuk XII 
(genaamd « bewijsmiddelen >>) van het 
Wetboek van de Successierechten en de 
controle-schatting bedoeld in afdeling III 
(artikelen 111 tot 121) en, anderzijds, de 
« bewijsmiddelen van gemeen recht »be
doeld in afdeling I van dat hoofdstuk XII 
(artikelen 105 en 106); artikel 53, § 1, van 
cie wet van 28 december 1983 bijgevolg, 
door elk bewijsmiddel uit te sluiten " dat 
in artikel 105 is bedo.eld », de mogelijk
heid heeft Iaten bestaan om door de bij
zondere bewijsmiddelen een eventuele 
overtreding van de belastingwet vast te 
stellen, welke bewijsmiddelen overigens 
niet gegrond zijn op het bestaan van in
vesteringen waarva:i:l sprake in artikel 
53, § 1; daaruit volgt dat het arrest, door 
het in artikel 108 bedoelde bijzondere be
wijsmiddel, waarop het bestuur het liti
gieuze dwangbevel heeft gegrond, te be
grijpen onder de bij artikel 53, § 1, 
verboden bewijsmiddelen, het onder
scheid. miskent dat de wetgever heeft ge
maakt tussen de bewijsmiddelen van ge
meen recht, de enige die artikel 105 
beoogt, en de bijzondere bewijsmiddelen 
met onder meer het in artikel 108 ver
melde bewijsmiddel en door aldus de 
toepassing uit te sluiten van het bij arti
kel 108 van het Wetboek van Successie
rechten ingestelde vermoeden, de draag
wijdte denatureert van het uitzonderlijk 
vermoeden - dat bijgevolg strikt moet 
worden uitgelegd - van artikel 53, § 1, 
'van de wet van 28 december 1983 (scherr
ding van de artikelen 105 en 108 van het 
Wetboek van Successierechten en 53,§ 1, 
van de wet van 28 december 1983) : 

Over het middel : 
Wat betreft het eerste onderdeel: 
OverW'egende dat uit artikel 53, 

§ 1, van de wet van 28 december 
1983 houdende fiscale en begrotings
bepalingen niet volgt dat die bepa
ling niet van toepassing is wanneer 

het belastingbestuur niet heeft ge
steund op het bewijsmiddel dat zou 
zijn gevormd door de sommen die 
verweerster heeft aangewend voor 
de in die bepaling bedoelde investe
ringen of wanneer, v66r die investe
ringen werden gedaan, reeds . was 
aangetoond dat de successierechten 
verschuldigd waren en werden ont
doken; 

W at betreft het tweede en het der
de onderdeel : 

Overwegende dat voormeld artikel 
53, § 1, niet alleen uitsluit dat het 
besluit in de in die bepaling opge
somde investeringen het bewij s kan 
vinden van een overtreding van de 
belastingwet; 

Dat die bepaling, in haar eerste 
bijzin, de vermelde sommen aan
merkt, « alsof zij, alvorens te wor
den gebruikt, hun eigen fiscaal regi
me hebben ondergaan »en bijgevolg 
belet dat zij worden belast; dat de 
tweede bijzin, die in het begin van 
die bepaling voorkomt en die inzon
derheid betrekking heeft op de be
wijsmiddelen, aileen een gevolgtrek
king uitmaakt die, bij wijze van 
voorbeeld, uit de eerste bijzin is ge
haald die de algemene regel ver
woordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

27 oktober 1994 - 1• kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Kirkpatrick. 
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Nr. 457 

1 e KAMER - 27 oktober 1994 

INKOMSTENBELASTINGEN - INTER

NATiONALE VERDRAGEN - OVEREENKOMST 
TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK VAN 10 
MAART 1964 - GRENSARBEIDER - BETALING 
VAN BEZOLDIGINGEN IN FRANKR!JK- VOOR
WAARDEN VOOR BELASTINGHEFFING IN BEL
GIE. 

In Belgie kan geen belasting worden ge
heven van de in Frankrijk door een in 
Belgie verblijvende arbeider ontvan
gen bezoldigingen, wanneer deze zijn 
haedanigheid van grensarbeider niet 
heeft aangetoond door het overleggen 
van de door de bijzondere overeen
komsten tussen Belgie en Frankrijk 
ingevoerde grenskaart. (Art. 11 Over
eenkomst tussen Belgie en Frankrijk 
van 10 maart 1964.) 

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

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. F.94.0011.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1993 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 11, inzonderheid 1 en 2.c, van de 
Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen 
Belgie en Frankrijk tot voorkoming van 
dubbele belasting en tot regeling van we
derzijdse administratieve en juridische 
bijstand inzake inkomstenbelastingen, 
goedgekeurd bij artikel 1 van de wet van 
14 april 1965, en 68 van de Grondwet, 

doordat het arrest, hoewel het aan
neemt dat eiser, grensarbeider, in de zin 
van artikel 11 van voormelde Frans-Bel
gische Overeenkomst, die hoedanigheid 
niet had aangetoond zoals dit is voorge
schreven bij artikel11, 2, 2.c, onder meer 
door het overleggen van de door de bij
zondere overeenkomsten tussen Belgie 
en Frankrijk ingevoerde grenskaart, be
slist dat de door eiser in Frankrijk ont
vangen bezoldigingen, krachtens de bij 

artikel 11, 2.c op artikel 11, 1, van de 
Overeenkomst gestelde afwijking, in Bel
gie belastbaar zijn op grand « dat de 
niet-indiening van de desbetreffende 
aanvraag tot vrijstelling van de Franse 
belasting, geen reden was om (eiser) niet 
als grensarbeider te beschouwen en hem 
derhalve niet te onderwerpen aan het op 
die arbeiders toepasselijke stelsel; dat de 
opzet van de overeenkomsten tot voorko
ming van internationale dubbele belas
ting, die berusten op het beginsel van de 
vrijwillige beperking van de fiscale be
voegdheid van de verdragsluitende Sta
ten, en het feit dat de belastingwetten 
van openbare orde zijn, eraan in de weg 
staan dat de belastingplichtige de tussen 
die Staten overeengekomen verdeling 
van de belastingen naar goeddkunken 
kan wijzigen •, en met overneming van 
de redenen van de beslissing van de di
recteur der belastingen « dat, krachtens 
de EEG-verordening nr. 1612/68 van 15 
oktober 1968, de afgifte van de grens
kaart voor de onderdanen van de Lid
Staten is afgeschaft; dat de Belgische en 
Franse belastingadministraties de vol
gende bepalingen hebben vastgesteld : 
"( ... ) als Belgische grensarbeiders in 
Frankrijk worden beschouwd de loon
trekkenden die, van welke nationaliteit 
ook, hun werkzaamheden in de Franse 
grensstreek uitoefenen en hun woon
plaats in de Belgische grensstreek heb
ben waar zij in principe dagelijks terug
keren. Hun salarissen, lonen en andere 
bezoldigingen zijn niet aan Franse belas
tingen onderworpen" ( ... ); dat om zijn 
hoedanigheid van grensarbeider aan te 
tonen, de loontrekkende een verklaring 
nr. 5206 in tweevoud moet invullen; dat 
(eiser) op 22 december 1980, zodanige 
verklaring heeft ingevuld en dus heeft 
gevraagd dat hij overeenkomstig artikel 
11, paragraaf 2, c) van de Frans-Belgi
sche Overeenkomst van Franse belastin
gen wordt vrijgesteld; dat bovendien het 
register nr. 2470 van de door (eiser) in 
Frankrijk . ontvangen wedden melding 
maakt van zijn hoedanigheid als " Belgi
sche grensarbeider in Frankrijk "; er bo
vendien moet worden . op gewezen dat, 
indien een grensarbeider voldoet aan de 
voorwaarden, te weten zijn woonplaats, 
de plaats waar hij werkt en geregelde te
rugkeer naar zijn woonplaats, het voor 
de grensarbeiders geldende stelsel van 
rechtswege wordt toegepast en de Staat, 
waar hij verblijf houdt, van zijn bezoldi
gingen belasting kan heffen; dat er dus 
geen sprake is van een keuzestelsel 
waarop de arbeider, naar eigen goeddun-
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ken, aanspraak kan maken of dat hij 
kan weigeren ~· 

terwijl als de toepassing van een afwij
kend belastingstelsel, zoals te dezen, af
hangt van de vervulling van een formali
teit door de belastingschuldige, waartoe 
deze niet verplicht is, dat stelsel niet kan 
worden toegepast als de formaliteit niet 
is vervuld; daa'ruit volgt dat het hof van 
beroep, nu het vaststelt dat te dezen ei
ser had voldaaii aan het vereiste van ar
tikel 11, 2.c dat; in afwijking van artikel 
11, 1., zijn bezoldigingen in Belgie zou
den worden belast (en in Frankrijk zou
den worden yrijgesteld), niet, zonder 
schending van ·die· bepalingen, kon oor
delen dat van ~e litigieuze bezoldigingen, 
overeenkomstig de wet, in Belgie belas
ting was geheven (schending van die bei
de bepalingen); nu de tussen de Belgi
sche en Franse belastingadministraties 
vastgestelde « 'bepalingen » door de Ka
mers niet werden goedgekeurd, zodat zij, 
anders dan wat door het arrest met over
neming van redenen van de directeur 
werd beslist, geen effect konden sorteren 
(schending van artikel 68 van de Grand
wet); volgens die « bepalingen », het for
mulier 5206 jaarlijks moet worden inge
vuld, zodat et, nu die formaliteit voor het 
jaar 1980 was vervuld, geen reden was 
om voor het jaar 1981, dienstjaar 1982, 
het stelsel van artikel 11, 2.c toe te pas
sen, waarop eisers in hun conclusie had
den gewezen; daaruit volgt dat in geen 
enkele reden door het arrest wordt ge
wettigd dat, met overtreding van artikel 
11, inzonderheid 1, van de Frans-Belgi
sche Overeenkomst, van eisers bezoldi
gingen in Belgie belasting kon worden 
geheven (schending van voormeld artikel 
11): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, luidens artikel 

1, de op 10 maart 1964 tussen Belgie 
en Frankrijk gesloten Overeen
komst tot doel heeft de verblijfhou
ders van elk van de verdragsluiten
de Staten te beveiligen voor dubbele 
belasting die zou kunnen voortvloei
en uit de gelijktijdige toepassing 
van de belastingwetgeving van deze 
Staten; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 11.1 van dezelfde Overeenkomst, 
de salarissen, lonen en andere soort
gelijke bezoldigingen slechts belast
baar zijn iil de verdragsluitende 

Staat op het grondgebied · waarvan 
de persoonlijke activiteit, die de 
bron van deze inkomsten is, wordt 
uitgeoefend : 

Dat hetzelfde artikel 11, 2.c be
paalt dat de grensarbeiders die deze 
hoedanigheid aantonen door het 
overleggen van de grenskaart welke 
door de tussen de verdragsluitende 
Staten gesloten bijzondere overeen
komsten werd ingevoerd, op hun sa
larissen, lonen en andere bezoldigin
gen die zij als dusdanig ontvangen, 
slechts belastbaar zijn in de ver
dragsluitende Staat waarvan zij ver
blijfhouders zijn; 

Dat uit die bepalingen volgt dat 
de arbeider, indien hij geen aan
vraag indient aan de hand van het 
tussen de verdragsluitende Staten 
voorgeschreven stuk, onder de toe
passing valt van artikel 11.1 en dus 
zal worden belast door de Staat op 
wiens grondgebied hij zijn werk
zaamheden uitoefent; dat hij in de 
andere Staat niet aan belasting kan 
worden onderworpen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser « verbleef in een ge
meente van de Belgische grens
streek », dat hij « in een gemeente 
van de Franse grensstreek was te
werkgesteld » en dat hij << de " des
betreffende" vrijstelling van de 
Franse belasting niet had aange
vraagd »; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond . van die vaststellingen, niet 
zonder schending van voormeld arti
kel 11, eisers bezwaar tegen de be
lasting in Belgie van zijn Franse be
drijfsinkomsten kon origegrond ver
klaren; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen; vernietlgt het be
streden arrest; beveelt dat van · drt 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het. vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
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beslissing daaromtrent aim de fei
tenrechter over; verwijst de ?:aak 
naar het Hof van Beroep· te Luik. 

27 oktober 1994 - 1• kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret,: advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Baltus, 
Brussel. 

Nr. 458 

1 e KAMER - 27 oktober 1994 

GENEESKUNDE BEROEPSORDEN -

TUCHTVERVOLGING - TERRITORIALE BE
VOEGDHEID. 

De provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren op wier Jijst een geneesc 
heer is ingeschreven, is, in de regel, 
bevoegd om tegen hem tuchtvefvolgin
gen in te stellen en de vervolgde . ge
neesheer kan, , zich, gedurende de pro
cedure, niet aan dat rechtscollege ont
trekken, tenzij om taalkundige rede
nen en binnen de grenzen van de' artt. 
36 en 38 K.B. van 6 feb. 1970. (Art; 3 
wet van 25 juli 1938; artt. 5 en 6 Art
senwet.) 

(C ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. D.94.0003.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 21 december 1993 
door de raad van beroep met het 
Frans als voertaal van de Orde van 
Geneesheren gewezen; 

Over het middel : schending .van de ar
tikelen 3, vierde lid, van de wet van 25 
juli 19~8 tot oprichting van een Orde der 
Geneesheren, 2', 5, eerste lid, 6', inzonder
heid 1°, eerst~ lid, van het koni'nklijk. be
sluit nr, 79-van 10 november 1967 betref
fende de Ord~ der Gerieesheren, 'gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 26 
december 1985, 21, inzonderheid § 2, 
tweede lid, van het koninklijk beslult 
van 6 februari .1970 tot regeling vim de' 
organisatie en de werking der. raden van 
de Orde van Gerieesheren, 13i9, 1320 en 
1322. van het Burgerlijk .Wetboek, 

doordat de bestreden beslissip.g de be
roepen beslissil)g bevestigt in zoverre zij 
eisers inschrijving op de lijst van de pro
vinciale Orde van Brabant met het Frans 
als voertaal uitstelt tot uitspraak is gee 
daan over de vervolging die tegen hem is 
ingesteld door de raad van de Orde van 
Geneesheren met· het Nederlands . als 
voertaal van de. proyineie Brabant · op 
wier lijst hij is ingeschreven en zegt 
dat op dat ogenblik zal worden nagegaan 
of eiser alle voorwaarden vervult om in 
de Orde van Geneesheren opgenomen te 
worden, op grond ·« ·dat, in tegenstelling 
tot het oordeel van. de beroepen beslis
sing, niet meer wordt betwist. dat de wet 
de over gang van, een geneesheer naar 
een van de Orden van de provincie Bra
bant toestaat terwijl hij op de lijst van 
de andere Orde is ingeschreven; dat dat 
probleem immers op 26 januari 1993 in 
die zin is opgelost door onze raad van 
beroep en dat het cassatieberoep tegen 
die beslissing is afgewezen bij arrest van 
21 oktober 1993 door het Hof van Cassa" 
tie, waarin uitdr1ikkelijk, w:ordt beslist 
dat " geen van de in het middel aangewe' 
zen wettelijke bepalingen de beslissiilg, 
dat de keuze van een van de twee Bra
bantse provinciale raden onherroepelijk 
is, kan verantwoorden "; dat . daaruit 
evenwel · niet volgt · dat ·de aanvraag tot 
een · dergelijke overgang. . steeds moet 
worden aangenomen;. dat · zij inderdaad 
niet ]{an w.orden aangenomen . als t~gen 
de betrokkene. verirolgingeli zijn inge
steld; dat zulks te dezeri het geval is, nu 
(eiser) toegeeft' dat er than's tegen hem 
een tuchtvervolging loopt van de Otde op 
wier lijst hij' is ingeschreven; dat de·fei~ 
ten die tot deze vervolging hebben ·ge~ 
lei4, buiten de bevoegdheid. v&n een ·an
dere raad vallen oindat aileen de Orde 
op wier .lijst de veryolgde gep.eesheer is 
ingeschreven tuchtrechtelijk bevoegd is; 
dat dit beginsel volgt uit de ratio legis 
zelf van ·de instelling van een·· beroepsor" 
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de van geneesberen en bijgevolg belet 
dat tijdens een vervolging _ de overgang 
van een Orde naar een andere wordt toe
gestaan; dat anders, quod non~ een· tucht
sanctie zou kunnen worden opgelegd aan 
een geneesheer die niet meer behoort tot 
de Orde die ze uitspreekt en. met misken
ning van bet exclusief tuchtrecl;ltelijk ge
zag van de OrQ.e waarna!lr bij _ reeds zou 
zijn overgegaan; dat bet advies van de 
natiortale r&ad dat in bet Bulletin nr. 60, 
van juni 1993, bladzijde 22 is bekendge
maakt, in tegenstelling tot de foutieve 
uitlegging ervan in de bij orize taad 
neergelegde conclusie, de voorafgaande 
argumentering geenszins ontkracbt; dat 
de verklaring van boger beroep terecht 
erop wijst dat de reden voor de, altbans 
voorlopige, afwijzihg die in de beroepen 
beslissing is aangevoerd niet volgt uit ar
tikel 2 van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967; dat die reden 
volgt uit de genoemde ratio legis die bo
vendien de grondslag uitmaakt van arti
kel 9 van de Code van medische plich
tenleer dat de geneesheer vetbiedt, zelfs 
buiten de peroepsbedrijvigheid, daderi te 
stellen die de eer of de waardigheid' van 
het beroep in bet gedrang kunnen bren~ 
gen », 

terwijl, eerste onderdeel, de .beteuge
ling van -tuchtfouten die een gen,eesbeer 
bega11t -en waarover tegen, bei:O een -on, 
derzoek wordt gevoerd op bet: ogenblik 
dat hij zijn opneming vraagt en verki-ijgt 
en daarna om inschrijving verzoekt bij 
eeil andere Orde, uitsluitend tot de be
voegdheid van die Orde beboort; de·in
stelling van een beroep:;;orde van genees" 
heren op zichzelf.niet. de r;atio legis 
inhoudt dat ·ee_n lope_nde vervolging de 
overgang,van de- Orde_ naar een andere 
belet; het, dossier ten la,ste van de ver
daobte, bij een, a<;mvraag tot ove_rgang, 
naar (:l,e Orde van- bestemm~ng wordt ge~ 
stuurd waarbij alleen-.,die. Orde de vervol-, 
ging verder zet; artikel 21, § 2, tweede 
lid, ·van het koninklijk besluit van 6 fe
bruari 1Q70 Jot re_geling van de_ organisa
tie en d,e·wer,ldpg.-det raden van de Orde 
vim Gen~_esheren · een. -dergelijke over
gang trouwens niet uitsluit; daaruit volgt 
dat de raad van beroep; dooF te beslissen 
dat een lopende vervolging· de oyeFgang 
van een Or de naar een -andere belet om
dat dit beginsel zou · volgeri uit de ratio 
legfs' zelf -van ·de instelllrig ·van een be
roepsorde van. geileesher~n. zijri beslis
sing .n,iet naar recht. yetantvvoordt ·en de 
in . het midQ.el . aapgewe_zen be_palingen 
schendt; 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
· Overwegende dat ingevolge arti

kel 5 van het koninklijk besluit :nr. 
79 van 10 november 1967 betreffen
de de Orde van Geneesheren in ie
dere provincie een provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren wordt 
opgericht, die gezag en rechtsmacht 
heeft over de geneesheren die op de 

. lijst van de Orde van die provincie 

. zijn ingeschreven, overeenkomstig 
artikel 2; · 

Dat, naar luid van artikel 3 van 
de wet van 25 juli 1938 tot oprich
ting van een Orde van Geneesheren, 
in de provincie Brabant twee Orden 
worden opgericht : de ene met het 
Nederlands en de andere met het 
Frans als voertaal; -

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 6 van voornoemd koninklijk be

' sluit nr. 79, elke provinciale raad 
· moet waken over het naleven van 

de regelen van de medische plich
tenleer en over de handhaving van 
de eer, de bescheidenheid, de eer
lijkheid en de waardigheid van de 
geneesheren bedoeld in artikel 5 en 
hiertoe belast is met het treffen van 
tuchtmaatregelen wegens fouten 

_ van die geneesheren; 
Overwegende dat artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 6 februari 
1970 tot regeling van de organisatie 
en de werking der raden van de Or
de -van Geneesheren, in tuchtzaken 
bepaalt dat de geneesheer die de 
taal die gebruikt wordt door de pro
vinciale raad waaronder hij ressor
teert niet of niet voldoende begrijpt, 
kan vragen naar een provinciale. 
raad van de andere taalrol te wor
den verwezen; 

Dat artikel 38 van hetzelfde be
sluit die mogelijkheid ontzegt aan 
de geneesheren die in het adminis
tratief arrondissement Brussel
Hoofdstad woonachtig zijn en die, 
voor de inschrijving op de lijst van 
de Orde, een van de twee provinciale 
raden van Brabant hebben gekozeri; · 

Overwegende dat uit die bepalin
gen, volgt dat, in de regel, de provin
ciale raad op wiens lijst. de genees-
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heer is ingeschreven, bevoegd is om 
tegen hem tuchtvervolgingen in te 
stellen en dat de vervolgde genees
heer zich, gedurende de procedure, 
niet aan dat rechtscollege kan ont
trekken, tenzij om taalkundige rede
nen en binnen de grenzen van de 
voornoemde artikelen 36 en 38; 

Dat artikel 21, § 2, van hetzelfde 
besluit, dat bepaalt dat het dagelijks 
bestuur van de raad waar de aan
vrager ingeschreven is, zijn dossier 
aan de raad stuurt, tot wie de aan
vraag van inschrijving is gericht, ai
leen het dossier betreft als beschrec 
ven in § 1 van dat artikel, zonder de 
bevoegdheidsregeling in tuchtzaken 
tP wijzigen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat tegen eiser een 
tuchtvervolging is ingesteld voor de 
raad van de Orde met het Neder
lands als voertaal van de provincie 
Brabant op wier lijst hij is inge-
schreven; · 

Dat de raad van beroep, door te 
beslissen dat eisers inschrijving op 
de lijst van de provinciale Orde van 
Brabant met het Frans als voertaal 
wordt uitgesteld tot uitspraak is ge
daan over de tegen hem ingestelde 
vervolging voor de raad van de Orde 
van Geneesheren met het Neder
lands als voertaal van de provincie 
Brabant op wier lijst hij is inge
schreven, de door eiser aangevoerde 
wettelijke bepalingen juist toepast; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

27 oktober 1994 - 1• kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Cha.rlier - Gelijk-
1 tidende conclusie van de h. Piret, advo
aat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist 

en DeBruyn. 

Nr. 459 

1 e KA:\<!ER - 28 oktober 1994 

VERBINTENIS OVERDRACHT VAN 
SCHULDVORDER!NGEN - AKTE VAN OVER
DRACHT - BETEKENING AAN SCHULDENAAR. 

Art. 1690 B. W. vereist niet dat de akte 
zelf van de overdracht vah een schuld
vordering, een recht of een rechtsvor
dering aan de schuldenaar wordt bete-
kend (1). · 

(LES ASSl:RA!\ICES DU CREDIT !1/ .• V. T. CAMPI0!\1) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0047.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen; 

Over het eerste onderdeel van het 
tweede middel, gesteld als' volgt : schen
ding van de artikelen 1165, 1319, 1320, 
1322, 1689 en 1690 van l;tet Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden al'rest de hoofd
vordering van eiseres, wel~e zij had in
gesteld als cessionaris vari de vorderin" 
gen van Socar N.V. op vel'Weerder, niet 
ontvankelijk verklaart om de reden dat 
« (eiseres) evenmin bewijst een schuld
overdracht te hebben doen betekenen 
aan (verweerder); dat immers niet is be
wezen dat deze overdracht gevoegd was 
bij de dagvaarding d.d. 13 november 

(1) Zie R. DEKKERS, Handboek Bui"gei"lijk 
I"echt (2e uitg.), II, nr. 913; J. HERBOTS en C. 
PALWELS, • Overzicht van rechtspraak 
(1982-1987) Bijzondere overeenkomsten •, 
T.P.R., 1989, 1039 (nr. 93). 

De te dezen toepasselijke tekst van art. 1690 
B.W. werd vervangen door art. 4 van de wet 
van 6 juli 1994 tot wijziging van de wet van 17 
juni 1991 tot organisatie van de openbare kre
dietsector en van het bezit van de deelnemin
gen van de openbare sector in bepaalde pri
vaatrechtelijke financiele vennootschappen, 
alook van de wet van 22 ma·art 1993 op het sta
tuut van en het toezicht op de kredietinstellin
gen. 
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1989; dat ook niet blijkt dat de zes factu
ren door de N.V. Socar geendosseerd 
werden aan (eiseres) • en dat « bijgevolg 
geen rechtsverband bestaat tussen (eise
res) en (verweerder) i.v.m. de betreffen
de facturen en/of schuldvordering die de 
N.V. Socar op (verweerder) zou bezitten 
of bezeten hebben », en aldus beslist dat, 
behoudens in het geval van endossement 
van faktuur, de tegenwerpelijkheid aan 
de gecedeerde schuldenaar van een ces
sie vereist dat de « .overdracht • gevoegd 
wordt bij het exploot waarmee de bete
kening geschiedt, 

terwijl ( ... ) de overnemer van een 
schuldvordering volgens art. 1690 B.W. 
het bezit ten opzichte van derden, en 
meer bepaald de gecedeerde schulde
naar, onder meer verkrijgt door de be
trekking van de opdracht, dit wil zeggen 
van het enkele feit van de overdracht, 
zoals in casu geschiedde in de oorspron
kelijke dagvaarding, en de afgifte van de 
titel alsook de verdere inhoud van de 
cessie-overeenkomst enkel de partijen 
bij die cessie-overeenkomst aanbelangt, 
en terwijl de overdracht eveneens kan 
worden tegengeworpen aan de gecedeer
de schuldenaar indien hij het bestaan 
van de overdracht heeft erkend, wat in 
casu gebeurd is in de « beroepsbeslui
ten • van verweerder, die immers stellen 
dat « de cessie-overeenkomst d.d. 22 juni 
1989 vermeldt het volgende : In toepas
sing van de kredietverzekeringspolis 
afgesloten door de eerstgenoemde (SA 
Socar) bij tweede genoemde (SA Les As
surances du Credit) werd door de eerst
genoemde de schuldvordering met aile 
rechten en zekerheden gecedeerd, welke 
zij bezit op Campion Marcel tot een to
taal bedrag in hoofdsom van 1.128.384 fr. 
ten voordele van de SA Les Assurances 
du Credit, die verklaart deze overdracht 
van schuldvordering te aanvaarden •, zo
dat het arrest door te eisen dat de over
dracht gevoegd wordt bij de betekening 
van de overdracht hier in de dagvaar
ding om de overdracht tegenwerpelijk te 
maken aan de gecedeerde, aan de regel 
van art. 1690 B.W. inzake de tegenwerpe
lijkheid van de cessie aan derden een 
voorwaarde toevoegt die deze bepaling 
niet bevat en die enkel betrekking kan 
hebben op de verhouding tussen cerlent 
en cessionaris (schending van de ..trt. 
1165, 1689 en 1690 B.W.), en aan de er
kenning van het bestaan van· de cessie 
door de gecedeerde schuldenaar niet de 
gevolgen toekent die zij ten opz1chte van· 

hem heeft (schending van art. 1690 
B.W.): 

Overwegende dat, krachtens het 
te dezen toepasselijk artikel 1690 
van het Burgerlijk Wetboek, degene 
aan wie een schuldvordering, een 
recht of een rechtsvordering tegen 
een derde is overgedragen, door de 
betekening van die overdracht aan 
de schuldenaar, het bezit van die 
overgedragen schuldvordering, recht 
of rechtsvordering ten opzichte van 
derden verkrijgt; 

Dat die wetsbepaling niet vereist 
dat de akte van overdracht zelf bete
kend wordt; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat « (eiseres) evenmin bewijst 
een schuldvordering te hebben doen 
betekenen aan (verweerder); dat im
mers niet is bewezen dat deze over
dracht gevoegd was bij de dagvaar
ding d.d. 13 november 1989 •; dat 
het op grond daarvan beslist dat 
« bijgevolg geen rechtsverband be
staat tussen de (eiseres) en (ver
weerder) i.v.m. de betreffende factu
ren en/of de schuldvordering die de 
N.V. Socar op (verweerder) zou be
zitten of bezeten hebben • en dat de 
hoofdvordering van eiseres niet ont
vankelijk is; 

Dat het aldus artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste mid

del, de overige onderdelen van het 
tweede middel en het derde middel 
niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den, 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al-
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dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

28 oktober 1994 - 1" kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Wauters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 460 

1 e KAMER· - 28 oktober 1994 

1° HOGER BEROEP - BCRGERL!JKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN) - BESLISSINGEN EN PARTIJEN -
TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP - VOOR
WAARDEN. 

2° TUSSENKOMST - BCRGERLIJKE ZA
KEN - TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP -
VOORWAARDEN. 

1° en 2° Een partij kan in burgerlijke za
ken voor de eerste maal in hager be
roep tussenkomen als zij zich aileen 
aansluit bij de stelling van een andere 
partij en haar tussenkomst niet strekt 
tot het verkrijgen van een veroorde
ling (1). (Art. 812 Ger.W.) 

(VAN SINAY T. CORNELIS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0069.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 september 1992 in 

(1) Cass., 26 okt. 1987, A.R. nrs. 7656, 7731 en 
8036 (A.C., 1987-88, nr. 113). 

hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 774, 812; 
tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319, 1320 en 1322van het But
gerlijk Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het recht van 
verdediging, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg, wat de ontvankelijkheid van eisers 
vrijwillige tussenkomst overweegt : « dat 
in burgerlijke zaken een partij voor het 
eerst in hager beroep kan tussenkomen 
als haar tussenkomst niet strekt tot het 
verkrijgen van een veroordeling, maar 
tot bevestiging van het beroepen vonnis; 
Dat dit in casu niet het geval is; Dat na
melijk uit termen van het verzoekschrift 
duidelijk blijkt dat de tussenkomst van 
(eiser) in strijd is met artikel 812, tweede 
lid, Ger.W. » en vervolgens eisers vrijwil
lige tussenkomst als ontvankelijk af
wijst, · · 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 774, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek - dat in hager beroep toE;!
passelijk is ingevolge artikel 1042 van 
hetzelfde wetboek - . de appelrechter 
verplicht is de heropening van de debat
ten te bevelen, alvorens een vordering 
geheel of gedeeltelijk af te wijzen op 
grand van een exceptie die de partijen 
voor hem niet he.bben ingeroepen; uit de 
stukken van de rechtspleging niet blijkt 
dat door een der partijen is aangevoerd 
dat . eisers vrijwillige tussenkomst niet 
ontvankelijk zou zijn omdat deze strekt 
« tot het verkrijgen van een veroorde
ling » in de zin van artikel 812, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

zodat de rechtbank van eerste aanleg, 
door eisers vrijwillige tussenkornst on
ontvankelijk te verklaren wegens deze 
ambtshalve ingeroepen exceptie, zonder 
eiser de gelegenheid te geven hierover 
zijn opmerkingen te maken, de artikelen 
774 en 1042 van het Gerechtelijk Wet-. 
boek schendt en eisers recht van verde
diging miskent; · · 

terwijl, tweede onderdeel, eiser in· zijn 
verzoekschrift tot vrijwillige tussen
komst d.d. 27 augustus 1992 slechts .wen
ste « zich aan te sluiten bij het starid-
punt van De Bont Marfe-Josee, ontwik
keld in haar conclusies en beroepsakte » 
(p. 4 in fine), enkel in die context de stel
ling verdedigde dat bij toepassing van de 
artikelen 52; 7°, en 6, § , 2° van de Pacht-
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wet, geen recht van voorkoop aan de 
pachters voor de meerdere diepte na 
60 m diende te worden aangeboden en 
dat dit recht .dan.ook niet werd miskend, 
besloot dat, ,aangE)zien zijn beroepsaan
sprakelijkheid als instrumenterende no
taris in het gedrang zou kunnen komen, 
hij · een redelijk be lang ·had om vrijwillig 
tussen te komen in het geding en , de 
rechtbank bijgevolg verzocht hem « akte 
te verlenen ( ... ) van zijn vrijwillige tus
senkomst ( ... ) en van het feit .. dat (hij) 
zich volledig aansluit bij de « argumen
ten en doelstellingen door De Bont Ma" 
rl.e-Josee ontwikkeld in haar beroepsak
te » (p. 14); hieruit blijkt dat eiser geen 
enkele veroordeling van een andere ge
dingvoerende partij, die hem ten goede 
zou komen, heeft gevraagd zoals bedoeld 
in artikel 812, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, zodat de rechtbank 
van eerste aanleg, in zoverre zij oordeelt 
dat uit de termen van voormeld ver
zoekschrift duidelijk blijkt dat eisers .. tu~>
senkomst in strijd is met dit artikel 812, 
tweede lid, de bewijskracht van de akte, 
die diJ verzoekschrift bevat, miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en 
in elk geval eisers vrijwillige tussen
komst niet. wettig als onontvankelijk af
wijst mede op grond dat die tussenkomst 
niet. strekt tot bevestiging van het beroe
pen vonnis (schending van artikel 812, 
tweede lid, van: het Gerechtelijk Wet
hoek): 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat een partij in 

burgerlijke zaken voor de eetste 
maal in hager beroep kan tussehko
men als zij zich alleen aansluit . pij 
de stelling van een andere partij en 
haar tussenkomst niet strekt tot het 
verkrijgen van een veroordeling; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag . acht te 
slaan, blijkt dat eiser aan de appel
rechter enkel vroeg hem << akte . te 
verlenen » van zijn vrijwillige tus~ 
senkomst en << van het feit dat (hij) 
zich volledig aansluit bij de argu
menten en doelstellingen door De 
Bont Marie-Josee ontwikkeld in 
haar beroepsakte » en hierbij aan
gaf waarom hij de stelling van diE:i. 
partij bijtrad; 

Overwegende dat de appelrechter 
te dezen oordeelt dat << uit de ter
men van het verzoekschrift duide
lijk blijkt dat de tussenkomst van 
Thierry van Sinay in strijd is met 
artikel 812, .· tweede lid, Ger.W. » en 
op die grand de vrijwillige tussen
komst van eiser niet ontvankelijk 
verklaart; 

Dat hij aldus artikel 812, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste on

derdeel niet tot ruimere cassatie 
kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis behalve in zoverre 
dit het hager beroep en het inciden
teel beroep ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Gent, zitting hou
dende in hager beroep. 

28 oktober 1994 - 1• kamer - Vool'zit
tel': mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Vel'slaggevel': de h. Wauters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler: 

Nr. 461 

1 e .KAMER - 28 oktober 1994 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEESTERS, AANGESTELDEN - ONDERWIJ-
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ZERS - VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJK
HEID - AANSPRAKEL!JKHEID VOOR ANDER
MANS DADEN. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
die, vaststellende dat het tegenbewijs 
niet wordt geleverd van het bij art. 
1384, vierde lid, B. W. ingestelde ver
moeden betreffende de aansprakelijk
heid van de onderwijzeres, oordeelt 
dat de aansteller aansprakelijk is voor 
de schade veroorzaakt door de daad 
van degene voor wie hij moet instaan 
(1). (Art. 1384, eerste en derde lid, 
B.W.) 

(VERHEYDEN T. TOMBAL-TRUYEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0114.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het door het Openbaar Mi
nisterie ambtshalve opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening, in zoverre deze 
door eiser in eigen naam is inge
steld, waarvan kennis werd gegeven 
aan de partijen overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek : eiser heeft in eigen naam 
geen hoedanigheid om een cassatie
voorziening in te stellen : 

Overwegende dat eiser in eigen 
naam geen partij was in het geding 
waarin het arrest is gewezen, mits
dien geen hoedanigheid heeft om 
zich in cassatie te voorzien; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 1384, lid 3, van het 
Burger!ijk Wetboek, 

(1) Zie Cass., 5 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 
159); H. DE PAGE, Traite elementaire de dmit 
civil beige, (1964), II, nr. 980-B; A. VANDENBERG
HE en M. QuiCKENBORNE, « Overzicht van recht
spraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad (1979-1984) », T.P.R., 1987, 1255 (nrs. 131 
en 145). 

doordat het bestreden arrest het hager 
beroep van eerste en tweede verweer
ders in cassatie heeft gegrond verklaard 
en eiser in cassatie tot betaling van 
schadevergoeding heeft veroordeeld o.m. 
op grand van de overwegingen: « ( ... ) dat 
niet betwist is dat de as in het oor van 
N ... T ... werd gestoken tijdens het toe
zicht dat werd uitgeoefend door ( ... ) (der
de verweerster); dat ( ... ) (derde verweer
ster) in deze door haar uitgeoefende 
functie beantwoordt aan de notie van on
derwijzer bedoeld in artikel 1384, vierde 
lid van het Burgerlijk Wetboek; dat deze 
wetsbepaling stelt dat onderwijzers ( ... ) 
(derde verweerster) aansprakelijk zijn 
voor de schade door hun leerlingen (M ... 
V... E ... ) veroorzaakt gedurende de tijd 
dat deze onder hun toezicht staan; dat 
desgevallend het tegenbewijs kan wor
den geleverd van dit door deze wetsbepa
ling ingesteld vermoeden, doch desbe
treffende wordt aangevoerd dat de han
delswijze van het kind M... V... E... in 
casu onvoorzienbaar was in een klas met 
een twintigtal kleuters; ( ... ) dat noch door 
deze bewering noch door enig ander ele
ment het desbetreffende tegenbewijs 
wordt geleverd; dat ( ... ) derde verweer
ster principieel met toepassing van arti
kel 1384, 4e lid, B.W. aansprakelijk is 
voor genoemde schuld; ( ... ) echter dat 
krachtens artikel 18 van de wet van 3 ju
li 1978 betreffende de wet op de arbeids
overeenkomsten de leerkrachten uit het 
vrij onderwijs (zoals in casu niet meer 
zelf kunnen worden aangesproken tenzij 
voor bedrog, zware fout of een veel voor
komende Iichte fout; ( ... ) dat in casu 
geenszins gebleken is en zelfs door ( ... ) 
(eerste en tweede verweerders) (oor
spronkelijke eisers) niet wordt beweerd 
dat zulks het geval zou zijn; ( ... ) dat de 
vordering lastens ( ... ) (eiser) o.m. werd 
ingesteld als aansteller van ( ... ) derde 
verweerster (artikel 1384, eerste en der
de lid, van het B.W.); ( ... ) dat ( ... ) deze 
hoedanigheid niet betwist en ook moei
lijk kan betwisten; ( ... ) dat het hogerge
noemd artikel 18 van de wet van 3 juli 
1978 de verdere normale uitwerking van 
artikel 1384 van het B.W. niet verhindert; 
( ... ) dat, wanneer een aangestelde princi
pieel aansprakelijk is voor een wettelijk 
vermoede fout (zoals in casu ( ... ) (derde 
verweerster) de aanste!ler ( ... ) (eiser) 
aansprakelijk is voor zover de schade 
werd veroorzaakt in de bediening waar
voor hij de aangestelde gebruikt, zoals in 
casu; dat derhalve ( ... ) (eiser) ter vergoe
ding van de schade toegebracht aan N ... 
T ... , zoals hierboven beschreven, kan 
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worden aangesproken; dat een verder on
derzoek betreffende een eventuele ande
re grondslag van de aansprakelijkheid 
van ( ... ) (eiser) overbodig voorkomt; ( ... ) 
dat de schade die ( ... ) (eerste en tweede 
verweerders) in eigen naam hebben gele
den (morele en materiele schade) hier en 
nu ten voorlopige titel ex aequo et bono 
reeds wordt begroot op 5.000,- frank 
terwijl de schade van het kind wegens 
aantasting van een (minstens tijdelijke) 
aantasting van haar fysieke integriteit 
eveneens ten voorlopige titel wordt be
groot op 10.000,- fr. en het noodzakelijk 
voorkomt een deskundige-geneesheer 
aan te stellen met de hierna bepaalde 
opdracht om de volledige schade te be
groten •, 

terwijl, overeenkomstig artikel 1384, 
lid 3, B.W. een loutere daad (objektief 
onrechtmatige daad of vermoeden van 
aansprakelijkheid) van de aangestelde 
onvoldoende is om tot de aansprakelijk
heid van de aansteller te besluiten; de 
daad van de aangestelde immers foutief 
moet zijn; uit de toepassingsvoorwaarden 
van de aansprakelijkheidsvermoedens, 
zoals het aansprakelijkheidsvermoeden 
begrepen in artikel 1384, lid 4, B.W., niet 
is af te leiden, dat de aangestelde een 
fout in causaal verband met de schade 
heeft gepleegd, wat nochtans onontbeer
lijk is om artikel 1384, lid 3, B.W. op de 
aansteller toe te passen; de feitenrechter 
daartoe een afzonderlijk onderzoek dient 
te verrichten, wat hij in casu niet heeft 
gedaan; het hof van beroep er zich im
mers toe heeft beperkt op grond van de 
wettelijk vermoede fout van de aange
stelde in de zin van artikel 1384, lid 4, 
B.W. tot de aansprakelijkheid van de 
aansteller te besluiten; het bestreden ar
rest derhalve niet wettig tot de aanspra
kelijkheid van eiser in cassatie als aan
steller van de aangestelde lerares voor 
schade op grond van een wettelijk ver
moeden van aansprakelijkheid heeft 
kunnen besluiten en art. 1384, lid 3, B.W. 
heeft geschonden; 

zodat, het bestreden arrest, door, op 
grond van de loutere vaststelling van het 
bestaan van een wettelijk vermoede fout 
van de aangestelde in de zin van artikel 
1384, lid 4 B.W., tot de buitencontractuele 
aansprakelijkheid van de aansteller te 
besluiten, niet wettelijk gerechtvaardigd 
is en artikel 1384, lid 3, van het Burger
lijk Wetboek miskent: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de schade toegebracht aan 

de leerling N ... T ... veroorzaakt werd 
door een objectief onrechtmatige 
daad van een andere leerling gedu
rende de tijd dat de leerlingen on
der het toezicht stonden van de on
derwijzeres J ... T ... ; · 

Dat het oordeelt, op grond van de 
feitelijke gegevens die het aangeeft, 
dat het tegenbewijs niet wordt gele
verd van het door artikel 1384, vier
de lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
ingestelde vermoeden; 

Dat het, zonder deswege te wor
den bekritiseerd, beslist dat, met 
toepassing van voormeld artikel, J ... 
T ... aansprakelijk is voor de ontsta
ne schade; 

Overwegende dat artikel 1384, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat men aansprakelijk is 
voor de schade welke veroorzaakt 
wordt door de daad van personen 
voor wie men moet instaan; dat, 
krachtens het derde lid van dat arti
kel, de meesters en zij die anderen 
aanstellen, aansprakelijk zijn voor 
de schade voor hun dienstboden en 
aangestelden veroorzaakt in de be
diening waarvoor zij hen gebezigd 
hebben; 

Overwegende dat het arrest 
geenszins vaststelt dat eiser niet be
twist dat hij de aansteller is van J ... 
T ... en, anderdeels, dat te dezen de 
schade veroorzaakt werd in de be
diening waarvoor zij door eiser 
werd gebezigd; 

Dat het arrest, nu het beslist dat 
J ... T... aansprakelijk is ingevolge 
een niet weerlegde « wettelijk ver
moede fout •, zijn beslissing dat ei
ser, met toepassing van artikel 1384, 
eerste en derde lid, van het Burger
lijk Wetboek aansprakelijk is, naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ont
neemt aan de vordering tot bindend
verklaring; 
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Om die redeneri, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

28 oktober 1994 - 1e kamer- Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Boes - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Biitzler. 

Nr. 462 

3e KAMER - 31 oktober 1994 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- DWALING - RECHTVAARDIGING - ON
OVERKOMELIJKE DWALING - BEGRIP -
GRONDSLAG. 

De rechter kan niet wettig beslissen dat 
een rechtsdwaling onoverkomelijk is 
en derhalve een rechtvaardigingsgrond 
oplevert tenzij hij vaststelt dat degene, 
die zich beroept op die dwaling, heeft 
gehandeld zoals ieder bedachtzaam en 
voorzichtig mens zou hebben gedaan 
die in dezelfde toestand verkeert (1); 
de loutere vaststelling dat degene die 
zich op de onoverkomelijke .techtsdwa
Jing beroept slecht werd geadviseerd, 
zelfs door een deskundige, is niet vol
doende (2); di~ regels vloeien .voort uit 
de artt. 1147 en 1148 B. W: waarin het 
rechtsbeginsel · wordt gehuldigd dat 

(1) Cass., 23 jan. 1984, A.R. nr. 6913 (AC., 
1983-84, nr. 271); zie Cass., 1 maart 1993, A.R. 
nr. 9603 (ibid., 1993, nr. 122). 

(2) Zie Cass., 29 nov. 1976 (AC., 1977, 359); 
20 april 1982, A.R. nr. 7240 (ibid. 1981-82, 
nr. 486); 7 mei 1991, A.R. nr. 4343 (ibid., 
1990-91, nr. 463). 

dwaling een rechtvaardigingsgrond 
oplevert wanneer zij onoverkomelijk is 
(3). (Artt. 1147 en 1148 B.W.; algemeen 
rechtsbeginsel dat rechtsdwali:hg een 
rechtvaardigingsgrond oplevert wan" 
neer zij onoverkomelijk is.) 

(« A.S.G. SYNDICAT GENERAL " GEMEENSCHAP
PELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDS

ONGEVALLEN T. RIGA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.940035.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1993 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(3) De grondslag van bet begrip • onoverko
melijke dwaling » is te vinden in bet algemeen 
recbtsbeginsel dat dwaling een recbtvaardi
gingsgrond oplevert als zij onoverkomelijk is. 
(Cass., 13 juni 1980, AC., 1979-80, nr. 643). Dat 
beginsel is anders dan bet beginsel waarvan 
sprake is in bet middel en volgens hetwelk in
zake termijnen, buiten de gevallen waarin de 
wet uitdrukkelijk voorziet, de termijnert wor
den verlengd zolang de partij die de bandeling 
moet verrichten, in de volstrekte onmoge!ijk
beid verkeert die uit te voeren (Cass., 24 sept. 
1979, ibid., 1979-80, nr. 51), redenen ihzonder
beid blz. 96; 9 okt. 1986, A.R. · nr. 7516, ibid., 
1986-87; nr. 74, redenen; noot W.G; bij Cass., 24 
jan. 1874, ibid., 1974, 579; A. FE'ITWEIS, Manuel 
de procedure civile, 2de uitg. Luik, 1987, nr. 
687). Het begrip • onoverkomelijke dwaling p 
vloeit echter ook '(Oort uit wetsbepalingen, zo
als artikel 71 Sw. (Cass., 29 nov. 1976, AC., 
1977, 359; 12 sept. 1978, ibid., 1978-79, 39; 20 
april 1982, ibid., 1981"82, nr. 486) en de artt. 
1147 en 1148 RW., waarvan sprake is in bet 
middel (Cass., 15 mei 1930, Bull. en Pas., I, 
233, met concl. adv.-gen. Gescbe, · inz. blz. 228; 
19 dec. 1980, A.R. nr. 2660, AC., 1981-82, nr .. 
241, met cone!. proc,-gE;!n--Dumon; 23 jan. 1984, 
A.R. nr. 6913, AC,. 1983,84, nr. 271, redenen; 
noot F.D. bij Cass., 13 juni 1980,ibid., 1979-80, 
nr. 643; zie L. CORNELIS en P. VAN 0MMESLAG
HE, • Les faits justificatifs dans ·le droit beige 
de la responsabilite aquilienne », in In memo
riam Jean Limpens, Antwerpen, 1987,. blz. 277 
en 278, nr. 21). Het enige middel met als grie.f 
tegen bet bestreden arrest dat dit niet kon 
zeggen dat de door ve1weerder begane recbts
dwaling onoverkomelijk was op grorid van de 
enkele vaststelling dat ver'/'l.eerder door eise
res, zelfs bijgestaan door baar raadsman, ver
keerd was 'ingelicht, zonder dat daarin scberi
ding wordt aangevo!i!rd van bet algemeen 
rechtsbeginsel dat de recbtsdwaling een recbt
vaardigingsgrond oplevert als zij onoverkome
lijk is, was dus ontvankelijk. 

J.F.L. 



Nr. 462 HOF VAN CASSATIE 899 

· Over het middel: schending van de ar
tikelen 48, 49, 50, 51 van het Gerechtelijk 
VVetboek, 1109, 1110, 1147, 1148, 1382, 
1383 en 2251 van het Burgerlijk VVet
boek, 72 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, alsmede van het alge
meen rechtsbeginsel dat de termijnen 
voor het verrichten van een handeling 
worden verlengd voor de partij die door 
overmacht in de onmogelijkheid is ge
steld om die handeling v66r het verstrij
ken van de termijn te verrichten, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de herzieningstermijn van 
drie jaar begon te !open op 23 oktober 
1988 en eindigde op 22 oktober 1991 en 
dat de rechtsvordering tot herziening op 
23 oktober 1991 was ingesteld, die rechts
vordering niettemin ontvankelijk ver
klaart, op grond: dat « (eiseres) in die 
brief van 1 oktober 1991 dus aan (ver
weerder) meedeelt dat elke rechtsvorde
ring wegens te late indiening nutteloos 
werd, daar de termijn op 13 juli 1991 en 
niet op " 23 oktober 1991 " verstreek »; 
dat « het antwoord van (eiseres), een in
stel!ing die wordt geacht althans de ele
mentaire beginselen op dit gebied te 
kennen,. samen met het antwoord van 
haar raadsman, dus doet geloven aan 
het bestaan van zodanige juridische con
text die onjuist blijkt te zijn •; dat (eise
res) aan verweerder, die ter zake een 
leek is, . niet moet verwijten dat hij een 
verkeerde uitlegging heeft gegeven, ter
wijl zijzelf, in beginsel ter zake meer be
voegd, geen betere kan geven »; dat 
« daarop kan worden geantwoord dat 
(verweerder), die op 1 oktober 1991 ken
nis heeft gekregen van die onjuiste toe
stand, nog drie weken had om te hande
len •; dat « in de eerste plaats, zoals 
voormeld, kan worden gezegd dat (ver
weerder) geenszins diende te twijfelen 
aan hetgeen een arbeidsongevallenverze
keraar en zijn raadsman hem meedeel
den •; dat << vervolgens de verzekeraar 
"23 oktober 1991" als uiterste datum be
schouwde,· als de termijn aa:n de h.:md 
van de betekening werd berekend •; dat 
<< (verweerder) op 23 oktober is opgetre
den, omdat hij van mening was dat hij 
ztilks op die uiterste datum nog kon 
doeh •; dat « derhalve kan worden beslo
ten tot een onoverkomelijke dwaling ten 
gevolge van de door (eiseres) voorgestel
de jtlridische context •, 

terwijl artikel 72 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat 
<< de eis tot herzieriirig van de vergoedin-

gen gegrond op een WIJZlgmg van het 
verlies van arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene of op zijn overlijden aan de 
gevolgen van het · ongeval, kan worden 
ingesteld birtnen drie jaar die volgen op 
de datum van homologatie of de be
krachtiging van de overeenkomst tussen 
de partijen of van de in artikel 24 be
doelde beslissing of kennisgeving •; de in 
die bepaling voorgeschreven termijn een 
op straffe van verval gestelde fatale ter
mijn is; krachtens een algemeen rechts
beginsel, de bij de wet opgelegde termij
nen vobr het verrichten van een hande
ling, worden verlengd voor de partij die 
door overmacht die handeling niet kon 
verrichten voordat de termijn was ver
streken; overmacht aileen kan voort, 
vloeien uit een gebeurtenis buiten 's 
mensen wil, die deze gebeurtenis niet 
kon voorzien of voorkomen; nu een on
overkomelijke · dwaling overmacht ople
vert, het noodzakelijk is dat zij voldoet 
aan dezelfde voorwaarden die gelden 
voor het bestaan van overmacht, name
lijk dat zij niet te overwinnen en vrij 
van iedere fout is van degene die zich 
erop beroept; dwaling wegens orristalldig~ 
heden, a:ls onoverkomelijk kan worden 
beschouwd indien degene die zich erop 
beroept, heeft gehandeld zoals ieder be
dachtzaam en voorzichtig mens zou heb
ben gedaan; uit de loutere vaststelling 
dat hij die zich beroept op een rechts
dwaling, slechts werd geadviseerd, zelfs 
door een deskundige, niet wettig kan 
worden afgeleid dat hij heeft gehandeld 
zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig 
mens zou hebben gedaan die in dezelfde 
toestand verkeert en dus evenrnin naar 
recht kan worden afgeleid dat die rechts
dwaling onoverkomelijk is; daaruit volgt 
dat het arrest, uit de loutere vaststelling 
dat verweerder een rechtsdwaling had 
begaan omdat hij door eiseres, zelfs bij
gestaan door haar raadsman, verkeerd 
was ingelicht, niet naar recht had kun
nen afleiden dat die rechtsdwaling on
overkomelijk w~s (schending van· de .arti
kelen 1109, 1110, 1147, 1148, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk VVetboek, alsmede 
van het in het middel vermelde alge
meen rechtsbeginsel): het arrest de door 
verweerder buiten de termijn van artikel 
72 van de Arbeidsongevallenwet van in
gestelde eis tot herziening derhalve niet 
wettig ontvankelijk kon. verklaren 
(schending vim de artikelen 72 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
48, 49, 50, 51 van het Gerechtelijk VVet
boek en 2251 van het Burgerlijk VVet
boek); 
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Overwegende dat, uit het arrest 
blijkt dat het arbeidshof heeft ge
oordeeld dat verweerder een onover
komelijke dwaling had begaan ten 
gevolge van de onjuiste inlichtingen 
die eiseres hem had verstrekt; het 
arrest de door verweerder op basis 
van artikel 72 van de Arbeidsonge
vallenwet·van 10 april 1971 ingestel
de eis tot herziening, met bevesti
ging van de beslissing van de eerste 
rechter, ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat zo rechtsdwa
ling, wegens bepaalde omstandighe
den, door de rechter als onoverko
melijk kan worden beschouwd, 
zulks echter aileen mogelijk is op 
voorwaarde dat uit die· omstandighe
den kan worden afgeleid dat degene 
die zich op dwaling beroept, heeft 
gehandeld zoals ieder bedachtzaam 
en voorzichtig mens zou hebben ge
daan die in dezelfde toestand ver
keert; dat in dat opzicht, de loutere 
vaststelling dat het slachtoffer van 
de dwaling slecht werd geadviseerd, 
zelfs door een deskundige, niet vol
doende is; 

Overwegende dat het arrest dat 
niet vaststelt dat verweerder heeft 
gehandeld zoals ieder bedachtzaam 
en voorzichtig mens, in dezelfde toe
stand zou hebben gedaan, de artike
len 1147 en 1148 van bet Burgerlijk 
Wetboek waaruit met name het be
grip onoverkomelijke dwaling valt 
af te leiden, schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; ge~ 
let op artikel 68 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, ver
oordeelt eiseres in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

31 oktober 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge-

Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaa t: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 463 

3" KA~IER - 31 oktober 1994 

1° DAGVAARDING - BCRGERLIJKE ZA
KEN - INSTELLEN VA:>~ DE VORDERI:I:G -
AANHANGIG:V1AKI:"JG - l;'>;SCHRIJVI;'>;G OP DE 
ALGE:v!ENE ROL. 

2° VERJARING - BCRGERLIJKE ZAKE:>~ -
STCITI:XG - DAGVAARDI:XG - AA::\HANGIG
MAKING - INSCHRIJVI:XG OP DE ALGEMEXE 
ROL - GEVOLG. 

1° Wanneer in burgerlijke zaken de 
rechtsingang bij dagvaarding ge
schiedt, is de zaak bij de rechter aan
hangig gemaakt door de betekening 
van de dagvaarding, voor zover de 
zaak op de algemene rol is ingeschre
ven voor de zitting die in de dagvaar
ding is aangegeven (1). (Artt. 12, twee
de lid, 700, 716 en 717 Ger.W.) 

2° Wanneer. een dagvaarding niet is ge
volgd door een inschrijving van de 
zaak op de algemene rol, is de zaak 
niet aanhangig .gemaakt voor het ge
recht zodat die dagvaarding de verja
ring niet stuit (2). (Artt. 2244 en 2247 
B.W.) 

(1) en (2) Cass., 4 maart 1994, A.R. nr. 
C.93.0218.N, supra, nr. 106; zie Cass., 13 sept. 
1993, A.R. nr. 9610, en 25 okt. 1993, A.R. nr. 
9649 (ibid., 1993, nrs. 343 en 425). 
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(« GROCP SCHREURS « N.V. 
T. THOREAU, T.A.V. SMEETS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0037.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 september 1993 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 717 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 2244 en 2247 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
verweersters rechtsvordering tot betalmg 
van een compensatoire opzeggingsver
goeding, van een vergoeding wegens uit
winning, van een gewaarborgd loon voor 
tien dagen arbeidsongeschiktheid en van 
een afhouding op het laatste loon niet 
verjaard is, oordeelt dat: • de dagvaar
ding van 16 augustus 1990 ... niet tijdig 
op de griffie van de Arbeidsrechtbank te 
Doornik is aangekomen om de zaak op 
de rol te kunnen inschrijven; indien de 
zaak niet ingeschreven is op de algeme
ne rol voor de zitting die aangegeven is 
in de dagvaarding, deze van gener waar
de is (artikel 717 van het Gerechtelijk 
Wetboek). Die dagvaarding is van gener 
waarde op het vlak van de rechtspleging, 
wat zijn echter de burgerrechtelijk gevol
gen en wat is, inzonderheid, de invloed 
op de verjaring? Een dagvaarding voor 
het gerecht, een bevel tot betaling, of 
een beslag, betekend aan hem die men 
wil beletten de verjaring te verkrijgen, 
vormen burgerlijke stuiting (artikel 2244 
van het Burgerlijk Wetboek); de dagvaar
ding niet doeltreffend is met betrekking 
tot de stuiting van de verjaring in de ge
vallen bepaald in artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek dat inzonderheid be
paalt dat de stuiting voor niet bestaande 
wordt gehouden indien de dagvaarding 
nietig is uit hoofde van een gebrek in de 
vorm. De dagvaarding van 16 augustus 
1990 vertoont geen enkel gebrek in de 
vorm (artikelen 43, 702, 862 van het Ge
rechtelijk Wetboek); zij heeft dus de loop 
van de verjaring geldig gestuit hoewel de 
zaak niet werd ingeschreven op de alge
mene rol voor de zitting van 28 septem
ber 1990; de stuiting van de verjaring tot 
gevolg heeft dat de tijd die verlopen is 
v66r de verjaringstuitende daad wordt 
uitgewist, zodat de verjaringstermijnen 

worden geacht tot dan nooit te hebben 
gelopen; een nieuwe verjaringstermijn 
begint te !open na de stuiting; in dit ge
val een nieuwe termijn van een jaar is 
ingegaan op 16 augustus 1990, aangezien 
de rechtsvorderingen die uit een arbeids
overeenkomst ontstaan, een jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst verja
ren (artikel 15 van de wet van 3 juli 
1978); de tweede dagvaarding op 11 okto
ber 1990 voor de zitting van 26 oktober 
1990 is betekend; zij regelmatig is inge
schreven op de rol, de rechtspleging dus 
volstrekt regelmatig is en bezwaren ... 
ontvankelijk zijn "• 

terwijl, volgens artikel 717 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de dagvaarding van 
gener waarde is, indien de zaak niet in
geschreven is op de algemene rol voor 
de zitting die aangegeven is in de dag
vaarding; een dagvaarding die van gener 
waarde is hiet de burgerlijke stuiting 
kan vormen waarvan sprake in artikel 
2244 van het Burgerlijk Wetboek; boven
dien uit de tekst van artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek volgt dat de stuiting 
aileen uitwerking heeft indien de eis is 
aangenomen; de stuiting van de verja
ring dus noodzakerlijkerwijze vereist dat 
een eis in ingesteld; een dagvaarding die 
niet op de rol is ingeschreven geen vor
dering inleidt; zodat het arrest, door te 
oordelen dat verweersters rechtsvorde
ring niet verjaard is, de artikelen 717 
van het Burgerlijk Wetboek, 2244 en 
2247 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat het middel het 
arrest verwijt dat het heeft beslist 
<< dat verweersters rechtsvordering 
tot betaling van een compensatoire 
opzeggingsvergoeding, van een ver
goeding wegens uitwinning, van een 
gewaarborgd loon voor 10 dagen ar
beidsongeschiktheid en van een af
houding op het laatste loon, niet 
verjaard is »; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande bekritiseerd te 
worden, zegt dat het incidenteel be
roep van de naamloze vennootschap 
Soredi, in wier rechten eiseres is ge
treden, ertoe · strekt de vorderingen 
van verweerster betreffende de be
taling van het gewaarborgd loon en 
de afhouding op het loon niet ge
grond te doen verklaren; 
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Dat de ontvankelijkheid van ·· die 
vorderingen niet aanhangig was bij' 
het arbeidshof ·en liet beroepen von
nis met betrekking tot die vorderin~ 
gen had beslist « de in artikel 26 
van het W etboek van Strafvordering 
bepaalde verjaringstermijn van 5 
jaar (rechtsvordering ontstaan uit 
een misdrijf) » toe te passen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweersters . arbeidsover
eenkomst op 4 september 1989 is 
beeindigd en dat de tweede dagvaar
ding op 11 oktober 1990 voor de zit
ting. van 26 oktober 1990 is bet:e-
kend; · · 

Overwegende dat het op de verja-, 
ring gegronde middel. met betrek
king tot die twee pun ten van de vor
dering bijgevolg zonder belang is; 

Dat het · iniddel in zoverre niet 
ontvankelijk. is; , 

Overwegeride dat, voor het overi
ge, artikel 2233 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat de dagvaarding 
voor het gerecht, betekend aan hem 
die men wil beletten de verj aring te 
verkrijgen, burgerlijke stuiting 
vormt; 

Dat · artikel 2247 van · hetzelfde 
wetboek bepaalt dat indien de eiser 
afstand doet van zijn eis, de stuiting 
voor niet bestaande wordt gehou
den; dat ei:m afsti:md van gedi:i:lg een 
afstand van de eis is in de zin van 
dat artikel; 

Dat uit die wetsbepalingen, be
schouwd in hun ortderling verband, 
volgt dat onder << dagvaarding voor 
het gerecht )) in de zin van voor
noemd artikel · 2244, moet worden 
verstaan, een dagvaarding die de 
zaak voor het gerecht aanhangig 
maakt;. 

Overwege:ride dat, krachtens arti
kel 12, tweede lid, van het Gerechte
lijk W etboek, . de inleidende verde
ring het rechtsgeding opent; dat 
artikel 700 van dit wetboek bepaalt 
dat de hoofdvordering · bij dagvaar· 
ding voor de rechter wordt gebracht; 
dat volgens artikel 716 de zaken op 
de algemene. rol worden ingeschre-

ven uiterlijk de dag v66r de zitting 
waarvoor de dagvaarding is gedaan; 
dat artikel 717 bepaalt dat de dag
vaarding van gener waarde is, indien 
de zaak niet is ingeschrevenop deal
gemene rol van de zitting die aange
geven is in de dagvaarding; 

Dat uit hetonderling verband tus
sen die artikelen volgt dat; wanneer 
de rechtsingang bij dagvaarding ge
schiedt, de zaak bij de rechter aan
hangig. wordt gemaakt door de dag
vaarding, voor zover zij op de alge
mene· rol is ingeschreven v66r de 
zitting die in de dagvaarding is aan
gegeven; 

Da:t het arrest, door te beslissen 
daf de dagvaarding van 16 augustus 
1990,. die niet is ingeschreven op de 
algemene rol, de eenjarige verjaring 
heeft gestuit die van toepassing is 
op de vorderingen inzake de opzeg
gingsvergoeding en de uitwinnings~ 
vergoeding, de. door eiser aangevoer
de wettelijke bepalingen schendt; 

J:?at het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing inzake de stuiting 
van de verjaring van verweersters 
vordering leidt tot vernietiging van 
de beslissing waatbij · de gerechts
deurwaarder Aline Smeets buiten de 
zaak wordt gesteld, nu geen van de 
partijen tegen die beslissing een 
ontvankelijk cassatieberoep kan in
stellen; 

Om die reden~n, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de opzeggingsver
goeding, over de uitwinningsvergoe
ding, over het buiten de zaak stellen 
van .. de ·· gerechtsdeurwaarder Aline 
Smeets en over de kosten; verklaart 
dit arrest bindend voor de gerec,hts
deurwaarder Aline Smeets; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de 'kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

31 oktober 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende. conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en De Bruyn. 

Nr. 464 

2• KAMER ..,. 2 november 1994 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
DODELIJK ONGEVAL - MATERIEL£ SCHADE 
- WEDUWE VAN DE GETROFFENE- WIJZEN 
VAN VERGOEDING - LIJFRENTE - GEMEE!I; 
RECHT - SCHADELOOSSTELLING. 

2° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERI"lG 
- ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR -
AAN;SPRAKELIJKE DERDE - VORDERING TOT 
TERUGBETALING - GRENZEN. 

3° ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKE
LIJKHEID - DERDE - VERZEKERING - AR
BEIDSONGEVALLENVEitZEKERAAR - AAN
SPRAKELIJKE DERDE - VORDERING TOT 
TERUGBETALIJ.IiG - GRENZEN. 

4° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR -
AANSPRAKELIJKE DERDE - VORDERING TOT 
TERUGBETALING - BEHEERSKOS1'EN. 

5° ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKE
L!JKHEID - DERDE - VERZEKERI:'IIG - AR
BEIDSONGEVALLEJ\NERZEKERAAR '-- AAN
SPRAKELIJKE DERDE - VORDERING TOT 
TERUGBETALING - BEHEERSKOSTEN 

6° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
CUMULATIE EN VERBOD - ARBEIDSONGE
VALLENVERZEKERAAR - AANSPRAKELIJKE 
DERDE - MATERIELE SCHADE - VORDERr'iG 
TOT TERUGBETALING - OMVANG - DODE
LIJK ONGEVAL - WEDL'WE VAN DE GETROF
FENE - WETTEi.IJKE VERGOEDI:'IIGEN -
OVERLEVINGSPENSIOEN - Cl:Ml:LAT!E -
VERBOD - VERMINDERDE RENTE - GEVOLG. 

7° ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKE
L!JKHEID - DERDE - AANSPRAKELIJKE 
DERDE - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKE
RAAR - MATERIELE SCHADE - VORDERING 
TOT TERUGBETALING - OMVANG - DODE
LIJK ONGEVAL- WEDL'WE VAN DE GETROF
FENE - WETTELIJKE VERGOEDI"lGEN -
OVERLEVINGSPENSIOEN - CCMl:LA:liE -
VERBOD - VERMINDERDE RE"lTE - GEVOLG. 

1° De lijfrente die aan de weduwe van 
de getroffene van een arbeidsongeval 
wordt toegekend en berekend wordt op 
basis van 30 pet. van het jaarloon van 
de getroffene, en de volgens het ge
meen recht berekende schadeloosstel
ling voor de materiele bedrijfsschadt! 
zijn twee wijzen van vergoeding, dt! 
ene forfaitair, de andere concreet, van 
dezelfde schade (1). (Art. 12 Arbeidson
gevallenwet.) 

2°, 3°, 4° en 5° De rechtsvordering tot te
rugbetaling welke de arbeidsongeval
lenverzekeraar, die het kapitaal heeft 
samengesteld voor de aan de echtge
noot van de getroffene van een dode
lijk arbeidsongeval verschuldigde lijf
rente, kan instellen tegen de aanspra
kelijke derde binnen de perken van de 
door die derde naar gemeen recht en 
voor dezelfde schade verschuldigde 
vergoeding, heeft betrekking op _het 
gehele kapitaal en niet enkel op het 
gedeelte ervan dat overeenkomt met 
de waai·schijnlijke winstgevende over
levingsduur van de getroffene (2); het 
tarief voor de aan de vestiging van de 
rente verbonden beheerskosten maakt 
dee] uit van het bedrag dat de arbeids
ongevallenverzekeraar kan terugvorde
ren. (Artt. 42bis, tweede lid, 46, § 2, 47, 
eerste lid, 51bis en 59quinquies Ar
beidsongevallenwet.) 

(1) en (2) Zie Cass., 17 feb. 1976 (A. C., 1976, 
701); zie ook Cass., 27 sept. 1988, A.R. nr. 1995, 
(ibid., 1988-89, nr. 55), en 19 maart 1991, A.R 
nr 4392 (ibid., 1990-91, nr .. 379). 
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6" en 7." De omstandigheid dat het overc 
levingspensioen van de weduwe van de 
getrdffene van een dodelijk arbeidson
geva] afgetrokken wordt van de wette
lijke vergoedingen en dat derhalve de 
weduwe slechts een verminderde rente 
krijgt doet geen afbreuk, enerzijds, 
aan ,het verbod tot cumulatie van de 
volgens het gemeen recht berekende 
vergoedingen en die wettelijke vergoe
dingen, in zoverre beide soorten van 
vergoedingen dezelfde schade dekken, 
anderzijds, aan het aan de arbeidson
gevallenverzekeraar toegekende recht 
om tegen de aansprakelijke derde een 
vordering tot terugbetaling in te stel
Jen binnen de perken van de door hem 
\'Olgens het gemeen recht en voor die
zelfde schade verschuldigde vergoe
ding (3). (Artt. 42bis, tweede lid, 46, § 2, 
47, 51bis en 59quinquies Arbeidsonge
vallenwet; K.B. 13 jan. 1983, art. 4.) 

(• AG VAN 1824 "T, VANDERBEEKEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.1493.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 12, 42bis, gewijzigd bij de wet 
van 2. juli 1981 en het koninklijk besluit 
nr. 128 van 30 december 1982, 46, § 2, ge
wijzigd bij de wet van 7 juli 1978, 47, ge
wijzigd bij de wet van 1 augustus 1985, 
het koninklijk besluit nr. 530 van 31 
maart 1987 en de wet van 20 juli 1990, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de mate
rii:He schade die volgens het gemeen 
recht voortvloeit uit het inkomstenverlies 
dat verweerster geleden heeft ten gevol
ge van het overlijden op 5 september 
1988 van haar echtgenoot die gestorven 
is aan de gevolgen van een arbeidsonge
val op '24 augustus 1988, raamt op 
2.889.472 frank, eiseres en de beklaagde 
Quoidbach, wiens burgerlijke aansprake-

(3) Zie Cass., 25 jan. 1994, A.R. nr. 7037 
(A.C., 1994, nr. 46); 

lijkheid zij dekte, in solidum veroordeelt 
tot betaling van een vergoeding van 
1.857.445 frank, na aftrek van de door de 
arbeidsongevallenverzekeraar samenge
stelde wiskundige reserve (3.548.773), 
verminderd met 10 pet. (354.877); dat het 
verschil van 3.193.896 frank (3.548.773 -
354.877) zelf wordt verminderd tot elf 
zestiende van dat bedrag; dat de termen 
van die breuk, enerzijds, de winstgeven
de overlevingsduur van de getroffene, 
anderzijds, diens waarschijnlijke licha
melijke overlevingsduur zijn; dat het al
dus verkregen bedrag of 2.159.803 frank 
zelf verminderd wordt met een bedrag 
overeenkomend met. het overlevingspen
sioen en aldus wordt · verlaagd tot 
1.032.027 frank (2.195.803 x 47 pet.), zo
dat aileen dat bedrag van 1.032.027 frank 
is afgetrokken van de volgens het ge
meen recht berekende vergoeding waar
door een saldo van 1.857.445 frank 
(2.889.472 frank - 1.032.027 frank) over
blijft; dat de vermindering tot 1.857.447 
frank van de vergoeding naar gemeen 
recht, die moet worden afgetrokken van 
de krachtens de wet toe te kennen ver
goedingen, is gebeurd op grond : « 4.3.c. 
dat de uit de inkomstenderving voort
vloeiende lichamelijke schade, zoals ze 
hierboven volgens het gemeen recht is 
vastgesteld (zie de motieven 4.2 : schade 
ten belope van 2.889.472 frank), wordt be
rekend op basis van het inkomen dat de 
getroffene zou hebben verdiend tot de 
pensioenleeftijd, namelijk 65 jaar, terwijl 
het door de arbeidsongevallenverzeke
raar samengestelde kapitaal wordt bere
kend op grond van de waarschijnlijke le
vensduur van de getroffene; ( ... ) dat 
beide vormen van schadeloosstelling niet 
volledig dezelfde schade dekken; dat im
mers het kapitaal overeenkomend met 
het door de arbeidsongevallenverzeke
raar verschuldigde bedrag van de jaar
lijkse vergoeding voor blijvende arbeids
ongeschiktheid strekt tot vergoeding van 
de schade die de getroffene lijdt ten ge
volge van de vermindering of het verlies 
van zijn waarde op de arbeidsmarkt ge
durende zijn gehele waarschijnlijke le
vensduur en derhalve ook de schade 
dekt die voortvloeit uit de arbeidsonge
schiktheid van de getroffene na de pen
sioenleeftijd ( ... ); ( ... ) dat het cumulatie
verbod in artikel 46, § 2, van de Arbeids
ongevallenwet enkel slaat op de bedra
gen die voor dezelfde, schade, of voor 
gedeelten van dezelfde schade worden 
toegekend ( ... ); dat derhalve het door de 
arbeidsongevallenverzekeraar samenge
stelde kapit~al mQet worden gesplitst 
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waarbij het gedeelte van het kapitaal 
moet worden berekend dat met de winst
gevende levensduur van de getroffene 
overeenkomt; 4.3.d. ( ... ) dat (verweerster) 
op dezelfde gronden terecht om de toe
passing schaal F in plaats van schaal E 
verzoekt· dat laatstgenoemde schaal im
mers bij' de berekening van het kapitaal 
rekening houdt met een tarief voor de 
aan de vestiging van de rente verbonden 
beheerskosten; dat die kosten geen deel 
uitmaken van de schade van de recht
hebbende van de getroffene en derhalve 
niet vallen onder het cumulatieverbod in 
artikel 46, § 2, van de Arbeidsot?gevall~n
wet; ( ... ) 4.3.i ( ... ) dat ( ... ) de wrskundrge 
reserve na aftrek van dat tarief 3.193.896 
frank bedraagt (3.548.773 frank -
(3.548.773 x 10 pet. = 354.877 frank); ( ... ) 
dat.het, om het gedeelte van het kapitaal 
te bepalen dat overeenkomt met de for
faitaire vergoeding van de inkomstender
ving gedurende de winstgevende levens
duur van de getroffene, niet voldoende is 
( ... ) de jaarlijkse rente te vermenigvuldi
gen met een lijfrentecoefficient dat de 
waarde van de frank tot de leeftijd van 
65 jaar oplevert aangezien ( ... ) een ande
re schaal moet worden gevolgd die van 
toepassing is krachtens de Arbeidsonge
vallenwet; dat, bij ontstentenis van pre
cieze inlichtingen dienaangaande, het bo
vengenoemde kapitaalgedeelte op de 
meest juiste wijze wordt bepaald door 
middel van een breuk tussen de winstge
vende overlevingsduur van de getroffene 
(11 jaar) en diens waarschijnlijke licha
melijke overlevingsduur (16 jaar), wat 
als resultaat oplevert; 3.193.896 frank x 
11/16 = 2.195.803 frank »; dat die ver
mindering, wat het overlevingspensioen 
betreft, is gebeurd op grond « dat ( ... ) het 
overlevingspensioen geen verband houdt 
met de verplichting tot vergoeding van 
de schade die voortvloeit uit de persoon
lijke inkomstenderving van (verweerster) 
( ... ) en dus geen verband houdt met de 
schadeloosstelling voor de door de Ar
beidsongevallenwet gedekte lichamelijke 
schade; dat aldus het cumulatieverbod in 
artikel 46, § 2, tweede lid, van de wet van 
10 april 1971 geen betrekking heeft op 
het overlevingspensioen; ( ... ) dat krach
tens het koninklijk besluit van 13 janua
ri 1983 tot uitvoering van artikel 42bis 
van de wet van 10 april 1971, gewijzigd 
bij artikel 5 van de wet van 2 juli 1981, 
de jaarlijkse vergoedingen of renten 
worden verminderd met het bedrag van 
het overlevingspensioen; dat het noch
tans zinloos zou zijn uit die bepaling een 
beperking van het recht op cumulatie, 

zoals omschreven in artikel 46, § 2, twee
de lid van voornoemde wet van 10 april 
1971 te willen afleiden; dat immers arti
kel 42bis van die wet, alsook het uitvoe
ringsbesluit van 13 januari 1983 kenne
lijk enkel betrekking hebben op de 
rechten die de getroffene van een ar
beidsongeval kan doen gelden tegen 
de arbeidsongevallenverzekeraar of het 
Fonds voor Arbeidsongevallen en dus op 
de welomschreven verplichtingen van die 
instellingen; dat het feit dat be~oeld .~rti
kel 42bis voorkomt onder afdelmg 5 be
taling " van hoofdstuk II " Schadeloos
stelling " veelzeggend is wat dat betreft; 
dat daarentegen artikel 46, § 2, tweede 
lid van de wet, dat voorkomt in afdeling 
6 :, Burgerlijke Aansprakelijkheid " van 
hetzelfde hoofdstuk duidelijk betrekking 
heeft op het geheel van de rechten die 
de schadelijder volgens het gemeen 
recht kan doen gelden tegen de aanspra
kelijke derde; dat aldus de in die bepa
ling bedoelde samenvoeging die betrek
king heeft op het recht op vergoeding 
dat kan worden uitgeoefend tegen de 
aansprakelijke derde niet kan worden 
beperkt door de rechten van de schade
lijder ten aanzien van de arbeidsongeval
lenverzekeraar te beperken; ( ... ) dat de 
bij artikel 46, § 2, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet verboden samenvoe
ging, blijkens de tekst zelf van die we~s
bepaling, beperkt is tot de " vergoedm
gen die voortvloeien uit deze wet"; dat 
daaronder moet worden verstaan de be
dragen die werkelijk aan de rechtheb
bende zijn betaald en die verband hou
den met de vergoeding van een lichame
lijke schade; dat het cumulatieverbod 
aldus enkel betrekking kan hebben op 
het gedeelte van het ter vergoeding van 
de inkomstenderving samengestelde ka
pitaal na aftrek van het over~evingspen
sioen dat niet door de arberdsongeval
lenve~zekeraar wordt betaald; dat in het 
tegenovergestelde geval een element in 
aanmerking zou worden genomen dat 
geen verband houdt met de lichamelijke 
schade, waardoor de rechten van de ge
troffene op vergoeding naar gemeen 
recht zouden worden beperkt; ( ... ) dat ar
tikel 42bis, tweede lid, van de wet van 10 
april 1971 weliswaar bepaalt dat " het 
Fonds voor arbeidsongevallen in de rech
ten wordt gesteld van de betrokkene 
voor het gedeelte van de prestaties dat 
bij toepassing van het eerste lid niet met 
een pensioen mag worden samenge
voegd "· dat die bepaling evenwel in ver
band ~oet worden gebracht met artikel 
47 van dezelfde wet waarbij aan voor-
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noemd fonds het recht wordt toegekend 
om een rechtsvordering in te stellen te
gen de voor het arbeidsongeval aanspra
kelijke tot beloop van de gedane uitke
ringen en de ermee overeenstemmende 
kapitalen; dat aldus dit recht van subro
gatie tot beloop van het kapitaalgedeelte 
dat niet met een pensioen mag worden 
samengevoegd, ( ... ) eigenlijk geen subro
gatie is in de gebruikelijke betekenis 
van het woord, ( ... ) maar wei een recht 
"iure proprio" ( ... ) waardoor de arbeids-
ongevallenverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen van de schadeveroor
zaker het kapitaal kunnen terugvorderen 
dat is samengesteld krachtens een wel
bepaalde, hen bij de wet opgelegde ver
plichting; dat de regresvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar van het 
Fonds voor Arbeidsongevallen bijgevolg 
enkel bestaat tussen die instellingen en 
de aansprakelijke derde, maar geen af
breuk kan doen aan het recht van de 
rechthebbende van de getroffene op ver
goeding van de algehele schade; ( ... ) dat 
uit de overgelegde stukken blijkt dat 
(verweerster) van een. jaarrente van 
236.847 frank, na aftrek van haar overle
vingspensioen; slechts een brutobedrag 
an 112.407 frank overhoudt of 47 pet. van 
het bedrag van die rente overhoudt; dat 
derhalve alleen dat gedeelte van het ka
pitaal ( ... ) valt onder het cumulatieverbod 
( ••• ) >>, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 46, 
§ 2, eerste lid, van de wet van 10 april 
1971 bepaalt dat de (arbeidsongeval
len)verzekeraar verplicht is de vergoe
dingen, die voortvloeien uit deze wet te 
betalen, ook al beschikt de getroffene of 
zijn rechthebbenden krachtens artikel 
46, § 1, over een rechtsvordering tegen 
de voor het ongeval aansprakelijke der
de; artikel 46, § 2, tweede lid, bepaalt dat 
de volgens het gemeen recht toegekende 
vergoeding geen betrekking kan hebben 
op de vergoeding van de lichamelijke 
schade zoals zij gedekt is door de wet 
van 10 april 1971 en die vergoeding en
kel in zoverre ze geen betrekking heeft 
op de door de wet van 10 april 1971 ge
dekte schade mag samengevoegd worden 
met de krachtens deze wet toegekende 
vergoedingen; de aan de weduwe van de 
getroffene krachtens artikel 12 van de 
wet van 10 april 1971 verschuldigde lijf
rente, gelijk aan 30 pet. van het loon, dat 
de getroffene heeft verdiend tijdens het 
jaar voor het arbeidsongeval, en de scha
deloosstelling, die de voor het ongeval 
aansprakelijke derde verschuldigd is aan 
de weduwe en die berekend wordt op ba-

sis van het loon van de getroffene ten 
tijde van het ongeval, na aftrek van het 
gedeelte dat bestemd is voor haar . per
soonlijk onderhoud en bepaald wordt op 
grand van de waarschijnlijke winstge
vende overlevingsduur, twee wijzen van 
vergoeding van een en dezelfde mate
riele schade zijn; zij immers enkel strek
ken tot een - respectievelijk forfaitaire 
en volledige - vergoeding van de schade 
die voor de betrokkene voortvloeit uit de 
derving van het voordeel, dat zij normaal 
zou getrokken hebben uit het loon van 
de getroffene, indien hij in Ieven was ge
bleven; de weduwe van de getroffene dus 
die lijfrente niet mag samenvoegen met 
de vergoedingen naar gemeen recht, 
zelfs niet tot beloop van het gedeelte van 
de rente, dat berekend wordt op het ver
schil tussen de waarschijnlijke lichame
lijke overlevingsduur van de weduwe en 
de waarschijnlijke winstgevende overle
vingsduur van de getroffene, en nog min
der, zoals het arrest doet, op een breuk 
met als termen, enerzijds, de waarschijn
lijke winstgevende overlevingsduur van 
de getroffene, anderzijds, de lichamelijke 
overlevingsduur van de getroffene, te 
meer daar het arrest in verband met de 
niet vervroegde betaling van de begrafe
niskosten heeft vastgesteld dat de waar
schijnlijke lichamelijke overlevingsduur 
van de weduwe korter is. dan die van de 
getroffene en dat de wettelijke schade
loosstelling bestaat in een rente, die be
rekend wordt op de waarschijnlijke li
chamelijke overlevingsduur van de we
duwe en niet op die van de getroffene; 
het tarief van 10 pet., dat, blijkens het 
arrest, van de wiskundige reserve moet 
worden afgetrokken volgens de door de 
arbeidsongevallenverzekeraar gehanteer
de schaal de kosten voor de uitkering 
van de lijfrente dekt en dus dee! uit
maakt van de bij de arbeidsongevallen
wet bepaalde schadeloosstelling en de
zelfde schade dekt als de volgens het 
gemeen recht berekende vergoeding; de 
arbeidsongevallenverzekeraar die krach
tens artikel 46, § 2, eerste lid, van de wet 
van 10 april 1971 verplicht is tot betaling 
van de lijfrente, bovendien, zoals het be
streden arrest vaststelt, overeenkomstig 
artikel 47 van die wet een rechtsvorde
ring kan instellen tegen de voor het on
geval aansprakelijke persoon tot beloop 
van het volledige bedrag van de krach
tens artikel 46, § 2, eerste lid, gedane uit
keringen, de ermee overeenstemmende 
kapitalen, en dus van het gehele, voor de 
uitkering van de lijfrente samengestelde 
kapitaal van 3.548.773 frank; het bestre-
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den arrest dus, na te hebben vas•gesteld 
dat de materii:He schade van verweerster 
volgens het gemeen recht 2.889.472 frank 
bedroeg, wat een lager bedrag is dan het 
krachtens de wet toegekende kapitaal, 
het cumulatieverbod van artikel 46, § 2, 
tweede lid, slechts kon eerbiedigen door 
verweerster elke schadeloosstelling vol
geris het gemeen recht te ontzeggen; het 
bestreden arrest bijgevolg, nu het van de 
volgens het gemeen recht berekende ver
goeding slechts 90 pet. aftrekt van het 
krachtens de wet toegekende kapitaal 
dat overeenkomt met de breuk tussen de 
waarschijnlijke winstgevende overle
vingsduur van de getroffene en diens 
waarschijnlijke lichamelijke overlevings
duur, die Ianger is dan die van de op een 
lijfrente gerechtigde weduwe, het verbod 
om de krachtens de wet toegekende ver
goedingen en de volgens het gemeen 
recht toegekende vergoedingen samen te 
voegen overtreedt; het arrest, door ver
weerster een vergoeding toe te kennen 
voor een schade waarvoor reeds een wet
telijke vergoeding is toegekend; de aan
sprakelijke derde en eiseres veroordeelt 
tot betaling van een hogere gemeenrech
telijke vergoeding dan de te vergoeden 
schade van verweerster (schending van 
aile bovenaan in het middel vermelde be
palingen); 

tweede onderdeel, krachtens het ko
ninklijk besluit van 13 januari 1983 tot 
uitvoering van artikel 42bis, eerste lid, 
van de wet van 10 april 1971, de aan de 
weduwe van de getroffene van een ar
beidsongeval toegekende rente vermin
derd wordt met het bedrag van het over
levingspensioen van die weduwe; artikel 
42bis, tweede lid, van de wet van 10 april 
1971 bepaalt dat het Fonds voor Arbeids
ongevailen in de rechten van de betrok
kene wordt gesteld voor het gedeelte van 
de prestaties dat bij toepassing van het 
eerste lid, niet met een pensioen mag 
worden samengevoegd; artikel 47 van de 
wet van 10 april 1971 bepaalt dat zowel 
de verzekeraar als het Fonds voor Ar
beidsongevailen - waaraan de verzeke
raar overeenkomstig artikel 42bis, twee
de en derde lid, de krachtens de wet 
verschuldigde vergoedingen, renten of 
kapitalen overmaakt - een rechtsvorde
ring kunnen instellen tegen de voor het 
arbeidsongeval aanprakelijke tot beloop 
van de krachtens artikel 46, § 2, eerste 
lid, gedane uitkeringen en de ermee 
overeenstemm.ende kapitalen, alsmede 
van het gedeelte van de prestaties be
doeld in artikel 42bis, tweede lid, en 
zulks op dezelfde wijze als het slachtof-

fer of zijn rechthebbenden en zij worden 
gesubrogeerd in de rechten die de getrof
fene of zijn rechthebbenden bij niet-ver
goeding overeenkomstig artikel 46, § 2, 
eerste lid, krachtens het gemene recht, 
hadden kunnen uitoefenen; het bestre
den arrest weliswaar vaststelt dat de ar
beidsongevallenverzekeraar tegen de 
aansprakelijke derde een rechtsvorde
ring kan insteilen voor het totale bedrag 
van de krachtens de arbeidsongevallen
wet verschuldigde vergoedingen, doch 
beslist dat het overlevingspensioen geen 
betrekking heeft op de vergoeding van 
de lichamelijke schade, zodat het pen
sioen om die reden niet valt onder het 
cumulatieverbod en niet hoeft te worden 
afgetrokken van de vergoeding van de 
schade die naar gemeen recht voortvioeit 
uit de inkomstenderving; die overweging 
niet relevant is; uit de voornoemde arti
kelen 42bis en 47 van de wet van 10 april 
1971 immers volgt dat, ter vrijwaring 
van het voiledige recht van terugvorde
ring van de arbeidsongevallenverzeke
raar, het bedrag van het overlevingspen
sioen moet worden afgetrokken van de 
volgens het gemeen recht aan de we
duwe verschuldigde vergoeding, zelfs als 
zij geen pensioen ontvangt, aangezien 
het bedrag ervan in aanmerking moet 
worden genomen bij de berekening van 
de rente en het door de arbeidsongeval
lenverzekeraar samen te steilen kapitaal; 
het arrest bijgevolg, nu het niet het vol
ledige bedrag van de krachtens de wet 
verschuldigde vergoedingen in mindering 
brengt van de volgens het gemene recht 
berekende vergoeding, doch alleen het 
verschil tussen die vergoedingen en de 
waarde van het overlevingspensioen, het 
cumulatieverbod overtreedt (schending 
van van aile in het middel vermelde be
palingen): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de arbeidsonge

vallenverzekeraar verplicht is tot be
taling van de bij de wet van 10 april 
1971 bepaalde vergoedingen; dat de 
getroffenen van een arbeidsongeval 
of hun rechthebbenden van de voor 
het ongeval aansprakelijke derde 
enkel de schade of gedeelten van de 
schade kunnen terugvorderen waar
voor de wet geen schadeloosstelling 
toekent; 

Overwegende dat de lijfrente die 
betaald is aan de weduwe van de ge
troffene van een arbeidsongeval en 
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berekend is op basis van 30 pet. van 
het jaarloon van de getroffene, en 
de volgens het gemeen reeht bere
kende sehadeloosstelling voor de 
materii:He bedrijfssehade twee wij
zen van vergoeding, de ene forfai
tair, de andere eonereet, van dezelf
de sehade zijn; 

Overwegende dat kraehtens arti
kel 4 7, eerste lid, van voornoemde 
wet onder meer de arbeidsongeval
lenverzekeraar tegen de aansprake
lijke derde, binnen de perken van 
de door hem naar gemeen reeht en 
voor diezelfde sehade versehuldigde 
vergoeding, een reehtsvordering tot 
terugbetaling kan instellen tot be
loop van de aan de verzekerde geda
ne uitkeringen, de ermee overeen
stemmende kapitalen, alsmede de 
bedragen en kapitalen bedoeld bij 
de artikelen 51bis en 59quinquies en 
van het gedeelte van de prestaties 
bedoeld in artikel 42bis, tweede lid, 
van de wet; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
reehtsvordering tot terugbetaling 
welke de arbeidsongevallenverzeke
raar die het kapitaal heeft samen
gesteld voor de aan de eehtgenoot 
van de getroffene van een dodelijk 
arbeidsongeval versehuldigde lijfren
te, kan instellen tegen de aanspra
kelijke derde, betrekking heeft op 
het gehele kapitaal en niet enkel op 
het gedeelte ervan dat overeenkomt 
met de waarsehijnlijke winstgeven
de overlevingsduur van de getrof
fene; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
tarief voor de aan de vestiging van 
de rente verbonden beheerskosten 
deel uitmaakt van het bedrag dat de 
arbeidsongevallenverzekeraar kan 
terugvorderen; 

Overwegende dat dat het arrest, 
nu het beslist dat « het door de ar
beidsongevallenverzekeraar samen
gestelde kapitaal moet worden ge
splitst, waarbij het gedeelte moet 
worden berekend dat met de levens
duur van de getroffene overeen
komt », en dat aileen dit gedeelte in 
aanmerking genomen wordt voor de 

vaststelling van de door de aanspra
kelijke derde volgens het gemeen 
reeht versehuldigde vergoeding, en 
nu het sleehts 90 pet. van het door 
de arbeidsongevallenverzekeraar 
voor de betaling van de rente sa
mengestelde kapitaal aftrekt van de 
volgens het gemeen reeht berekende 
vergoeding, niet naar reeht is ver
antwoordt; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres kraeh

tens het koninklijk besluit van 13 
januari 1983 tot uitvoering van arti
kel 42bis van de wet van 10 april 
1971, in haar hoedanigheid van ar
beidsongevallenverzekeraar verplicht 
was het kapitaal voor de aan de 
weduwe van de getroffene uit te ke
ren rente over te maken aan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen; dat 
de arbeidsongevallenverzek.eraar op 
grond van artikel 47 van voornoem
de wet het reeht heeft om tegen de 
voor het ongeval aansprakelijke een 
reehtsvordering in te stellen binnen 
de perken van wat volgens het ge
meen reeht aan de sehadelijder ver
sehuldigd is; 

Overwegende dat de volgens het 
gemeen reeht berekende vergoedin
gen niet mogen worden samenge
voegd met de kraehtens de arbeids
ongevallenwet toegekende vergoe
dingen, in zoverre beide vormen van 
vergoeding dezelfde sehade dekken; 
dat de omstandigheid dat het overle
vingspensioen van de weduwe afge
trokken wordt van de wettelijke ver
goedingen en dat derhalve de we
duwe sleehts een verminderde rente 
krijgt, geen afbreuk doet aan het eu
mulatieverbod van artikel 46, § 2, 
tweede lid, van voormelde Arbeids~ 
ongevallenwet; 

Dat het door voornoemd artikel 47 
aan de arbeidsongevallenverzeke-
raar toegekende reeht zieh uitstrekt 
tot aile kraehtens artikel 46, § 2, eer
ste lid, gedane uitkeringen, de er
mee overeenstemmende kapitalen, 
alsmede de bedragen en kapitalen 
bedoeld bij de artikelen 51bis en 
59quinquies en het gedeelte van de 
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prestaties bedoeld in artikel 42bis, 
tweede lid, en zulks ongeacht het 
feit dat het Fonds voor Arbeidsonge
vallen ingevolge de regels die de sa
menvoeging van de lijfrente met 
een overlevingspensioen verbieden, 
in zodanig geval aan . de weduwe 
niet meer dan een verminderde ren
te moet uitkeren; 

Dat het arrest bijgevolg, nu het 
niet het volledige kapitaal voor de 
bij de Arbeidsongevallenwet bedoel
de rente aftrekt van de volgens het 
gemeen recht berekende vergoeding, 
de beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het aan de 
verweerster Rose Vanderbeeken 
voor de materiE:ile beroepsschade 
een vergoeding van 1.857.445 frank 
toe kent; beveelt dat van het · arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van hE)t gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt verweerster in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Hof van Bero~p te 
Bergen. 

2 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 465 

2• KAMER - 2 november 1994 

1° ARBEIDSONGEVJ'i.L - AANSPRAKE
LIJKHEID - WERKNEMER, WERKGEVER -
WERKGEVER - DODELIJK ONGEVAL - NIET 

OPZETTELIJK VEROORZAAKT ONGEVAL -
RECHTHEBBENDEN - VERHAAL - GEMEEN 
RECHT - UITSLUITING - GRENZEN. 

2° ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKE
LIJKHEID - WERKNEMER, WERKGEVER -
WERKGEVER - DODELIJK ONGEVAL - NIET 
OPZETTELIJK VEROORZAAKT ONGEVAl. -
RECHTHEBBENDEN - RECHTSTREEI';SE EI
GEN SCHADE - SCHADE AAN GOEDEREN -
VERHAAL. 

3° ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKE
LIJKHEID - WERKNEMER, WERKGEVER -
WERKGEVER - BEGRIP - COOPERATIEVE 
VENNOOTSCHAP - ZAAKVOERDER-BEHEER
DER. 

1° Buiten het gevai dat een arbeidsonge
vai opzetteiijk is veroorzaakt, zijn niet 
alleen de rechthebbenden op de forfai
taire vergoedingen, maar oak aile 
rechthebbenden van de getroffene in 
de regel uitgesioten van de rechtsvor
dering inzake burgerlijke aansprake
Jijkheid naar gemeen recht tegen de 
werkgever of diens aangestelden .(1); 
die regei betreft evenwel enkel de 
rechter op vergoeding van de mate
rieie en moreie schade, voortvioeiend 
uit de lichamelijke schade die de ge
troffene geleden heeft ten gevoige van 
de niet opzettelijke lout van de werk
gever. (Art. 46 Arbeidsongevallenwet; 
artt. 1382, 1383 en 1384 B.W.) 

2° De regel dat aile rechthebbenden van 
de getroffene van een niet opzetteiijk 
veroorzaakt arbeidsongevai uitgesloten 
zijn van de rechtsvordering inzake 
burgeriijke aansprakelijkheid naar ge
meen recht tegen de werkgever of 
diens aangesteiden is niet van toepas
sing op de rechtstreekse eigen schade 
aan de goederen van een rechthebbcn
de van de getroffene (2). (Art. 46 Ar
beidsongevallenwet; artt. 1382, 1383 en 
1384 B.W.) 

(1) Zie Cass., 16 jan. 1956 (A.C., 1956, 372) 

(2) Enerzijds geeft art. 46, § 1, 2•, Arbeidson
gevallenwet de getroffene of diens rechtheb
benden het recht om een rechtsvordering inza
ke burgerlijke aansprakelijkheid in te stellen 
• tegen de werkgever, wanneer het arbeidson
geval schade aan goederen van de werknemer 
heeft veroorzaakt » 

{Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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3° Wanneer de rechter vaststelt dat de 
getroffene ·van een arbeidsongeval 
werkte voor rekening van een coopera
tieve vennootschap, beslist hij wettig 
dat de zaakvoerder-beheerder van die 
vennootschap, als orgaan van die ven
nootschap en als dusdanig handelend, 
moet worden gelijkgesteld met het on
dernemingshoofd dat ingevolge de met 
de getroffene gesloten arbeidsovereen
komst, in beginsel, niet tot vergoeding 
naar gemeen recht gehouden is. (Art. 
46 Arbeidsongevallenwet.) 

(NANNI, ROCHET BAVAY 
T. MO'CRIALME. RENE MOURIALME C.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0063.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1993 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het tweede riliddel : 
Overwegende dat, enerzijds, het 

middel, in zoverre het de schending 
aanvoert van artikel 1 van het Aan
vullend Protocol bij het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, zonder aan te geven in welk 
opzicht die bepaling is geschonden, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 46 van de wet van 10 april 1971 
de gevallen opsomt waarin een ar
beidsongeval aanleiding kan geven 
tot een·rechtsvordering overeenkom
stig de regels van gemeen recht en 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

Anderzijds maakt het Hof, inzake burger
lijke aansprakelijkheid volgens het gemeen 
recht, sedert het in voltallige terechtzitting ge
wezen arrest van 19 dec. 1962 (Bull. en Pas., 
1963, I, 491) een duidelijk onderscheid tussen 
schade door weerslag of van de weeromstuit 
en rechtstreekse eigen schade (zie o.m. Cass., 
21 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 190; 
28 mei 1982, A.R. nr. 3387, ibid., 1981-82, nr. 
580; 6 okt. 1982, A.R. nr. 2192, ibid., 1982-83, nr. 
95). 

dienaangaande bepaalt dat buiten 
het geval dat · het ongeval opzettelijk 
is veroorzaakt, de tiit een arbeidsoh
geval voortvloeiende schade enkel 
recht geeft op de bij voormelde wet 
bepaalde vergoedingen ten laste van 
het ondernemingsnoofd en ten gun
ste van de getroffene of diens recht
hebbenden; 

Dat aldus de wetgever bepaalt dat 
niet aileen de rechthebbenden op de 
forfaitaire vergoedingen, maar ook 
al degenen die wegens het arbeids
ongeval van de getroffene aan
spraak kunnen maken op een ver
goeding overeenkomstig de .artike
len 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek uitgesloten zijn 
van de rechtsvordering volgens het 
gemeen recht tegen de werkgever of 
diens aangestelden; 

Overwegende dat die regel even
wei enkel betrekking heeft op de 
rechten op vergoeding van de mate
riele en morele schade, voortvloei
end uit de lichamelijke schade, die 
de getroffene geleden heeft ten ge
volge van de niet opzettelijke fout 
van de werkgever; dat bijgevolg .het 
arrest, nu het die uitsluiting uit
breidt tot de rechtstreekse eigen 
schade aan de goederen van de eise
res Sophie Nanni, de beslissing niet 
naar recht verantwoordt; · 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest erop wijst dat de getroffe
ne Patrick Rochet werkte voor reke
ning van de cooperatieve vennoot
schap Mourialme, waarvan Rene 
Mourialme zaakvoerder-beheerder 
en dus een in die hoedanigheid han
delend orgaan is; 

Overwegende dat het daaruit wet
tig afleidt dat eerstgenoemde ver
weerder moet worden gelijkgesteld 
met het ondernemingshoofd dat, in
gevolge de met de getroffene. geslo
ten arbeidsovereenkomst, in begin
sel niet tot vergoeding naar gemeen 
recht gehouden is; · 
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Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, doch enkel in zover
re het uitspraak doet over de recht
streekse eigen schade aan de goede
ren van Sophie Nanni; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van het arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt de eisers Jose Rochet en 
Marie-Jose Bavay in de kosten van 
hun voorziening; veroordeelt de eise
res Sophie Nanni in drie vierde van 
de kosten van haar voorziening en 
de verweerders in het overige ge
deelte van die kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

2 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J.M. De
fourny, Luik. 

Nr. 466 

2• KAMER -- 2 november .1994 

1° VERZEKERING - ALLERLEI - RECHT
BANKEN - STRAFZAKEN - BURGERUIJKE 
RECHTSVORDERING - VERZEKE~~R -

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE BEKLAAGDE - TUSSENKOMST - GE
DWONGEN TUSSENKOMST - STRAFGERECHT 
- BEVOEGDHEID- VOORWAARDE. 

2° TUSSENKOMST - VERZEKERING 
RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJK .RECHTSVORDERING - VERZEKEMAR 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE BEKLAAGDE -· GEDWONGEN TUSSEN
KOMST - STRAFGERECHT - BEVOEGDHEID 
-·VOORWAARDE. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - WETTE
LIJKE BEPALINGEN - GEVOLG. 

4° RECHTBANKEN - ALGEMEEN - BE
:voEGDHEID - WETTELIJKE BEPALINGEN -
AARD - GEVOLG. 

5° OPENBARE ORDE - RECHTBANKEN 
- BEVOEGDHEID. 

1 o en 2° Geen enkele wettelijke be paling 
verleent aan de strafrechter bevoegd
heid om kennis te nemen van een vor
deri11,g -tot tussenkomst, wanneer die 
vordering door de. veroorzaker van een 
ongeval is ingesteld tegen een andere 
verzekeraar van zijn buvgerrechtelijke 
·aansprakelijkheid dan de W.A.M.-ver

. zekeraar (1). 

3°, 4° en 5° De wettelijke bepalingen in
zake de bevoegdheid ·van de rechtscol
leges raken de openbare orde, zodat de 
· rechtbanken, waaronder de correctio

. nale rechtbank, verplicht zijn hun be-
voegdheid ambtshalve te onderzoeken. 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORW MRBORGFONDS 

T. DE STREYKER E.A.) 

(A.R. nr. P.94.0143.F) 

2 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, raadsheer-waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Simonet' - Gelijkluidende coriclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn, Kirkpatrick, 
De Gryse en J.E. Barthelemy, Bergen. 

· (1) Zie Cass., 14 dec. 1983, A.R. nr. 3142 
(A. C., 1983-84, nr. 206), en 11 feb. 1986, A.R. nr. 
9697 (ibid., 1985-86, nr. 376). 
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Nr. 467 

2• KAMER - 2 november 1994 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
WEGVERKEER - ONGEVAL - AANSPRAKE
LIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HER
STELPLICHT - MEDEAANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE GETROFFENE - REDENGEVING - TE
GENSTRIJDIGHEID - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN DE GETROF
FENE- WEGVERKEER- ONGEVAL- REDEN
GEVING - TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP. 

1° en 2° Door tegenstrijdigbeid aangetast 
is de beslissing waarbij de beklaagde, 
bestuurder van een motorvoertuig op 
de strafvordering, tot onderscbeiden 
straffen wordt veroordeeld, enerz1}"ds, 
wegens bet door gebrek aan voorzicb
tigbeid of voorzorg onopzettelijk toe
brengen van verwondingen aan zijn in
zittende, anderzijds, wegens bet sturen 
in staat van dronkenscbap en alcobol
intoxicatie, op grand dat er geen oorza
kelijk verband bestaat tussen de staat 
van dronkenschap van de beklaagde 
en bet ongeval, en, op de burgerlijke 
recbtsvordering, beslist dat de inzitten
de een gedeelte van zijn scbade moet 
dragen omdat bij zo onvoorzicbtig is 
geweest zicb te laten terugvoeren door 
een bestuurder van wiens staat van 
dronkenscbap bij op de boogte was (1). 
(Art. 149 - oud 97 - Gw.) 

(HEUZE T. PIROTTIN, « A.G. VAN 1830 , N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0606.F) 

HET HOF; - Gelet op het be~tre
den arrest, op 21 februari 1991 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

(1) Zie Cass., 21 okt. 1976 (A.C., 1977, 225), 
en 5 feb, 1987, A.R. nr. 5191 (ibid., 1986-87, 
nr. 333). 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

arrest verweerder op de tegen hem 
ingestelde strafvordering, enerzijds, 
veroordeelt tot een straf, o.m. we
gens het door gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg onopzettelijk toe
brengen van verwondingen aan zijn 
inzittende, thans eiser, anderzijds, 
hem een onderscheidtm straf oplegt 
wegens de ermee samenhangende 
telastleggingen, besturen van een 
motorvoertuig in staat van dronken
schap en alcoholintoxicatie; dat het 
arrest die beslissing grondt op de in 
het middel aangegeven motivering 
en meer bepaald op het feit « dat 
het bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen de staat van dronken
schap waarin (verweerder) verkeer
de op het ogenblik van het ongeval 
en het ongeval niet genoegzaam 
naar recht bewezen is »; 

Dat het arrest echter, bij de uit
spraak over de civielrechtelijke vor
dering van eiser, beslist dat een ge
deelte van de door hem geleden 
schade te zijnen laste moet blijven 
op grond dat hij zo onvoorzichtig is 
geweest zich te laten terugvoeren 
door « een bestuurder die niet voile
dig lichamelijk geschikt was tot stu
ren » en van wiens toestand hij op 
de hoogte was, aangezien hij met 
(hem) de hele nacht alcohol had ge
dronken; 

Overwegende dat, wanneer de 
hierboven weergegeven considerans 
met betrekking tot de gevolgen van 
de staat van dronkenschap van ver
weerder in haar context wordt te
ruggeplaatst, blijkt dat de staat van 
dronkenschap en alcoholintoxicatie 
van laatstgenoemde op zijn minst 
als een van de constitutieve be
standdelen is beschouwd van de 
door hem begane onvoorzichtigheid 
die het ongeval heeft veroorzaakt; 

Dat de appelrechters derhalve 
niet zonder in de in het onderdeel 
aangeklaagde tegenstrijdigheid te 
vervallen, enerzijds, op de strafvor
dering het bestaan van een oorzake
lijk verband tussen de staat van 
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dronkenschap van verweerder en 
het ongeval hebben kunnen uitslui
ten, anderzijds, op de civielrechte
lijke vordering van eiser tegen ver
weerder hebben kunnen beslissen 
dat eiser een gedeelte van zijn scha
de moest dragen, omdat hij zo on
voorzichtig is geweest zich te laten 
terugvoeren door een bestuurder 
van wiens staat van dronkenschap 
bij op de boogte was; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van bet 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre bet uitspraak doet over 
de civielrechtelijke vorderingen van 
eiser tegen de verweerders; beveelt 
dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van bet ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt iedere verweerder in de helft 
van de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar bet Militair Ge
rechtshof, anders samengesteld. 

2 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Kirkpatrick en De Gryse. 

Nr. 468 

2" KAMER - 2 november 1994 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING - EINDBESLISSING - BEGRIP. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE - AL
GEMEEN- CASSATIE - VERWIJZING - UIT
VOERIJiiG. 

1° Een eindbeslissing en derhalve on
middellijk vatbaar voor cassatieberoep 
is de Strafrechterlijke beslissing, waar
bij het hof van beroep, rech tdoende op 
verwijzing, beslist dat een vroeger ar
rest t.a.v. sommige burgerlijke rechts
vorderingen een eindbeslissing is ge~ 
worden en dat de burgerlijke partijen 
dus na de vernietiging niet meer in de 
zaak zijn; door aldus uitspraak te doen 

· heeft het rechtscollege waarnaar de 
zaak is verwezen zijn rechtsmacht 
t.a. v. de vorderingen van die burger
Jijke partijen volledig uitgeoefend, oak 
al beveelt het een aanvullend deskun
digenonderzoek, houdt het de uit
spraak over de kosten aan en verdaagt 
het de zaak voor verderde behandeling 
naar een terechtzitting waarvan het de 
datum vaststelt (1). (Art. 416 Sv.) 

2° Volledige cassatie met verwijzing 
plaatst de partijen terug in de staat 
waarin zij zich bevonden voor de rech
ter wiens beslissing is vernietigd (2). 
(Art. 427 Sv.) 

(GOFFINET, HERBEUVAL T. GARMATT N.V. E.A.; 
AXA BELGIUM N.V. T. GOFFINET, HERBEUVAL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0748.F) 

HET HOF;- Gelet op bet bestre
den arrest, op 22 apri11994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak verwezen is; 

Gelet op bet arrest van bet Hof 
van 6 oktober 1993 (3); 

I. Op de voorzieningen van de ei
sers Ghislain Goffinet, beklaagde, 

(1) Zie Cass., 5 mei 1993, A.R. nr. 414, en 
22 sept. 1993, A.R. nr. P.93.0567.F (A.C., '1993, 
nrs. 216 en 366). 

(2) Zie Cass., 14 feb. 1991, A.R. nr .. 9109 
(A.C., 1990-91, nr. 320). 

(3) A.R. nr. 352 (A.C., 1993, nr. 396). 
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en Joseph Herbeuval, civielrechte
lijk aansprakelijke partij : 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen die 
zijn gewezen, enerzijds, op de straf
vordering ten laste van de eiser 
Ghislain Goffinet en op de rechts
vordering van het openbaar ministe
rie ten· laste van de eiser Joseph 
Herbeuval; anderzijds, op de door de 
verweerders sub 1 tot 18 en 13 tegen 
de beide eisers ingestelde civielrech
telijke vorderingen : 

Overwegende dat de eisers af
stand doen van hun voorziening; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door de verweersters sub 9 tot 12 
ingeste~de eivielrechtelijke vorderin
gen: 

Overwegende dat de eisers, ook 
wat dat betreft, afstand doen van 
hun voorzieriirig, doch eraan toevoe
gen dat die afstand niet geldt als be
rusting en alleen bedoeld is om de 
mogelijkheid van een later cassatie
beroep open te houden voor het ge
val het Hof mocht oordelen dat de 
beslissingen op de vorderingen van 
de burgerlijke partijen, verweersters 
sub 9 tot 12, geen eindbeslissingen 
zijn; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat voornoemde burgerlijke 
partij en « thans, na de vernietiging, 
niet meer in. de zaak zijn »; dat die 
beslissing een eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering. en dus on
middellijk vatbaar is voor cassatie
beroep; 

Dat er bijgevolg geen gronden 
zijn om akte te verlenen van die af-
stand; · · 

Over het door de eisers in hun 
memorie aangevoerde middel ... 

Overwegende dat het Hof, op het 
cassatieberoep van de eiser Ghislain 
Goffinet, beklaagde, tegen de beslis
sing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, bij arrest van 6 okto
ber 1993,· het middel gegrond heeft 

verklaard en derhalve, in zoverre, 
diens voorziening heeft aangeno
men; 

Dat het Hof, op het cassatiebe
roep van voornoemde eiser tegen de 
beslissingen op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vorderingen, 
vermeldt dat « de vernietiging, op 
het niet beperkte cassatieberoep van 
eiser, van de beslissing op de straf
vordering de vernietiging tot gevolg 
heeft van de beslissingen op de te
gen hem ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen die uit eerstgenoemde 
beslissing voortvloeien, ondanks de 
afstand van de voorziening ten aan
zien van de niet definitieve beslis
singen, nu die afstand niet geldt als 
berusting »; 

Dat het arrest, bij de uitspraak 
over het cassatieberoep van de ci
vielrechtelijke aansprakelijke eiser 
Joseph Herbeuval, preciseert dat 
« de vernietiging van de beslissin
gen op de tegen de eiser Ghislain 
Goffinet, beklaagde, ingestelde straf
vordering en op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vorderingen 
elke bestaansreden ontneemt aan de 
veroordelingen, die zijn uitgespro
ken tegen de voor eerstgenoemde ci
vielrechtelijk aansprakelijke Joseph 
Herbeuval, ondanks de gedeeltelijke 
afstand, die niet geldt als berus
ting »; 

Dat voornoemd arrest van het Hof 
in het dictum akte verleent van de 
afstand « van de voorzieningen van 
de eisers in zoverre zij gericht zijn 
tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen die tegen 
hen zijn ingesteld door de verweer
sters Axa Gemeenschappelijke Kas, 
Monique Verbesselt, Vanessa De Vis 
en de naamloze vennootschap Eta
blissements Robert Collignon et 
fils », dat het vervolgens << het be
streden arrest vernietigt » en << de 
zaak verwijst naar het Hof van Be
roep te Brussel »; 

Overwegende dat deze volledige 
cassatie met verwijzing de partijen 
terugplaatste in de staat waarin zij 
zich bevonden bij hun verschijning 
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voor de rechter wiens beslissing is 
vernietigd; 

Dat derhalve het bestreden arrest, 
door te beslissen dat het arrest van 
22 oktober 1992 van het Hof van Be
roep te Luik een eindarrest is ge
worden wat de civielrechtelijke vor
deringen betreft « die door de ver
weersters Axa Gemeenschappelijke 
Kas, thans N.V. Axa Belgium, Moni
que Verbesselt, Vanessa De Vis en 
de naamloze vennootschap Etablis
sements Robert Collignon et fils zijn 
ingesteld » en te beslissen dat die 
burgerlijke partijen « thans, na de 
vernietiging, geen partij meer zijn 
in de zaak >>, artikel 427 van 
het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
naamloze vennootschap Axa Bel
gium, burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening op grond 
dat « de beslissing op haar civiel
rechtelijke vordering tegen de ver
weerders geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering, aangezien 
het arrest in algemene bewoordin
gen de uitspraak over de kosten 
heeft aangehouden »; 

Overwegende dat het Hof door het 
bestreden arrest, waarbij is beslist 
dat het arrest van het Hof van Be
roep te Luik een eindbeslissing is 
geworden wat de civielrechtelijke 
vordering betreft, die onder meer 
door eiseres tegen de verweerders is 
ingesteld, en waarbij is beslist dat 
die burgerlijke partij thans, na de 
vernietiging, niet meer in de zaak 
is, zijn rechtsmacht volledig h":eft 
uitgeoefend onder meer ten aanz1en 
van de vordering van die burgerlijke 
partij, ook al beveelt het een aanvul
lend deskundigenonderzoek, << houctt 
het de uitspraak over de kosten aan 
en verdaagt het de zaak voor verde
re behandeling naar de openbare te
rechtzitting van 25 november 1994 »; 

Dat zodanige beslissing een eind
beslissihg is en derhalve onmiddel
lijk vatbaar is voor cassatieberoep; 

Dat er bijgevolg geen grond is om 
akte te verlenen van de afstand, nu 
deze door dwaling is aangetast en 
niet als berusting kan worden uitge
legd; 

Over het middel van eiseres ... ; 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het middel van de eisers blijkt 
dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van de eisers Ghislain Goffinet, be
klaagde, en Joseph Herbeuval, ci
vielrechtelijk aansprakelijke partij, 
in zoverre zij gericht zijn tegen de 
beslissingen die zijn gewezen, ener
zijds, op de tegen de eiser Ghislain 
Goffinet ingestelde strafvordering 
en op de door het openbaar ministe
rie tegen de eiser Joseph Herbeuval 
ingestelde rechtsvordering, ander
zijds, op de door de verweerders sub 
1 tot 8 en 13 tegen die eisers inge
stelde civielrechtelijke vorderingen; 
vernietigt het bestreden arrest in zo• 
verre het beslist dat het arrest van 
22 oktober 1992 van het Hof van Be
roep te Luik een eindarrest is ge
worden ten aanzien van de burger
lijke partijen Axa Gemeenschappe
lijke Kas, thans naamloze vennoot
schap Axa Belgium, Monique Ver
besselt, Vanessa De Vis en de naam
loze vennootschap Etablissements 
Robert Collignon et fils (thans Col
lignon ENG.) en dat die burgerlijke 
partijen na de vernietiging geen 
partij meer zijn in de zaak; beveelt 
dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt iedere eisei' in de helft van de 
kost~n van zijn voorz1ening; ven;>or
deelt ieder van de sub I opgesomde 
verweerders in een zesentwintigste 
van de kosten en ieder van de sub 
II opgesomde verweerders in een 
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vierde van de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

2 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislai.n, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Lahousse 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Simont en Draps. 

Nr. 469 

2• KAMER - 2 november 1994 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OF CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 

. ACCIJNZEN INBEGREPEN) - APPELCONCLU
SIE - VERWIJZING NAAR DE VOOR DE EER
STE RECHTER GENOMEN CONCLUSIE - ANT
WOORD VAN DE EERSTE RECHTER- AFWE
ZIGHEID VAN GRIEVEN TEGEN DIE BESLIS
SING IN HOGER BEROEP - ANTWOORD VAN 
DE APPELRECHTER. 

Wanneer de eerste rechter een in conclu
sie voorgedragen verweer beantwoordt 
en er tegen zijn beslissing geen grie
ven worden ingebracht voor de appel
rechter, is Jaatstgenoemde niet meer 
gehouden dit verweer te beantwoor
den, oak al wordt in de appe/conclusie 
de conclusie in eerste aanleg uitdruk
kelijk overgenomen (1). (Art. 210 Sv.) 

(1) Cass., 7 dec. 1993, A.R. nr. 6893 (A.C., 
1993, nr. 505). 

(THUJN T. ROBA E.A.) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R nr. P.94.0758.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel, gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 149 van de op 17 februari 
1994 gecoordineerde Grondwet, 

doordat het arrest de sub Ac en B ten 
laste gelegde feiten ten aanzien van ei
ser bewezen verklaart en bijgevolg de 
vorderingen van de verweersters toe
wijst, 

terwijl eiser in zijn conclusie voor de 
correctionele rechtbank (blz. 5 en 6), die 
hij, naar hij uitdrukkelijk verklaart, 
overgenomen heeft voor het hof van be
roep (appelconclusie, blz. 3) had aange
voerd dat hij gedurende de periode van 
het misdrijf niet de verantwoordelijke 
zaakvoerder van de B.V.B.A. Debilux 
was, maar alleen belast was met de aan
kopen en dat hij dus niet betrokken was 
bij de verkoop en/of het in de handel 
brengen van de koopwaar, daar zulks 
het werk was van de zaakvoerster van 
de B.V.B.A. Debilux, haar zoon Jacques, 
deelgenoot van de vennootschap, die de 
goederen naar de markten bracht met de 
bestelwagen voor de leveringen, de zelf
standige zaakvoersters van het verkoop
punt van de vennootschap en de op he
terdaad betrapte groentetelers; eiser bo
vendien tevens had aangevoerd dat, 
wanneer een vennootschap met rechts
persoonlijkheid zich schuldig maakt aan 
namaking in haar nijverheid of handel, 
het haar verantwoordelijke lasthebbers 
of zaakvoerders zijn die daarvoor moe
ten worden gestraft; het bestreden ar
rest, nu het niet antwoordt op het betoog 
van eiser dat hij de strafbare feiten niet 
had gepleegd en dat het misdrijf nama
king in geen geval aan hem ten laste 
kon worden gelegd, niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser de in het 
middel weergegeven verweermidde
len heeft aangevoerd vbor de eerste 
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rechter; dat de rechtbank- daarop ge
aritwoord heeft door ze te verwer
pen; 

Overwegende dat volgens artikel 
210 van het Wetboek van Strafvor
dering beklaagde in hoger beroep 
wordt gehoord over de nauwkeurig 
bepaalde grieven die tegen het be
roepen vonnis zijn ingebracht; 

Overwegende dat eiser in zijn ap
pelconclusie van 17 februari 1994 
weliswaar betoogd heeft dat hij alle, 
door hem in eerste aanleg genomen 
conclusies overnam voor de appel
rechter, maar dat geen enkele grief 
was ingebracht tegen de beslissing 
van de eerste rechter betreffende de 
aansprakelijkheid voor de ten laste 
gelegde feiten; 

Dat, derhalve, de appelrechters 
niet opnieuw hoefden te antwoorden 
op die grieven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 november 1994 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dela
haye. 

Nr. 470 

1 e KAMER - 3 november 1994 

1° ONDERWIJS - .L':\IVERSITAIRE J:liSTEL
LINGEN - FINANCIERING - ONDERW!JZEND 
PERSONEEL - EMERITAAT - PENSIOENEN -
WET VAN 27 JL'LI 1971 - ARTIKEL 37 - TOE
P.-\.SSI:IiGSGEB!ED. 

2° ONDERWIJS UNIVERSITAIRE INSTEL-
LINGEN - FINANCIERING - ONDERWIJZEND 
PERSONEEL - EMERITAAT - PENSIOENEN -
WET VAN 27 JULI 1971 - ARTIKEL 38 - TOE
PASSINGSGEBIED. 

30 ONDERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTEL

LINGEN - FINANCIERING - ONDERWIJZEND 
PERSONEEL - EMERITAAT - PENSIOENEN -
TOELAGE.- INRUSTESTELLING - DATUM -
DATUM V06R 1 JULI 1971 - OVERLEVINGS
PENSIOENEN. 

40 ONDERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTEL

LINGEN - PATRIMONIUM - ONTVANGSTEN 
UITGAVEN - BESTANDDELEN - K.B. VAN 8 
APRIL 1976 - ARTIKEL 7 - WETTIGHEID. 

5° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WETTIGHEID VAN 

BESLUITEN EN VERORDENINGEN - ONDER
WIJS - UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN 
K.B. VAN 3 APRIL 1976 - ARTIKEL 7. 

6° ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GE

SCHIL - CASSATIEMIDDEL - GRIEF -
SCHENDING VAN DE ARTT. 6, 6BIS EN 17 GW. 
1831 - HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING. 

1° en 2° Art. 37 Wet van 27 juli 1971 op 
de financiering en de controle van de 
universitaire instellingen heeft betrek
king op de rust- en overlevingspensioe
nen van de professoren, die vanaf 1 ju
Ji 1971 zijn benoemd; het beoogt geens
zins de pensioenen van de leden van 
het onderwijzend personeel die v66r 
die datum in ruste zijn gesteld, welke 
pensioenen worden geregeld bij art. 38 
van die wet. (Artt. 5bis, 5quater, 5quin
quies, 5sexies, 5septies wet van 30 juli 
1879; artt. 37 en 38 wet van 27 juli 
1971; art. 16 K.B. nr. 23 van 27 nov. 
1978.) 

3° De toelage waarvan sprake is in art. 
38 wet van 27 juli 1971 op de financie
ring en de controle van de universitai
re instellingen die uitsluitend wordt 
aangewend voor de dienst der pensioe
nen van de leden van het onderwij
zend personeel van de in genoemd ar
tikel opgesomde instellingen, heeft be
trekking op de rustpensioenen . van de 
Jeden van het onderwijzend personeel 
die v66r 1 juli 1971 in ruste zijn ge
steld, met uitsluiting van de aan hun 
rechtverkrijgenden betaalde overle-
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vingspensioenen; (Art. 38 wet van 27 
juli 1971.) 

4° en 5o Art. 7 KB. van 8 april 1976 tot 
vaststelling van de samenstellende ele
menten van de ontvangsten en ·uitga
ven van het patrimonium van de uni
versitaire instellingen is onwettig, in 
zoverre daarin, enerzijds, een toelage 
bestemd voor·llet ten laste nemen van 
de overlevingspensioenen van de leden 
van het onderwijzend personeel die 
v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, 
als een ontvangst van publieke oar
sprang (post ,111}, en, anderzijds, die 
overlevingspensioenen, als aanwen
ding van 'ontvimgsten van publieke 
oorsprong (post 211}, worden · opgege
ven. (Art. 38 wet van 27 juli 1971; art. 7 
K.B. van 8 juli 1976.) 

6° Wanneer voor liet Hoi van CC!ssatie .i.n 
een middel : een vraag . betreffende 
schending, onder meer door een . wet, 
van de artt. 6, 6bis en 17 Gw. 1831 is op
geworpen, moet het Hoi van Cassatie, 
in de regel, het Arbitragehof veJ1zoeken 
·over die vraag uitspraak te dpen (1): 
(Artt. 6, 6bis en 17 Gw. 1831; artt . .lO, 11 
en 24 Gw. 1994; art. 26, § 1; 3°, Bijzonde-
re Wet Arbitragehof.) · · 

(UNJVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
'r. BELGISCHE STAA,T, FRANSE GEMEENSCHAP) 

· ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0493.F) 

HET HOF; ~ Gelet op het bestre
den · arrest, op 14 december 1992 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste·middel: schending van 
de artikelen 97 (oud) van de Grondviret, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
boek, 34, eerste lid, 38 van de wet van 
27 juli 1971 op de financiering en de con
trole van de universitaire instellingen, 
5bis, 5quater, 5quinquies, · 5sexies, 5sep
ties van de wet· vari 30 juli 1879 betref
fende het emeritaat voor de professoren 
van het hoger <inderwijs, in 'die wet zijn 
ingevoegd bij artikel 37 van voormelde 
wet van 27 juli 1971, welk artikel 37 is 
vervangen bij artikel 16 :van het konink
lijk besluit · nr. 23 van 27 november 1978 

(1) Cass., 14 juni 1994, AR. nr. 6736, supra, 
\.. nr. 303. 

tot uitvoering van a:r:tikel 71 van de wet 
houdende economische en budgettaire 
hervormingen van 5 augustus 1878, welk 
artikel 16 krachtens artikel 18 van het
zelfde koriinklijk besluit uitwerking 
heeft met ingang van 1 juli 1971, en 7 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1976 tot vaststelling van de samenstel-. 
lende elementen van de ontvangsten en 
uitgaven van het . patrimonium van de 
universitaire instellingen, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de rechtsvorde
ring van eiseres niet gegrond verklaart, 
waarbij deze terugbetaling vroeg van 
384.392.234 frank, het bedrag dat zij van 
1 juli 1971 tot 31 december 1991 als we
duwen- en wezenrente had uitgekeerd 
voor. de. leden van haar onderwijzend 
personeel die v66r 1 juli 1971 zijn overle
den of v66r die datum tot het emeritaat 
zijn t6egelaten, op grond : « dat het eer
ste. lid van artikel 38 van de wet van 27 
juli 1971 duidelijk bepaalt dat de (bij ar
tikel 38 van de wet van 27 juli 1971) toe
gekende toelage uitsluitend wordt aange
wend voor de dienst der pensioenen van 
de leden van het onderwijzend perso-

. neel; ( ... ) dat uit artikel 38 van de wet 
van 27 juli 1971 niet kan worden afgeleid 
( ... ) dat onder de woorden "dienst voor 
pensioenen" moet worden verstaan ( ... ) 
de rust- en overlevings- of wezenpensioe
nen, zonder onderscheid ( ... ); dat daaren
bove·n, eerst het advies van de' Raad van 
State en de memorie van toelichting, en 
vervolgens het feit dat (eiseres) in het 
bezit is gebleven van de wiskundige re
serves en tenslotte de voorgeschiedenis 
van de wetgeving op de financiering en 
de controle van de universitaire instellin
gen ... de stelling (van de eerste verweer
der) staven; ( ... ) het amendement (van de 
Regering op het antwerp van artikel 38, 
dat voorzag in de teruggave van de wis
kundige reserves) overbodig is gebleken, 
daar zulks niet noodzakelijk was, ver
mits de toelage enkel betrekking had op 
de pensioenen; ( ... ) dat artikel 38 ( ... ) ai
leen toelagen toekent voor de betaling 
van het pensioen van de leden van het 
onderwijzend personeel ( ... ) zodat de 
Staat geen beroep diende te doen op de 
wiskundige reserves die werden samen
gesteld ten voordele van het onderwij
zend personeel (van de vrije instellingen, 
dat V66r·1 juli.19711n ruste.was gesteld)' 
alsmede voor zijn · rechtverkrijgenden, 

I' gelet op .het feit dat de vrije universitei
ten die renten moesten betalen; ( .. ;) dat 
uit het onderzoek van de wetgeving op 
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de financiering van de universitaire in
stellingen, meer bepaald van de wetten 
v.an 23 april 1949 en. 2 augustus 1960 ( ... ) 
blijkt dat de door de wetgever toegeken
de toelagen geenszins bestemd waren 
om' de weduwen- en wezenrenten te be
talen, te ineer omdat die toelage uitslui
tend berekend werd op basis van de 
rust- en emeritaatspensioenen van het 
personeel van de Rijksuniversiteiten ( ... ); 
(eiseres) dat in werkelijkheid uitdrukke
lijk toegeeft dat zij v66r de wet van 
27 fuli 1971 zelf zorgde voor de dienst 
van de overlevingspensioenen van haar 
onderwijzend personeel, door middel van 
inhouding van 6,5 pet. op de wedden van 
haar professoren en die uitsluitend be
stemd was voor de betaling van de we
duwen" en wezenpensioenen; ( ... ) dat de 
eerste rechter verklaart dat men niet 
mag steunen op de inhoud (van) artikel 7 
(van het kpninklijk besluit van 8 april 
1976) om te zeggen dat. artikel 38 van de 
wet van 27 juli 1971 zowel de rustpen
sioenen als de overlevingspensioenen be~ 
oogt; dat (die) bepaling een uitsluitend 
technische en boekhoudkundige bepaling 
is, ter uitvoering van artikel 34, eerste 
lid, van de wet (van 27 juli 1971); dat de 
wet van 27 juli 1971 aan de uitvoerende 
macht niet het recht verleent om de pas
ten 111 (toelage bestemd voor het ten 
laste ne,men van de rust- en overlevings
pensioenen van de leden van het onder
wijzend personeel die in ruste zijn ge
steld v66r l juli 1971, als bepaald in 
artikel 38 van de wet van 27 juli 1971) en 
211 (in' voormeld artikel 7) in te voegen 
en aldus de bepaling van artikel 38 te 
wijzigen, aan te vullen of te vervangen », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 38 van 
de wet van 27 .juli 1971 bepaalt: « Met in
gang van 1 juli 1971 wordt jaarlijks ( ... ) 
aan de Universite catholique de Louvain 
(en aan andere vrije instellingen van ha
ger on:derwijs) ( ... ) een toelage toegekend 
welke uitsluitend wordt aangewend voor 
de dienst der pensioenen van. de leden 
van het onderwijzend personeel van deze 
inrichtingen, die v66r 1 juli 1971 in ruste 
zijn gesteld •; evenals de vroegere wetge
ving - die bij de vaststelling van de toe
lagen voor de dienst der pensioenen van 
het personeel van de vrije universiteiten 
op 45 pct.,van het bedrag van de rust- en 
emeritaatspensioenen van het personeel 
van de Rijksuniversiteiten (artikel 2 van 
de wet van 23 april 1949, artikel 3 van de 
wet van 2 augustus 1960), betrekking 
had op de wijze waarop de toelagen wer
den berekend, maar geenszins de overle-

vingspensioenen van de financiering uit
sloot-, voormeld artikel 38 de overle: 
vingspensioenen niet uitsluit van de 
toegekende toelagen; uit de tekst van dat 
artikel 38 en uit de voorbereiding van de 
wet van .27 juli 1971 waarin sprake is 
van (( pensioenen », zonder uitsluiting 
van de overlevingspensioenen, duidelijk 
blijkt dat voormeld artikel betrekking 
heeft op de rust- en overlevingspensioe
nen die allemaal « pensioenen va11 de le
den van het onderwijzend personeel » 
zijn, dat wil zeggen pensioenen voor de 
door dat personeel geleverde diensten; 
de gezamenlijke bepalingen van -de wet 
van 27 juli 1971 - die op de algemene 
wijze de financiering van de universiiai, 
re instellingen .vaststellen en met name 
die van de investeringsuitgaven (titel I) 
en die van de gewone uitgaven (titel II) 
met inbegrip van de werkingsuitgaven 
(hoofdstuk I) en de emeritaten en: pen, 
sioenen van het onderwijzend personeel 
(hoofdstuk II) en die, onder die uitgaven, 
onderscheid maken tussen het onderwij-. 
~end personeel dat v66r 1 juli 1971 in 
ruste is gesteld (artikel 38) en het onder
wijzend personeel dat vanaf die datum 
in ruste is gesteld (artikel 37) - en .uit 
de vergelijking van de bepalingen van 
die wet met die van de vroegere finan
cieringswetten van 23 april 1949 en 2 au
gustus 1960 duidelijk blijkt dat het in ar
tikel 38 vermelde bijwoord « uitsluitend » 
betekent dat de toelage niet mag worden 
aangewend voor: 1° andere uitgaven 'dat 
de pensioenen, zoals de werkingsuitga
ven - met inbegrip onder andere van de 
wedden van het personeel ~ die gedekt 
zijn door de jaarlijkse uitkeringen waar
van de pensioens- en emeritaatslas.ten 
uitdrukkelijk zijn uitgesloten (artikel 26, 
tweede lid, 1°,. van de wet van 27 juli 
1971), 2° de pensioenen van de leden van 
het wetenschappelijk en administratief 
personeel waartoe .ook de toelagen van 
de vroegere financieringswetten bestemd 
waren (wet van 23 april 1949, artikel. 2, 
laatste lid, en de wet van 2 augustus 
1960, aitikel 3); 3° 'de pensioenen van de 
leden van het onderwijzend personeel 
die met ingang van 1 juli 1971 in ruste 
zijn gesteld; in artikel38 van de wet van 
27 juli 1971 geen onderscheid wordt ge
maakt tussen .de rust- en overlevingspen
sioenen en zulks volgt ook uit de samen
lezing van de feksten van de artikelen 38 
en 37 van de wet en van de titeL van 
hoofdstuk II, titel II ervan - het hoofd
stuk bestaat uit die beide artikelen - : 
« Financierin'5 van de. emerita ten en pen
sioenen van het onderwij,zend perso-
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nee! »; in dat hoofdstuk waarvan de titel 
op algemene wijze, zoals artikel 38, be
trekking heeft op de « pensioenen • van 
het onderwijzend personeel, artikel 37, 
betreklting hee£t op het personeel dat 
met ingang van 1 juli 1971 in ruste is ge
steld, uitdrukkelijk, zowel volgens de ou
de formulering als volgens de nieuwe 
(artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 
23 van~ 27 november 1978) een regeling 
vaststelt, zowel voor de overlevingspen
sioenen als voor de rustpensioenen (arti
kel 5bis, 5quater, 5quinquies, 5sexies, 
5septies, die in de wet van 30 juli 1879, 
met terugwerking op 1 juli 1971, krach
tens artikel 18 van voormeld koninklijk 
besluit, zijn ingevoegd); uit het verslag 
aan de Koning betreffende het konink
lijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 
volgt dat de bepalingen inzake overle
vingspensioenen - met name de geldig
making van de academische dienstjaren 
v66r 1 juli 1971 (artikel 5quinquies) en 
de toepassing « ten gunste van de !eden 
van het academisch personeel • van het 
koninklijk besluit nr. 254 van 12 maart 
1936 waarbij eenheid wordt gebracht in 
het regime van de pensioenen der we
duwen en wezen van het burgerlijk 
Staatspersoneel en het daarmede gelijk
gesteld personeel (artikel 5sexies) - wa
ren vastgesteld in het kader van de 
maatregelen van de wet van 27 juli 1971 
(artikel 5sexies) cfr. het verslag aan de 
ming waren met de geest van die wet 
(artikel 5sexies, cfr. het verslag aan de 
Koning, Belgisch Staatsblad van 13 de
cember 1978, blz. 15.436 en volgende, in
zonderheid blz. 15.442); de bij de wet van 
27 juli 1971 ingevoerde financieringsrege
ling voor de instellingen van hoger on
derwijs strekt tot dekking van de werke
lijke behoeften van die insteilingen, die 
uniform volgens gemeenschappelijke 
maatstaven worden gemeten, ongeacht 
of het gaat om vrije dan wei officHHe in
stellingen (cfr. memorie van toelichting 
op het wetsontwerp, Gedr.St., Kamer, 
1970-1971, nr. 1043, nr. 1043/1, blz. 2); zo
danige regeling incoherent zou zijn en 
niet zou stoken met het doel van de wet
gever, als zou worden aangenomen dat 
de regeling van artikel 38 voor het on
derwijzend personeel dat v66r 1 juli 1971 
in ruste werd gesteld, aileen maar toe
passing zou vinden op de rustpensioenen 
en dus niet aile werkelijke behoeften 
van de betrokken instellingen dekt, ter
Wijl de regeling van artikel 37 zowel voor 
de rustpensioenen als voor de overle
vingspensioenen geldt; het arrest, door
dat het aan eiseres de door haar met in-

gang van 1 juli 1971 betaalde weduwen
en wezenpensioenen voor de !eden van 
het v66r die datum in ruste gestelde on
derwijzend personeel niet wil terugbeta
len, op grond dat artikel 38 van de wet 
van 27 juli 1971 aileen betrekking had op 
de rustpensioenen, in die bepaling een 
onderscheid maakt dat zij niet bevat; het 
aldus schending inhoudt van aile bepa
lingen van de artikelen 37 en 38 van de 
wet van 27 juli 1971, die hoofdstuk II van 
titel II van die wet vormen, artikel 37 
zijnde vervangen bij artikel 16 van het 
koninklijk besluit nr. 23 van 27 novem
ber 1978 dat in de wet van 30 juli 1879, 
met uitwerking op 1 juli 1971, krachtens 
artikel 18 van voormeld besluit, de arti~ 
kelen 5bis; 5quater, 5quinquies, 5sexies 
en 5septies invoegt (schending van aile 
bepalingen); het arrest, bovendien, door
dat het zegt dat aileen de overlevings
pensioenen van de toepassing van arti
kel 38 van de wet van 27 juli 1971 zijn 
uitgesloten, niet antwoordt op de conclu
sie van eisetes, waarin deze de in dit 
eerste onderdeel van het eerste middel 
vermelde argumenten had aangevoerd; 
de beslissing dus niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
97 (oud) van de Grondwet); 

iweede onderdeel, bet door het arrest 
gemaakte onderscheid tussen rustpen
sioenen en overlevingspensioenen ook in 
strijd is met de tekst van het tweede lid 
van artikel 38, dat bepaalt dat de door de 
Staat toegekende toelage « gelijk is aan 
de financiiHe last welke werkelijk door 
elke inrichting voor de dienst der pen
sioenen wordt gedragen bij toepassing 
van haar reglement dat op 1 januari 1971 
van kracht is •; eiseres bij conclusie erop 
wees dat haar reglement dat op de ge
noerode datum van kracht was, bepalin
gen inhield die niet aileen betrekking 
hadden op het rustpensioen van de !eden 
van het academisch personeel, maar ook 
op het weduwenpensioen en de wezen
uitkeringen, en tevens op de financiering 
van die pensioenen, en dat artikel 24 van 
dit reglement bepaalde dat de kas voor 
de uitbeta:Iing van de pensioenen was sa
mengesteld en werd gevuld door inhou
ding van 6,5 pet. op de wedde van de !e
den van het academisch personeel, door 
toelagen van de Staat overeenkomstig de 
wet van 2 augustus 1960 en het supple
ment dat eiseres voor haar rekening 
nam, het arrest, door aileen maar te zeg
gen dat de verduidelijking in het tweede 
lid van artikel 38 enkel betrekking heeft 
op het bedrag van de toelage voor de 
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rustpensioenen, zonder dat de eerste ver· 
weerder daarbij verplicht is aan de 
rechtverkrijgenden meer te betalen dan 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 
38, niet antwoordt op het middel dat ei
seres hierop grondt dat zij volgens het 
per 1 januari 1971 van kracht zijnde re
glement, werkelijk de financiiHe last 
droeg voor de dienst der overlevingspen
sioenen en dat de Staat derhalve, krach· 
tenS artikel 38, inzonderheid het tweede 
lid, van de wet van 27 juli 1971, de over
levingspensioenen met de toelage moest 
dekken (schending van artikel 97 (oud) 
van de Grondwet); het arrest, door al
thahs impliciet, aan te nemen dat, ook al 
zou volgens het reglement van eiseres de 
overlevingspensioenen door haar worden 
betaald, de eerste verweerder, ongeacht 
bet tweede lid van artikel 38, alleen voor 
de rustpensioenen een toelage diende toe 
te kennen, schending inhoudt van artikel 
38, inzonderheid het tweede lid, van de 
wet van 27 juli 1971 dat, overeenkomstig 
het doel van de wetgever, ertoe strekte 
(cfr. de voormelde memorie van toelich
ting) door toelagen de werkelijke behoef
ten van eiseres en dus meteen ook de 
rust- en overlevingspensioenen te dek
ken, vermits zij werkelijk de financiele 
last van de beide pensioenen droeg 
(schending van artikel 38, inzonderheid 
bet tweede lid, van de wet van 27 juli 
1971); 

derde onderdeel, bet arrest, in zoverre 
bet ervan uitgaat dat eiseres de wiskun
dige reserves die zij had samengesteld 
voor de dienst van de v66r 1 juli 1971 ge
opende overlevingsrenten, niet heeft te
ruggegeven, de draagwijdte miskent van 
de opheffing van een amendement op ar
tikel 38 van het wetsontwerp dat de wet 
van 27 juli 1971 is geworden, dat de rege
ring had ingediend en de universiteiten 
ontsloeg van iedere verplichting jegens 
het in dat artikel bedoelde personeel, 
maar ingevolge hetwelk ze daarentegen 
ertoe gehouden zijn de wiskundige reser
ves van de rechten en vergoedingen aan 
de Staat te storten; volgens de parlemen
taire voorbereiding van artikel 38 
( Gedr.St., Kamer, 1970-1971, nr. 1043/4, 
verslag namens de Commissie voor de 
Nationale Opvoeding, uitgebracht door 
de heer Blanckaert, blz. 29 en 30), dat 
amendement, zijnde het laatste lid van 
het geamendeerde antwerp van artikel 
38, luidde als volgt: « De inrichtingen die 
bijdragen hebben gei:nd van de in het 
eerste lid genoemde personen (leden van 
bet onderwijzend personeel die v66r 1 ju-

li 1971 in ruste zijn gesteld) met het oog 
op het vaststellen van een pensioen, zijn 
ontslagen van iedere verplichting jegens 
de betrokkenen, maar ze zijn ertoe ge
houden aan de Staat de wiskundige re
serves van de rechten en vergoedingen 
te storten. De Koning bepaalt de voor
waarden waarin dit geschiedt »; volgens 
diezelfde voorbereiding, het amendement 
weggelaten is omdat het overbodig is, 
maar niet, in strijd met wat het arrest 
zegt, omdat « men de mening was toege
daan dat het niet noodzakelijk was de 
wiskundige reserves terug te geven, daar 
de toelage alleen de (rust)-pensioenen 
dekte "• maar omdat de kwestie van de 
wiskundige reserves geregeld was in 
nummer 6 van artikel 37 ( « het laatste 
lid van dat amendement is overbodig. 
Immers die kwestie wordt geregeld in 
nr. 6 van artikel 37 », Gedr.St., Kamer, 
ibid.); volgens nummer 6 van artikel 37 : 
« De Koning bepaalt, ( .•. ) de verplichtin
gen die ten laste van de in dit artikel be
doelde instellingen zullen gelegd worden 
als tegenprestatie voor de verbintenissen 
die door de Staat worden opgenomen in 
uitvoering van ditzelfde artikel »; het ar
rest, door te zeggen dat het amendement 
is weggelaten omdat het niet noodzake
lijk was de wiskundige reserves terug te 
geven, aangezien de overlevingspensioe
nen niet door de toelage waren gedekt, 
de bewijskracht van de parlementaire 
voorbereiding en met name van het ver
slag van de Commissie voor de Nationale 
Opvoeding van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en tevens de artike
len 37 en 38 van de wet van 27 juli 1971 
schendt, verlllits die voorbereiding erop 
wijst dat de wetgever, in plaats van de 
over levingspensioenen van de toepassing 
van artikel 38 uit te sluiten, deze daar
aan, zij het impliciet, heeft onderworpen 
daar het oordeelde dat de verplichting 
tot teruggave van de wiskundige reser
ves geregeld was door artikel 37 (nr. 6), 
dat betrekking heeft op het geheel van 
de rust- en overlevingspensioenen 
(schending van de artikelen 37 en 38 van 
de wet van 27 juli 1971); 

vierde onderdeel, eisers in haar con
clusie ook aanvoerde dat voor haar ver
plichting inzake de lasten die zij te dra
gen had van de overlevingspensioenen 
van bet v66r 1 juli 1971 in ruste gestelde 
onderwijzend personeel, geen argument 
viel af te leiden uit het feit dat geen en
kele verplichting ·tot teruggave van de 
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wiskundige reserves ten laste van de 
vrije instellingen was gelegd door het ko
ninklijk besluit nr. 23 van 27 september 
(lees : november) 1978, waarin de bepa
ling van het oude artikel 37.6 van de wet 
van 27 juli 1971 niet is terug te vinden; 
eiseres erop wees dat het probleem van 
een eventuele tegenprestatie aan de 
Staat als vergoeding voor de rust- en 
overlevingspensioenen hetzelfde was, 
maar met grotere financiele gevolgen, 
voor de rust- en overlevingspensioenen 
van de leden van het personeel die met 
ingang van 1 juli 1971 in ruste werden 
gesteld, dan voor de pensioenen van de 
leden die v66r 1 juli 1971 in ruste wer
den gesteld, terwijl voor de beide pen
sioenen rekening werd gehouden met de 
gepresteerde dienstjaren v66r 1 juli 1971, 
tijdens welke eiseres op de wedde van 
de leden van haar onderwijzend perso
neel inhoudingen had verricht; eiseres 
daaruit afleidde dat de Staat, zowel voor 
de leden van het personeel, die v66r 1 ju
li 1971 in ruste werden gesteld, als voor 
de leden die met ingang van 1 juli 1971 
in ruste werden gesteld, volledig de last 
droeg van de rust- en overlevingspen
sioenen, zonder terugbetaling van de wis
kundige reserves als tegenprestatie; het 
arrest . die conclusie geenszins beant
woordt en dus niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, artikel 7 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1976 tot vast
stelling van de samenstellende elemen
ten van de ontvangsten en uitgaven van 
het patrimonium van de universitaire in
stellingen, ter uitvoering van artikel 34, 
eerste lid, van de wet van 27 juli 1971 en 
van artikel 38, eerste lid, van de wet van 
27 juli 1971 en van artikel 38 van die 
wet, bepaalt dat in de ontvangsten van 
publieke oorsprong zijn begrepen de 
« toelage bestemd voor heL ten laste ne
men van de rust- en overlevingspensioe
nen van de leden van het onderwijzend 
personeel die in ruste zijn gesteld v66r 1 
juli 1971, zoals bepaald bij artikel 38 van 
de wet van 27 juli 1971 » (rubriek 111) en 
in de uitgaven door de. aanwending van 
ontvangsten van publieke oorsprong de 
« rust- en overlevingspensioenen van de 
leden van het onderwijzend . personeel 
die v66r 1 juli 1971 werden inrustege
steld » (rubriek 211); het arre,st, zonder 
te zeggen dat genoemd artikel 7 onwettig 
is, ten onrechte oordeelt dat de Uitvoe
rende Macht de bepaling van artikel 38 
niet kon wijzigen, aanvullen of vervan
gen door invoeging van de posten 111 en 

211; zoals eiseres in haar conclusie be
toogd, de Uitvoerende Macht zich ertoe 
heeft beperkt overeenkomstig de geest 
zelf van de wet - te weten inzake pen
sioen, zowel de rust- als overlevingspen
sioenen, voor de vrije universitaire in~ 
stellingen hetzelfde stelsel toe te passen 
als dat waarop de rijksuniversitaire in
stellingen recht hadden, uit artikel 38 
van de wet van 27 juli 1971 de gevolgen 
af te leiden die normaliter uit dat artikel 
voortvloeien, ter voldoening van de tekst 
en het doel dat de wetgever wilde berei
ken, namelijk dat de Staat alle ru,st- en 
overlevingspensioenen van het onderwij
zend personeel van de vrije universitei
ten voor zijn rekening zou nemen, zoals 
zulks het geval was voor alle pensioenen 
van het personeel van de rijksuniversi
teiten; eiseres opwierp dat de Uitvoeren
de Macht, zonder enige kritiek vanwege 
het Rekenhof, gedurende meerdere ja
ren, zowel v66r als na 1976 - tot in 1979 
wat de Nederlandse sector van het Mi
nisterie van Nationale Opvoeding betreft 
- de mening was toegedaan dat de in 
artikel 38 van de wet van 27 juli 1971 be
doelde toelagen de overlevingspensioe
nen dienden te dekken; eiseres erop 
wees dat de staatssecretaris voor Begro
ting, in een brief van 24 december 1975, 
aan de rector van de U.C.L. had geschre
ven dat in verband met de overlevings
pensioenen die v66r 1971 waren inge~ 
gaan : « de universiteit moet instaan voor 
de dienst ervan, terwijl trouwens daartoe 
in het kader van artikel 38 van de wet 
van 27 juli 1971 een toelage was vastge
steld ( ... ) » dat de invoeging van de ru
brieken 111 en 211 in artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1976 in 
werkelijkheid alleen maar een bevesti
ging is van de betekenis van de uitdruk
king " pensioenen van de leden van het 
onderwijzend personeel » in artikel 38 
van de wet van 27 juli 1971; daaruitvolgt 
dat het arrest, door artikel 7 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1976 buiten 
toepassing te laten, op grand dat de wet 
van 27 juli 1971 aan: de Uitvoerende 
Macht niet het recht verleende om die 
uitgaven en ontvangsten in te voegen, 
door aldus artikel.38 te wijzigen, de con
clusie van eiseres niet beantwoordt en 
zijn beslissing dus niet regelmatig met 
redenen omkleedt (schending van artikel 
97 (oud) van de GJ;"ondwet) en het !lrrest; 
door artike1 38 van de wet van 27 juli 
1971 alleen toe te passen op de rustpen
sioenen, de betekenis en de draagwijdte 
van die bepaling en van de bepalingen 
van de artikelen 37 van. dezelfde wet en 
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van artikel 7 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1976, ter uitvoering van arti
kel 34, eerste lid, van die wet, schendt 
(schending van die bepalingen) : 

W at het eerste en tweede onder
dee! betreft : 

Overwegende dat, volgens de vast
stellingen van het arrest, de rechts
vordering van eiseres strekt tot ver
oordeling van de verweerders tot 
betaling van een toelage « voor de 
uitkering van de overlevingspensioe
nen van de weduwen en wezen van 
het onderwij zend personeel die v66r 
1 juli 1971 zijn overleden of die na 
die datum zijn overleden maar v66r 
die datum in ruste werden gesteld »; 

Overwegende dat artikel 37 van 
de wet van 27 juli 1971 op de finan
ciering en de controle van de uni
versitaire instellingen, dat onder 
meer een artikel 5quater in de wet 
van 30 juli 1879 zoals het is gewij
zigd, heeft ingevoegd, betrekking 
heeft op de pensioenen van de pro
fessoren en andere personen, die 
« vanaf 1 juli 1971 » zijn benoemd; 
dat het aldus geen verband houdt 
met het geschil; 

Overwegende dat artikel 38 van 
dezelfde wet bepaalt dat « met in
gang van 1 juli 1971 jaarlijks aan de 
Universite Catholique de Louvain 
( ... ) een toelage wordt toegekend 
welke uitsluitend wordt aangewend 
voor de dienst der pensioenen van de 
leden van het onderwijzend perso
neel van deze inrichtingen, die v66r 1 
juli 1971 in ruste zijn gesteld. Die toe
lage is gelijk aan de financiiHe last 
welke werkelijk door elke inrichting 
voor de dienst der pensioenen wordt 
gedragen, bij toepassing van haar re
glement dat op 1 januari 1971 van 
kracht is ( ... ) »; 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van dat artikel 38 duidelijk 
blijkt dat de wetgever enkel de pen
sioenen beoogde van de leden van 
het onderwijzend persuneel die v66r 
1 juli 1971 in ruste werden gesteld 
en geenszins de pensivenen die aan 

hun rechtverkrijgenden werden be
taald; 

Overwegende dat de argumenten 
die eiseres uit de vroegere wetten 
en de voorbereiding ervan wil aflei
den, in de onderstelling dat ze ge
grond zijn, niet ter zake dienend 
zijn, vermits de bepalingen van de 
wet van 27 juli 1971 formeel zijn; 

Dat de artikelen 37 en 38 betrek
king hebben op twee verschillende 
gevallen en elkaar zonder strijdig
heid aanvullen; 

Dat de titel van hoofdstuk II van 
de wet << financiering van de emeri
taten en pensioenen van het onder
wijzend personeel » die de artikelen 
37 en 38 omvat, en artikel 37 welis
waar betrekking heeft, zoals reeds 
is gezegd, op de rust- en overle
vingspensioenen van de professoren 
die met ingang van 1 juli 1971 zijn 
benoemd; dat hij echter in artikel 
38, zonder dat het gaat om een ge
brek aan consequentie, alleen be
trekking heeft op de rustpensioenen 
van de leden van het onderwijzend 
personeel die v66r die datum in rus
te zijn gesteld; 

Overwegende dat voorts, zo al het 
tweede lid van artikel 38 verwijst 
naar het reglement dat op 1 januari 
1971 van kracht is, en dat, volgens 
eiseres, bepaalde dat zij overlevings
pensioenen voor haar rekening nam, 
het de toelage echter beperkt tot de 
financiele last welke door de univer
siteit wordt gedragen voor de dienst 
der pensioenen waarvan sprake is 
in het eerste lid; 

Dat uit het voorgaande volgt dat 
het arrest, door de vordering om de 
opgegeven redenen niet gegrond te 
verklaren, artikel 149 van de Grand
wet niet schendt en een juiste toe
passing maakt van de voormelde ar
tikelen 37 en 38; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, om 

te oordelen dat << het amendement 
(dat het laatste lid van het geamen-
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deerd ontwerp van artikel 38 vorm
de) overbodig is gebleken, vermits 
de teruggave niet noodzakelijk was 
geacht, daar de toelage aileen 
de (rust)-pensioenen dekte », niet 
steunt op de in het middel aange
haalde parlementaire voorbereiding 
waarvan het zelfs niets vermeldt; 
dat het derhalve daarvan geen met 
de bewoordingen ervan onverenig
bare uitlegging geeft en de bewijs
kracht niet miskent van de akte 
waarin zij voorkomen; 

Dat voorts, zoals verweerster zegt, 
het middel van belang is ontbloot, 
nu de draagwijdte die, volgens eise
res, zou moeten worden gegeven 
aan het feit dat voormeld amende
ment is weggevallen, de wettekst 
niet anders en niet verkeerd kon 
doen verstaan; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, nu 

het oordeelt dat « het feit dat punt 6 
van artikel 37 in de bij het konink
lijk besluit nr. 23 van 27 november 
1978 uitgevaardigde nieuwe tekst 
van artikel 37, niets afdoet aan de 
duidelijke bedoeling om het be
staande stelsel voor de leden van 
het onderwij zend personeel die v66r 
1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, niet 
te wijzigen », op de conclusie van ei
seres, nopens dat punt 6 van voor
meld artikel 37 antwoordt, door ze 
tegen te spreken; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Over de door verweerder tegen 

dat onderdeel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat eiseres niet zegt 
waarin artikel 34, eerste lid, van de 
wet van 27 juli 1971 zou zijn ge
schonden; 

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

Overwegende dat volgens het ar
rest, enerzijds, « de wet van 27 juli 
1971 aan de uitvoerende macht niet 
het recht verleent om de posten 111 
en 211 in voormeld artikel 7 in te 
voegen en aldus artikel 38 te wijzi
gen, aan te vullen of te vervangen » 
en, anderzijds, « (eiseres) tenslotte, 
maar te vergeefs, erop wijst dat het 
departement van Nationale Opvoe
ding en Nederlandse Cultuur, vanaf 
1 juli 1971 tot 29 maart 1979, toela
gen heeft toegekend voor de dienst 
zowel van overlevingspensioenen als 
van rustpensioenen van het onder
wijzend personeel dat v66r 1 juli 
1971 in ruste is gesteld; dat de eer
ste rechter terecht verklaart dat de 
voormelde omstandigheid ter zake 
niet dienend is ( ... ); dat de minister 
van Nationale Opvoeding, Franse 
sector, artikel 38 van de wet van 27 
juli 1971 juist heeft toegepast en dat 
de Nederlandse sector zich de 29ste 
maart 1979 akkoord heeft verklaard 
met het standpunt van de minister 
van N ationale Opvoeding en Franse 
Cultuur »; 

Dat het arrest, aldus, zcinder 
schending van de bepalingen van de 
artikelen 37 en 38 van de wet van 27 
juli 1971, antwoordt op de conclusie 
van eiseres nopens de bepalingen 
van artikel 7 van het koninklijk be
sluit van 8 april 1976, waarvan het 
impliciet vaststelt dat het ontwettig 
is, en de wijze waarop het departe
ment van Nationale Opvoeding en 
Nederlandse Cultuur artikel 38 tot 
de 29ste maart 1979 heeft toegepast; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 6, 6bis, 17, inzonderheid 
4°, en 97 (oud) van de Grondwet, 

doordat het arrest, de vordering tot te
rugbetaling van de weduwen- en wezen
rechten die eiseres met ingang van 1 juli 
1971 voor de leden van haar onderwij
zend personeel die v66r die datum zijn 
overleden of tot het emeritaat zijn toege
laten, met bevestiging van het beroepen 
vonnis gegrond verklaart, op grond dat 
artikel 38 van de wet van 27 juli 1971 be
paalt dat de toelage die aan de instellin-
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gen van het vrije hoger onderwijs wordt 
toegekend voor het onderwijzend perso
neel dat v66r 1 juli 1971 in ruste is ge
steld, uitsluitend wordt aangt~wend voor 
de rustpenSioenen, wat niet het geval is 
voor leden van het onderwijzend perso
neel die met ingang van 1 juli 1971 in 
ruste zijn gesteld, voor wie zowel de 
overlevingspensioenen als de rustpen
sioenen, krachtens artikel 37 van de wet 
van 27 juli 1971, ten laste vallen van de 
Staat, 

terwijl eiseres bij conclusie, en met na
me in haar tweede aanvullende conclusie 
had betoogd dat de wetgever in de wet 
van 27 juli 1971 hoofdzakelijk ernaar had 
gestreefd om aan de universitaire instel
lingen, zowel de officiiHe als de vrije, 
hetzelfde stelsel toe te kennen en dat de 
uitlegging van artikel 38 in die zin dat 
de overlevingspensioenen. waren uitge
sloten, tot gevolg had dat de vrije univer
siteiten minder voordelen hadden dan de 
rijksuniversiteiten, voor wie de Staat de 
overlevingsrenten voor zijn rekening 
neemt; geen overweging van het arrest 
op dat middel antwoordt en de beslissing 
dus niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 97 (oud) van 
de Grondwet); de ongelijke behandeling 
- zonder inachtneming van . enig ob
jectief gegeven ter verantwoording ervan 
- tussen de rijksuniversiteiten en de 
vrije universiteiten, met betrekking tot 
de betaling door de Staat van de overle
vingspensioenen van de leden van het 
onderwijzend personeel die v66r 1 juli 
1971 in ruste zijn gesteld, afbreuk doet 
aan de gelijkheid van de onderwijsinstel
lingen voor de wet; het arrest, dat artikel 
38 van de wet van 27 juli 1971 uitlegt als
of de overlevingspensioenen zijn uitge
sloten, dus schending inhoudt van de 
grondwetsbeginselen van non-discrimina
tie, die zijn neergelegd in de artikelen 6, 
6bis, en 17, inzonderheid 4°, (oud) van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het middel be
toogt dat de ongelijke behandeling 
tussen de rijksuniversiteiten en de 
vrije univertiteiten, in verband met 
de betaling . door de Staat van de 
overlevingspensioenen van de leden 
van het onderwijzend personeel die 
v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, 
afbreuk doet aan de gelijkheid van 
de onderwijsinstellingen voor de wet 
en derhalve de artikelen 6, 6bis en 

17, inzonderheid § 4, (oud) van de 
Grondwet schendt; 

Dat krachtens artikel 26, § 1, van 
de bijzondere wet· van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, het Arbi
tragehof bij wijze van prejudiciEHe 
beslissing uitspraak doet bij wege 
van arrest op vragen onder meer 
omtrent schending door een wet van 
de artikelen 6, 6bis en 17 (oud) van 
de Grondwet; 

Dat derhalve aan het Arbitragehof 
de hierna volgende vraag dient te 
worden gesteld; 

Om die redenen, houdt de uit
spraak aan totdat het Arbitragehof 
bij wijze van prejudiciele beslissing 
uitspraak heeft gedaan over de vol
gende vraag : schendt artikel 38 van 
de wet van 27 juli 1971 op de finan
ciering en de controle van de uni
versitaire instellingen de artikelen 
10, 11 en 24 (6, 6bis en 17 oud) van 
de Grondwet, in zoverre de erin be
doelde jaarlijkse toelage ten gunste 
van de opgegeven vrije universitaire 
instellingen wordt aangewend voor 
de dienst der pensioenen van de le
den van het onderwijzend personeel 
van die instellingen, die v66r 1 juli 
1971 in ruste zijn gesteld, met uit
sluiting van de dienst der overle
vingsrenten, terwijl, voor de rijksu
niversiteiten, de Staat die overle
vingspensioenen voor zijn rekening 
neemt? 

3 november 1994 - 1" kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Gerard. 
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10 BENELUX - PREJCDICIELE GESCHIL· 
LE:\1 - VERI>RAG BE.XELCX-GERECHTSHOF -
EEN VOOR DE DRIE BEXELCX-LAXDEN GE-
1\IEEXSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL - RE-

·. GEL .DIE KRACHTEXS HET VERDRAG ALS GE
MEEXSCHAPPELIJK IS AAXGEWEZEN - CIT
LEGGI:\IG - BIJ HET HOF VA:\! CASSATIE 
AAXHANGIGE ZAAK - VRAAG OPGEWORPEN 
1:\1 DIE ZAAK - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VA:\! CASSATIE - CITZOXDERING. 

20 DWANGSOM - HOOFDVEROORDELIXG 

- NIET-CITVOERI:IiG - BEGRIP. 

30 DWANGSOM - OPHEFFIXG - SCHOR

SIXG - VER:\TIXDERIXG - VOORWAARDE. 

1° Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, 
die als dusdanig is aangewezen, krach
tens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechts
hof in een voor het Hof -van Cassatie 
.aanhtwgige zaak is opgeworpen, moet 

. het Eof, in de, regel, die vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof voorleggen (1); 
het Hof van Cassatie is evenwel van 
die verplichting vrijgesteld if!_dien · ~et 

· ·van oordeel is did er rederlljkerWIJZe 
· geen twijfel kari bestaan omtrent de 

oplossing van de gerezen vraag van 
uitleg. (Impliciet.) (Artt. 1", en 6.4, 1", 
Benelux-Gerechtshof.) 

2° Op vordering van een der partijen 
kari de rechter de wederpartij veroor
delen tot betaling van een dwangsom, 

. bij niet-uitvoering van de hoofdveroOJ;
deling; niet vereist is evenwel dat d1e 
niet-uitvoering te wijten is aan een 
weloverwogen bedoeling van de schul

. denaar om aan de hoofdveroordeling 
niet te voldoen. (Artt. 1385bis Ger.W.) 

3° Aileen de vaststellirig door de rechter 
van de onmogelijkheid voor de schul
denaar om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen, kan de rechter in staat 
stellen de gehele of gedeeltelijke vrij
stelling van betaling van de dwangsom 

. (1) Cass., 6 mei 1993, A.R. nr. 9541 (A.C., 
1993, or. 223). 

toe te staan. (Artt. 1385bis en 1385quin-
quies Ger.W.) · 

(STCDIO 1\IAGAZI'-'E N.V. T. OFFPRESS N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0528.F) 

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

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen l385bis, eerste lid, 
1385quater en 1385quinquies van het Ge
rechtelijk Wetboek, ' 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om een dwangsom van 1.250.000 frank _te 
betalen vermeerderd met de gerechte
lijke interest en . de rent~, op grol):d : 
« met betrekking tot het e1sbaar .karak
ter van de dwangsom, dat gei:ntimeerde 
(thans eiseres) tevergeefs be~oogt,~l<it de 
vereisten voor het verschuld1gd Z!Jn van 
een dwangsom te dezen geenszins wareri 
vervuld, omdat de. drukk(!r SCIA om re~ 
den buiten zijn wil de. tijdschriften aan 
de Nouvelles Messageries de la Presse, 
parisienne (NMPP) >:ia Parijs had gele
verd in plaats van de voor appellante 
(thans verW-eerster) bestemde exempla
ren· rechtstreeks naar Belgie te sturen. 
en dat er bovendien een vergissin.g .bij 
het inpakken was begaan, aangezien .iri 
800 van de 8000 e:Xemplaren de Belgische 
bijlage ontbrak, we ike · moeilijkheden, 
voor de volgende nummers werden opge
lost. Dat die omstandigheid inimers gee:q. 
onmogelijkheid uitmaken, in de· z'in van 
artikel 1385 (quinquies) van het G~rech
telijk Wetboek, om de veroordeling uit te 
voeren, en dat bovendien, zoals appellar
te (thans verweerster) terecht bek!em
toont de fout of de tekortkomingen vari 
dege~e die voor gei:ntimeerde (thans ei
seres) met de uitvoering zijn belast_voor 
die partij geen vreemde oorzaak mtma
ken •, 

terwijl ingevolge artikel 1385bis, eerste 
lid van het Gerechtelijk Wetboek, de 
re~hter de · schuldenaar kan verciordelen 
tot betaling van een geldsom, dwangsom 
genaamd, voor het geval dat aari _de 
hoofdveroordeling niet wordt voldaan, 
onverminderd het recht op schadevergoe
ding indien daartoe gronden zijn; artikel 
1385quinquies daaraan toevoegt 'dat de 
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rechter die een dwangsom heeft opge
legd de dwangsom kan opheffen of op
schorten in geval van blijvende of tijde
lijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijk
heid voor de veroordeelde om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen; uit die be
palingen blijkt dat de dwangsom een 
straf is, een middel om de uitvoeririg op 
te leggen, en geen vergoeding van de 
schade die voortvloeit uit de wanuitvoe
ring van de veroordeling; het eisbaar ka
rakter ervan derhalve impliceert dat de 
veroordeelde zich .heeft willen onttrek
ken aan de uitvoering van de veroorde
ling of zich althans heeft onthouden niet
tegenstaande de betekening van de be
slissing waarbij hij is veroordeeld; het 
arrest tevergeefs opwerpt dat de uitvoe
ring . te dezen niet onmogelijk was; het 
niet de vraag is of eiseres aan de veroor" 
deling had kunnen voldoen, maar of de 
dwangsom verbeurd is (artikel 1385qua
ter), terwijl eiseres het bevel van de 
rechter helemaal riiet heeft veronacht
zaamd; zij in werkelijkheid niet verbeurd 
is en door de :rechter niet kon- worden 
vereffend, nu het arrest niet ontkent dat 
eiseres de veroordeling heeft willen uit
voeren en aldus de beslissing van het ge
recht heeft willen naleven; daaruit v6lgt 
dat het arrest; door eiseres te veroorde
len 'tot · betaling van een geldsom van 
1.250.000 frank als dwangsom, op grond 
dat de uitvoering van het bevelschrift 
van: 12 oktober 1990 niet onmogelijk is, 
maar dat de wanuitvoering te wijten is 
aan de tekortkoming van « de persoon 
die door eiseres met de uitvoering is be
last », zonder vast te stellen dat die· te
kortkoming gewild was of althans aan
vaard werd, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van de in 
de aanhef van het middel aangewezen 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat . artikel 1385:bis 
van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat « de rechter op vordering 
van een der partijen de wederpartij 
kan veroordelen tot betaling van 
een geldsom, dwangsom genaamd, 
voor het geval dat aan de· hoofdver
oordeling niet wordt voldaan, onver
minderd het recht op schadevergoe
ding indien daartoe gronden zijn .»; 
dat die bepaling, voor het verschul
digd zijn van de dwangsom, niet 
vereist dat de wanuitvoering van de 
hoofdveroordeling te wijten is aim 
een weloverwogen bedoeling van de 

schuldenaar om daaraan niet te vol
doen; 

Ov~rwegende dat, naar luid van 
artikel 1385quinquies van het Ge
rechtelijk Wetboek, « de rechter die 
een dwangsom heeft opgelegd, op 
yordering van de veroordeelde de 
dwangsom kan opheffen, de looptijd 
ervan:opschorten gedurende de door 
hem te bepalen termijn of de 
dwangsom verminderen ingeval van 
blijvende of tijdelijke, gehele of ge
deeltelijke onmogelijkheid voor de 
'veroo'rdeelde om aan de hoofdver
oordeling te voldoen »; dat uit dat 
artikel yolgt dat aileen de vaststel
ling door de rechter van de onmoge
lijkheid voor de schuldenaar om aan 
de hoofdveroordeling te voldoen, de 
rechter in staat kan stellen gehele 
of gedeeltelijke vrijstelling van beta
ling van de- dwartgsom toe te st~an; 

Dat het hof van beroep, nu het 
vaststelt dat eiseres niet voldaan 
had aan. de te haren laE;te uitgespro
ken hoofdveroordeling en oordeelt 
dat de door haar aangevoerde om
standigheden geen onmogelijkheid 
vormen in de zin van artikel 
1385qliinquies van het Gerechtelijk 
W etboek om aan de veroordeling te 
voldoen, zijn beslissing dat de voor
waarden voor het opeisbaar karak
ter van de dwangsom ·vervuld wa
ren, naar recht verantwoordt; 

!)at het .middel faalt naar recht; 

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

3 november 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggf;Jver: de h. Rappe. - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal . - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Delahaye. 
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Nr. 472 

1 • KAMER - 3 november 1994 

1° HUWELIJK - WEDERZIJDSE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN -
BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK 
- VEROORDELING TOT DIE B!JDRAGE -
RECHTERLIJKE BESLISSING - GEVOLGEN -
DUUR. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN - ECHTGENOTEN - BIJ. 
DRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK
VEROORDELING TOT DIE BIJDRAGE - RECH
TERLIJKE BESLISSING - VERVAL. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID -
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - BESLAGRECH
TER - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - GEVOLG - BIJDRAGE IN DE 
LASTEN VAN HET HUWELIJK - VEROORDE
LING TOT DIE BIJDRAGE - RECHTERLIJKE 

. BESLISSING - U!TVOERBARE TITEL - VER
VAL. 

4° BESLAG - ALGEMEEN - BESLAGRECH
TER - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BE
VOEGDHEID - ECHTSCHEIDING EN SCHEI
DING VAN TAFEL EN BED - GEVOLG -
B!JDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK 
- VEROORDELING TOT DIE BIJDRAGE -
RECHTERLIJKE BESLISSING - UITVOERBARE 
TITEL - VERV AL. 

1° en 2° De verplichting voor iedere echt
genoot om bij te dragen in de Jasten 
van het huwelijk naar zijn vermogen, 
heeft alJeen zin wegens het bestaan 
van het huwelijk; daaruit volgt dat de 
rechterlijke beslissing waarbij een der 
echtgenoten wordt veroordeeld om bij 
te dragen in de lasten van het huwe
Iijk, geen effect meer sorteert bij de 
overschrijving van het dictum van de 
eindbeslissing waarbij de echtschei
ding wordt toegestaan (1). (Art. 221 
B.W.) 

(1) Zie Cass., 30 april 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 922) met cone!. proc.-gen. R. Hayoit de 
Termicourt; Cass., 10 juni 1977 (A.C., 1977, 
1044). 

3° en 4° De beslagrechter is bevoegd om 
vast te steiJen dat de rechterlijke be
slissing, waarbij een echtgenoot wordt 
veroordeeld om bij te dragen in de las
ten van het huwelijk naar zijn vermo
gen, wegens de overschrijving van de 
echtscheiding, vervallen is (2). (Art. 
221 B.W.; art. 1395, eerste lid, Ger.W.) 

(V ... B. .. T. V ... H. .. ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. c.~4.0149.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 213, 221, 2242, 2244, 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek, 444, 452, 496, 508 
van boek III van het Wetboek van Koop
handel, 1278, 1395 en 1396 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, met wijziging van 
het beroepen vonnis, beslist dat het be
vel van 23 juni 1992 geldig is tot beloop 
van een bedrag van 2.100.000 frank, de 
incidentele vordering wegens tergend en 
roekeloos beroep afwijst en eiser veroor
deelt in de kosten van beide instanties, 
en doordat het arrest die beslissingen 
verantwoordt door de overweging dat 
« de titel waarvan de uitvoering wordt 
gevorderd • - te dezen, de vonnissen 
van 22 december 1978 en 3 februari 1982 
waarbij eiser werd veroordeeld om aan 
verweerster 20.000 frank per maand te 
betalen als bijdrage in de lasten van het 
huwelijk -, « ongeacht zijn ancienniteit, 
actueel blijft tot hij door een beslissing 
van de bodemrechter wordt ontkracht; 
dat het niet aan de beslagrechter staat 
de gevolgen ervan te beperken; dat de 
verschuldigde rentetermijnen bijgevolg 
teruggaan tot de maand september 1983, 
rekening houdend met de vijfjarige ver
jaring en de stuiting van de verjaring tij
dens het faillissement (van eiser); dat de 
uitvoering dus kan worden geeist, op ri
sico van (verweerster) en onder voorbe
houd van (eisers) recht om later de te
rugbetaling te eisen van de rentetermij-

(2) Zie Cass., 29 sept. 1936, A.R. nr. 5012 
(A.C., 1987, nr. 53), en 28 sept. 1990, A.R. nr. 
6925 (ibid., 1990-91, nr. 46). 
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nen die ten onrechte zouden zijn be
taald, ten belope van acht jaar en negen 
maanden achterstallige rentetermijnen, 
of 105 maanden aan 20.000 frank per 
maand, zijnde 2.100.000 frank, exclusief 
indexeringen, op de dag van het bevel », 

terwijl, eerste onderdeel, nu de uitke
ring tot levensonderhoud die de vrede
rechter aan een echtgenoot ten laste van 
de and.ere echtgenoot toekent als bijdra
ge in de lasten van het huwelijk, met 
toepassing van artikel 221 van het Bur
gerlijk Wetboek, een uitvoeringsmodali
teit is van de verplichting tot hulpverle
ning die artikel 213 van dat wetboek aan 
elke echtgenoot oplegt, het vonnis dat 
die uitkering toekent geen enkele uitwer
king meer heeft voor de toekomst en, in
zonderheid, geen uitvoerbare titel voor 
de toekomst vormt, na de overschrijving, 
door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, van het dictum van de beslissing 
waarbij de echtscheiding wordt toege
staan; anderzijds, de beslagrechter be
voegd is om te beslissen of het vonnis 
dat, v66r het echtscheidingsgeding, aan 
een van de echtgenoten een uitkering tot 
levensonderhoud heeft toegestaan op 
grond van de verplichting tot hulpverle
ning, uitvoerbaar blijft na de overschrij
ving van de echtscheiding; uit het arrest 
volgt dat bij een op 27 mei 1983 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
gewezen vonnis de echtscheiding tussen 
partijen werd toegestaan en dat het 
dictum van dat vonnis op 9 september 
1983 is overgeschreven; uit die vaststel
lingen volgt dat de verplichting tot 
hulpverlening te dezen op die datum een 
einde heeft genomen, met het gevolg dat 
de vonnissen van 22 december 1978 en 3 
februari 1982 eveneens op die datum 
voor de toekomst geen uitvoerbare titel 
meer vormen; daaruit volgt dat het ar
rest, door te beslissen dat de uitvoering 
van die vonnissen kan worden gei:\ist 
« tot beloop van acht jaar en negen 
maand achterstal ( ... ) te weten 2.100.000 
frank ( ... ) op de dag van het bevel » van 
23 juni 1992, het beginsel miskent dat de 
echtscheiding voor de toekomst de huwe
lijksband verbreekt en bijgevolg een 
einde maakt aan de verplichting tot 
hulpverlening en dus ook voor de toe
komst de gevolgen opheft van de vroeger 
met toepassing van de artikelen 213 en 
221 van het Burgerlijk Wetboek gewezen 
gerechtelijke beslissingen (schending 
van de artikelen 213, 221 van het Burger
lijk Wetboek en 1278 van het Gerechte
lijk Wetboek); 

W at betreft het eerste onderdeel : 

Over het middel : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest volgt, ener
zijds, dat eiser bij vonnis van 22 de
cember 1978 van de vrederechter te 
Ukkel, bevestigd door een vonnis 
van 3 februari 1982 van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel, 
is veroordeeld tot betaling van 
20.000 frank per maand aan ver
weerster als bijdrage in de lasten 
van het huwelijk en dat eiser zich 
verzet tegen de uitvoering van die 
beslissingen, anderzijds, dat de echt
scheiding tussen partijen is toege
staan bij vonnis van 25 mei 1983, 
waarvan het dictum op 9 september 
1983 is overgeschreven; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 1395, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, alle vorderingen 
betreffende bewarende beslagen en 
middelen tot tenuitvoerlegging voor 
de beslagrechter worden gebracht; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 221 van het Burgerlijk Wetboek 
iedere echtgenoot in de lasten van 
het huwelijk moet bijdragen naar 
zijn vermogen; dat die verplichting 
alleen zin heeft wegens het bestaan 
van het huwelijk; 

Overwegende dat bijgevolg de be
schikking waarbij de vrederechter 
een echtgenoot veroordeelt om bij te 
dragen in de lasten van het huwe
lijk, geen uitwerking meer heeft 
vanaf de overschrijving van het 
dictum van de eindbeslissing waar
bij de echtscheiding wordt toege
staan; dat de beslagrechter bevoegd 
is om vast te stellen dat de titel 
waarvan de uitvoering wordt geeist 
wegens die overschrijving vervallen 
is; 

Overwegende dat het arrest, dat 
oordeelt dat verweerster de uitvoe
ring kan eisen van voormelde be
schikking tot beloop van de sedert 
september 1983 verschuldigde rente
termijnen, zonder dat de beslagrech-
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ter de gevolgen daarvan mag beper
ken, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; · 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

3 november 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Gerard en De Bruyn. 

Nr. 473 

1 • KAMER - 4 november 1994 

CASSATIEBEROEP - BURGERL!JKE ZA· 
KEN - BESL!SS!NGEN VATBAAR VOOR CAS
SATIEBEROEP - BESL!SSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- BEPAL!NG VAN DE TERM!JNEN OM CON
CLUSIE TE NEtVIEN EN VAN DE RECHTSDAG. 

Tegen de beschikking van de voorzitter 
of iran .de door hem aangewezen rech
ter die, met toe passing van art . . 747, 
§ 2, ·Ger. W., de termijnen om conclusie 
te nemen en de rechtsdag bepaalt, 
staat geen cassatieberoep open (1). 
(Art. 747, § 2, vijfde lid, Ger.W.) 

(1)" Zie G. DELEVAL, «De wet van 3 augustus 
1992. tot wijziging van het Gerechtelijk Wet
bo.ek (art. 16 tot 26 en 31 tot 33) : het in staat 
stellen der zaken "• in Het vei·nieuwd geJ·ech
telijk recht, Intel'universitair centrum voor ge
rechtelijk recht (ed.), Kluwer, 1992, 131. 

(MARTENS T. KNAPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0534.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 30 april 1993 ge
wezen door de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren en op het bestreden von
nis, op 25 oktober 1993 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg aldaar; 

I. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beschikking van 30 
april 1993: 

Over het door verweerster opge
worpen middel van niet ontvanke
lijkheid van de voorziening : de be
schikkingen door de voorzitter ge
wezen overeenkomstig artikel 747, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
zijn niet vatbaar voor enig rechts
middel: 

Overwegende dat, krachtens het 
te dezen toepasselijke artikel 474, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
de voorzitter of de partijen, de termij
nen om conclusies te nemen en de 
rechtsdag kan bepalen, en dat tegen 
zijn beschikking geen rechtsmiddel 
openstaat; 

Dat de voorziening, in zoverre zij 
gericht is tegen de beschikking van 
de voorzitter van 30 april 1993, niet 
ontvankelijk is; 

Dat het door verweerster opge
worpen middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

4 november 1994 - 1" kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter ~ Verslaggever: de h. Wau
ters - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Bresseleers, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Houtekier en De Gryse. 
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1 • KAMER - 4 november 1994 

VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - STUK WAAROP 
DE RECHTER ZIJN BESLISSING MAG GRON
DEN. 

De rechter mag zijn beslissing gronden 
op elk stuk dat hem regelmatig is 
overgelegd, zelfs indien de partijen het 
in hun conclusie niet vermelden (1). 
(Art. 743, tweede "lid, Ger.W.) 

(VAN LOOVEREN T. JANSSEN) 

(A.R. nr. C.94.0147.N) 

4 november 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Delahaye en De Gryse. 

Nr. 475 

3" KA!'IIER - 7 november 1994 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- Bt:R
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - El"'DVON
NIS -- BEGRIP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGEL!NG 
- DRI;'o/GENDE REDEN - EINDVONNIS - HO
GER BEROEP. 

Noot arrest nr. 474 : 

(1) Cass., 12 nov. 1987, A.R. nr. 7929 (A.C., 
1987 ·88, nr. 156); 

1 o Een vonnis waarbij uitspraak wordt 
gedaan over de ontvankelijkheid van 
een rechtsvordering is een eindvonnis 
(1). (Art. 19, Ger.W.) 

zo Een vonnis inzake ontslag wegens 
dringende · reden van een beschermde 
werknemer dat uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid van de vordering, is 
een eindvonnis en derhalve vatbaar 
voor hager beroep. (Art. 10, laatste lid, 
en 11, § 1, wet 19 maart 1991). 

(COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS 
LITS ET DU TOURISME N.V. T. LONDERS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0D51.N) 

HET HOF; - Gelet ophet bestre
den arrest, op 11 augustus 1993 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het mid del, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 10, laatste 
lid, en 11, § 1, van de wet van 19 maart 
1991, houdende bijzondere ontslagrege
ling voor de personeelsafgevaardigden in 
de ondernemingsraden en in de comites 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaF 
ing van de werkplaatsen, alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 
en van art. 19 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de appelrechters het hager be
roep van verweerder ontvankelijk en toe
laatbaar verklaren en vervolgens ge
grond, en aldus de oorspronkelijke vor
dering van eiseres tot erkenning van de 
tegen verweerder ingeroepen dringende 
reden niet ontvankelijk verklaren en ei
seres tot de kosten van beide aanleggen 
veroordelen, daarbij onder meer overwec 
gende, ten aanzien van de ontvankelijk
heid van het hager beroep van. vervieer
der : « Het hager beroep werd tijdig en 
op geldige wijze ingesteld, wat overigens 
niet wordt betwist en is derhalve wat dit 
punt betreft ontvankelijk. De vraag stelt 
zich echter. of hager beroep kon worden 
aangetekend tegen het vonnis van 11 
mei 1993, Enerzijds bevat dit vonnis een 
beslissing. m.b.t. de betwisting over de 
ontvankelijkheid van de procedure, waar 
in het. beschikkerid. gedeelte wer9 ver-

(1) Zie : Cass., 28 juni 1982 (A.C., 1931-82, nr. 
653). 
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meld dat de vordering ontvankelijk was. 
Anderzijds meende de arbeidsrechtbank 
dat neg bijkomende gegevens dienden te 
worden voorgelegd, vooraleer zij een be
slissing over de grand van de zaak ken 
nemen. Hiertoe werden de debatten 
heropend en werden aan (eiseres) een 
reeks bijkomende inlichtingen gevraagd. 
Het lijkt nuttig de wettelijke bepalingen 
te citeren die in de wet van 19 maart 
1991, die deze specifieke procedure re
gelt, betrekking hebben op het aanteke
nen van hager beroep. Artikel 10 laatste 
alinea bepaalt : "Aile vonnissen worden 
aan de partijen ter kennis gebracht bij 
gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag 
na de uitspraak. Ze zijn niet vatbaar 
voor verzet en, behalve het eindvonnis, 
zijn ze niet vatbaar voor hager beroep ". 
Artikel 11, § 1 stelt : " Tegen het eindvon
nis van de arbeidsrechtbank kan met 
een verzoekschrift hager beroep aangete
kend worden binnen tien werkdagen 
vanaf de betekening ... ". Uit deze wette
lijke bepalingen kan niet worden afge
leid wat onder eindvonnis wordt ver
staan. Er kan aangenomen worden dat 
het de bedoeling van de wetgever is ge
weest te vermijden dat hager beroep 
werd aangetekend om de procedure te 
vertragen. Hier kan verwezen worden 
naar de Memorie van Toelichting waarin 
gesteld werd dat de gerechtelijke proce
dure werd aangepast " met het oog op 
een snelle afhandeling zonder daarom 
onredelijk te zijn en met inachtname 
van de rechten van de partijen; ... " (Me
marie van Toelichting, Senaat, 1990-1991, 
6.11.1990, 1105, p. 4). Ook in het Advies 
691 van 26 maart 1981 van de Nationale 
Arbeidsraad werd eerder gewezen op het 
fundamenteel beginsel van de rechten 
van de verdediging en op de rechtszeker
heid die in de procedure moeten terug te 
vinden zijn (p. 3 en 6). Bij de artikelsge
wijze bespreking in deze Memorie van 
Toelichting wordt eveninin enige aanwij
zing gevonden omtrent de interpretatie 
van het begrip eindvonnis. Daartegen be
vatten de artikelen 5, 8 en 10 van de wet 
van 19 maart 1991 expliciet een vermel
ding van de tussenvonnissen · waartegen 
geen hager beroep mogelijk is. Er meet 
vastgesteld worden dat een vonnis, waar
in uitspraak wordt gedaan over de ont
vankelijkheid van de vordering en waar
in, wat de grand van de zaak betreft, de 
debatten worden heropend, hieronder 
niet terug te vinden is. Bovendien ver
schilt de inhoud van het vonnis van 
11 mei 1993 essentieel van de vonnissen 
vermeld in de artikelen 5, 8 en 10. Deze 

laatste betreffen immers geen beslissing 
omtrent een opgeworpen juridisch ge
schilpunt. Evenmin werd in het Advies 
691 van de N.A.R. deze specifieke situa
tie onderzocht. Enkel tussenvonnissen, 
waarin onderzoeksmaatregelen worden 
bevolen, werden nader bekeken. Uit de 
artikelen 10 laatste lid en artikel 11, § 1 
wet 19 maart 1991 kan niet zonder meer 
worden afgeleid dat onder het eindvon
nis niet wordt begrepen de situatie, zeals 
deze voorkomt in het betwiste vonnis 
van 11 mei 1993. Het respect voor de 
rechten van de partijen, waarnaar meer
maals werd verwezen, kan doen veron
derstellen dat elke definitieve beslissing, 
die een juridisch geschilpunt betreft, en 
een recht van een van de partijen aanbe
langt, wat in (:asu het geval is, daar de 
procedure staat of valt door een al dan 
niet ontvankelijkheidsverklaring, het 
eindvonnis betreft waartegen hager be
roep kan worden aangetekend. Reeds 
voor de publikatie van de wet van 19 
maart 1991 werd gewezen op "een merk
waardig staaltje van logistiek" in de ver
melde artikelen. (T. Balthazar, De nieu
we ontslagbescherming van kandidaten 
en verkozenen, in Ondernemingsraad en 
Veiligheidscomite: een nieuwe legisla
tuur, Studiedag Associare 23.11.1990, p. 
39). De definitieve wettekst werd aange
past, maar zeals blijkt onvoldoende dui
delijk. (R.C., Goffin en B. Maingain, Le 
regime de licenciement des delegues du 
personnel et des candidats delegues du 
personnel aux conseils d'entreprises et 
aux comites de securite et d'hygiene. 
Soc. Kron., 1991, p. 208). Bij dergelijke 
formulering lijkt het aangewezen beroep 
te doen op de beginselen van het Ge
rechtelijk Wetboek. Overeenkomstig arti
kel 19 is het vonnis een eindvonnis in zo
verre daarmee de rechtsmacht van de 
rechter over een geschilpunt uitgeput is. 
Hieruit blijkt dat het vonnis definitief js 
in de mate de rechtsmacht van een rech
ter, om uitspraak te doen over een be
twist punt over de grand van de zaak of 
over een incident, is uitgeput. (A. Fet
tweis, Manuel de procedure civile, Facult
e de droit, d'economie et de sciences so
dales de Liege, 1985, nr. 342; J. Laenens, 
De bevoegdheid ratione summae, de aan
Jeg en de regeling van bevoegdheidsinci
denten, in het vernieuwd gerechtelijke 
recht, Bibliotheek van Gerechtelijke 
Recht, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1992, tweede gewijzigde druk, p. 76). In 
de gegeven omstandigheden meet wor
den aangenomen dat het vonnis van 11 
mei 1993, waar het uitspraak doet over 
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het geschilpunt van de ontvankelijkheid, 
het eindvonnis is waartegen overeen
komstig artikel 10 laatste lid en artikel 
11, § 1 wet 19 maart 1991 hager beroep 
kan worden aangetekend. (B. Mergits, 
Bespreking van het ontslag tot welbe
paalde redenen, in Aanwerven, Tewerk
stellen, Ontslaan, ,Kluwer Rechtsweten
schappen, p. 204-400) "• 

terwijl, krachtens art. 11, § 1, van de 
wet van 19 maart 1991, slechts hager be
roep kan worden aangetekend binnen de 
termijn en in de vorm door deze bepa
ling gepreciseerd, tegen het eindvonnis 
van de arbeidsrechtbank; art. 10, laatste 
lid in fine van de wet trouwens nog stelt 
dat slechts het eindvonnis vatbaar is 
voor hager beroep; 

De wetgever met de term « eindvon
nis , de beslissing van de arbeidsrecht
bank beoogt ten aanzien van de erken
ning van de dringende reden en daarbij 
klaarblijkelijk afwijkt van de gemeen
rechtelijke betekenis die deze term in 
art. 19 van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft, zoals ten andere de procedurere
gels voor het aantekenen van hager be
roep, voorgeschreven in art. 11 van de 
wet van 19 maart 1991 afwijken van de 
gemeenrechtelijke .regels inzake beroep 
uit het Gerechtelijk Wetboek; 

zodat de appelrechters door onder ver
wijzing naar art. 19 Gerechtelijk Wet
hoek het hager beroep van verweerder 
tegen het vonnis a quo, dat slechts uit
spraak doet over de ontvankelijkheid 
van de vordering, ontvankelijk en ge
grond te verklaren en door vervolgens 
zelf uitspraak ten grande te doen, de 
draagwijdte van de term « eindvonnis » 
in de artikelen 10 en 11 van de wet van 
19 maart 1991 miskennen en verkeerde
lijk steunen op de betekenis van die 
term in art. 19 Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 10, laatste lid, en artikel 11, § 1, 
eerste lid, van de wet van 19 maart 
1991 houdende bijzondere ontslagre
geling voor de personeelsafgevaar
digden in de ondernemingsraden en 
in de comites voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kan· 
didaat-personeelsafgevaardigden, 
enkel tegen het eindvonnis van de 
arbeidsrechtbank hoger beroep kan 
aangetekend worden; 

Overwegende dat die bepaling toe
passing vindt op elk eindvonnis dat 
de arbeidsrechtbank in de zaak 
wijst; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis van 11 mei 1993 onder meer 
de vordering van eiseres ontvanke
lijk verklaarde; dat die beslissing 
een eindvonnis is in de zin van arti
kel 19, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest dat 
beslist dat het hoger beroep ontvan
kelijk is tegen het vonnis van 11 
mei 1993 in zoverre het uitspraak 
doet over de betwisting over de ont
vankelijkheid van de vordering, zijn 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 november 1994 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Bourgeois -
Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 476 

3" KAMER - 7 november 1994 

ARBEIDSONGEVAL TOEPASSJ:\"GS-
SFEER. PERSQ!';E~ - BESTAANSVOORWAAR
DEN ARBE!DSONGEVAL- GEEN PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS - OVEREENKOMST - GEVOLG. 
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Niet naar recht verantwoord is de besli.s
sing van de rechter,' die vaststelt dat 
er blijkens de deskundigenverslagen 
geen plotselinge gebeurtehis is ge
weest en het bestaan van een arbeids
ongeval aanneemt,. op grand datpaftij
en desbetreffende een overeenkomst. 
.hebben gesloten. (Art. 6, .§ 2, Arbeids-. 
ongevallenwet.) · 

(FEDERALE VERZEKER!NGEN T. BAMMENS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0077.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre~. 
den arrest, o'p 22 november 1993 
door het Arbeidshof te . Antwerpen, 
afdeling Hasselt, gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld . als · 
volgt : schending van de artikelen 6, 
1108, 1131, 1133, 1350, 4" en 1354 van het 
Burgerlijk Wetboek, artikelen 6, § 2 en 
§ 3 (§ 3 zoals toegevoegd bij artikel 1 van 
de wet van 7 juli 1978), 7 en 9 van deAr
beidsongevallenwet van 10 april1971, 

doordat het Arbeidshof het hoger be
roep ·van eiseres · waarmee .zij het be
staan van een arbeidsongeval betwistte 
omdat een constitutief bestariddeel ervan 
ontbrak, · nl. de plotselinge gebeurtenis 
zcials vereist bij artikel·9 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, onge
grond verklaarde op grond van de vol
gende motieven : « De· probleemstelling 
reduceert zich tot de gevolgen in rechte 
van de inhoud der besluiten welke (eise
res) in eerste aanleg heeft genomen ( ... ). 
(Eiseres) heeft in haar laatste besluiten 
uitdrukkelijk vermeld: "(Eiseres) gaat 
akkoord met de besluiten van de deskun
dige. Om deze redenen behage het de 
Rechtbank het aanvullend verslag van 
dokter Orye te bekrachtigen. " Tussen 
partijen is er derhalve een overeenkomst 
ontstaan. Een overeenkomst terzake van 
vergoeding van de schadelijke gevolgen 
van een arbeidsongeval is en blijft een 
overeenkomst, al is voor haar bestaan de 
bekrachtiging van de arbeidsrechtbank 
vereist, in casu heeft de arbeidsrecht
bank recht gedaan naat het akkoord tus
sen partijen. Dergelijke overeenkomst 
kan worden aangevochten wegens dwa
lipg, bedr.og ·Of geweld ( ... ). De dwaling is 
een grand tot nietigheid Emer overeen~ 
komst wanneer: deze petrekkirig heeft op 
de essentiele bestanddelen ervan. eiJ. bo-

vendien onverschoonbaar is, hetgeen dan 
no·g moet worden bewezen ( ... )·. (Eiseres) 
kan ontegensprekelijk niet aantonen dat 
zij · door ·· (verweerder) in dwaling werd 

' gebracht, dat deze dwaling bovendii:m on
verschoonbaar is. ( ... ) Door alsdan te be
sluiten dat de bevindingen van de . des
kundige mqeten worden bekrachtigd 
heeft (eiseres) duidelijk te kennen gege-

' ven dat zij het plotseling zwellen van de 
pols zelf. als een plotseling feit heeft er
kend. (Eiseres) heeft wel degelijk kennis 
genomen van alle deskundigenverslagen, 
gezien zij er zelf naar verwijst. In hoofde 
van de wetsverzekeraar, waarvan zeker 
mag worden verondersteld dat. deze de 
juridische .gevolgen van een ingenomen 
standpunt kan inschatten, kan geen ver
schoonbare dwaling worden weerhouden.· 
Uit dit alles volgt dat er tussen partijen 
eim overeenkomst is tot stand gekomen, 
welke niet met een interne nietigheid is 
behept, en waarvan partijen de bekrach
tiging vroegen door de Arbeidsrechtbank 
en bovendien bekwamen "• 

terwijl een « arbeidsongeval , bij arti
kel 7 van ·de Arbeidsongevallenwet van 
10 aptil 1971' wordt gedefinieerd als elk 
ongeval dat een werknemer tijdens · en 
door· het feit van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst overkomt en dat een 
letsel veroorzaakt; ·de getroffene voor het 
bewijs yan een arbeidsongeval lo~ter het 
bestaan van het letsel en een plotselinge 
gebeurtenis moet aantonen dvereenkom
stig artikel 9 va.n de Arbeidsongeva.llen
wet; deze . bepalingen die de vereisten 
voor het bestaari vaii een arbeidsongeval 
aanduiden; van opiombare orde zijn; iede
re overeenkqmst welke (!en ongeoorloof
de ocirzaak of ongeoorloofd voorwerp zou 
hebben doordat zij strijdig is met deze 
bepalingen van openbare orde, van 
rechtswege nietig zou zijn; bijgevcilg ie
dere overeenko:mst waarbij vergoedingen 
uit hoofde van een beweerd arbeidsonge
val, zouden worden toegekend en. waar
vim .'na onderzoek blijkt dat het ongeval 
niet beantwoordt aan de wettelijke defi
nitie van het be grip arbeidsongeval, van. 
rechtswege · nietig zou zijn; de rechter bij 
uitspraak over de rechten van. de getrof
fene en zijn rechthebbende ambtshalve 
nioet nazien of de bepalingen van de wet 
nageleefd worden (art. 6, § 3, van de Ar
beidsongevallenwet); het bewijs van een 
arbeidsongeval aldus geen !outer feitelijk 
gegeven doch een rechtskwestie uit
maakt en derhalve niet door middel van 
een bekentenis kan geleverd worden 
daar de bekentenis, zo de gerechtelijke 
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als de buitengerechtelijke. geen betrek
king kan hebben op zaken waarover de 
wet niet toelaat te beschikken of dadin
gen te treffen; 

zodat het arrest, door aan te nemen 
dii.t « de probleemstelling », in casu de 
vraag of de feiten al dan niet een ar
beidsongeval uitmaakten, « zich redu
ceert tot de gevolgen in rechte van de 
besluiten welke (eiseres) in eerste aanleg 
heeft genomen » en vervolgens op grand 
van een analyse van een overeenkomst 
gesloten tussen eiseres en verweerder 
tot vergoeding van de schadelijke gevol
gen van een arbeidsongeval het bestaan 
van dit arbeidsongeval aanneemt op 
grand van een bekentenis en zodoende 
de artikelen 6, 1108, 1131, 1133, 1350, 4", 
en 1354 van het Burgerlijk Wetboek, en 
6, inzonderheid § 3, van de Arbeidsonge
vallenwet heeft geschonden daar een be
kentenis niet als bewijsmiddel van een 
arbeidsongeval kan gelden; tevens die
zelfde artikelen 6, 1108, 1131 en 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek en 6, § 2 en § 3, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 heeft geschonden in zoverre 
een overeenkomst welke strijdig is met 
de bepalingen van laatstgenoemde wet 
die het, toepassingsgebied ervan, regelen 
en welke van openbare orde zijn van 
rechtswege nietig is en derhalve niet als 
bewijsmiddel van een arbeidsongeval 
kan gelden: 

, , Overwegende dat, krachtens arti
kel 6, § 2, van de Arbeidsongevallen
wet, elke overeenkomst die met de 
bepalingen van die wet strijdig is, 
rechtens nietig is; 

Overwegende dat het arrest dat 
vaststelt dat er blijkens de deskun
digenverslagen ter zake geen plotse
linge gebeurtenis is geweest, en het 
bestaan van een arbeidsongeval 
aanneemt, op grond dat partijen 
desbetreffende een overeenkomst 
hebben gesloten, de beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat het tweede mid
del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
gelet op artikel 68 van de Arbeids
ongevallenwet, veroordeelt eiseres 
in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

7 november 1994 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Bourgeois -
Gelijkluidende conclusie van mevr .. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 477 

2• KAMER - 8 november 1994 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - PRl"l"
CIPAAL BEROEP, VORM, TER!\>l!JN - VRIJ
SPRAAK WEGENS EEN MISDRIJF ~ HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MI~ISTERIE
ANDER MISDRIJF - APPELRECHTER -
RECHTSMACHT. 

De appelrechter is zonder rechtsmacht 
wanneer het openbaar ministerie in 
zijn akte van hager beroep gewaagt 
van een ander misdrijf dan dat waar
van de beklaagde vrijgesproken werd 
(1). (Art. 205 Sv.) 

(1) Zie Cass., 10 jan. 1990, A.R. nr 7743 
(A.C., 1989-90, nr 286). 
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(VANDERVELPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.92.7200.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 oktober 1992 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven; 
Ov~t het ambtshalve aangevoerde 

middel : schending van artikel 205 
van het Wetboek van Strafvorde
ring:, 

Overwegende dat de procureur 
des Konings bij de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Leuven met toe
passing van artikel 205 van het Wet
boek ' van Strafvordering bij ge
recht~deurwaardersexploot, dat aan 
eiseres werd betekend op 29 juni 
1992, verklaarde hager beroep in te 
stelleri tegen een vonnis gewezen 
door de Politierechtbank te Landen 
op 3 juni 1992 « wegens overtredin
gen van de wet op de politie van het 
wegverkeer, gepleegd te Zoutleeuw 
op 1 januari 1985 »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiseres veroordeelt tot een 
geldboete, tot herstel van de plaats 
in de vorige toestand en tot een 
dwangsom ter zake van een bouw
misdrijf waarvoor zij bij een vonnis 
van de Politierechtbank te Landen 
van 3 juni 1992 was vrijgesproken; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, nu niet blijkt dat tegen 
dit vonnis van de Politierechtbank 
te Landen door het openbaar minis
terie hager beroep werd ingesteld, 
geen rechtsmacht bezat om van die 
zaak kennis te nemen; 

Dat het bestreden vonnis derhalve 
nietig is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 

Staat; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

8 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal. 

Nr. 478 

2• KAMER - 8 november 1994 

1° NACHTGERUCHT OF NACHTRU
MOER - MOREEL BESTANDDEEL. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL -

OVERTREDING - NACHTGERUCHT OF NACHT
RUMOER. 

1° en 2° De overtreding als nachtgerucht 
of nachtrumoer omschreven in art. 
561, 1°, Sw. vereist een persoonlijke, 
hetzij opzettelijke daad, hetzij schuldi
ge nalatigheid (1). 

(VANDERGUCHT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.019l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 december 1992 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Turnhout; 

Over het middel : 

(1) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 7947, A.C., 
1983-84, nr. 4; L. DE SCHEPPER, « Nachtlawaai », 
biz. 5, !itt. D, in Strafrecht en strafvordering 
- Commentaar met ovel'Zicht ~-an rechtspraak 
en rechtsleer (Kluwer rechtswetenschappen). 
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Overwegende dat voor het be
staan van het door artikel 561, 1°, 
van het Strafwetboek strafbaar ge
stelde misdrijf een persoonlijke, het
zij opzettelijke daad hetzij schuldige 
nalatigheid van de eisers, beklaag
den, vereist is; 

Dat wanneer het storende nacht
geruclit veroorzaakt wordt door de 
uitoefening van het bedrijf van de 
eisers en noodzakelijk gepaard gaat 
met de normale uitoefening van dit 
bedrijf, de eisers, beklaagden, niet 
strafbaar zijn wanneer zij alle ge
paste maatregelen hebben genomen 
om de nachtrust van de buren niet 
te storen; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat de feiten ten laste ge
legd van de eisers « in graad van be
roep .bewezen gebleven zijn », ver-
der << , overigens, ter zake onder-
hoard, (de eisers) toegeven dat deze 
geluidshinder bestond », dat << zij 
zich al evenzeer vruchteloos ver
schuilen achter de door hen beweer
delijk aangestelde disc-jockey (die 
niet eens met naam vernoemd 
wordt) en die de werkelijke dader 
van de weerhouden feitelijkheden 
zou zijn » en << dat immers (de ei
sers), toen zij destijds onderhoord 
werden, op geen enkele wijze gewag 
maakten van een aangestelde, die 
verantwoordelijk zou zijn voor het 
nachtlawaai »; 

Dat de appelrechters met deze 
consideransen te kennen geven dat 
het storend karakter van de muziek 
in de uitbating te wijten is aan de 
persoonlijke · schuldige nalatigheid 
van de eisers; 

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

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

8 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. T. De
ben, Brussel. 

Nr. 479 

2• KAMER - 8 november 1994 

MISDRIJF- DEELNEMIC'lG- DADER- BE
GRIP. 

Dader in de zin van art. 66 Sw. is degene 
die een juridische constructie als een 
kunstgreep bedenkt en uitvoert om 
aan een strafrechtelijk gesanctioneer
de verplichting te ontsnappen (1). 

(LEYSSEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.84.0130.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1993 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste middel en het eer
ste onderdeel van het tweede mid
del: 

(1) Zie : Cass., 6 nov 1967 (A.C., 1968, 338), 
15 okt. 1986, A.R. nr 5275 (A.C., 1986-87, nr 
90); 28 okt. 1986, A.R. nr 642 (A.C., 1986-87, nr 
125) en de voetnoot (1 ). 
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Overwegende dat de appelrech
ters, met verwijzing naar de moti
vering van het beroepen vonnis wel
ke ze tot de hunne maken, constate
ren dat het benzinestation aan de 
Hamontersteenweg te Neerpelt iede
re dag van de week, de dinsdag -
gekozen wekelijkse rustdag - uitge
zonderd, uitgebaat wordt door de 
N.V. Service Station Huisman, waar
van eiseres gedelegeerd bestuurder 
is; dat iedere dinsdag datzelfde ben
zinestation, weliswaar met ander 
personeel, uitgebaat wordt door de 
B.V.B.A. lnterquip, waarvan eiser, 
de echtgenoot van eiseres, de zaak
voerder is; dat deze uitbating ge
schiedt krachtens een contract 
waardoor de B.V.B.A. lnterquip iede
re dinsdag het benzinestation huurt 
van de N.V. Station Service Huis
man; 

Overwegende dat de appelrech
ters, met verwijzing naar de moti
vering van het beroepen vonnis, op 
grand van die gegevens op onaan
tastbare wijze in feite oordelen dat 
het te dezen gaat om een louter juri
dische constructie en om een kunst
greep, bedacht en uitgevoerd, opdat 
de N.V. Service Station Huisman 
zou ontsnappen aan de wettelijke en 
strafrechtelijk gesanctioneerde ver
plichting om de door haar gekozen 
wekelijkse rustdag in acht te ne
men; 

Dat zij dienvolgens de eisers, die 
door hun respectieve rol in die con
structie en in de uitvoering ervan 
handelingen stellen die hen tot da
ders maken in de zin van artikel 66 
van het Strafwetboek, schuldig ver
klaren als daders van het wanbe
drijf bepaald bij de artikelen 1, § 2, 
en 2, van de wet van 22 juni 1960 tot 
invoering van een wekelijkse rust
dag in nering en ambacht; dat zij 
zodoende de eisers niet veroordelen 
wegens feiten waarvoor ze niet ver
volgd zijn; 

Dat zij aldus hun beslissing regel
matig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel en het O!lderdeel 
niet kunnen worden aangenomen; 

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

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

8 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. J. Voet, Mechelen. 

Nr. 480 

2• KAMER - 9 november 1994 

1 o STRAF - ALLERLEI - STRAFRECHTE

LIJKE VEROORDELING - OPZETTELIJKE GE
WELDDADEN - HULP AAN DE SLACHTOF
FERS - BIJDRAGE - AARD. 

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE 

TIJD - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING 

- OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - HULP 
AAN DE SLACHTOFFERS - BIJDRAGE - VER 
HOGING NA HET MISDRIJF - GEVOLG 
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3° HOGER BEROEP STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP -
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - OP
ZETTELIJKE GEWELDDADEN - HULP AAN DE 
SLACHTOFFERS - BIJDRAGE - VERHOGING 
IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID. 

4° STRAF - ALLERLEI - STRAFRECHTE
LIJKE VEROORDELING- VASTE VERGOEDING 
- AARD. 

5° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE 
TIJD - . STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING 
- VASTE VERGOEDING - VERHOGING NA 
HET MISDRIJF - GEVOLG, 

1 o De bijdrage aan het Bijzonder Fonds 
tot Hulp aan de Slachtoffers van Op
zettelijke Gewelddaden is geen straf 
(1). (Art. 29 wet 1 aug. 1985; art. 2 Sw.) 

2" De verhoging van de bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Gevveld
daden is van toepassing vanaf de in
werkingtreding van de wet die haar 
voorschrijft, ongeacht de datum waar
op het misdrijf is gepleegd (2). (Art. 29 
wet 1 aug. 1985; art. 2 Sw.) 

3" De regel van de eenstemmigheid vsr
vat in art. 211bis Sv. geldt niet wan
neer de appelrechter, met toepas:;ing 
van nieuwe wetsbepalingen waarbij 
het bedrag van de opdeciemen wordt 
gewijzigd, de bijdrage aan het Bijzon
der Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers 
van Opzettelijke Gewelddaden ver
hoogt (3). (Art. 29 wet 1 aug. 1985; art. 
1, eerste lid, wet 5 maart 1952, gewij
zigd bij de wet van 24 dec. 1993.) 

4" De veroordeling tot betaling van de 
vaste vergoeding, die voor elke crimi
nele, correctionele en politiezaak een 
verplichte aanvulling is van de straf
rechtelijke veroordeling, heeft een ei
gen karakter en is geen straf (4). (Art. 

(1} en (2) Cass., 30 juni 1993, A.R. nr. 
P.93.0262.F (A.C., 1993, nr. 314). 

(3} Cass., 10 april 1990, A.R. nr. 434G (A.C., 
1989-90, nr. 479). 

(4) en (5) Cass., 31 maart 1993, A.R. nr. 402 
(A.C., 1993, nr. 171}. 

11 wet 1 juni 1849; art. 71 wet 28 juli 
1992.) 

5° De veroordeling tot betaling van de 
vaste vergoeding bedoeld in art. 11 wet 
1 juni 1849 tot herziening van de tarie
ven in strafzaken, moet worden uitge
sproken ongeacht de datum van de be
wezenverklaarde feiten, in het .bljzon
der ongeacht de omstandigheid dat de 
feiten dagtekenen van v66r de inwer
kingtreding van de wetsbepalingen die 
het bedrag van die vergoeding verho
gen (5). (Art. 91, K.B. 28 dec. 1950; art. 
1 K.B. 29 juli 1992, art. 2 Sw.) 

(CHEVALIER T. POTTIEZ E.A.) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. P.94.0656.F) 

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

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

Over de middelen ... ; 

Over het eerste en tweede mid
del: 

Overwegende dat, enerzijds, 
krachtens artikel 29, eerste lid, van 
de wet van 1 augustus 1985 houden
de fiscale en andere bepalingen, bij 
iedere veroordeling tot een crimine
le of correctionele hoofdstraf · de 
rechter bovendien de verplichting 
uitspreekt om een bedrag van 5 
frank te betalen bij wijze van bij
drage tot de financering van het bij 
de begroting van het Ministerie van 
Justitie opgerichte Fonds tot Hulp 
aan de Slachtoffers van Opzettelijke 
Gewelddaden, welk bedrag onder
worpen is aan de verhoging bedoeld 
in de bepalingen betreffende de op
deciemen op de strafrechtelijke 
geldboeten; 

(5) Zie noot 4 
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Overwegende dat die bijdrage 
geen straf is: 

Overwegende dat de appelrech
ters, door het bedrag van 5 frank, 
waartoe de eerste rechter eiser had 
veroordeeld, te brengen op 10 frank, 
verhoogd met 1490 deciemen over
eenkomstig de wet van 24 december 
1993, weliswaar de toestand van ei
ser hebben verzwaard wat de ver
oordeling tot die bijdrage betreft, 
maar gelet op de aard van die bij
drage, geen uitspraak hoefden te 
doen met eenparigheid van stem
men; 

Overwegende, anderzijds, dat arti
kel 11, tweede lid, van de wet van 1 
juni 1849 tot herziening van de ta
rieven in strafzaken, vervangen 
door artikel 71 van de wet van 28 ju
li 1992 houdende fiscale en financie
le bepalingen, dat krachtens artikel 
72 van deze wet uitwerking heeft 
met ingang van 1 augustus 1992, be
paalt dat « voor elke criminele, cor
rectionele en politiezaak door de 
rechter bovendien aan iedere ver
oordeelde een vaste vergoeding 
wordt opgelegd waarvan het bedrag 
door de Koning wordt bepaald in 
het tarief in strafzaken »; 

Overwegende dat artikel 97, twee
de lid, van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende al
gemeen reglement op de gerechts
kosten in strafzaken, vervangen 
door artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 29 juli 1992, dat krachtens 
artikel 2 van dat besluit eveneens 
uitwerking heeft met ingang van 1 
augustus 1992, en waarin het bedrag 
van de vergoeding is gewijzigd bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 23 december 1993 dat van 
kracht werd op 1 januari 1994, be
paalt dat « voor elke criminele, cor
rectionele en politiezaak door de 
rechter bovendien aan iedere ver
oordeelde een vergoeding van 1.000 
frank wordt opgelegd »; 

Overwegende dat de verplichting 
om een dergelijke vergoeding te be
talen geen straf is; dat zij moet wor
den uitgesproken ongeacht de da-

tum van de bewezenverklaarde fel.
ten; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met toepassing ·· van voor
meld koninklijk besluit van 23 . de
cember 1993, eiser een vergoeding 
van 1.000 frank oplegt; 

Dat het aldus zijn beslissing naar 
recht verantwoordt zonder de onder 
meer in artikel 2, eerste lid, van het 
Strafwetboek vastgelegde regel dat 
de strafwet niet terugwerkt, noch de 
overige in de middelen vermelde 
wettelijke bepalingen te schenden; 

Dat de middelen falen 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, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiser, in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroor
deelt eiser in de kosten. 

9 november 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 -
Advocaat: mr. F. Collette, Mons. 

Nr. 481 

2• KAMER - 9 november 1994 

HOGER BEROEP - STR,\FZAI\EX (DOC
ANE EN ACCIJ'IIZEN I'IIBEGREPE'II) - PRI:i!CI
PAAL BEROEP, VORM, TER:\'liJN - VONNIS 
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VAN DE POLITIERECHTBANK - HOGER BE
ROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS -
VORM. 

Het hager beroep van de procureur des 
Konings tegen een vonnis van de poli
tierechtbank wordt ingesteld bij deur
waardersexploot, dat wordt betekend 
aan de partij tegen wie het beroep ge
richt is, met dagvaarding om voor de 
correctionele rechtbank te verschijnen 
binn(m de bij de wet voorgeschreven 
termijn (1). · 

(DE THUIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.089l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 mei 1994 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 205 
van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
procureur des Konings te Charleroi, 
bij exploot van de gerechtsdeur
waarder Marc Deguide, dat op 24 
december 1993 aan eiser is betekend 
met dagvaarding om voor de correc
tionele rechtbank te verschijnen op 
14 januari 1994, hoger beroep heeft 
ingesteld tegen het vonnis van 1 de
cember 1993 van de Politierechtbank 
te Seneffe; 

Dat de appelrechters, door het ho
ger beroep v;:tn het openbaar minis
terie niet ontvankelijk te verklaren 
op grond dat het origineel van de bij 
het dossier van de rechtspleging ge
voegde appelakte niet ondertekend 
was, hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden; 

(1) Zie Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr. 5816 
(A.C., 1987-88, nr. 33). 

Om die redenen, . ongeacht het 
door eiser aangevoerde middel dat 
niet kan leiden tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden vonnis;. be
veelt dat van het arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van. het 
vernietigde vonnis; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

9 november 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. F. Bastin, Charle
roi. 

Nr. 482 

1 • KAMER - 10 november 1994 

OVEREENKOMST - ALLERLEI - l"lDU 
STRIELE E"l COM:viERCIELE PRIJZEN - HER 
ZIE!Ii!NGSBEDI!IiGEN - GRENZEN 

Art. 57 wet van 30 maart 1976 betreffen
de de economische herstelmaatregelen 
verbiedt elke formule van automa
tische indexatie van de industriele of 
commerciele prijzen op basis van het 
algemene indexcijfer, maar staat ande
re, zelfs automatische aanpassingsvor
men toe, als er tussen de kosten en de 
prijs een verband, met een vaste factor 
van minstens 20 % bestaat. 
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(TELENORMA N.V. T. BRITISH AIRWAYS; 
BRITISH AIRWAYS T. TELENORMA N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nrs. C.94.0068.F en C.94.0071.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brti.ssel gewezen; 

Overwegende dat de· voorzienin
gen A.R. nrs. C.94.0068.F en 
C.94.0071.F · gericht zijn tegen het
zelfde arrest; dat er grond bestaat 
tot yoeging; . 

II. Op de voorziening van de ven
nootschap naar Engels recht British 
Airways: 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 57, §§ 1 en 2, van de wet van 30 
maart 1976 betreffende de economische 
herstelmaatregelen, 

doordat het arrest oordeelt dat het 
prijsherzieningsbeding in § 4 van de tus
sen de partijen gesloten overeenkomst 
betreffende de huur van een telefoonin
stailatie wettig is en de door eiseres te
gen verweerster ingestelde rechtsvorde
ring tot terugbetaling van de ten on
rechte betaalde bedragen afwijst op 
grond dat « § 4 van de overeenkomst tus
sen de partijen voorziet in een prijsaan
passing volgens een formule die de lo
nen, de sociale lasten en de prijzen van 
de materialen bevat ( ... ); dat niet 
wordt betwist dat de herzieningsfor
mule in § 4 van de overeenkomst bene
den het maximum van 80 pet. van de 
eindprijs blijft; dat van die 80 pet. 60 
eenheden verband houden met de loon
kosten en 20 met de prijs van de grond
stoffen; dat artikel 57, § 2, verbiedt dat 
aan een parameter een te grote invloed 
zou worden toegeken:d op de prijs; dat de 
toegestane aanpassingsnorm moet wor
den bepaald met inachtneming van het 
geheel van de activiteiten van de goede
ren- of dienstenverstrekkende onderne
ming of op zijn minst met inachtneming 
1an eventuele takken hiervan; dat het 
,mmers ondenkbaar is dat voor elke 
overeenkomst een aparte herzieningsfor
mule zou worden bedongen; dat boven
clien de factoren in verband met een fa
brieagekost gehergroepeerd moesten blij-

ven ten , einde al te g~compliceerde 
berekeningen te voorkomen die niet bij
dragen tot de doorzichtigheid en de con
trolemogelijkheid die de wetgever met 
het oog op het nagestreefde doel gewild 
heeft; dat dus een formule moest worden 
toegepast die zo goed mogelijk aansh.iit 
bij de werkelijke kostim; ( ... ) dat uit een 
beknopt, maar relevant boekhotidkun:dig 
verslag van de bedrijfsrevisor Lemberger 
blijkt dat de huuractiviteiten van (ver
weerster) in 1987 60 pet. van het omzet
cijfer (of 709 miljoen frank) vertegen
woordigen; dat de kostenstrtictuur van 
die activiteiten er voor 1987 als volgt uit-
ziet ( ... ) », · 

terwijl artikel 57, § 1, van de wet van 
30 maart 1976 in beginsel elke formule 
van indexatie van de industriiHe en/of 
commercii:He prijzen verbiedt; artikel 57, 
§ 2, luidt als volgt: « De contracten mo
gen slechts prijsherzieningsbedingen be
vatten in de mate dat deze toepasselijk 
zijn tot een bedrag van maximum 80 pet. 
van de eindprijs en voor zover ze verwij-. 
zen naar parameters die de reele kosteJ1 
vertegenwoordigen; iedere parameter is 
aileen toepasselijk op dat gedeelte van 
de prijs dat beantwoordt aan de kost~n 
die het vertegenwoordigt »; · artikel . 57, 
§ 2, van de wet van 30 maart 1976 a:ldus · 
verwijst naar de bij overeenkomst vast-· 
gestelde prijs en naar de parameters die. 
de reele, prijsbei:nvloedende kosten ver
tegenwoordigen; daaruit volgt dat · een 
prijsherzieningsbeding pas aan die wets
bepaling voldoet, wanneer de erin ver
vatte parameters de kosten vertegen-. 
woordigen van de presta:ties die specifiek 
verband houden met 'de overeenkcimst 
waarin dat beding voorkomt, en niet de 
kosten van aile aetiviteiten van de con-· 
tracterende onderneming die de herziec 
ning toepast; het arrest bijgevolg, Ru P,et 
aanneemt dat ter vaststelling van de pa, 
rameters van . het herzieningsbeding .de 
kosten van het geheel der activiteiten 
van de goederen- of dienstenverstrekken
de ondernemer of op zijnminst de kos
ten van eventuele takken hi'ervan in aan
merking genomen kunnen worden, niet 
naar recht is verantwoord; 

Overwegeride dat artikel 57, § 2, 
van de wet van 30 maart 1976 be
treffende de economische · herstel
maatregelen bepaalt dat de contrac
ten slechts prijsherzieningsbedingen 
mogen bevatten in de mate dat deze 
toepasselijk zijn tot een bedrag van 
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maximum 80 pet. van de eindprijs 
en voor ze verwijzen naar parame
ters ·die de reele kosten vertegen
woordigen en dat iedere parameter 
aileen toepasselijk is op dat gedeelte 
van de prijs dat beantwoordt aan de 
kosten. die het vertegenwoordigt; 

Overwegende dat artikel 57, blij
kens de parlementaire voorberei
ding van de wet, de automatische 
aanpassing op basis van het alge
meen indexcijfer verbiedt, maar an
dere; zelfs automatische, aanpas
singsvormen toestaat, als er tussen 
de kosten en de prijs een verband, 
met een vaste factor va:n minstens 
20 pet. bestaat; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, de parameters bedoeld in 
§ 4 van de tussen de partijen geslo
ten overeenkomst in aanmerking 
neemt, namelijk de lonen, de sociale 
lasten en de prijs van de materi
alen, en vaststelt « dat riiet wordt 
betwist dat de herzieningsformule in 
§ 4 van de overeenkomst ·bene den 
het maximum van 80 pet. van de 
eindprijs blijft »; 

Overwegende dat uit de door ver
weerster regelmatig overgelegde 
overeenkomst volgt dat die formule 
de herziene prijs bepaalt door het 
begincijfer te vermenigvuldigen met 
de verhouding tussen de nieuwe be
dragen van de lonen, die van de so
ciale bijdragen, de prijs van staal, 
PVC, koper en aluminium, en de 
vroegere · bedragen ervan, volgens 
een zeer nauwkeurig bepaald per
centage dat door eiseres niet wordt 
be twist; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het . voor elke parameter rekening 
houdt met de evolutie van de kosten 
in de onderneming, maar die evolu
tie, zoals in het contract aangege;
ven, slechts in aanmerking neemt, 
in zoverre iedere parameter de wer
kelijke kosten van het produkt ver
tegenwoordigt, een juiste toepassing 
maakt van artikel 57, § 2; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redeilen, voegt de zaken 
A.R. nrs. C.94.0068.F en C.94.007l.F; 
verwerpt de voorzieningen; veroor
deelt iedere eiseres in de kosten van 
haar voorziening. 

10 november 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal :- Advocaten: mrs. Nelis
sen Grade en Delahaye. 

Nr. 483 

1 • KAMER - 10 november 1994 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SPOEDPROCEDURE -'- VOORLOPI
GE 'VERGOEDINGEN - BETALING AAN DE DE
POSITO- EN CONSIGNATIEKAS - LAGERE DE
FINITIEVE VERGOEDINGEN - GEVOLGEN 
T.A.V. DE INTEREST. 

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUT
TE - SPOEDPROCEDURE - VOORLOPIGE 
VERGOEDINGEN - BETALING AAN DE DEPO

SITO- EN CONSIGNATIEKAS - LAGERE DEFINI
TIEVE VERGOEDINGEN - GEVOLGEN T.A.V. 
DE INTEREST. 

1° en 2° Wanneer de onteigenaar, in de 
loop van een onteigening ten algeme
nen' nutte via de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden, aan 
de Deposito- 'en Consighatiekas voorlo
pige vergoedingen heeft betaald waar
van het bedrag dat van de definitieve 
vergoedingen te hoven gaat, mag hij 
niet bovendien worden veroordeeld om 



944 HOF VAN CASSATIE Nr. 483 

op laatstgenoemde vergoedingen wet
telijke interest te betalen voor de pe
riode v66r de beslissing tot vaststelling 
ervan; anderzijds, is de enkele overwe
ging dat de onteigenden in de toestand 
van een accipiens te goeder trouw ver
keren, geen verantwoording voor de 
beslissing dat de interest die aan de 
onteigenaar op het aan de onteigende 
te veel betaalde is verschuldigd, pas 
begint te lopen vanaf de beslissing tot 
vaststelling van de definitieve vergoe
ding (1). (Art. 16 Gw.; artt. 1147, 1153, 
1378 B.W.; artt. 9 en 15 Onteigenings
wet 16 juli 1962.) 

(WAALS GEWEST T. THIBOUT E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0108.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
het artikel 11 van de Grondwet van 7 fe
bruari 1831, dat van kracht was bij de 
uitspraak van bet bestreden arrest, 
thans artikel 16 van de op 17 februari 
1994 gecoordineerde Grondwet, van de 
artikelen 9, 15 van de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten algeme
nen nutte, vervat in artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1962 betreffende de onteige
ning ten algemenen nutte en de conces
sies voor de bouw van autosnelwegen, 
1147, 1153, 1239 van het Burgerlijk Wet
hoek, 16 van het koninklijk besluit nr. 
150 van 18 maart 1935 tot samenschake
ling van de wetten betreffende de inrich
ting en de werking van de Deposito- en 
Consignatiekas en tot aanbrenging van 
wijzigingen daarin krachtens de wet van 
31 juli 1934; 

doordat het arrest, bij uitspraak over 
de vorderingen tot herziening van de 
voorlopige vergoedingen die de vrede
rechter in een onteigeningsprocedure ten 
algemene nutte bij hoogdringende om
standigheden heeft toegekend, (a)· heeft 
beslist dat de definitieve vergoeding van 
de twee eerste verweerders in totaal 

16.038.111 frank bedraagt en vaststelt dat 
zij niet bet bedrag bereikt van de door 
de eigenaar geconsigneerde vergoeding 
ten gevolge van de vonnissen van de vre
derechter (7.020.000 frank op 8 juli 1977; 
19.226.650 frank op 11 maart 1983; 
2.804.693 frank op 5 oktober 1983), en 
vervolgens in zijn dictum beslist dat hun 
definitieve vergoeding op 12.719.782 
frank en 2.719.354 moet worden vastge
steld te vermeerderen met de interest te
gen de wettelijke rentevoet sedert 14 juli 
1977· 452.068 frank met de interest tegen 
dezeifde rentevoet vanaf 1 januari 1977; 
145.960 frank en 947 frank, te vermeerde
ren met de interest tegen dezelfde rente
voet vanaf 1 januari 1980, « of samen: 
16.038.111 frank te vermeerderen met de 
interest tegen de wettelijke rentevoet op 
de voornoemde bedragen vanaf de voor
melde data tot onderhavig arrest • en de 
eerste twee verweerders veroordeelt tot 
terugbetaling aan eiser van bet verschil 
tussen « de aldus bepaalde definitieve 
vergoeding, in kapitaal en interest • en 
de door de onteigenaar bij de Deposito
en Consignatiekas geconsigneerde bedra
gen (vermeerderd met de interest die de 
Kas tussen het deposito en de opvraging 
van de geconsigneerde bedragen heeft 
betaald}; (b) met betrekking tot de her
ziening van de voorlopige vergoeding 
van 2.713.000 frank die de vrederechter 
aan de derde verweerster heeft toege
kend, die in haar hoedanigheid van 
huurder van het onteigende goed als tus
senkomende partij is aanvaard, en voor 
welke vergoeding de onteigenaar ook 
consignaties heeft gedaan op 8 juli 1977, 
11 maart 1983 en 5 oktober 1983, heeft 
beslist dat de defintieve vergoeding in 
het totaal 1.657.250 frank bedraagt, en 
vervolgens in zijn dictum beslist dat zij 
op 1.657.250 frank moet worden vastge
steld te vermeerderen met de interest te
gen de wettelijke rentevoet sedert 24 mei 
1977 tot dit arrest en de derde verweer
ster veroordeelt om aan eiser het ver
schil terug te betalen « tussen die aldus 
vastgestelde definitieve vergoeding • en 
de bedragen die de onteigenaar bij de 
Deposito- en Consignatiekas heeft gecon
signeerd (die bedragen vermeerderd met 
de interest die de Kas tussen het deposi
to en de opvraging van de geconsigneer
de bedragen heeft betaald), 

terwijl, eerste onderdeel, uit de artike
, len 9 en 15 van de wet betreffende de -----------------1 rechtspleging bij hoogdringende omstan-

(1) Zie Cass., 19 feb. 1988, A.R. nr. 5618 
(A.C., 1987-88, nr. 377), 31 jan. 1991, A.R. nr. 
8846 (ibid., 1990-91, nr. 290). 

digheden inzake onteigening ten algeme
nen nutte blijkt dat de onteigenaar de 
door de vrederechter vastgestelde provi-
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sionele vergoeding in de Deposito~ en 
Consignatiekas moet storten, evenals het 
bedrag van de voorlopige vergoeding dat 
het bedrag van de provisionele vergoe
ding te boven gaat en dat de onteigende 
de geconsigneerde bedragen onverwijld 
mag opvragen, voor zover hij de in die 
bepalingen gestelde vereisten in acht 
neemt; elke starting door de onteigenaar 
bij de Deposito- en Consignatiekas bijge~ 
volg gelijkstaat met een betaling en de 
loop stuit van de interest, die te zijnen 
laste kan zijn; die stortingen, nu zij door 
de voornoemde artikelen 9 en 15 worden 
opgelegd, beschouwd moeten worden als 
stortingen die geldig zijn en de onteige
naar bevrijden ingevolge artikel 1239 
van het Burgerlijk Wetboek, volgens het
welk de betaling wordt gedaan door de 
schuldenaar aan iemand die door de wet 
gemachtigd is om voor de schuldeiser te 
ontvangen; het bevrijdend effect, voor de 
onteigenaar, van zijn stortingen bij de 
Deposito- en Consignatiekas wordt nag 
bevestigd door artikeU6 van het konink
lijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, dat 
bepaalt dat de. Kas aan de rechthebben
den op elke in consignatie gegeven som 
een interest uitbetaalt; uit de artikelen 
1147 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek 
blijkt dat de schuldenaar, om tot het be
talen van een schadevergoeding te kun
nen worden veroordeeld, vertraging in 
de betaling moet hebben en dat inzake 
verbintenissen die betrekking hebben op 
het betalen van een bepaalde geldsom, 
de schadevergoeding wegens die vertra
ging in de wettelijke interest bestaat; ei
ser de definitieve vergoedingen van 
16.038.111 frank en 1.657.250 frank waar
op de verweerders aanspraak kunnen 
maken, niet te laat heeft betaald, nu die 
bedragen begrepen waren in de reeds ge
consigneerde en dus betaalde bedragen; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat de definitieve vergoedingen 
waarop de verweerders aanspraak kun
nen maken, vermeerderd moeten worden 
met de wettelijke interest vanaf de in 
het arrest aangegeven data tot de datum 
van het arrest, en door hen te veroorde
IE:!n tot terugbetaling aan eiser van het 
verschil tussen de aldus bepaalde defini
tieve vergoedingen in kapitaal en inte
rest en de door de onteigenaar reeds ge
consigneerde bedragen (vermeerderd 
met de interest die de Deposito en Con
signatiekas heeft betaald tussen het de
posito en de opvraging), de aard van be
taling miskent van de cqnsignatie van de 
door de vrederechter bepaalde vergoedin
gen (schending van de artikelen 9 en 15 

van de wet van 26 juli 1962, 1239 van het 
Burgerlijk Wetboek, 16 van het konink
lijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935), en 
de regel dat de wettelijke interest aileen 
ten Iaste van de schuldenaar kan worden 
gelegd wegens vertraging in de uitvoe
ring van zijn verbintenis (schending van 
de artikelen 1147, 1153 van het Burger
lijk Wetboek) en, door de definitieve ont
eigeningsvergoedingen van de verweer
ders ten onrechte met de wettelijke 
interest te vermeerderen, hen een scha
deloosstelling toekent die meer bedraagt 
dan een billijke vergoeding (schending 
van het oude artikel 11 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de voorlopige ver
goedingen van 21.528.411 frank en 
2.713.000 frank op 25 maart 1983 door de 
twee eerste verweerders en op 8 april 
1983 door de derde verweerster, hele
maal is opgevraagd bij de Deposito- en 
Consignatiekas zoals uit de gegevens 
van de rechtspleging blijkt; de verweer
ders op die data dus werkelijk de bedra
gen van de door het hof van beroep vast
gestelde definitieve vergoedingen hadden 
ontvangen; daaruit volgt dat het hof van 
beroep, door de wettelijke interest tot de 
datum van het arrest toe te kennen op 
de definitieve in die bedragen begrepen 
vergoedingen, die niet aileen door de 
onteigenaar werden geconsigneerd maar 
ook door de verweerders werden ge"ind, 
nog de regel miskent dat de wettelijke 
interest niet verschuldigd kan zijn door 
de schuldenaar die geen vertraging heeft 
in de uitvoering van zijn verbintenis 
(schending van de artikelen 1147, 1153 
van het Burgerlijk Wetboek) en het be
ginsel dat de onteigeningsvergoeding 
niet meer mag bedragen dan een billijke 
vergoeding (schending van het oude arti
kel 11 van de Grondwet) : 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Over de door de twee eerste ver

weerders opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid, in zoverre het 
middel op artikel 16 van de Grand
wet is gegrond : de beoordeling van 
de billijke vergoeding inzake ontei
gening berust op een onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter : 

Overwegende dat het middel geen 
kritiek oefent op " de beoordeling 
door de rechter van het bedrag van 
de definitieve onteigeningsvergoe
dingen, maar op de beslissing die 
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bedragen te vermeerderen met com
pensatoire interest; 

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

Over het middel : 

W at betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, ingevolge de ar
tikelen 9 en 15 van de wet betreffen
de de rechtspleging bij hoogdringen
de omstandigheden inzake onteige
ning ten algemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, 
de onteigenaar het bedrag van de 
bij vonnis vastgestelde vergoedingen 
in de Deposito- en Consignatiekas 
moet storten; 

Dat de onteigende die bedragen 
mag opvragen op voorwaarde dat 
hij in diezelfde artikelen bepaalde 
vereisten in acht neemt; 

Overwegende dat het arrest de be
dragen vaststelt van de definitieve 
onteigeningsvergoedingen, die res
pectievelijk aan de twee eerste ver
weerders en a:an verweerster zijn 
verschuldigd, en qat die bedragen 
lager zijn dan de door de vrederech
ter bepaalde voorlopige vergoedin
gen die eiser bij de Deposito- en 
Consignatiekas heeft geconsigneerd; 
dat de starting bij de Deposito- en 
Consignatiekas gelijkstaat met een 
betaling en de onteigenaar bevrijdt; 
.dat eiser, op de datum van het ar
rest, bijgevolg geen vertraging had 
in de betaling van de definitieve 
vergoedingen, nu het bedrag daar
van begrt;:!pen was in de bedragen 
van de . door eiser geconsigneerde 
voorlopige vergoedingen; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat die definitieve vergoedingen ver
meerderd · moeten worden met de 
wettelijke interest vanaf de in het 
arrest vermelde data, de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over .het tweede middel: schending 
van artikel .11 van de Grondwet van 7 fe
bruar~ 1831, dat van kracht was bij de 

uitspraak van het bestreden arrest, 
thans artikel 16 van de op 17 februari 
1994 gecoordineerde Grondwet, en van 
de artikelen 9, 15, 16 van de wet betref
fende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, venrat in artikel 5 van 
de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigening ten algemenen nutte en de 
concessies voor de bouw van autosnelwe
gen, en 1378 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, nu eiser de veroor
deling van de verweerders heeft ge
vraagd om hem de interest te betalen die 
zij hadden kunnen ontvangen op het ver
schil tussen het bedrag die elke voorlopi
ge vergoeding en dat van de definitieve 
vergoeding, vanaf de opvraging op 25 
maart 1983 door de twee eerste verweer
ders en op 8 april 1983 door de derde 
verweerster van de voorlopige vergoe
ding, tot de datum waarop dat verschil is 
terugbetaald, die vordering afwijst op 
grond dat « de definitieve vergoeding pas 
ontstaat op de dag van de beslissing die, 
bij de uitspraak over de vordering tot 
herziening, het bedrag daarvan bepaalt 
in verhouding tot de voorlopige vergoe
ding; ... dat het recht op teruggave in ge
val van vermindering bij herziening niet 
v66r die datum kan ontstaan; ... dat de 
interest, tegen de wettelijke rentevoet, 
op het bedrag van de teveel ontvangen 
vergoeding pas vanaf dit arrest begint te 
!open; dat de onteigendeil immers vanaf 
de datum van de opvraging van een ge
consigneerde bedragen en tot heden in 
de toestand vari een accipiens te goeder 
trouw verkeren » en de verweerders bij
gevolg alleen veroordeelt om aan eiser 
- boven de interest die de Deposito~ en 
Consignatiekas heeft betaald tot de da
tum van opvraging op het verschil tus
sen de, zoals in het arrest beschreven, 
berekende definitieve vergoeding eil de 
geconsigneerde bedragen, - • de inte
rest tegen de wettelijke rentevoet te be
talen op dat verschil vanaf dit arrest tot 
de volledige betaling », 

terwijl de rechter die kennis neemt 
van een vordering tot herziening van de 
voorlopige vergoedingen, overeenkomstig 
artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 de
finitief de billijke vergoeding dient vast 
te stelle:p. waarop de onteigenden krach
tens artikel 11 (oud) van de Grondwet 
aanspraak kunnen maken; de rechter, 
wanneer hij vaststelt dat het bedrag van 
de voorlopige vergoeding hoger is dan 
dat van de definitieve vergoeding, de 
onteigenden moet bevelen hetgeen zij te-
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vee! hebben ontvangen terug te betalen; 
geen enkele wettelijke bepaling hem ver
biedt de onteigenden te bevelen om -
boven de interest die van de Deposito
en Consignatiekas is ontvangen tot de 
datum ·van opvraging, op het verschil 
tussen het bedrag van de voorlopige ver
goeding en dat van de definitieve vergoe
ding -, de interest te betalen die zij op 
dat verschil hebb~n kunnen ontvangen 
vanaf de opvraging tot de terugbetaling; 
de inning door de onteigende van een 
vergoeding die meer bedraagt dan de 
waarde van zijn goed niet met een on
verschuldigde betaling kan worden ge
lijkgesteld (artikel 1378 van het Burger
lijk Wetboek), aangezien de door de 
onteigenaar verschuldigde vergoeding 
door de rechter wordt bepaald; daaruit 
volgt dat het arrest, door aan eiser inte
rest te weigeren op de bedragen die de 
verweerders moeten terugbetalen vanaf 
hun opvraging bij de Deposito- en Con
signatiekas tot hun terugbetaling, op 
grand dat de verweerders de provisionele 
en voorlopige vergoedingen te goeder 
trouw hebben ontvangen en dat de defi
nitieve vergoedingen pas na de instantie 
in herziening zijn bepaald, niet naar 
recht is verantwoord (onjuiste toepassing 
en bijgevolg schending van artikel 1378 
van het Burgerlijk Wetboek, en schen
ding van de andere in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen) : 

Over de eerste door de verweer
ders opgeworpen grond van niet-ont
vankelijkheid : het middel oefent 
kritiek op een ten overvloede gege
ven reden van het arrest : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst « dat de definitieve vergoeding 
pas ontstaat op de dag van de be
slissing die, bij de uitspraak over de 
vordering tot herziening, het bedrag 
daarvan bepaalt in verhouding tot 
de voorlopige vergoeding ... ; dat de 
interest tegen de wettelijke rente
voet op het bedrag van de teveel 
ontvangen vergoeding pas vanaf dit 
arrest begint te !open »; dat die ver
meldingen, die niet meer dan een 
loutere bewering zijn, de beslissing 
niet naar recht verantwoorden; dat 
zij niet kunnen gescheiden worden 
van de volgende zin van het arrest 
die zegt « dat de onteigenden im
mers, vanaf de datum van de opvra
ging van de geconsigneerde bedra-

gen en tot heden, in de toestand van 
een accipiens te goeder trouw verke
ren »; dat die vermelding in de in 
het middel uitgedrukte grief wordt 
beoogd; 

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

Over de tweede door de verweer
ders opgeworpen grond van niet-ont
vankelijkheid : het middel verduide
lijkt niet waarin de wettelijke bepa
lingen, andere dan artikel 1378 van 
het Burgerlijk Wetboek, waarvan de 
schending wordt aangevoerd, zou
den zijn miskend : 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid samenhangt met dat van het 
middel: 

Over het middel : 
Overwegende dat wanneer, zoals 

te dezen, de onteigende na de 
rechtspleging in herziening wordt 
veroordeeld tot terugbetaling van 
hetgeen hij te veel heeft ontvangen, 
te weten het verschil tussen de voor
lopige vergoeding en de definitieve 
vergoeding, zijn toestand niet wordt 
geregeld bij artikel 1378 van het 
Burgerlijk Wetboek, nu de voorlopi
ge vergoeding niet als een onver
schuldigde betaling kan worden be
schouwd aangezien de voorlopige 
vergoeding, die door de onteigenaar 
moet worden geconsigneerd, door de 
rechter wordt vastgesteld; dat de re
gel van artikel 1378 van het Burger
lijk Wetboek dat de accipiens te goe
der trouw geen interest is verschul
digd op hetgeen hij moet terugbeta
len, bijgevolg niet van toepassing is 
op de onteigende die het verschil 
tussen de voorlopige vergoeding en 
de defintieve vergoeding moet terug
betalen; 

Dat de enkele overweging « dat de 
onteigenden in de toestand van een 
accipiens te goeder trouw verke
ren », derhalve geen wettelijke ver
antwoording is voor de beslissing 
van het hof van beroep dat de inte-
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rest op het te veel betaalde pas kan 
beginnen te lopen vanaf de uit
spraak van het arrest; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt tot betaling van interest 
op de geconsigneerde bedragen en 
in zoverre het weigert de verweer
ders te veroordelen tot betaling van 
interest op het verschil tussen de 
door de onteigenaar als voorlopige 
vergoedingen geconsigneerde bedra
gen en de definitieve vergoedingen; 
beveelt dat van dit arrest zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

10 november 1994- 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 484 

1 • KAMER - 10 november 1994 

1° BELASTING - INDIRECTE BELASTING 
- BEGRIP. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTING£.N 
PROVI:NCIEBELASTI'.\!GEN - BELASTING OP 
BOSEXPLOITATIE - OCTROOIRECHT - AF
SCHAFFING. 

1 a Indirecte belasting wordt niet gehe
ven van een bestendige toestand waar
in de belastingplichtige krachtens zijn 
activiteit of zijn patrimonium verkeert, 
maar wei van, uiteraard alleenstaande, 
kortstondige zij het zelfs herhaalde 
handelingen, verrichtingen of feiten 
waarvan de belastingplichtige de open
lijke of althans de vermoedelijke da
der is (1). 

2° De verordening inzake provinciebelas
ting op bosexploitatie die door de pro
vincieraad van de provincie Luxem
burg op 2 okt. 1986 is aangenomen en 
op 22 dec. 1986 is goedgekeurd, voert 
een octrooirecht in dat b1j de wet van 
18 juli 1860 tot afschaffing der ge
meenteoctrooien verboden is (2). 

(PROVINCIE LUXEMBURG T. KERVYN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F.94.0024.F) 

HET HOF; - Gelet op het be::?tre
den arrest, op 5 januari 1994 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel: schenciing van 
de artikelen 1, § 1, van de wet.van 18 juli 
1860 dragende afschaffing der gemeente
lijke octrooirechten, 2 van het koninklijk 
besluit van 2 augustus 1860 betreffende 
het bedrag van de inkomsten van 1859 
en de vergoeding voor wachtloon van het 
personeel, ten gevolge van de· afschaffing 
van de octrooien, van de verordening in
zake provinciebelasting op bosexploita
tie, aangenomen door de provincieraad 
van de provincie Luxemburg op 2 okto
ber 1986 en goedgekeurd op 22 december 
1986, inzonderheid de artikelen 1, 2, 6 en 
7, en voor zoveel nodig, 107 van de 
Grondwet, thans 159 van de gecoordi-

(1) Cass., 24 okt. 1957 (A.C., 1958, 93) met 
cone!. adv.-gen. W.J. Ganshof van der 
Meersch; R.v.St., 11 mei 1978, nrs. 18979 en 
18974, (J.D.F., blz. 175 en de noot; T.B. W., 1978, 
blz. 363 en de noot). 

(2) Cass., 9 feb. 1882 (Pas., 1882, I, 46), 15 ju
ni 1885 (ibid., 1885, I, 183), 24 juni 1907 (ibid., 
1907), 3 nov. 1925 (ibid., 1926, I, 41); R.v.St., 13 
juni 1974, nrs. 16.473 en 16.474 (ibid., 1975, IV, 
100); Arbitragehof 25 feb. 1988 (J. T., blz. 730). 
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neerde Grondwet, uitgevaardigd op 17 fe
bruari 1994, 

doordat het Hof van Beroep te Luik, 
op verweerders beroep tegen de aanvul
lende belasting die hem wordt opgelegd 
op gr<;md van de verordening inzake de 
belastmg op de bosexploitatie, aangeno
men door de provincieraad van de pro
vincie Luxemburg op 2 oktober 1986 en 
goedgekeurd op 22 ·december 1986 ten ge
volge van een onjuiste aangifte en een 
abnormaal lage prijs, met wijziging van 
de beslissing van de bestendige deputa
ti.e van de provincieraad van de provin
Cie Luxemburg va~ 7 februari 1991, voor 
recht zegt dat de litigieuze belasting die 
ten laste van vervieerder, als koper van 
bosprodukten, wordt geheven een verba
den octrooi is en, bijgevolg, eiseres ver
oordeelt om aan verweerder aile deswe
ge ten onrechte gei'nde bedragen en de 
moratoire interest terug te betalen, op 
grand dat « de genoemde belasting, nu 
h~t octrooi een indirecte belasting (is) 
die geheven wordt van het binnenhalen, 
het opsla.a~, de transit, de verzending, de 
vervaard1gmg of de produktie van een 
produkt ''• naar rata van de vervoerde of 
geproduceerde hoeveelheid, en « de aan
hef ~elf van d~ . J:>elastingverordening 
(prec1seert) dat ZIJ mzonderheid de ex
ploitatie belast van boskappingen, kaal
kappingen en uitdunningen », waarbij de 
exploitant daartoe het volume verkocht 
hout en de prijs per categorie moet aan
geven, de genoemde belasting ... geheven 
wordt van de hoeveelheid hout dat ge
wonnen wordt op het grondgebied van 
de provincie " zonder dat een onder
scheid wordt gemaakt tussen het ver
kochte hout en het hout dat persoonlijk 
wordt verwerkt in een zagerij of een 
houtbewerkerij door de eigenaars, bezit
ters, erfpachters, opstalhouders of 
vruchtgebruikers "· zoals in de belasting
verordening wordt gepreciseerd » waar
bij het bestaan van twee soorten' schul
denaars of de verwijzing naar de waarde 
van het hout om het bedrag van de be
lasting te bepalen niet meer zijn dan ge
wone inningsmodaliteiten, 

terwijl, eerste onderdeel, octrooien, 
volgens artikel 1 van de wet van 18 juli 
186~, dat. ze heeft opgeheven en hun 
hermvoermg heeft verboden, « indi
recte » gemeentebelastingen zijn die 
worden geheven op het hinnenhalen het 
opslaan, . d.e transit, de verzending, de 
vervaard1gmg of nag op de ontginning of 
de vervaardiging van bepaalde producten 
op de plaats waar het octrooi is verschul-

digd; bijgevolg, om de door eiseres gehe
ven J:>elasting op de exploitatie van bos
kappmgen, kaalkappingen en uitdunnin
gen naar recht als een, eventueel verba
den, octrooi te kunnen beschouwen uit 
het arrest diende te volgen dat de' liti
gieuze provinciebelasting de kenmerken 
van een indirecte belasting had te weten 
een belasting die geheven w~rdt naar 
aanleiding van een voorbijgaand feit en 
niet op een blijvende toestand· de liti
gieuze verordening dienaanga~nde be
paalde « dater ten voordele van (eiseres) 
ee~ b~lasting wordt geheven op de ex
plmtabe van boskappingen, kaalkappin
gen en uitdunningen, ... in de bossen en 
wouden of in de laanbeplantingen op het 
grondgebied van de provincie ... » ( artikel 
1), dat « bij verkoop, de belasting op 6 
pet. van de verkoopprijs van hout op 
stam is vastgesteld en door de koper van 
de bo~produkten is verschuldigd ... ; de 
belastmg, bij persoonlijke exploitatie 
voor handels- of industriEHe doeleinden, 
verschuldigd is door de eigenaar, bezit
ter, erfpachter, opstalhouder of vruchtge
bruiker, op 6 pet. van de handelswaarde 
van het hout op stam wordt bepaald, be
rekend tegen de normale koers op de 
dag van de eerste kapping; bij een ex
ploitatie die gewoonlijk meer dan een 
jaar duurt is de in aanmerking te nemen 
prijs, die op 1 december v66r het vellen 
... » (artikel 2), de aangifte bedoeld in ar
tikel 5 dient, in laatstgenoemd geval 
« elk jaar hernieuwd te worden tussen 24 
en 30 november en betrekking te hebben 
( ... ) op de voorgenomen exploitatie gedu
rende 12 volgende maanden » (artikel 6) 
en dat bovendien de genoemde belasting 
bij kohier werd geheven, na controle van 
de aangiften (artikel 7); het arrest bijge
volg niet zonder schending van artikel 1, 
§ 1, van de wet van 18 juli 1860, in zover
re het de « octrooien » omschrijft als 
« indirecte • belastingen, en van de voor
melde bepalingen van de litigieuze belas
tingverordening, naar recht heeft kun
nen beslissen dat de litigieuze belasting 
een indirecte belasting was aangezien zij 
werd geheven van de exploitatie van ge
kapt hout, nu die heffing niet gebeurt 
naar aanleiding van voorbijgaande fei
ten, aangezien de verkoop of het vellen 
van de bewuste bossen volgens het ar
rest slechts modaliteiten zijn van de in
ning van de belasting, maar we! op 
grand van een blijvende toestand (schen
ding van artikel 1 van de wet van 18 juli 
1860 en van de artikelen 1, 2, 6 en 7 van 
de provincie belastingverordening inzake 
de belasting op de houtexploitatie); 
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tweede onderdeel, · zowel uit de wet 
van 18 juli 1860 - die de gemeentelijke 
octrooien opheft ~ als uit het koninklijk 
besluit van 2 augustus 1860 genomen ter 
uitvoering van de voornoemde wet volgt 
dat onder de inkomsten uit het octrooi 
waren begrepen : · 1° de invoerrechten; 
2° de expeditierechten; 3° transitrechten, 
onder de naam van tolbewijs; 4° de op
centiemen op de octrooirechten; 5° de op
slagrechten op de voorwerpen waarop 
octrooirecht is verschuldigd; 6° de octroOI
rechten op de vervaardiging of de ontgin
ning van bepaalde produkten op het 
grondgebied van de gemeente; 7° de ze
gelrechten op de kwijtschriften; 8° het ge
deelte van de escortekosten en van de 
geldboeten en inbeslagnemingen dat aan 
de gemeentekas is toegewezen; het 
octrooi aldus een indirecte belasting was 
die van bepaalde verbruiksgoederen 
werd geheven om in de algemene be
hoeften van een gemeente te voorzien, 
belasting waarvan de inning niet tot le
vensmiddelen was beperkt en ):log be
trekking had op andere produkten, zoals 
bouwmaterialen, voeder en brandstoffen, 
en waarbij het van buiten naar binnen 
brengen van het voorwerp evenmin een 
wezenlijke vereiste voor de inning was; 
het hof (van beroep), door aileen vast te 
stellen dat, enerzijds, de Iitigieuze belas
ting, volgens de aanhef zelf van de belas
tingverordening, hoofdzakelijk betrek
king heeft op de exploitatie van boskap
pingen, kaalkappingen en uitdunningen, 
en dat, anderzijds, de genoemde belas
ting betrekking heeft op de hoeveelhe
den gekapt hout die op het grondgebied 
van de provincie zijn geproduceerd, niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat er een 
octrooi bestaat, te weten een indirecte 
belasting geheven bij het binnenhalen, 
het opslaan, de transit, de expeditie, de 
vervaardiging of ontginning van een pro
dukt; het arrest, inzonderheid, aileen uit 
die vaststellingen niet naar recht heeft 
kunnen afleiden dat de Iitigieuze belas
ting een belasting was op de vervaardi
ging van een industrieel produkt en 
zulks des te meer nu, in tegenstelling tot 
hetgeen het arrest betoogt, waarbij het 
de tekst van het provinciereglement ver
keerdelijk aanhaalt, de bewuste belas
ting werd geheven, niet zonder een on
derscheid te maken « tussen. verkocht 
hout en hout dat in een zagerij of een 
houtbewerkerij is bewerkt ·dodr de eige
naars, bezitters, erfpachters, opstalhou
ders of vruchtgebruikers », maar wel tus
sen « hout dat verkocht is en hout dat 
persoonlijk voor handels- of industriE:He 

doeleinden wordt geexploiteerd »; het ar
rest, door te beslissen dat de door eise
res van de bo~exploitatie geheven belas
ting de. ,kenmerken van een octrooi 
vertoonde en bijgevolg ontwettig was, :i:o
wel de artikelen 1 van de wet van 18 juli 
1860 en 2 van het koninklijk besluit van 
2 augustus 1860 als artikel .159 van de 
Grondwet schendt en, bijgevolg, de bepa
Iingen van de belastingverordening zelf 
door de toepassing ervan te weigeren 
(schending van .de artikeJen 1, § 1, van 
de. wet van 18 juli 1860, 2 van het ko
ninklijk besluit.van .2 augustus 1860, 159 
van de Grondwet zoals zij op 17 februar,i 
1994 is gecoi:irdineerd en van de provin
cieverordening van 2 oktober 1986 inzake 
de belasting. op de. bosexploitatie in haar 
geheel): 

W at· betreft het eerste · onderdeel : 
Overwegende dat de indirecte be

lasting . niet wordt geheven op een 
bestendige toestand waarin de be
lastingplichtige krachtens zijn acti
viteit of zijn patrimonium verkeert, 
maar wei op, zij het herhaalde, 
uiteraard alleenstaande, kortstondi
ge handelingen, verrichtingen of fei
ten waarvan de belastingplichtige 
de openlijke of althans de vermoe
delijke dader is; 

Overwegende dat de litigieuze ver
ordening « provinciebelasting op de 
bosexploitatie » genaamd, in haar 
artikel 1 bepaalt dat er ten voordele 
van eiseres een belasting wordt ge
heven « op de exploitatie van bos
kappingen, kaalkappingen en uit
dtinningen (ooo) in de bossen en 
wouden of in de laanbeplantingen 
op het grondgebied van de provin
cie, zonder dat er een onderscheid 
wordt gemaakt tussen verkocht hout 
en hout dat in een zagerij of houtbe
werkerij, persoonlijk tot afgewerkte 
of half afgewerkte produkten wordt 
verwerkt door de eigenaars, bezit
ters, erfpachters, opstalhouders of 
vruchtgebruikers en zonder dat er 
een onderscheid wordt gemaakt tus
sen bossen die eigendom zijn van 
natuurlijke of rechtspersonen of van 
openbare overheden 000 »; 

Dat artikel 2 bepaalt dat de belas
ting, naargelang van het geval, door 
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de koper van de bosprodukten, door 
de verkoper, door de hoofdaanne
mer ·van de wegwerkzaamheden of 
door de eigenaar, bezitter, erfpach
ter, opstalhouder, of vruchtgebrui
ker moet worden betaald, en wordt 
berekend op de verkoopprijs van het 
hout op stam, o{ op de handelswaar
de van het hout op stam; dat artikel 
3 preciseert dat de aangifte uiterlijk 
twee dagen v66r het vellen moet 
toekomen en, in ieder geval, binnen 
vijftien dagen na het opstellen van 
de verkoopakte of het aailkoopbor
derel; ' - · 

Overwegende dat artikel 6 van de
zelfde verordening weliswaar be
paalt dat als het hout persoonlijk 
wordt _ verwerkt gedurende een pe
riode · die doorgaans meer dan een 
jaar bedraagt, de aangifte ieder jaar 
tussen 24 en 30 november moet wor
den hernieuwd en betrekking moet 
hebben op de voor de twaalf volgen
de maanden geplande exploitatie, en 
artikel7 dat het provinciebestuur de 
kohieren opstelt na controle van de 
aangiften, maar dat zulks slechts in
ningsmodaliteiten van de belasting 
zijn, die geen invloed hebben op de 
aard ervan; 

Dat het arrest terecht oordeelt dat 
een dergelijke belasting << de hoe
veelheden gekapt hout belast die op 
het grondgebied van de provincie 
zijn, geproduceerd » en daaruit naar 
recht afleidt « .dat het te dezen een 
indirecte provinciebelasting be
treft »; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat betreft het tweede onderdeel: 

Overwegende dat een octrooi een 
indirecte belasting is op een voor
werp van plaatselijke consumptie 
om te ' voorzien in de algemene be
hoeften van de plaatselijke overheid 
die het invoert; 

Overwegende dat eiseres de in
ning van de litigieuze belasting op 
de geexploiteerde bossen verant
woordt door de « de financiele nood
wendigheden van de algemene poli-

tiek van economische expansie en 
sociale vooruitgang van de provin
cie »; 

Overwegende dat, zowel uit de 
parlementaire voorbereiding van de 
wet van 18 juli 1860 houdende af
schaffing van de gemeentelijke 
octrooirechten als uit het 'koninklijk 
besluit van 2 augustus 1860 gena
men ter uitvoering van ·die wet, 
volgt dat de belasting « op de ver
vaardiging of de ontginning van be
paalde produkten binnen de ge
meente » die in de voornoemde wet 
uitdrukkelijk wordt bedoeld, ook het 
voorwerp van de litigieuze belasting 
bedoelt, te weten « de exploitatie 
van boskappingen, kaalkappingen 
en uitdunningen ( ... )in de bossen en 
wouden ( ... ) op het grondgebied van 
de provincie » die inzonderheid 
moet worden aangegeven twee da
gen v66r het begin van de kapping; 

Overwegende dat uit dezelfde par
lementaire voorbereiding blijkt dat 
de afschaffing van de octrooien is 
beslist omdat zij de vrije mededin
ging en ook de industrie en de han
del belemmerden; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat « die belasting 6 pet. van 
de verkoopprijs bedraagt, zodat hout 
dat in de provincie (eiseres) is ont
gonnen, benadeeld is op de markt in 
vergelijking met dezelfde goederen 
uit andere provincies of gewesten 
van het Koninkrijk of uit andere 
landen van de Europese Gemeen
schap »; 

Overwegende dat het arrest bijge
volg naar. recht beslist dat de liti
gieuze belasting een provinciaal 
octrooi is; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige niet verduidelijkt waa.rin 
de gedeeltelijke onjuiste aanhaling 
van de tekst van de verordening de 
beslissing onwettig zou maken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 107 en 110, § 3, van de 
Grondwet, thans 159 en 170, § 3, van de 
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gecoi:irdineerde Grondwet, uitgevaardigd 
op 17 februari 1994, miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van de schei
ding van de machten, schending van de 
artikeli;!n 1 van de wet van 18 juli 1860 
houderide opheffing van de gemeente
lijke oetrooien, 2, 15°, van de wet van 27 
mei 1975 « tot aanpassing van de Franse 
tekst van de gemeentewet en de provin
ciewet .·aan het vigerende recht en tot in
veering van de Nederlandse tekst van de 
gemeeritewet, de pronviciewet en de wet 
van 1 juli 1860 tot wijziging van de pro
vinciewet en de gemeentewet wat de eed 
betreft », 86, 87, 87 bis, 88, 88bis, 89 en 
89bis van de provinciewet van 30 april 
1836, als gewijzigd, inzQnderheid wat het 
Waals Gewest betreft, bij het decreet 
van 11 mei 1984, 

doordat het arrest, dat beslist dat de 
door eiseres gevestigde belasting wel de
gelijk een octrooi is, dat de wet van 18 
juli 18~0 op de gemeentelijke octrooien 
alleen een algemeen rechtsbeginsel toe
past dat de octrooien verbiedt, ook op 
provinciaal vlak en oordeelt dat de mis
kenning van een algemeen rechtsbegin
sel, net zoals een overtreding van de 
wet, voor het Hof kan worden aange
voerd, en daaruit besluit dat « de mis
kenning van voormeld algemeen rechts
beginsel staat de provincie niet uitzon
derlijk toe de fiscale autonomie aan te 
voeren, die zij in beginsel krachtens arti
kel 110 van de Grondwet geniet », zodat 
de litigieuze belasting een verboden 
octrooi is, waarbij het bovendien oor
deelt << dat te dezen de belasting geen re
kening houdt met het belastingvermogen 
van de koper; dat het bedrag van die be
lasting bovenop de prijs komt en de ver
dere economische uitwisselingen beYn
vloedt; dat die belasting bij de prijs een 
supplement voegt dat geen verband 
houdt met de kosten van exploitatie, ant
ginning, vervaardiging of verkoop van de 
produkten, maar aileen een financiele 
last vormt die door de verbruiker zonder 
economische rechtvaardiging wordt ge
dragen », en dat « die belasting, die 
6 pet. van de verkoopprijs bedraagt, hout 
uit de provincie Luxemburg op de markt 
duidelijk benadeelt in vergelijking met 
dezelfde grondstoffen uit de andere pro
vincien of gewesten van het Koninkrijk 
en uit andere Lid-Staten van de Europe
se Gemeenschap », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van 
de wet van 18 juli 1860 alleen de afschaf
fing van de gemeentelijke octrooien be
paalde; tot de inwerkingtreding van de 

wet van 27 mei 1975 evenwel unaniem 
werd aangenomen dat de gemeenten 
noch provincies octrooien konden heffen; 
dat verbod op een uitdrukkelijke wetsbe
paling was gegrond, te weten artikel 82 
van de provinciewet van 30 april 1836 
dat bepaalde dat de provincieraad « zorgt 
dat er aan de in-, uit- en doorvoer der 
eet- en koopwaar geen andere beperkin
gen worden gesteld dan die welke krach
tens de wetten zijn vastgesteld •; die 
wetsbepaling is opgeheven bij artikel 2, 
15°, van de wet van 27 mei 1975, en er 
geen andere wettelijke bepalingen noch 
bepalingen van internationaal recht, die 
kracht van wet hebben op het Belgisch 
grondgebied, noch enig algemeen rechts
beginsel bestaan waarop het absoluut 
verbod kan gegrond zijn dat de provin
cies geen octrooien mogen heffen, waar
bij aldus hun fiscale autonomie wordt 
beperkt, die zij, in algemene bewoordin
gen, krachtens artikel 170, § 3, van de 
Grondwet bezitten; voornoemd artikel 82 
van de provinciewet overigens alleen be
trekking had op de beperkingen aan « de 
in-, uit- en doorvoer » der eet- en koop
waar, en bijgevolg niet van toepassing 
was op de octrooien die werden geheven 
bij de vervaardiging of de ontginning 
van bepaalde produkten; het arrest, door 
in zeer algemene bewoordingen te beslis
sen dat het octrooiverbod zowel betrek
king heeft op de gemeentelijke octrooien 
als op de provinciale en een echt alge
meen rechtsbeginsel uitdrukt zonder 
enig onderscheid naargelang de oar
sprang van de belasting, de artikelen 
170, § 3, van de gecoi:irdineerde Grand
wet, en 1 van de wet van 18 juli 1860 
schendt, en bijgevolg oak artikel 2, 15°, 
van de wet van 27 mei 1975 (schending 
van de artikelen 170, § 3, van de Grand
wet, als geci:iordineerd op 17 februari 
1994, vroeger 110, § 3, van de Grondwet, 
1 van de wet van 18 juli 1860 en 2, 15°, 
van de wet van 27 mei 1975); 

tweede onderdeel, de hoven en recht
banken bij het oordeel over de wettelijk
heid van een belastingverordening, noch 
het beginsel, noch de uitvoeringsmodali
teiten van de opportuniteit of de econo
mische rechtvaardiging van de belasting 
horen te beoordelen; aileen de voogdij
overheid bevoegd is om die overwegin
gen die louter betrekking hebben op de 
opportuniteit van de belasting, te beoor· 
delen en in voorkomend geval de goed
keuring van de belastingverordening te 
weigeren; het hof van beroep bijgevolg 
niet zonder de opportuniteit van de liti-
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gieuze belasting te beoordelen en deswe
ge het algemeen rechtsbeginsel van de 
scheiding van de machten te miskennen 
en de bepalingen inzake het toezicht op 
de provinciale overheid te schenden, het 
ongeooi-loofd . karakter van de litigieuze 
belasting en het bestaan van een alge
meer:i rechtsbeginsel dat octrooien verba
den zijn, kon afleiden uit de motieven 
die inzonderheid gegrond zijn op het feit 
dat de bewuste belastingverordening 
geen rekening houdt met het belasting
vermogen mate van de koper, met het 
ontbreken van enig verband met de kos
ten van exploitatie, ontginning, vervaar
diging of verkoop van de produkten en 
bijgevolg met de economische rechtvaar
diging,. of nog met de nadelige marktpo
sitie van hout dat afkomstig is van het 
grondgebied van eiseres ten gevolge van 
die belasting; het arrest, door op grond 
van dergelijke overwegingen te weigeren 
de litigieuze belastingverordening toe te 
passen, eveneens artikel 159 van de 
Grondwet schendt (schending van artikel 
159 van de Grondwet, als geci:iordineerd 
op 17 februari 1994, vroeger 107 van de 
Grondwet, miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van de scheiding van de 
machten en schending van de artikelen 
86, 87, 87 bis, 88, 88bis, 89 en 89bis van de 
provinciewet van 30 april 1836) : 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Overwegende dat de wet van 18 

juli 1860 zeker alleen de gemeente
lijke octrooien heeft afgeschaft; 

Dat artikel 82 van de provinciewet 
van 30 april 1836 dat bepaalde dat 
de raad « zorgt dat er aan de in-, 
uit- en doorvoer der eet- en koopwa
ren geen andere beperkingen wor
den gesteld dan die welke krachtens 
de wetten zijn vastgesteld » en dat 
eenstemmig werd uitgelegd als een 
verbod voor de provincies om 
octrooien te heffen, bij de wet van 
27 mei 1975 is opgeheven; 

Dat, evenwel, uit het advies van 
de Raad van State en uit de parle
mentaire voorbereiding van die wet 
volgt dat de opheffing van artikel 82 
niets afdoet aan het beginsel van de 
vrijheid van handel dat is vastge
legd bij ai:'tikel 7 van het decreet 
van 2-17 maart 1791, zodat de wet 
van 27 mei 1975 aan de provincies 
niet het recht heeft kunnen verle-

nen om octrooien te vestigen, wat 
de wet van 18 juli 1860 uitdrukkelijk 
aan de gemeenten verbood; 

Overwegende dat, overigens, uit 
de grondwetsherzieningen van 1970 
en 1980, inzonderheid uit de bepalin
gen van artikel 6, § 1, VI, van de ge
noemde bijzondere wet, blijkt dat de 
nieuwe structuur van de Belgische 
Staat berust op een economische 
unie die in de eerste plaats het vrij 
verkeer van goederen en productie
factoren tussen de geledingen van 
de Staat impliceert; 

Dat het octrooi, zoals het is om
schreven, en dat autonoom door ei
seres is gevestigd, niet verenigbaar 
is met die economische unie, aange
zien het noodzakelijkerwijze de 
vrije mededinging tussen de geledin
gen van de unie belet; 

Dat zowel het decreet van 2-17 
maart 1791, als de voormelde grond
wetsherzieningen en de wettelijke 
bepalingen bijgevolg uitzonderingen 
bepalen op de fiscale autonomie, die 
is vastgelegd in artikel 110, § 3, 
thans 170, § 3, van de Grondwet; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, door 

de bekritiseerde overwegingen, de 
opporutuniteit noch de economische 
rechtvaardiging van de belasting be
oordeelt, maar in de gegevens die 
het vermeldt, de grondslagen vindt 
van zijn beslissing dat de litigieuze 
belasting een octrooi is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

10 november 1994- 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Dela
haye en Draps. 
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Nr. 485 

3• KAMER - 14 november 1994 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
GRIP, BESTAANSVEREISTEN, VORM- BEGRIP 
EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOU
DING - BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - AARD 
VAN DE WET, TOEPASSINGSSFEER- TOEPAS
SINGSSFEER - ZELFSTANDIGEN - HELPER. 

3° SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAN
DIGEN - TOEPASSINGSSFEER - HELPER. -
BEG RIP. 

1° De gezagsverhouding, als keni11erk 
van de arbeidsovereenkomst, bestaat 
zodra iemand in feite gezag kan heb
ben over andermans handelingen (1). 
(Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

2° en 3° Hij die jegens een ander in een 
verhouding van ondergeschiktheid 
staat, is geen helper van een zelfstan
dige, maar een werknemer, die door 
een arbeidsoirereenkomst is gebonden 
(2). (Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkom
stenwet; art. 6 Sociale-Zekerheidswet 
Zelfstandigen.) 

(RS.Z. T. MONFILS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.94.0007.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1988 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen 
(3); 

_ (1) Cass., 15 feb. 198~, AR nr. 6481 (A.C., 
1981-82, nr. 357); zie Cass., 7 sept. 1992, AR 
nr. 7882 (ibid., 1991-92, nr. 594); 22 feb. 1993, 
AR nr. 9578 (ibid., 1993, nr. 109) met cone!. 
adv.-gen. Leclercq in Bull. en Pas., '1993, I, 
nr. 109. 

(2) Zie de verwijzingen in de noot (1). 

(3) Het cassatieberoep is op 18 jan. 1994 in
gediend. 

Over het middel :_ schending van de ar
tikelen 6, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 6 van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich
ting van het sciciaal statuut der zelfstan
digen, 1, inzonderheid § 1, 21, 22, 23, in
zonderheid §§ 1 en 2, van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 2, 3 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten en 
97 (oud) van de Grondwet, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat verweerder betoogde dat 
hij, vanaf 1 april 1984, de heer V ... niet 
meer als loontrekkende maar als • hel
per van een zelfstandige » in dienst had 
en dat de eerste rechter zulks heeft ver
worpen op grand dat : « - er geen enke
le verandering was gekomen in de werk
zaamheden van V ... , tenzij de afschaffing 
van een vast werkrooster; - V ... · zich 
niet in het handelsregister of in de 
B.T.W. had ingeschreven, geen facturen 
had afgegeven en zich van hand tot 
hand liet betalen »; - uit bet door (eiser) 
ingesteld onderzoek was gebleken ... dat 
er tussen de partijen een gezagsverhou
ding hestand en dat deze trouwens inhe
rent was aan de arbeid (kelner) van V ... 
in de inrichting van verweerder, de 
rechtsvordering van eiser tot betaling 
van een bedrag van 155.027 frank aan 
bijdragen, verhogingen en interest voor 
het tweede kwartaal 1984 tot het eerste 
kwartaal 1985 heeft afgewezen en de be
slissing van de eerste rechter heeft ver
nietigd, op grond : « dat, hoewel die gege
vens wijzen op bepaalde onregelmatighe
den in de werkwijze van V ... , met name 
de niet-afgifte van facturen met aanreke
ning van B.T.W., ze echter niet volstaan 
om het bedrieglijk karakter aan te tonen 
van de rechtstoestand die de partijen, 
appellant (thans verweerder) en V ... heb
ben gekozen; dat de hulp die iemand in 
een zaak als helper van een zelfstandige 
kan verstrekken immers dezelfde feite
lijke kenmerken heeft als de hulp van 
een loontrekkende; dat zowel de ene 
hulp als de andere noodzakelijk wordt 
(worden) verstrekt onder gezag van de 
bedrijfsleider en aanleiding geeft tot be
taling van een loon; dat, nu als beginsel 
geldt dat partijen vrij kunnen overeenko
men over de vorm van hun rechtsbetrek
kingen, de rechtbanken hun wil moeten 
in acht nemen, behalve als wordt aange
toond dat het gaat om simulatie; dat, 
zelfs als kan worden vermoed dat de 
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door de partijen besliste wijziging hoofd
zakelijk is verantwoord door het feit dat 
appellant (thans verweerder) de last wil
de vermijden van werkgeversbijdragen 
di~ voor de omvang van zijn zaak vee! te 
hoog waren, de werknemer zich heeft 
aangesloten bij de sociale zekerheidsre
geling waaronder hij volgens zijn nieuwe 
kwalificatie viel », 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen, on
der helper wordt verstaan ieder persoon 
die, gewoonlijk en gedurende ten minste 
18 dagen per jaar, een zelfstandige bijs
taat of vervangt • zonder tegenover hem 
door een arbeidsovereenkomst te zijn 
verbonden »; uit de artikelen 2 en 3 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten blijkt dat onder ar
beidsovereenkomst, zowel voor werklie
den als voor bedienden, wordt verstaan 
de overeenkomst waarbij een werkne
mer « zich verbindt, tegen loon, onder 
gezag van een werkgever arbeid te ver
richten »; dus niet als helper van een 
zelfstandige kan worden beschouwd de
gene die, tegen loon, arbeid verricht on
der gezag van die persoon; een dergelijk 
gezag, zoals hierboven gezegd, wijst op 
het bestaan van een arbeidsovereen
komst, niettegenstaande de keuze door 
de partijen van een andere vorm van 
rechtsbetrekking en aanleiding geeft tot 
toepassing van de wettelijke bepalingen 
van openbare orde betreffende de sociale 
zekerheid van de werknemers; het ar
rest, dat vaststelt dat V ... , na 1 april 1984, 
tegen loon onder gezag van verweerder 
is . blijven werken, derhalve niet naar 
recht heeft kunnen beslissen, op grond 
dat de partijen een andere vorm van 
rechtsbetrekking waren overeengekomen 
om de last van .de werkgeversbijdragen 
te verminderen, dat V... vanaf 1 april 
1984 niet meer door een arbeidsovereen
komst was gebonden maar als helper 
van een zelfstandige heeft gewerkt; het 
arrest aldus een schending inhoudt van 
de wettelijke bepalingen waarin res
pectievelijk de helper en de arbeidsover
eenkomst worden omschreven (scherr
ding . van artikel 6 van het koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 en van de 
artikelen 2 en 3 van .de wet van 3 juli 
1978) alsmede van de wettelijke bepalin
gem van openbare orde betreffende de 
toepassing van de socidle zekerheid van 
de werknemers (schending van de arti
kelen 1, § 1, 21, 22, 23, inzonderheid §§ 1 

en 2, van voormelde wet van 27 juni 
1969); het bovendien een onwettige toe
passing maakt van het beginsel dat over
eenkomsten tot wet strekken (schending 
van de artikelen 6, 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 6 van het koninklijk besluit nr. 
38 van 27 juli 1967 houdende inrich
ting van het sociaal statuut der zelf
standigen, onder helper wordt ver
staan ieder persoon die in Belgie 
een zelfstandige in de uitoefening 
van zijn beroep bijstaat of vervangt, 
zonder tegenover hem door een ar
beidsovereenkomst te zijn verbon
den; 

Dat uit die omschrijving blijkt dat 
een helper zijn arbeid niet verricht 
onder de voorwaarden van een ar
beidsovereenkomst; dat hij, met na
me, niet valt onder de gezagsverhou
ding die kenmerkend is voor die 
overeenkomst en bestaat zodra ie
mand in feite gezag kan uitoefenen 
over andermans handelingen; 

Overwegende dat het arrest bel
sist dat eiser niet bewijst dat ver
weerder tijdens de bedoelde periode 
een werknemer in dienst had, op 
grond dat die werknemer als helper 
was aangesloten bij de sociale ze
kerheid van de zelfstandigen en dat, 
zo zijn arbeid werd verricht onder 
gezag van verweerder, << de hulp die 
iemand in een zaak als helper van 
een zelfstandige kan verstrekken 
immers dezelfde feitelijke kenmer
ken heeft als de hulp van een loon
trekkende; dat zowel de ene hulp als 
de andere noodzakelijk wordt ver
strekt ondt:r gezag van de bedrijfs
leider en aanleiding geeft tot beta
ling van een loon »; 

Dat die overwegingen de beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van bet middel 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
bebalve in zover dit het boger be
roep ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van bet ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrecbter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

14 november 1994- 3" kamer- Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzi tter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 486 

3" KAMER - 14 november 1994 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- LITWINNINGSVERGOEDI!IIG - HA:'IiDELS
VERTEGENWOORDIGER - CLIENTEEL - VER
LIES - NADEEL - OVEREENKOMST - BEEI!II
DIGING - VERBAN"D - GEVOLG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EI:'IiDE 
- UITWI!IINI!IIGSVERGOEDING - HA!IIDELS
VERTEGENWOORDIGER - CLIENTEEL - VER
LIES - NADEEL - GEEN NADEEL - BEWIJS 
- BEGRIP. 

1° Wanneer de rechter zegt dat een han
delsvertegenwoordiger zijn clienteel 
niet heeft verloren wegens beeindiging 
van ·de overeenkomst door zijn werk
gever, verantwoordt hij naar recht zijn 
beslissing dat uit de beeindiging van 

de overeenkomst voor die handelsver
tegenwoordiger geen nadeel is gevolgd 
dat toekenning van een uitwinnings
vergoeding zou rechtvaardigeri (1). 
(Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet;) 

zo Wanneer de rechter beslist dat de 
vroegere werkgever van een handels
vertegenwoordiger heeft bewezen dat 
uit de beeindiging van de overeen
komst voor de handelsvertegenwoor
diger geen nadeel is gevblgd, kan hij, 
zonder omkering van de bewijslast, 
daaruit wettig afleiden dat laatstbe
doelde de beweringen niet kon staven 
die hij opwierp tegen de door de rech
ter in aanmerking genomen bewijzen 
(2). (Art. 101 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

(SNYCKERS T. BECCO N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.94.0016.F) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 23 september 1993 
door bet Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 101 van de Arbeic!sovereenkom
stenwet van 3 juli 1978, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 (oud) van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eisers beroep af
wijst en de beslissing a quo bevestigt, 
die aan eiser de uitwinningsvergoeding 
weigert waarop hij aanspraak maakte, 
op grand « dat (eiser) te dezen, gevraagd 
en verkregen heeft dat zijn werkgever 
hem tot na de normale pensioenleeftijd 
liet werken; dat hij, na zijn ontslag, nooit 
de wens heeft uitgedrukt opnieuw enige 
beroepsactiviteit te willen uitoefenen als 
handelsvertegenwoordiger, inzonderheid 
door aanspraak te m:aken op het voor
deel van afwezig te zijn, dat principieel 

(1) Cass., 14 sept. 1981, A.R nr. 6295 (A.C., 
1981-82, nr. 34); zie Cass., 29 mei 1978 (ibid., 
1978, 1144); A. COLE!'IS en M. COLENS, Le con
trat d'emploi, 6de uitg., Brussel, 1980, nr. 191; 
A. DE THEL'X, nota bij Arbeidsrechtbank Di
nant, 18 jan. 1983, Chron. D.S., 1983, biz. 451 
e.v., inz. biz. 461 tot 466. 

(2) Cass., 14 sept. 1981, A.R nr. 6295 (A.C., 
1981-82, nr. 34). 
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is vastgelegd in artikel 41 van de wet 
van 3 juli 1978, om een nieuwe dienstbe
trekking te zoeken; dat hij althans der
gelijke inspanningen niet aantoont, ook 
al betoogt hij, zonder meer, nadat hij de 
mogelijkheden van aanwerving had na
gegaan, en snel tot de slotsom is geko
men dat zijn kansen op een nieuwe aan
werving uiterst miniem waren in de 
bijzondere sector van de banketbakkerij 
van topklasse; dat (eiser), door zijn pen
sioen aan te vragen en daarvan na het 
verstrijken van de opzeggingstermijn in
derdaad te genieten, duidelijk heeft doen 
blijken dat hij na de beiHndiging van de 
overeenkomst geen beroepsactiviteit 
meer wilde uitoefenen; dat bijgevolg is 
aangetoond dat er geen nadeel werd ge
leden daar (eiser), na het voordeel van 
het pensioen te hebben verkregen, niet 
heeft gepoogd om, zij het deeltijds, terug 
opgenomen te worden in de arbeids
markt om zijn clienteel te valoriseren; 
dat hij zelf toegeeft dat hij na de kennis
geving van zijn opzegging, snel tot de 
slotsom is gekomen dat hij niet de min
ste kans had om een nieuwe betrekking 
te vinden; dat de uitwinningsvergoeding, 
die het verlies vergoedt dat de vertegen
woordiger lijdt omdat hij zijn clienteel 
niet kan valoriseren bij een volgende 
werkgever, hem niet kan worden toege
kend omdat hij geen werk zocht en bij
gevolg geen ander nadeel heeft gc.leden · 
dan het door een opzeggingsvergoeding 
gedekte nadeel • (arrest p. 3-4), 

terwijl, eerste onderdeel, het t.egen
strijdig is te oordelen, enerzijds, dat ei
ser gewenst noch gepoogd heeft om weer 
opgenomen te worden in de arbeids
markt en, anderzijds, dat eiser na de 
kennisgeving van zijn ontslag snel tot 
het besluit is gekomen dat hij niet de 
minste kans had om een nieuwe betrek
king te vinden, - wat noodzakeliJK. in
houdt dat laatstgenoemde, zoals hij 
steeds heeft beweerd (zie appelconclusie 
p. 3), na zijn ontslag en precies daarom, 
een nieuwe betrekking heeft gezocht en 
van plan was zijn clienteel verder te ex
ploiteren; zodat het arrest, dat op derge
lijke tegenstrijdige redenen steunt om te 
beslissen dat eiser geen onderscheiden 
nadeel heeft geleden door het verlies van 
het aangebracht, tot stand gebracht of 
ontwikkeld clienteel, niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van het 
oude artikel 97 van de Grondwet), noch 
naar recht is verantwotJrd (schending 
van het oude artikel 101 van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978); 

tweede onderdeel, ingevolge artik,el 101 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978 geen vergoeding wegens tiitwin
ning is verschuldigd aan de handelsver
tegenwoordiger als de werkgever bewijst 
dat uit de beeindiging van de ov~reen
komst geen enkel nadeel volgt voor 
laatstgenoemde; dat onder nadeel, in de 
zin van die bepaling, moet worden ver
staan het verlies van het clienteel dat de 
handelsvertegenwoordiger had aange
bracht, tot stand gebracht of ontwikkeld 
voor zijn werkgever; het ontbreken van 
nadeel niet kan volgen uit het feit dat de 
handelsvertegenwoordiger, nu hij · geen 
betrekking meer kon vinden, uiteindelijk 
zijn pensioen heeft aangevraagd; zodat 
het arrest niet wettig heeft kunnen beslui
ten dat eiser geen nadeel had geled,en en 
geen verlies van clienteel, uit het f~it dat 
hij niet meer wenste opgenomen te wor
den in de arbeidsmarkt, wanneer de 
appelrechters zelf overigens hebben vast
gesteld dat eiser had ondervonden dat hij 
niet de minste kans had om een nieuwe 
betrekking te vinden (schending van arti
kel 101 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978); 

derde onderdeel, ingevolge artikel 101 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978 geen vergoeding wegens tiitwin
ning is verschuldigd aan de handelsver
tegenwoordiger als de werkgever bewijst 
dat uit de beeindiging van de overeen
komst geen enkel nadeel volgt voor 
laatstgenoemde; dat onder nadeel, in de 
zin van die wetsbepaling, moet worden 
verstaan het verlies van het clienteel dat 
de handelsvertegenwoordiger had aange
bracht, tot stand gebracht of ontwikkeld 
voor zijn werkgever; de omstandigheden 
dat eiser, door zijn pensioen aan te vra
gen en daarvan ook werkelijk te genie
ten na het einde van de opzegging, zou 
hebben te kennen gegeven dat hij niet 
van plan was na de beeindiging van de 
overeenkomst nog enige beroepsactiviteit 
uit te oefenen, niet noodzakelijk inhou
den dat die handelsvertegenwoordiger 
door de beeindiging van de overeen
komst geen enkel nadeel heeft geleden; 
zodat het arrest, door alleen te steunen 
op het feit dat eiser na zijn ontslag zijn 
pensioen heeft aangevraagd en daarvan 
onmiddellijk na zijn opzegging heeft ge
noten, niet wettig heeft kunnen afleiden 
dat eiser aldus heeft te kennen gegeven 
dat hij elke activiteit wilde stopzetten en 
dat laastgenoemde geen enkel nadeel 
heeft geleden in de zin van de Arbeids
overeenkomstenwet van ::! juli 19711 
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(schending van die bepaling, en ook van 
de artikelen 1349 en 1353 van bet Bur
gerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, geen van die omstan
digheden, noch afzonderlijk, noch in hun 
geheel genomen, noodzakelijk inhouden 
dat eiser geen nadeel heeft geleden in de 
zin van artikel 101 van de wet van 3 juli 
1978; inzonderheid bet ontbreken van 
een dergelijk nadeel niet voortvloeit uit 
de omstandigheid dat eiser, bij bet einde 
van zijn opzeggingstermijn, met pen
sioen is kunnen gaan, noch uit de om
standigheid dat hij, na zijn ontslag, geen 
andere activiteit heeft uitgeoefend om 
zijn c!ienteel te valoriseren; immers bet 
feit dat eiser, door de beeindiging van de 
overeenkomst, bet clienteel verloor, pre
cies tot gevolg kon hebben gehad dat hij 
zijn pensioen heeft aangevraagd, nadat 
hij tot bet besluit was gekomen dat hij 
in feite niet de minste kans had om in 
dezelfde sector een betrekking te vinden; 
zodat de appelrechters, op grand van die 
gegevens, niet hebben kunnen beslissen 
dat eiser geen recht had op de gevraagde 
vergoeding wegens uitwinning, zonder 
artikel 101 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978 te schenden; 

vijfde onderdeel, bet arrest, door te be
slissen dat eiser althans niet aantoont 
dat hij gepoogd heeft een nieuwe betrek
king te vinden en zijn clienteel te valori
seren, aldus de handelsvertegenwoor
diger de bewijslast oplegt van bet feit 
dat hij door de beeindiging nadeel heeft 
geleden; bet aldus artikel 101 van de wet 
van 3 juli 1978 schendt, dat uitdrukkelijk 
bepaalt dat de werkgever moet bewijzen 
dat · uit de beeindiging van de overeen
koinst geen enkel nadeel volgt voor de 
handelsvertegenwoordiger; zodat het ar
rest niet zonder de bewijslast om te ke
ren, kon beslissen dat eiser zijn aanvoe
ringen niet bewees die hij opwierp tegen 
de door het arbeidshof in aanmerking 
genomen bewijselementen (schending 
van artikel 101 van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978) : 

. Wat betreft het .eerste. onderdeel: 
Overwegende dat het arrest, in te

genstelling tot hetgeen het middel 
in dit onderdeel betoogt, niet min
vaardt dat eiser na zijn ontslag een 
andere betrekking zou hebben ge
zocht en zou hebben beseft dat hij 
niet de minste kans maakte, maar 
ocirdeelt dat eiser zijn zogezegde in
spanningen niet aantoont; 

Dat het onderdeel feitelijke. grand-
slag mist; · · ·· 

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

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat (eiser), na zijn ontslag, 
nooit de wens heeft uitgedrukt op
nieuw enige beroepsactiviteit te wil~ 
len uitoefenen als handelsvertegen
woordiger, inzonderheid door aan
spraak te maken op het voordeel 
van afwezig te zijn, dat principieel 
is vastgelegd in artikel 41 van de 
wet van 3 juli 1978, om een nieuwe 
dienstbetrekking te zoeken », dat 
« (eiser) door zijn pensioen aan te 
vragen en daarvan na het verstrij
ken van de opzeggingstermijn inder
daad te genieten, duidelijk heeft 
doen blijken dat hij na de beeiildi
ging van de overeenkomst geen be
roepsactiviteit meer wilde uitoefe
nen », en dat hij « niet heeft 
gepoogd om, zij het deeltijds, terug 
opgenomen te worden in de arbeids
markt om zijn clienteel te valorise
ren »; 

Overwegende dat het arrest, door 
die overwegingeri, zijn beslissing 
naar recht ve.rantwoordt dat ver
weerster aantoont dat uit de beein
diging van de arbeidsovereenkomst 
geen enkel nadeel.is gevolgd dat het 
toekennen van een vergoeding we
gens uitwinning aan eiser zou recht
vaardigen; 

Dat geen van de onderdelen kim 
worden aangenomen; · 

Wat betreft het vijfde' onderdeel':' 
•' . 

Overwegende dat het arrest naar 
recht heeft beslist, zoals uit het ant
woord op het tweec;Ie, derde en v~er
de onderdeel volgt, dat verwee!'ster 
had aangetoond dat uit de beeindi
ging van de overeenkomst voor ei
ser geen nadeel is gevolgd, en ver
volgens, zonder de bewijslast om te 
keren, kon beslissen dat eiser zijn 
opwerpingen tegen de door het ar
beidshof in aanmerking genomen 
bewijselementen niet heeft aange
toond; 
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Dat het onderdeel :riiet kan wor
den aangenomen; 

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

14 november 1994 - 3e ka)ller ---: Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler eli Draps. 

Nr. 487 

3• KAMER - 14 november 1984 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- OPZEGGING - TERMIJN - LOON. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
OPZEGGINGSVERGOEDING - LOON. 

1° De opzeggingstermijn dient te worden 
bepaald met inachtneming van het 
loon dat in aanmerking komt op het : 
tijds:tip van de opzegging (1). (Art. 82 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2° Wanneer de werknemer is ontslagen 
met een opzeggingsvergoeding, moet 
die opzeggingsvergoeding worden bere
kend met inachtnemihg van .het loon 
waarop de werknemer recht heeft op 

(i) Cass., 6 i10v. 1989, A.R. nr .. 6699 (A.C., 
1989-90, nr. 141) met cone!. adv.-gen. Lenaerts. 

het tijdstip van de kennisgeving van 
de dpzeggirig (2). (Artt. 39, § I, en 82 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(VANDERVELDE 
T. " G. COLLARD EN P. COLETTE " N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.94.0030.F) 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 39, § 1, van de Arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978 en 97 
(oud) van de Grondwet (thans artikel 249 
van de gecoi:irdiheerde Grondwet van 17 
februari 1994), 

doordat het arrest het bedrag van het 
jaarlijks loon waarop de compensatoire 
opzeggingsvergoeding moet worden bere
kend die gelijkstaat met de opzegging 
van 30 maanden · die het aan eiser toe
kent, op 2J61.230 frank bepaalt, en bijge
volg weigert in dat loon de bedragen op 
te nemen van 420.000 frank, de gratifica
tie voor 1990, en van 5.000 frank, de ge
schenkcheques van 1990, op grond dat de 
gra:tificatie « een herroepelijke gift was, 
zoals overeengekomen; dat die gift voor 
1991 bij dienstnota van 17 december 1990 
werd herroepen en bijgevolg niet meer 
begrepen was in het loon in februari 
1991, ook als werd zij in december 1991 
aan het aanwezige personeel werkelijk 
betaald ( ... ); dat het voordeel van de ge
schenkcheques op 17 december 1990 
eve.neens is opgeheven voor 1991; dat zij 
bijgevolg niet kunnen worden begrepen 
in het loon dat in februari 1991 is be
taald J>, 

terwijl, ingevolge artikel 39, § 1, van de 
·wet van 3 juli 1978, het loon dat in aan
merking moet .worden genomen om de 
compensatoir~ opzeggingsvergoeding te 

{2) Zie Cass., 6 nov. 1989, A.R. nr. 6699 (A.C., 
1989-90, nr. 141) met cone!. adv.-gen. Lenaerts; 
26 april 1993, A.R. nr. 9572 (ibid., 1993, nr. 
198); zie ook Cass .•. 3 april 1978 (ibid., 1978, 
872) met cone!. adv.-gen. Lenaerts, in R. W., 
1977-78, 2441, inz. 2445 en 2446, en in J.T.T., 
1978, 173, inz. 174 en 175; 16 juni 1980 (ibid., 
1979-80, nr. 647); ~6 nov. 1992, A.R. nr. 8028 
(ibid., 1991-92, .nr. 731); M. JAMOULLE, Le con
trat de travail, II, :Luik, 1986, nr. 263. 
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berekenen, niet aileen het lopend loon 
behelst, maar ook de voordelen verwor
ven krachtens de overeenkomst tijdens 
de twaalf maanden v66r de beeindiging, 
zoals de gratificaties in geld of de ge
schenkcheques; die overeenkomst, hoe
wei de partijen kunnen overeenkomen 
dat dergelijke gratificaties voor de toe
komst geen verworven recht vormen, 
toch niets wijzigt aan het verlonend ka
rakter van de gratificaties in geld of in 
natura die reeds werkelijk zijn verleend 
in ruil voor prestaties die ter uitvoering 
van de overeenkomst zijn geleverd; het 
arrest, dat niet ontkent dat tijdens de 
twaalf maanden v66r de beeindiging een 
gratificatie van 420.000 frank en ge
schenkcheques ter waarde van 5000 
frank zijn verleend, maar weigert deze 
in aanmerking te nemen, op grond dat 
de werkgever die voordelen voor 1991 
heeft afgeschaft, bijgevolg artikel 39, § 1, 
van de wet van 3 juli 1978 schendt; het 
arrest althans, door geen uitspraak te 
doen over de datum waarop de gratifica
ties zijn verleend, het Hof niet in staat 
stelt het wettelijk begrip voordeel ver
worven krachtens de overeenkomst in de 
zin van voornoemd artikel 39, § 1, te toet
sen, waarbij het dus artikel 97 (oud) van 
de Grondwet schendt : 

Overwegende dat eiser in de 
grondslag voor de berekening van 
de aanvullende opzeggingsvergoe
ding waarop hij aanspraak maakt, 
een gratificatie van 420.000 frank en 
het op 5000 frank geraamde voor
deel van « geschenkcheques » wil 
doen opnemen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser in februari 1991 door 
verweerster is ontslagen en erop 
wijst, enerzijds, dat de gratificatie 
« een herroepelijke gift was, zoals 
overeengekomen; dat die gift voor 
1991 bij dienstnota van 17 december 
1990 werd herroepen en bijgevolg 
niet meer begrepen was in -het loon 
in februari 1991 ( ... ) » en, anderzijds, 
dat « het voordeel van de geschenk
cheques op 17 december 1990 even
eens is opgeheven voor 1991 ,, 

Overwegende dat de opzeggings
termijn dient te worden bepaald, 
met inachtneming van het loon dat 

in aanmerking komt op het tijdstip 
van de kennisgeving van de opzeg
ging; 

Dat wanneer de werknemer is 
ontslagen met een opzeggingsver
goeding, die vergoeding moet wor
den berekend met inachtneming van 
het loon waarop de werknemer 
recht heeft op het tijdstip van de 
kennisgeving van de opzegging; 

Overwegende dat het arrest dat 
vaststelt dat de voormelde voordelen 
in december 1990 voor het jaar 1991 
werden herroepen en dus niet wa
ren begrepen in het loon voor fe
bruari 1991, op het tijdstip van de 
kennisgeving van de opzegging, 
naar recht beslist dat zij moeten 
worden uitgesloten bij de bereke
ning van de aanvullende opzeggings
vergoeding; 

Overwegende dat het arbeidshof 
bijgevolg geen uitspraak diende te 
doen over de datum waarop die 
voordelen werden verleend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 november 1994- 3e kamer- Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
adcovaat-genera~;tl - Advocaten: mrs. 
Draps en Simont. 



Nr. 488 HOF VAN CASSATIE 961 

Nr. 488 

2e KAMER - 15 november 1994 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN 
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING -
OPDRACHT - BEVOEGDHEID. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN 
GERECHTELIJK ONDERZOEK - VORM - VER
SCHRIJVING - BEVOEGDHEID VAN HET ON
DERZOEKSGERECHT. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING- WETTIGHEID VAN HET BEVEL TOT 
AANHOl:DING - VORDERING TOT HET IN
STELLEN VAN EEN GERECHTELIJK ONDER
ZOEK - VERSCHRIJVING - BEVOEGDHEID 
VAN HET ONDERZOEKSGERECHT. 

1°, 2° en 3° Wanneer een onderzoeksge
recht een bevel tot aanhouding op zijn 
wettigheid dient te toetsen, is het be
voegd om vast te stellen dat de datum 
op de geschreven vordering tot gerech
telijk onderzoek een verschrijving in
houdt, en te oordelen dat de onder
zoeksrechter door het openbaar minis
terie rechtsgeldig werd geadieerd alvo
rens zijn onderzoeksverrichtingen aan 
te vatten. (Art. 47 Sv., artt. 21 en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis.) (1) 

(KETELSLEGERS) 

ARREST 

(A.R. nr;P.94.1319.N) 

HET HOF; -'---- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep · te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 47, 54, 60, 61, 
64 en 138 Wetboek van Strafvordering, 

(1) Zie m.b.t. een verschrijving in het bevel 
tot aanhouding Cass., 10 mei 1989, A.R. nr. 
7520 (A.C., 1988-89, nr. 515). 

doordat het bestreden arrest stelt dat 
het bestaan van de vordering tot gerech
telijk onderzoek blijkt uit de bijgevoegde 
stukke~ van de strafrechtspleging, en 
daarbij tevens verwijst naar de vorde
ring van het openbaar ministerie, waar
van ze de overwegingen tot de hare 
maakt, en het openbaar ministerie op 
zijn beurt stelt dat er op het ogenblik 
van de eerste beschikking geen andere 
stukkeri voorhanden waren, 

terwijl het bestaan van een vordering 
tot gerechtelijk onderzoek in principe 
aan geen enkele vormvereiste gebonden 
is, doc.\1 omwille van het schriftelijk ka
rakter · van het gerechtelijk onderzoek 
tach gedagtekend en door een parketma
gistraat ondertekend moet zijn. In casu 
is dergelijk geschreven stuk aanwezig in 
het dossier en is het bovendien gedagte
kend en ondertekend door een parket
magistraat. Evenwel vermeldt het als da
tum 18 oktober 1994, alwaar dit, om een 
rechtsgeldig bevel tot aanhouding te 
kunnen afleveren, 17 oktober 1994 had 
moeten zijn. Bij de beoordeling van het 
bewijs van de datum van het bestaan 
van de vordering steunt het bestreden 
arrest op de stukken opgesteld, door het 
openbaar ministerie en de onderzoeks
rechter op 27 oktober 1994, 

eerste onderdeel: alwaar, bij het ont
breken van de datum of de vermelding 
van een mogelijk verkeerde datum, het 
vonnisgerecht uit andere concrete gege
vens van het dossier kan afleiden dat de 
inleidende vordering wei degelijk van 
een bepaalde datum is, wordt daarmee 
bedoeld dat dient te worden gezocht 
naar andere elementen in het dossier 
welke op het ogenblik van de aflevering 
van het bevel tot aanhouding, minstens 
op het ogenblik van de eerste beoorde
ling door de raadkamer, reeds in het 
dossier aanwezig waren, terwijl de stuk
ken waarop het bestreden arrest steunt 
alle nadien zijn toegevoegd, 

tweede onderdeel: tevens wordt daar
mee bedoeld dat dient gezocht te worden 
naar elementen die blijken uit stukken 
die deel uitmaken van de procedure van 
rechtspleging, terwijl de door het open
baar ministerie en door de onderzoeks
rechter opgestelde zogenaamde proces
sen-verbaal « van verbetering » en van 
« vaststelling » niet als dergelijke stuk
ken van de rechtspleging kunnen be
schouwd worden; 

derde onderdeel: ten slotte wordt dui
delijk door het openbaar ministerie in 
zijn vordering voor de kamer van inbe· 
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schuldigingstelling gesteld dat er op het 
cigenblik van de eerste beschikking geen 
andere stukken voorhanden waren, ter
wijl de kamer van inbeschuldigingstel
ling deze overwegingen tot de hare 
maakt en zelf niet verwijst naar andere 
elementen of stukken, die het bestaan 
van een vordering tot gerechtelijk onder
zoek op 17 oktober 1994 zouden kunnen 
leveren, terwijl, gezien het hogerstaande, 
dergelijk bewijs enkel maar zou kunnen 
geleverd worden door andere stukken 
dan deze waarop het bestreden arrest 
zich baseert; zodat het bestreden arrest, 
door met het (( proces-verbaal van verbe
tering », opgesteld door het openbaar mi
nisterie op 27 oktober 1994 en, het << pro
ces-verbaal van vaststelling ,, opgesteld 
door de onderzoeksrechter op 27 oktober 
1994, rekening te houden om er het be
staan van de vordering tot gerechtelijk 
onderzoel{ van 17 oktober 1994 uit af te 
leiden, en geen andere bewijselementen 
te weerhouden, waaruit op wettige wijze 
het bestaan van de vordering tot gerech
telijk ond~rzoek op 17 oktober 1994 zou 
kunnen geleverd worden, de aangehaal
de wetsartikelen heeft geschonden : 

het de.rde middel, gesteld als volgt : 
schending van de bewijskracht van de 
bijgevoegde stukken, 

doo.rdat het bestreden arrest de bijge
voegde stukken, te weten het « proces
verbaal van verbetering », opgesteld door 
het openbaar ministerie. op 27 oktober 
1994 en, het << proces-verbaal van vast
stelling » opgesteld door de onderzoeks
rechter op 27 oktober 1994 beschrijft als 
<< stukken van de strafrechtspleging », 

terwijl dergelijke stukken niet als dus
danig kunnen beschouwd worden, daar 
zij geen enkele handeling inhouden, wel
ke onderdeel vormen van de procedure 
van strafrechtspleging, zodat aan de be
treffende stukken een bewijskracht 
wordt toegekend die ze niet hebben : 

Over alle middelen samen : 
Overwegende dat artikel 149 van 

de Grondwet niet toepasselijk is in
zake vqorlopige hechtenis; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren << dat uit de bijgevoeg
de stukken van de strafrechtsple
ging blijkt dat de inleidende rechts
vordering van de procureur des 
Konings t~ Tongeren genomen werd 
op 17 oktober 1994 en niet op 18 ok
tober 1994 zoals bij verschrijving 

vermeld in stuk nr. 8 zoals beves
tigd door de vorderende parketmagi
straat en de gelaste onderzoeksrech
ter », en verder, met overname van 
de vordering van de procureur-gene
raal, « dat op het ogenblik van de 
beslissing geen nadere stukken 
voorhanden waren; ( ... ) thans, uit de 
navolgende stukken, blijkt dat de 
procureur des Konings te Tongeren, 
met name Mevrouw B. Mevesen, in 
een door haar opgesteld proces-ver
baal van 27 oktober 1994, bevestigt 
dat de door haar genomen vordering 
tot het instellen van een gerechte
lijk onderzoek dateert van 17 okto
ber 1994 en dat zij, bij materii'He 
vergissing, 18 oktober noteerde; ( ... ) 
dat de onderzoeksrechter, in een na
volgend proces-verbaal van 27 okto
ber 1994, aangeeft dat de schrifte
lijke vordering van de procureur des 
Konings te Tongeren hem bereikt 
heeft op 17 oktober 1994, vooraf
gaand aan de door hem afgeleverde 
aanhoudingsmandaten; ( ... ) dat hier
door voldoende naar recht bewezen 
is dat de inleidende vordering van 
de procureur des Konings te Tonge
ren, gedateerd op 18 oktober 1994 
als datum 17 oktober 1994 had die
nen te dragen, zodat de procedure 
een normaal verloop kent en het af- · 
geleverd bevel tot aanhouding door 
geen onregelmatigheid is behept »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door aldus op grond van alle 
hen regelmatig overgelegde gege
vens waarover · de partijen tegen
spraak hebben kunnen voeren, in
zonderheid de geschreven bevesti
gingen van de betrokken parketma
gistraat en onderzoeksrechter no
pens de door hen gestelde verrich
tingen, vast te stellen dat rechtsgel
dig het bewijs werd geleverd dat de 
datum op de geschreven vordering 
tot gerechtelijk onderzoek een ver
schrijving inhoudt, en te oordelen 
dat de onderzoeksrechter door het 
openbaar ministerie rechtsgeldig 
werd geadieerd alvorens zijn onder
zoeksverrichtingen aan te vatten, 
zonder de bewijskracht van deze ak
ten te miskennen, de daarmee strij-
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dige aanvoeringen van eiser verwer
pen, zodoende zijn conclusie beant
woorden, en hun beslissing regelma
tig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

15 november 1994 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Goethals - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Goemin
ne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
M. Schotsmans, Hasselt. 

Nr. 489 

2~ KAMER - 16 november 1994 

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUI~UE - WERKING IN DE 
Rl:IMTE -WET VAN POLIT!E EN VEILIGHEID 
- BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS -
WERK IN FRANKRIJK - NIET-BETALING VAN 
VAKANTIEGELD - SOCIALE DOCUMENTEN 
NIET REGELMATIG BIJGEHOUDEN - IN BEL
GIE GEPLEEGDE MISDRIJVEN. 

2° ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN -
WET VAN POLITIE EN VEILIGHEID - WERK IN 
HET BUITENLAND - IN BELGIE GEPLEEGDE 
1\IISDRIJVEN. 

3° JAARLIJKSE VAKANTIE- WET VAN 
POLITIE EN VEILIGHEID - WERK IN HET BVI
TENLAND - IN BELGIE GEPLEEGDE 1\'IISDRIJ
VEN. 

1°, 2°, 3° De strafbepalingen i.v.m. de be
taling van het vakantiegeld en het bij
houden van de sociale documenten 
zijn wetten van politie en veiligheid, 

die van toepassing zijn op de in Belgie 
gepleegde feiten, zelfs als ze strekken 
tot bescherming van werknemers die 
ten minste gedeeltelijk hun werkzaam
heden in het buitenland uitoefenen (1). 
(Art. 3 B.W.; art. 54, 2°, Vakantiewet; 
art. 11, 1°, Sociale-Documentenwet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUJK T. KOWAL E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0044.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1993 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 38, 46 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1967, 54, 2°, van de gecoor
dineerde wetten van 28 juni 1971, 4 en 
11, 1°, a, b, en f van het koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978, 17, 3°, van 
het koninklijk besluit van 8 augustus 
1980, 

doordat het hof van beroep, met beves
tiging van het vonnis, zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
sub E van de dagvaarding van 4 oktober 
1991 ten laste gelegde feiten, alsook van 
de sub A van de dagvaarding van 26 fe
bruari 1992 ten laste gelegde feiten, die 
zijn gepleegd ten aanzien van de werk
nemers Lucas en Toussaint, en van de 
ten aanzien van dezelfde werknemers 
gepleegde en in de dagvaarding van 19 
mei 1992 vermeld_e feiten, op grand dat 
E.E.G.-verordening nr. 1408/71 van 14 ju
ni 1971 geen betrekking heeft op de in 
de telastlegging E bedoelde aangelegen
heid en dat de overeenkomst van 27 sep
tember 1968 tussen de Staten-leden van 
de Europese Economische Gemeenschap 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen· 
in burgerlijke en handelszaken, van het 
protocol en van de gemeenschappelijke 
verklaring, ondertekend .te Brussel en 
goedgekeurd bij de wet van 13 januari 
1971, de sociale zekerheid van haar toe
passingsgebied uitsluit (artikel 1, 3°) en 
dat de wet van 14 juli 1987 niet van toe
passing was, zodat de Belgische wet 
geen toepassing kan vinden, 

(1) Zie Cass., 4 dec. 1989, A.R. nr. 6692 (A.C., 
1989-90, nr. 215). 
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terwijl de in het middel vermelde be
palingen wetten van politie en veiligheid 
zijn die onmiddellijk van toepassing zijn 
indien de daarin bedoelde feiten in Bel
gie worden gepleegd : 

Overwegende dat krachten$ arti
kel 54, 2°, van de op 28 juni 1971 ge
coi:irdineerde wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie van de wEirkne
mers, de in § 1 van dit artikel ver
melde straffen van toepassing zijn 
op de werkgevers, hun aangestelden 
of lasthebbers, die niet of niet bin
nen de voorgeschreven termijn of 
volgens de reglementaire modalitei
ten het verschuldigde vakantiegeld 
hebben betaald; dat deze modalitei
ten onder meer zijn vastgesteld bij 
de artikelen 38 en 46 van het ko
ninklijk besluit van 30 maart 1967 
tot bepaling van de algemene uit
voeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie 
der loonarbeiders; 

Dat artikel 4 van het koninklijk 
besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 be
treffende het bijhouden van sociale 
documenten de documenten opsomt 
die door de werkgevers moeten wor
den bijgehouden; dat artikel 11, 1°, 
a, b en f, de straffen bepaalt die 
worden opgelegd aan de werkge
vers, hun bedienden of lasthebbers 
en aan de andere in die wet opge
somde personen, wanneer zij de 
voorgeschreven documenten niet of 
niet op de gestelde tijdstippen heb
ben opgemaakt of die een werkne
mer niet hebben vermeld in de do
cumenten of deze onvolledig of on
juist hebben opgemaakt; dat artikel 
17, 3°, van het koninklijk besluit van 
8 augustus 1980 betreffende het bij
houden van sociale documenten de 
tijdstippen aangeeft waarop de ge
geve~s ~?eten worden opgesomd op 
de mdiVtduele rekening van de 
werknemer; 

Overwegende dat voornoemde 
wettelijke bepalingen strekken tot 
bescherming van de werknemers· 
dat het dus wetten van politie e~ 
veiligheid zijn in de zin van artikel 
3, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het op eigen gronden en met beves
tiging van deze van de eerste rech
ter beslist dat die wettelijke bepalin
gen niet van toepassing zijn op eiser 
omdat de betrokken werknemers 
ten minste gedeeltelijk hun werk
z<;tamheden in Frankrijk uitoefenen, 
met naar recht verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende voor het overige 

dat de substanWHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
~praak doet over de telastlegging E 
m de dagvaarding van 4 oktober 
1991, ove~ de telastlegging A in de 
dagvaardmg van 26 februari 1992 in 
zoverre zij betrekking heeft op ' de 
werknemers Georges Lucas en Noel
le To_ussaint, en over de telastleggin
gen m de dagvaarding van 19 mei 
1992, in zoverre zij betrekking heeft 
op dezelfde werknemers; beveelt dat 
van het arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk ye~nietigde arrest; verwerpt de 
voorzremng voor het overige; laat de 
kosten ten laste van de Staat· ver
wijst de aldus beperkte zaak 'naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

.16 november 1994 - 2• kamer - voor
z!tter: de h. Ghislain, waarnemend voor
Zltt~~ -. Verslaggever: de h. Simonet.
GeliJklwdende conclusie van. de h. Piret 
advocaat-generaal. ' 

Nr. 490 

2• KAMER - 16 november 1994 

1° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE· 
RlEEL EN MOREEL BESTAI'iDDEEL, EEI'iHEID 
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VAN OPZET - BESTANDDELEN - VERWIJ
ZING NAAR EEN ANDERE WETTTELIJKE OF 
VERORDENENDE BEPALING. 

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WETTIGHEID VAN 
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - BESTAND
DELEN VAN MISDRIJF - VERWIJZING NAAR 
EEN ANDERE WETTELIJKE OF VERORDENEN
DE BEPALING. 

3° VERVOER - GOEDERENVERVOER -
LANDVERVOER, WEGVERVOER - E.E.G.-VER
ORbENING - MISI)R!JF - BIJ DE WET BE
PAALDE STRAF. 

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICH
TING VAN HET HCJF VAN CASSATIE - !\'lET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

5o PREJUDICIEEI~ GESCHIL - E.E.G.
VERDRAG - VRAA(J OM UITLEGGING VAN 
HET E.E.G.-VERDRAG OF VAN EEN DOOR DE 
INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP GENO
MEN AKTE - VERPLICHTING \'AN HET HOF 
VAN CASSATIE - NIET O:'IJTVANKELIJK ~liD

DEL. 

6° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) EVENREDIGHEIDSBEGINSEL 
STRAFZAKEN. 

1 o en 2° Geen enkele wetsbepaling ver
biedt om in een strafbepaling de be
standdelen van het misdrijf te om
schrijven door naar een andere wette
Jijke of verordeiiende tekst te verwij
zen. (Art. 14 Gw. 1994). 

3° Door te vermelden dat art. 2 wet van 
18 feb. 1969 betreffende de maatrege
len ter uitvoering van de internatio
nale verdragen en akten inzake ver
voer over de weg, de spoorweg of de 
waterweg van toepassing is bij overtre
ding van de bepalingen van E.E.G.-ver
ordening nr. 3820/85 van 20 dec. 1985, 
breidt art. 3 KB. van 13 mei 1987 het 
toepassingsgebied van voormeld art. 2 
niet uit (1). 

{1) Zie Cass., 16 feb. 1993, A.R. nr. 6635 
(A.C., 1993, nr. 98). 

4° en 5° Wanneer een cassatiemiddel vra
gen opwerpt i. v.m. de uitlegging van 
een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of 
van de door de instellingen van de Ge
meenschap genomen akten, is het Hoi 
van Cassatie niet ertoe gehouden pre
judiciele vragen te stellen aan het Hoi 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen, als het middel niet ontvan
kelijk is omdat het om andere redenen 
niet kan leiden tot vernietiging van de 
bestreden beslissing of omdat het op 
een verkeerde veronderstelling berust 
(2). 

6° In strafzaken bestaat geen algemeen 
rechtsbeginsel « van evenredigheid » 
(3). 

(RUMPLMAYER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0385.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 februari 1994 in 
hager beroep, in het Duits gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Eupen, en gelet op de in dezelfde 
taal gestelde voorziening; 

Gelet op de beschikking van 30 
mei 1994 van de eerste voorzitter 
van het Hof waarbij wordt beslist 
dat de rechtspleging vanaf de te
rechtzitting in het Frans zal worden 
voortgezet; 

Over het eerste en het derde middel: 
het eerste: schending van het vroegere 

artikel 97, thans 149, van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis eiser we

gens de drie telastleggingen samen heeft 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
drie maanden met uitstel en tot een 
geldboete van 10.000 frank, 

terwijl eiser in zijn conclusie had aan
gevoerd dat de arbeidsinspecteur en de 
arbeidsauditeur een verkeerde interpre
tatie hebben gegeven aan de termen 
« dagelijkse rijtijd • en « dagelijkse 

(2) Zie Cass., 30 juni 1994, A.R. nr. 9296 
(A.C., 1994, supra, nr. 341). 

(3) Zie Cass., 19 nov. 1993, A.R. nr. 8132 
(A.C., 1993, nr. 473; 1 dec. 1993, P.93.0913.F 
(ibid., nr. 494). 
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werktijd » in de Europese verordeningen; 
hij met name had aangevoerd dat een 
« dagelijkse rijtijd >> niet noodzakelijk 
overeenstemt met een kalenderdag en 
dat het woord « rust » er werd omschre
ven als « . ieder ononderbroken tijdvak 
van ten rr:iinste een uur waarin de. be
stuurder vrij over zijn tijd .kan beschik
ken »; de appelrechters, nu zij hun be
slissing enkel staven met de overweging 
dat. « de door de rijkswacht vastgestelde 
feiten een groot aantal overtredingen 
opleveren van de bovengenoemde tek
sten, die ondubbelzinnig zijn, niet ver
keerd kunnen worden begrepen, en der
halve geen uitlegging behoeven, zelfs 
niet door het E11ropees Hof van Justitie, 
gelet op de interpretatie die. het Hof in 
het arrest van 15 december 1993 in de 
zaak Charlton e.a. heeft gegeven aan ar
tikel 7, § 1, en 20 van Verordening 
3820/85 >>, niet antwoorden op de tweede, 
door eiser regelmatig neergelegde con
clusie; het bestreden vonnis derhalve 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van het vroegere artikel 97, 
thans 149, van de Grondwet); 

het derde : sChending van de artikelen 
6.3 en 7 van· het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, artikel 7, 
thans 14, van de Grondwet en artikel2 
van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden vonnis eiser 
heeft veroordeeld wegens . overtreding 
van de artikelen 15.1° en 15.2° van E.E.G.
verordening nr. 3820/85, die in het Bel
gisch interne recht van toepassing is ge
worden ingevolge het koninklijk besluit 
van 13 mei 1987; dat op die overtredin
gen de straffen staan, die bepaald zijn 
bij artikel 2, § 1, van de wet van 18 fe
bruari 1969, 

terwijl verordening nr. 3820/85 de ver
voersondernemingen de verplichting 
oplegt zowel om het werk van de be
stuurders zodanig te .organiseren dat de
ze de desbetreffende bepalingen van de
ze verordening en van verordening nr. 
3821/85 kunnen naleven als om op gezet
te tijden na te gaan of deze twee veror
deningen zijn nageleefd; het Europees 
Hof van Justitie heeft beslist dat artikel 
15 van verordening nr. 3820/85 een in
spanningsverbintenis oplegt aan de on
derneming; de aldus. opgelegde verplich
tingen niet klaar en duidelijk genoeg 
zijn om aanleiding te kunnen geven tot 
straffen; uit de artikelen 6.3 en 7 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech-

ten van de Mens en .de Fundamentele 
Vrijheden, artikel 14 van de Grondwet 
en artikel 2 van het Strafwetboek volgt 
dat elk strafbaar feit klaar en duidelijk 
moet worden omschreven, zodat wille
keur uitgeslotEm is en de . beklaagde 
;nauwkeurig de aard en de grond van de 
tegen hem ingebrachte beschuldiging 
kan kennen; het vonn:is, nu het de ver
oordeling van eiser grondt op tekstim die 
het strafbare feit niet klaar en duidelijk 
omschrijven en derhalve niet tot ·grand
slag kunnen dienen voor een strafrech
terlijke veroordeling, de artikelen 6.3, a 
en 7 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens· en de Fun
damen:teh~ Vrijheden, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, schendt : 

Overwegende . dat het bestreden 
vonnis eiser tot een enkele straf ver
oordeelt wegens overtreding van 
E.E.G.-verordening nr. 3820/85 van 
20 december 1985 tot harmonisatie 
van bepaalde voorschriften van so
ciale aard voor het wegvervoer, die 
in Belgie van toepassing is gewor
den ingevolge het koninklijk besluit 
van 13 mei 1981, dat genomen is ter 
uitvoering van artikel 1 van de wet 
van 18 februari 1969 betreffende de 
maatregelen ter uitvoering van de 
internationale verdragen en akten 
inzake · vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg (telastleg
gingen 1 en 2) en wegens overtre
ding van E.E.G.-verordening nr. 
3821/85 van 20 december 1985 be
treffende het con:trolecapparaat in 
het wegvervoer, die in :Selgie van 
toepassing is geworden ingevolge 
het. koninklijk besluit van 10 novem
ber 1987, waarbij het ter uitvoering 
van die wet genomen koninklijk be
sluit van 13 juli 1984 wordt gewij~ 
zigd (telastlegging 3); 

Overwegende dat de middelen en
kel betrekking hebben op de tegen 
eiser, bewezen verklaarde telastleg
gingen 1 en 2; dat de straf naar 
recht verantwoord is door de even
eens bewezen verklaarde telastleg
ging 3, zodat de middelen, ook al 
waren ze gegrond, niet tot cassatie 
kunnen leiden, 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn bij gemis aan belang; 
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'Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 195 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat de correctionele rechtbank ei
ser wegens de drie telastleggingen sa
men. heeft veroordeeld tot een gevange
nisstraf van drie maanden met uitstel en 
tot een geldboete. van 10.000 frank, 

terwijl overeenkomstig artikel 195 van 
het Wetboek van Strafvordering, dat 
krachtens artikel 211 van dat wetboek 
van toepassing is in hoger beroep, ieder 
veroordelend vonnis onder meer de. toe
gepaste wetsbepalingen vermeldt, dat 
zijn de wetsbepalingen die de feiten 
strafbaar stellim, alsook de wetsbepalin
gen die de straf vaststellen; E.E.G.-veror
dening nr: 3820/85 de vervoersonderne
mingen de •verplichting oplegt zowel om 
het werk van de bestuurders zodanig te 
organiseren dat deze de desbetreffende 
bepalingen van deze verordening en van 
verordening nr. 3821/85 kunnen naleven 
als om op gezette tijden na te gaan of 
deze twee verordeningen zijn nageleefd; 
artikel 14.2 van de verordening hen de 
verplichting oplegt om de registratiebla
den na het gebruik ten minste een jaar 
geordend te ·bewaren; overeenkomstig ar
tikel 1 van de wet van 18 februari 1969 
betreffende de maatregelen ter uitvoe
ring van .. de internationale verdragen en 
akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg, de Koning, bij 
in ministerraad overlegd besluit, inzake 
vervoer, alle vereiste maatregelen kan 
tre:fferi ter uitvoering van de verplichtin
gen die voortvloeien uit de internationale 
verdragen ·en uit de krachtens deze ge
nomen internationale akten; overeen
komstig artikel 2, § 1, van die wet van 10 
februari 1969 de overtredingen van de 
besluiten die genomen werden met toe
passing van artikel 1 'van deze wet wor
den gestraft; aldus niet de eventuele 
niet-nakoming van de uit ·de internatio
nale verdragen of akten voortvloeiende 
verplichtingen strafbaar gesteld is, maar 
wel de niet-nakoming van de verplichtin
gen die voortvloeien uit de ter uitvoering 
van die internationale verdragen of ak
ten genomen koninklijke besluiten; de 
correctionale rechtbank in haar vonnis 
verzuimd heeft te vermelden welke ko
ninldijke besluiten de maatregelen heb
ben getroffen ter uitvoering van de 
E.E.G.-verordeningen nrs. 3830/85 en 
3821/85 en derhalve nagelateri heeft de 
bepaling te vermelden van zodanig ko-

ninklijk besluit waarvan de schending 
moet worden gestraft overeenkomstig ar
tikel 2, § 1, van de wet van 18 februari 
1969; het vonnis aldus artikel 195'van het 
Wetboek van Strafvordering heeft ge
schonden volgens hetwelk de rechter de 
veroordelingen met redenen moet omkle
den: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis in de motivering verwijst 
naar artikel 1 van voormelde wet 
van 18 februari 1969 volgens het
welk de Koning, bij in ministerraad 
overlegd besluit, inzake vervoer over 
de weg, alle vereiste maatregelen 
kan treffen ter uitvoering van de 
verplichtingen die voortvloeien uit 
de internationale verdragen en mi 
de krachtens deze genomen interna
tionale akten, alsook naar artikel 2 
van voornoemde wet dat bepaalt 
welke straffen worden opgelegd bij 
overtreding van die uitvoeringsbe
sluiten; 

Dat het vonnis in de motivering 
tevens verwijst naar de hierboven 
aangegeven koninklijke uitvoerings
besluiten van 13 juli 1984, 10 novem
ber 1987 en 13 mei 1987; 

Dat het vonnis aldus de in het 
middel aangegeven wettelijke bepa
lingen in acht neemt; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het vierde middel: schending .van 
de artikelen 7, thans 14, en het vroegere 
artikel 107, thans 159, van de Grondwet, 
artikel 7 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, en van artikel 
2, § 1, van de wet van 18 februari 1969 
betreffende de maatregelen ter uitvoe
ring van de internationale verdragen en 
akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de wate:rweg, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt wegens overtreding van artikel 
14.2 van E.E.G.-Verordening nr. 3821/85 
en van de artikelen 15.1 en 15.2 van 
E.E.G.-verordening nr. 3820/85, die in het 
Belgische interne recht van toepassing 
zijn geworden respectievelijk ingevolge 
de koninklijke besluiten van 13 juli 1984 
en 13 mei 1987; dat de schending van die 
bepalingen strafbaar is gesteld bij arti
kel 2, § 1, van de wet van 18 februan 
1969 betreffende de maatregelen ter uit-
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voering van de internationale verdragen 
en aktlim inzake vervoer, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 7, 
thans 14, van de Grondwet, bepaalt dat 
geen straf kan worden ingevoerd of toe
gepast ,dan krachtens de wet; het begin
sel van de wettigheid van misdrijven en 
strafftim eveneens is vastgelegd in artikel 
7 van bet Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden; artikel 2, § 1, van de 
wet van 18 februari 1969 de overtredin
gen van de ter uitvoering van die wet ge
nomen besluiten strafbaar stelt; de mate
riele bestanddelen van de krachtens de 
wet van 18 februari 1969 strafbaar ge
stelde misdrijven enkel kunnen worden 
omschreven bij de wet zelf of bij een ter 
uitvoering hiervan genomen koninklijk 
besluit; de verwijzing, in een koninklijk 
besluit, naar de E.E.G.-verordeningen 
nrs. 3820/85 en 3821/85 niet volstaat als 
omschrijving van de materiele bestand
delen van bet bij de wet van 18 februari 
1969 strafbaar gestelde misdrijf; bet be
streden vonnis, nu bet eiser in cassatie 
veroordeelt wegens gedragingen of nala
tigheden die in een Europese verorde
ning zijn omschreven, zonder dat de be
woordingen ervan rechtstreeks zijn over
genomen in de wet of in een ter 
uitvoering van die wet genomen konink
lijk besluit, de artikelen 7, thans 14 van 
de Grondwet, 7 van bet Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens, 
alsook artikel 2, § 1, van de wet van 18 
februari 1969 schendt; 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 107, thans 159, van de Grondwet, de 
hoven en rechtbanken de algemene, pro
vinciale en plaatselijke besluiten en ver
ordeningen aileen toepassen in zoverre 
zij met de wetten overeenstemmen; arti
kel 2, § 1, van de wet van 18 februari 
1969 betreffende de maatregelen ter uit
voering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg bepaalt dat 
« de overtredingen van de besluiten die 
genomen werden bij toepassing van arti
kel 1 van deze wet worden gestraft met 
een gevangenisstraf ... »; uit artikel 3 van 
bet koninklijk besluit van 13 mei 1987 
houdende uitvoering van E.E.G.-verorde
ning nr. 3820/85 volgt dat artikel 2, § 1, 
van de wet van 18 februari 1969 niet ai
leen van toepassing is bij overtreding 
van de bepalingen van het koninklijk be
sluit, maar ook bij overtreding van de 
bepalingen van verordening 3820/85; arti
kel 3 van voornoemd koninklijk besluit 

aldus ten onrechte het toepassingsgebied 
van artikel 2 van de wet van 18 februari 
1969 heeft uitgebreid tot de Europese 
verordening; bet bestreden vonnis der
halve de veroordeling van eiser in cassa
tie niet kon gronden op artikel 3 van dat 
koninklijk besluit en geen toepassing 
kon maken van een algemene verorde
ning die niet overeenstemt met de wet 
(schending van artikel 2, § 1, van de wet 
van 18 februari 1969, alsook van het 
vroegere artikel 107 (thans 159) van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen enkele 

wetsbepaling verbiedt om in een 
strafbepaling de bestanddelen van 
het misdrijf te omschrijven door 
naar een andere wettelij ke of veror
denende tekst te verwijzen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 1 van de 

wet van 18 februari 1969 betreffende 
de maatregelen ter uitvoering van 
de internationale verdragen en ak
ten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg de Koning 
de bevoegdheid verleent om ter za
ke aile vereiste maatregelen te tref
fen ter uitvoering van de verplich
tingen die voortvloeien uit de 
internationale verdragen en uit de 
krachtens deze genomen interna
tionale akten; dat artikel 2 van voor
noemde wet de straffen bepaalt die 
van toepassing zijn. op de overtre
dingen van de krachtens artikel 1 
genomen koninklijke besluiten; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 13 mei 1987, door te ver
melden dat « artikel 2 van (voor
noemde wet) van toepassing is bij 
overtreding van de bepalingen van 
voormelde verordening alsook bij 
overtreding van de bepalingen van 
dit verdrag », het toepassingsgebied 
van voormeld artikel 2 niet uit
breidt; 

Dat beide onderdelen falen naar 
recht; 

Over de tot het Hof gerichte sub
sidiaire vordering om aan het Euro
pees Hof van Justitie drie prejudi
cii:He vragen te stellen : 
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Wat de eerste twee vragen be
treft: 

Overwegende dat de door eiser ge
suggereerde vragen enkel de inter
pretatie van E.E.G.-verordening nr. 
3820/85 betreffen; dat, zoals hierbo
ven is aangegeven, die bepaling en
kel betrekking heeft op de tegen 
eiser bewezen verklaarde telastleg
gingen 1 en 2 en dat de uitgespro
ken straf naar recht verantwoord is 
door de bewezen verklaarde telast
legging 3; 

W at de derde vraag betreft : 
Overwegende dat in het Belgisch 

strafrecht geen algemeen rechtsbe
ginsel << van evenredigheid )) bestaat; 
dat de vraag berust op de verkeerde 
veronderstelling dat dit wei het ge
val is; 

Dat er geen gronden zijn om de 
gesuggereerde vragen te stellen, bij 
gemis aan belang; 

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

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

16 november 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. Si
mont. 

Nr. 491 

2• KAMER - 16 november 1994 

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 

TIJD EN IN DE RCIMTE - WERKING IN DE 
TIJD- SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN- UT· 
LEGGINGSWET - WIJZIGINGSWET - BEGRIP· 
PEN. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- .GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - VERVOL· 
GING WEGENS EEN AAN EEN VEROORDELI:'Ii'G 
VOORAFGAAND MISDRIJF - EENHEID VAN 
OPZET - SAMEl'I<LOOP VAN MISDRIJVEN -

WIJZIGING VAN DE WET - GEVOLGEN. 

3° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE· 
RIEEL EN MOREEL BESTAl'I<DDEEL, EEl'I<HEID 
VAN OPZET - VERVOLGING WEGENS EEN 
AAN EEN VEROORDELI:I!G VOORAFGAA:\D 
MISDRIJF- EEKHEID VAN OPZET- SAMEN
LOOP VAN MISDRIJVEN- WIJZIGI:I!G VA:~! DE 
WET - GEVOLGEN. 

1° Art. 45 wet van 11 juli 1994 waarbij 
art. 65 Sw. i. v.m. de samenloop van 
misdrijven wordt gewijzigd, is geen 
uitleggings- maar een wijzigingswet, 
zodat de rechter de bepalingen ervan, 
wanneer ze strenger zijn dan die van 
de oude wet, niet mag toepassen op de 
v66r de inwerkingtreding van de nieu
we bepaling gepleegde misdrijven (1). 
(Art. 2 Sw.) 

2° en 3° Wanneer een beklaagde vervolgd 
wordt wegens misdrijven die gepleegd 
zijn v66r een vroegere veroordeling en 
v66r de wijziging van art. 65 Sw. door 
art. 45 wet van 11 juli 1994, moet de 
rechter, als hij oordeelt dat de misdrij
ven, waarvoor de nieuwe vervolgingen · 
ingesteld zijn, gepleegd zijn in dezelfde 
opzet als de misdrijven die tot de vorige 
veroordeling hebben geleid, de nieuwe 
vervolgingen niet ontvankelijk verkla
ren (2). (Artt. 2 en 65 Sw.) 

(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GE
RECHTSHOF T. BELHALOCMI) 

ARREST ( vertaJin{/) 

(A.R. nr. P.94.1206.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1994 
door het Militair Gerechtshof gewe
zen; 

(1) en (2) Zie de verwijzingen m cone!. 0 '\'I 
(Bull. en Pas., 1994, I, nr. 491). 
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Over het middel: schending van arti
kel 2 van het Strafwetboek; 

doordat het bestreden arrest artikel 65 
van het Strafwetboek, gewijzigd bij arti
kel 45 \ran de wet van 11 juli 1994, gelet 
op de in artikel 2 van het Strafwetboek 
vervatte beginselen, niet van toepassing 
verklaart op de feiten van de zaak, 

terwl.jl voormeld artikel 2 aan de toe
passing van het nieuwe artikel 65 van 
het Strafwetboek geenszins in de weg 
stand, op de drie volgende gronden : -
de in artikel 65 van het Strafwetboek 
aangebrachte wijzigingen moeten wor
den opgevat als uitleggingsbepalingen 
die derhalve niet onderworpen zijn aan 
de bovengenoemde regel dat de wet geen 
terugwerkende kracht heeft; - het nieu
we artikel 65 van het Strafwetboek heeft 
geen nieuw wettenconflict in de tijd doen 
ontstaan; - de nieuwe wet van 11 juli 
1994 waarbij dat artikel 65 wordt gewij
zigd voert geen andere strafbepalingen 
in dan die welke onder het vroegere arti
kel 65 van toepassing waren en ver
zwaart derhalve de strafrechtelijke toe
stand van de beklaagde niet : 

Overwegende dat artikel 45 van 
de wet van 11 juli 1994 betreffende 
de politierechtbanken en houdende 
een aantal bepalingen betreffende 
de versnelling en de modernisering 
van de strafrechtspleging, dat is op
genomen in hoofdstuk VI van die 
wet « · Wijzigingen in het Strafwet
boek », luidt als volgt : « wanneer 
een zelfde feit verscheidene misdrij
ven oplevert of wanneer verschillen
de misdrijven die de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van 
een zelfde misdadig opzet, gelijktij
dig worden voorgelegd aan een zelf
de feitenrechter, wordt aileen de 
zwaarste straf toegepast. W anneer 
de feitenrechter vaststelt dat mis
drijven die reeds het voorwerp wa
ren van een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing en andere feiten 
die bij hem aanhangig zijn en die, 
in de veronderstelling dat zij bewe
zen zouden zijn, aan die beslissing 
voorafgaan en samen met de eerste 
misdrijven de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering zijn van een 
zelfde misdadig opzet, houdt hij bij 
de straftoemeting. rekening met de 
reeds uitgesproken straffen. Indien 

deze hem voor een juiste bestraffing 
van al de misdrijven voldoende. lij
ken, spreekt hij zich uit over de 
schuldvraag en verwijst hij in zijn 
beslissing naar de reeds uitgesprb
ken straffen. Het geheel van de 
straffen uitgesproken met toepas
sing van dit artikel mag het maxi
mum van de zwaarste staf niet te 
hoven gaan »; 

Overwegende dat artikel 45 zich 
niet beperkt tot een nadere om
schrijving van het begrip collectief 
misdrijf, waaraan eenheid van opzet 
ten grondslag ligt, en dat reeds in 
het vroegere artikel 65 van het 
Strafwetboek was omschreven, 
maar tevens nieuwe voorwaarden 
voor de toepassing van de enige 
straf bepaalt; 

Overwegende dat, enerzijds, die 
bepaling in de bovengenoemde wet 
is opgenomen onder hoofdstuk VI 
<< Wijzigingen in het Strafwetboek » 
en geen uitleggingsbepaling is; dat, 
anderzijds, de wetgever, nu hij aan 
de rechter, wanneer deze vaststelt 
dat misdrijven die reeds het voor
werp waren van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing en ande
re feiten die bij hem aanhangig zijn 
en die, in de veronderstelling dat zij 
bewezen zouden zijn, aan die beslis
sing voorafgaan, samen met de eer
ste misdrijven de opeenvolgende een 
voortgezette uitvoering zijn van een 
zelfde misdadig opzet, de mogelijk
heid biedt om bij de straftoemeting 
rekening te houden met de reeds uit
gesproken straffen, en om, indien de
ze hem voor een juiste bestraffing 
van al de misdrijven voldoende lij
ken, zich over de schuldvraag uit te 
spreken in plaats van de vervolgin
gen niet ontvankelijk te verklaren, 
een strengere regeling invoert dan 
die welke onder het vroegere artikel 
65 van het Strafwetboek bestond; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het beslist dat krachtens artikel 2 
van het Strafwetboek het nieuwe ar
tikel 65 van dat wetboek niet van 
toepassing is op de feiten van de 
zaak, aangezien dez.e dagtekenen 
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van voor de inwerkingtreding van 
de wet van 11 juli 1994, nu het de 
vervolgingen niet ontvankelijk ver
klaart, naar recht verantwoord is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

16 november 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 492 

ALGEMENE VERGADERING 

17 november 1994 

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSVER
VANGEND RECHTER - GEDRAG - VEROOR
DELING WEGEN!') HELING - WAARDIGHEID 
VAN HET AMBT - ONTZETTING LIT HET 
AMBT. 

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

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

ARREST 

(A.R. nr.D.94.0025.N) 

Het Hof van Cassatie, in openbare 
en algemene vergaderirig, samen-

(1) Cass., 25 maart 1994, A.R. nr. D.94.0004.N 
(A.C., 1994, nr. 146). . 

gesteld overeenkomstig artikel 348, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

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

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

Y ... op 19 juni 1948, wonende te Y ... , 
tot plaatsvervangend rechter in de 
rechtbank van koophandel te Y ... 
werd benoemd bij koninklijk besluit 
van 10 september 1989 en de bij ar
tikel 2 van het decreet van 20 juli 
1831 voorgeschreven eed heeft afge
legd op 16 oktober 1989; 

Aangezien voornoemde, bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest 
van 22 december 1993, door de eer
ste kamer van het Hof van Beroep 
te Y ... veroordeeld werd ter zake 
van, een der magistraten vermeld in 
art. 479 van het Wetboek van Straf
vordering zijnde, weggenomen, ver
duisterde of door misdaad of wanbe
drijf verkregen zaken of een gedeel
te ervan geheeld te hebben, in casu 
de inhoud van een postzak, met na
me een groot aantal waardepapieren 
voor een benaderende waarde van 
3.000.000 Nederlandse gulden, tot 
een hoofdgevangenisstraf van een 
jaar en een geldboete van tweehon
derd frank of een vervangende ge
vangenisstraf van twee maanden, 
alsmede voor een termijn van vijf 
jaar ontzet werd uit de rechten be
paald in art. 31 van het Strafwet
boek; 

Dat het hof van beroep oordeelt 
dat de beklaagde zich (( op een bij
zonder laakbare wijze heeft inge
schakeld in een keten van helers en 
hierbij een belangrijke rol vervulde, 
nu hij tegen beter weten in door· de 
voorstelling van zaken, persoonlijk 
een correcte en eerlijke tussen
komst liet uitschijnen en zo vertrou
wen wekte bij de benadeelden doch 
in feite mede betrokken was bij een 
bedriegelijke zaak »; 
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Overwegende dat uit de aard, de· 
zwaarte van de bestrafte feiten en 
uit de veroordeling blijkt dat de 
heer X ... door zijn gedrag ernstig af
breuk gedaan heeft aan de waardig
heid van zijn ambt van plaatsver
vangend rechter en dat hij derhalve 
niet meer waardig is deel te nemen 
aan de uitoefening van de Rechter
lijke Macht; 

Gelet op artikel 152, tweede lid, 
van de Grondwet, op de artikelen 
404, 405, 409, 417 tot 420, 422 tot 426 
van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden; 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in 
openbare terechtzitting en na onder
zoek, de heer X. .. uit zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter in de 
rechtbank van koophandel te Y ... 
ontzet en hem in de kosten veroor
deelt. 

Brussel, 9 juni 1994, 

Voor de Procureur-generaal, 
De Eerste Advocaat-generaal, 

(get.) G. D'Hoore ». 

Gehoord het verslag van voorzit
ter D'Haenens; 

Gehoord de eerste advocaat-gene
raal d'Hoore in zijn conclusie, waar
bij hij het Hof verzoekt recht te 
doen op de hierboven weergegeven 
vordering van 9 juni 1994, strekken
de . tot ontzetting van X. .. uit zijn 
ambt van plaatsvervangend rechter 
in de Rechtbank van Koophandel te 
Y ... ; 

Overwegende dat X. .. , hoewel re
gelmatig opgeroepen om te verschij
nen ter terechtzitting van 17 novem
ber 1994, te 15 uur, niet verschijnt; 

Gezien het arrest, op 22 december 
1993 door het Hof van Beroep te Y ... 
gewezen; 

Overwegende dat bij voormeld ar
rest, dat in kracht van gewijsde is 
gegaan, X ... werd veroordeeld ter za
ke van heling van de inhoud van 

een postzak, met name waardepa
pieren met een waarde van onge
veer drie miljoen Nederlandse gul
den; 

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

Om die redenen, recht doende bij 
verstek, in openbare terechtzitting; 
gelet op de artikelen 152, tweede lid, 
van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 
tot 420, 422 tot 426 van het Gerech
telijk Wetboek, en 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden; ontzet X... uit zijn 
ambt van plaatsvervangend rechter 
in de Rechtbank van Koophandel te 
Y. .. ; veroordeelt hem in de kosten 
die op heden nul frank · belopen. 

17 november 1994 - Algemene verga
dering - Voorzitter en verslaggever: de 
h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluiden
de conclusie van de h. D'Hoore, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 493 

ALGEMENE VERGADERING 
17 november 1994 

RECHTERLIJKE TUCHT - · RECHTER IN 
HANDELSZAKEN - GEDRAG - BELANGENNE
MING - WAARDIGHEID VAN HET AMBT -
ONTZETTING UIT HET AMBT. 

De rechter in handelszaken die belang 
neemt in de afhandeling van het fail
Jissement waarvan hij als rechter-com-
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m_~ssaris werd aangesteld, doet door 
ZJJn gedrag ernstig afbreuk aan de 
plichten en de waardigheid van zijn 
ambt en is mitsdien niet meer waardig 
dee] te nemen aan de uitoefening van 
de Rechterlijke Macht; het Hoi ontzet 
hem derhalve uit zijn ambt (1). (Artt. 
404, 405 en 409 Ger.W.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. D.94.0033.N) 

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

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

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof 

heeft de eer U ter kennis te brengen 
wat volgt: 

De heer X ... , geboren te Y ... op 4 
juli 1946, wonende te Z ... , werd be
noemd tot rechter in handelszaken 
in de Rechtbank van koophandel te 
Y ... bij koninklijk besluit van 16 mei 
1980 en legde de bij artikel 2 van 
het decreet van 20 juli 1831 voorge
schreven eed af op 26 juni 1980; 

Zijn benoeming werd voor het 
laatst hernieuwd met ingang van 3 
juni 1990 bij koninklijk besluit van 
20 juni 1989; 

Hij werd bij vonnis van de recht
bank van koophandel te Y... op 19 
oktober 1992 aangesteld als rechter
commissaris in het faillissement van 
de N.V. K.M., gevestigd te W ... ; 

Mede op grond van zijn gunstig 
advies, verleende de Rechtbank van 
koophandel te Y ... bij vonnis van 5 
januari 1993 aan . de curatoren de 
machtiging om het industrieel ge
bouw met bijhorende nijverheids
grond en bouwland, alsmede het 
handelsfonds met inb~grip van het 

(1) Zie Cass., 13 jan. 1868 (Bull. en Pas., 
1868, I, 189). 

machinepark van de gefailleerde 
ve~nootschap, te verkopen tegen de 
pnJS van 27.000.000 B. F. aah de 
R & B I.T. GmbH S. und M., met ze
tel te B ... , (nadien overgebracht naar 
D ... ) voor wie de heer F ... B ... wo
nende te 0 ... , optrad als vertegen
woordiger; 

De evengenoemde vennootschap 
waarin de heren X ... en F ... B ... res: 
pectievelijk 90 % en 10 % van het op 
50.000 D.M. vastgestelde maatschap
pelijk kapitaal hadden onderschre
ven, werd door hen op 18 december 
1992 opgericht ten einde het failliete 
bedrijf te kunnen overnemen; 

Via die Duitse vennootschap 
kwam het bedoelde bedrijf in han
den van de B.V.B.A.'s K.I.T. en K.I., 
gevestigd te W ... ; 

De heer X... heeft zodoende als 
rechter-commissaris belang geno
men in de met zijn ambt onverenig
bare zaken; 

Betrokkene heeft door die belan
genneming zijn ambtsplichten ern
stig verzuimd en erdoor afbreuk ge
daan aan de waardigheid van zijn 
ambt; 

Gelet op artikel 152, tweede lid, 
van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 
tot 420, 422 tot 426 van het Gerech
telijk Wetboek en 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden; 

Mitsdien vordert de ondergeteken
de procureur-generaal dat het Hof 
in algemene vergadering, uitspraak 
doende in openbare terechtzitting 
en na onderzoek in de raadkamer, 
de heer X ... uit zijn ambt van rech
ter in handelszaken in de rechtbank 
van koophandel te Y... ontzet en 
hem in de kosten veroordeelt. 

Brussel, 3 oktober 1994, 
Voor de Procureur-generaal, 
De Eerste Advocaat-generaal, 

(get.) G. D'Hoore ». 

Gehoord X... die vraagt dat de 
zaak in raadkamer zal worden be
handeld; 
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Gehoord het verslag van voorzit
ter D'Haenens; 

Gehoord de eerste advocaat-gene
raal D'Hoore in zijn conclusie waar
bij hij het Hof verzoekt recht te 
doen op de hierboven weergegeven 
vordering van 3 oktober 1994 strek
kende tot ontzetting van X ... uit zijn 
ambt van rechter in handelszaken 
in de Rechtbank van Koophandel te 
Y ... ; 

Gehoord de comparant; 
Gelet op het dossier van het tucht

onderzoek; 
Overwegende dat uit het onder

zoek ter terechtzitting is gebleken 
dat de gedragingen, die in de schrif
telijke vordering van het openbaar 
ministerie aan X... worden verwe
ten, bewezen zijn; · 

Overwegende dat die gedragingen 
afbreuk doE'n · aan de plichten en de 
waardigheid die aan het ambt van 
rec)lter in handelszaken verbonden 
zijn en dat hij niet meer waardig is 
deel te nemen aan de uitoefening 
van de Rechterlijke Macht; 

Dat die gedragingen de hierna uit 
te spreken tuchtstraf rechtvaardi
gen; 

Om die redenen, recht doende op 
tegenspraak, in openbare terechtzit
ting, na behandeling van de zaak in 
raadkamer; gelet op de artikelen 
152, tweede lid, van de Grondwet, 
404, 405, 409, 417 tot 420, 422 tot 424 
en 426 van het Gerechtelijk Wet
hoek, en 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den; ontzet X... uit zijn ambt van 
rechter in handelszaken in de 
Rechtbank van Koophandel te Y ... ; 
veroordeelt hem in de kosten die 
op heden nul frank belopen. 

17 november 1994 - Algemene verga
dering - Voorzittei' en verslaggever: de 
h; D'Haenens, voorzitter ~ Gelijkluiden
de conclusie van de h. D'Hoore, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 494 

VERENIGDE KAMERS - 17 november 1994 

MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - BE
VOEGDHEID - SCHADE - VORDERING TOT 
VERGOEDING - SCHENDING OF MISKENNING 
VAN F.EN RECHT - POLITIEK RECHT. 

De vordering tot vergoeding v:an de ma
teriele en morele schade ten gevolge 
van schending of miskenning van een 
recht, weze het een politiek recht, res
sorteert onder de bevoegdheid v:an de 
Rechtei'lijke Macht; daaraan, doet geen 
afbreuk de omstandigheid dat schtm
ding of de miskenning van het aange
voerd recht haar oorsprong vindt of 
zou kunnen vinden in overschrijding 
of afwending van macht door een ad
ministratieve overheid (1). (Artt. 144 
en 145 Gw~) · 

(MARTE:"IfS T. O.C.M.W. BRE)': E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0086.N) 

HET HOF; -'- Gelet op het bestr'e
den arrest, op 14 december 1992 
door de Raad van State g~wezen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest oordeelt dat de vordering van 
eiseres tot herstelvergoeding tegen 
de Vlaamse Gemeenschap te · laat 
werd ingediend en op grond van ar
tikel 4 van het Regentsbesluit van 
23 augustus 1948 die vordering a1s 
laattijdig verwerpt; dat het voorts 
oordeelt dat « verzoeksters eis tot 
herstelvergoeding gebeurd is, teri 
opzichte van· het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn van 
Bree op de miskennihg van haar 
recht, en ten opzichte van de ·gou-

(1) tass., 16 dec. 1965, mef cone!. eerste 
adv.-gen. Ganshof van der Meersch (Bull. en 
Pas., 1966, I, 513). 
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verneur van Limburg op · de scherr
ding van de wet » en << dat derge
lijke eisen overeenkomstig artikel 
92 ( oud) van de Grondwet tot de ex
clusieve bevoegdheid van de hoven 
en rechtbanken behoren ,·; · 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 33, eerste lid, van de gecoordi
neerde wetten op. de Raad van State 
en artikel 609, 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, het Hof van Cassatie 
inzonderheid uitspraak doet over de 
voorziening in cassatie tegen de ar
resten waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State beslist 
van de vordering geen kennis te 
kunnen nemen daar deze tot de be
voegdheid van de rechterlijke over- · 
heid behoort; -

Overwegende· .dat geen yoorz~e
ning bij het Hof openstaat tegen de 
beslissing die het tegen de Vlaamse 
Gemeenschap gerichte verzoek laat
tijdig verklaart; 

Dat de voorziening in zoverre niet 
ontvankelijk is; · 

Overwegende · dat de grieven · van 
eiseres, in zoverre ze gericht zijn te
gen het verslag en het advies van de 
auditeur bij de Raad van State, riiet . 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat evenmin ontvan- . 
kelijk zijn de grieven die eiseres, 
zonder enig verband aan te wijzen 
met het . bevoegdheidsgeschil, .richt 
tegen de door .de Raad van State ge
volgde rechtspleging alsmede tegen 
de wijze waarop de zaa~ door de 
Raad behandeld werd; 

Overwegende dat eiseres, tot sta
ving van haar << rekwest tot verbre
king van het arrest », aanvoert : 
<< dat uitsluitend aileen de Raad van 
State afdeling _Administratie wel be
voegd is om kennis te nemen van de 1 

eis en een arrest tot herstelvergoe
ding te veilen in toepassing van· art. · 
7 bis en art. 9 ingevoegd bij art.' 3 en 
. art. 5 wet van 3 juni 1971 (B.S. 19 
juni 1971) ( ... ); dat de verdere onder- ' 
zoeks- en beoordelingsmacht in deze 
materie van al of niet wettelijke be- . 
noemingsbeslissingen van de. C.O.O. 
d.d. 6/10/1966 en 18/06/1971 · ( ... ) 

i.v.m. het onmogelijk maken de prio
riteitsrechten uit te putten ingevolge 
de. scheiding der machten geenszins 
behoort tot de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter in tegenstelling 
met de aangestelde Raadsheer of 
Auditeur van. 's lands enig exclusief 
bevoegd Administratief Rechtscoile
ge nl. de Raad van State. »; 

Dat eiseres zodoende bevestigt 
dat haar eis tot herstelvergoeding 
gebaseerd is op de miskenning van 
haar prioriteitsrechten; 

Overwegende dat artikel 11, eer
ste lid, van de bij koninklijk besluit 
van 12 januari 1973 gecoordineerde 
wetten op de Raad van State be
paalt : << Als geen ander rechtscolle
ge bevoegd. is, doet de afdeling Ad
ministratie naar bil1ijkheid en met 
inachtneming van aile omstandighe
den van openbaar en particulier be
lang, bij wege van arrest uitspraak 
over de eisen tot herstelvergoeding 
voor buitengewone, morele of mate
dele schade veroorzaakt door een 
administratieve overheid »; 

Dat de vordering tot vergoeding 
van ,de materiele en morele schade 
ten gevolge van schending of mis
kenning van een recht, weze het 
een politiek recht, ressorteert onder 
de bevoegdheid van de Rechterlijke 
Macht; dat daaraan geen afbreuk 
doet de omstandigheid dat de schen
ding of de miskenning van het aan
gevoerde recht haar oorsprong vindt 
of zou kunnen vinden in overschrij
ding ·of .afwending van macht door 
een administra:tieve overheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aan~enomen; 

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

17 november 1994 - Verenigde ka-
. mers - Voorzitter: de h. ''Stranard, eer
ste voorzitter - Verslaggever: de h. 
Verougstraete - Gelijkluidende conclu
sie van de .h. D'Hoore, eerste advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Gryse. 
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Nr. 495 

VERENIGDE KAMERS - 17 november 1994 

1° RAAD VAN STATE - AFDELING ADMI· 
NISTRATIE - BEVOEGDHEID - ARBEIDS
OVEREENKOMST. 

2° OPENBARE INSTELLING - NATIO
NALE KAS VOOR BEROEPSKREDIET - PERSO
NEEL - STATUUT - BEGRIP. 

3° OPENBARE INSTELLING - NATIO

NALE KAS VOOR BEROEPSKREDIET - PERSO
NEEL - RECHTSPOSITIE. 

1° De Raad van State is niet bevoegd om 
kennis te nemen van een geschil over 
de uitvoering van een arbeidsovereen
komst (1). (Artt. 92 en 93 Gw. (1831); 
art. 578 Ger.W.) 

2° en 3° Het woord « statuut » in het op 
het Nationale Kas voor Beroepskrediet 
toepasselijke art. 11, § 4, van de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de con
trole op sommige instellingen van 
openbaar nut moet worden opgevat in 
de ruime betekenis van " rechtsposi
tie » waarbij het de beheersorganen 
van de betrokken instelling niet verba
den is het personeel onder een con
tractuele regeling te plaatsen; elke per
soon die, binnen de perken van de 
organieke personeelsformatie, zijn 
diensten aan de Nationale Kas voor 
Beroepskrediet verleent in het kader 
van een arbeidsovereenkomst en uit 
dien hoofde de hoedanigheid heeft van 
personeelslid van die instelling waarop 
het personeelsstatuut van toepassing 
is, staat onder een contractuele rege
ling (2). 

(NATIONALE KAS VOOR BEROEPSKREDIET 
T. HERBIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0004.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 november 1993 ge-

(1) en (2) Zie verwtJzmgen in cone!. O.M. 
(Bull. en Pas., 1994, nr. 495}. 

wezen door de Raad van State, afde
ling administratie; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 92, 93, 107, 108 (oud) van de 
Grondwet, 14 van de op 12 januari 1973 
gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, 11, § 4, van de wet van 16 maart 
1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut, zoals in
gevoegd door artikel 88 van de wet van 
30 juni 1975 betreffende het statuut van 
de banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financiiHe instellingen, 
1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten en 578 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de Raad van State, bij het be
streden arrest de door eiseres opgewor
pen exceptie afwijst en zich bevoegd ver
klaart om kennis te nemen van het 
annulatieberoep van verweerster tegen 
de beslissing van 14 mei 1991 van de 
raad van beheer van eiseres om haar 
aanstelling te beeindigen, op grand dat 
« de rechtspositie van de personeelsleden 
van de tegenpartij, met toepassing van 
artikel 9 van de besluitwet van 23 de
cember 1946 betreffende het krediet voor 
ambachtsmaterieel, het beroepskrediet 
en het krediet aan de middenstand, en 
houdende verandering van de Hoofdkas 
voor het Klein Beroepskrediet in een Na
tionale Kas voor Beroepskrediet, en met 
toepassing van artikel 11 van de wet van 
16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut, 
wordt vastgesteld bij een " personeelssta
tuut " dat door de raad van beheer is 
vastgelegd op 16 oktober 1984 en is goed
gekeurd bij ministerieel besluit van 4 ja
nuari 1985; dat het statuut, ook al ge
bruikt het herhaaldelijk de term « over
eenkomst », door de overheid eenzijdig 
wordt vastsgesteld, dat die overheid 
daarvan niet mag afwijken, maar het 
wei te allen tijde mag wijzigen zonder de 
toestemming van de betrokkenen; dat 
een dergelijke rechtspositie een regle
mentair karakter heeft; dat geen reke
ning hoeft te worden gehouden met arti
kel 1.6 van dat statuut, dat bevoegdheid 
toekent aan de arbeidsgerechten, aange
zien die bepaling indruist tegen artikel 
105 (oud) van de Grondwet volgens het
welk de bevoegdheid van de arbeidsge
rechten uitsluitend bij wet wordt be
paald; dat de Raad van State bevoegd is 
om kennis te nemen van het beroep "• 
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terwijl eiseres ten tijde van de rechts
handeling die door het annulatieberoep 
bestreden wordt een instelling van open
baar nut was, die krachtens artikel 1 van 
de wet van 16 maart 1954 betreffende de 
controle op sommige instellingen van 
openbaar nut tot categorie C behoorde; 
krachtens artikel 11, § 4, van de wet van 
16 maart 1954, het statuut en het kader 
van het personeel van deze organismen 
worden vastgesteld, niet door de Koning, 
maar door de beheersorganen en goedge
keurd door de minister waaronder zij 
ressorteren en door de Minister die het 
openbaar krediet in zijn bevoegdheid 
heeft; die bepaling · in artikel 11 van de 
wet van 16 maart 1954 is ingevoegd door 
artikel 88 van de wet van 30 juni 1975 
betreffende het statuut van de banken, 
de private spaarkassen en bepaalde an
dere financii:He instellingen; uit de parle
mentaire · voorbereiding van laatstge
noemde wet blijkt dat onder de term 

·« statuut » moet worden verstaan de 
rechtspositie van de personeelsleden, on
geacht het statutair of contractueel ka
rakter ervan; daaruit volgt dat het be
heersorgaan van eiseres niet verplicht 
was het personeel aan een statutaire re
geling te onderwerpen maar kon kiezen 
voor een contractuele regeling voor haar 
personeel; de handeling waarbij het be
heersorgaan aldus gebruik maakt van de 
door artikel 1, § 4, van de wet van 16 
maart 1954 toegekende bevoegdheid een 
reglementair karakter heeft; de raad van 
beheer van eiseres op grand van die 
machtiging op de zitting van 16 oktober 
1984 een personeelsstatuut heeft aange
nomen, dat bij ministerieel besluit van 4 
januari 1985 is goedgekeurd en waarin, 
zoals het bestreden arrest vaststelt, ter 
nadere bepaling van de aard van de tus
sen eiseres en verweerster bestaande ar
beidsverhouding, uitdrukkelijk verwezen 
wordt naar het woord « overeenkomst »; 
de omstandigheid dat de beslissing van 
het beheersorgaan om een aldus om
schreven statuut vast te stellen eenzijdig 
en zonder de toestemming van de be
trokkenen kon worden gewijzigd voort
vloeit uit het reglementair karakter van 
het statuut, maar de Raad van State niet 
ontsloeg van de verplichting rekening te 
houden met de beslissing van eiseres om 
haar personeel aan een contractuele re
geling te onderwerpen, aangezien de wet 
haar die keuzevrijheid verleende; het 
voornaamste verschil tussen een statu
taire en een contractuele regeling boven
dien ligt in de rechtshandeling die de ar
beidsverhouding doet ontstaan; de Raad 

van State in casu, na te hebben vastge
steld dat verweerster was aangeworven 
bij een overeenkomst van 6 augustus 
1986, n!et nagaat welke gevolgen dat feit 
heeft voor de omschrijving van de juri
dische aard van de tussen de partijen be
staande arbeidsverhouding, het bestre
den arrest bijgevolg, nu het geen acht 
slaat op de uitdrukkelijke verwijzing 
naar een contractuele regeling in het sta
tuut van 16 oktober 1984 en op de om
standigheid dat eiseres verweerster bij 
overeenkomst had aangeworven, aange
zien haar raad van beheer krachtens ar
tikel 11, § 4, van de wet van 16 maart 
1954 het recht had om de rechtspositie 
van het personeel te regelen en hij bin
nen het raam van die wettelijke machti
ging een contractuele regeling mocht 
kiezen, artikel 11, § 4, van de wet van 16 
maart 1954 en artikel 107 (oud) van de 
Grondwet schendt; de Raad, nu hij niet 
wettig beslist dat verweerster aan een 
statutaire regeling onderworpen was, 
zich bijgevolg bij het bestreden arrest 
niet wettig bevoegd heeft kunnen verkla
ren om kennis te nemen van het beroep 
van verweerster tegen de beslissing van 
de raad van beheer van eiseres om haar 
aanstelling te beilindigen en de artikelen 
578 van het Gerechtelijk Wetboek en 1 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten schendt, op 
grand waarvan de geschillen inzake ar
beidsovereenkomsten tot de bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbanken behoren, als
ook de artikelen 92, 93, 108 (oud) van de 
Grondwet en 14 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State waarin de 
onderscheiden bevoegdheden van de ge
wone en de administratieve rechtscolle
ges worden vastgesteld : 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid volgens welke het middel in de 
opsomming van de wetsbepalingen 
waarvan de schending wordt aange
voerd geen gewag maakt van artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek en 
van het ministerieel besluit van 4 ja
nuari 1985 houdende goedkeuring 
van het statuut van 16 oktober 1984 : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat niet de Raad van State be
voegd is maar de gewone rechtscol
leges; dat de in het middel aangewe
zen wetsbepalingen waarvan de 
schending wordt aangevoerd vol-
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-doende zijn om het bestreden arrest 
te vernietigen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat uit het bestre

den arrest blijkt dat de rechtspositie 
van de personeelsleden van eiseres 
« met toepassing van artikel 9 van 
de besluitwet van 23 december 1946 
betreffende het krediet voor am
bachtsmaterieel, het beroepskrediet 
en het krediet aan de middenstand, 
en houdende verandering van de 
Hoofdkas voor het Klein Be
roepskrediet in een Nationale Kas 
voor Beroepskrediet, en met toepas
sing van artikel 11 van de wet van 
16 maart 1954 betreffende de contro
le op sommige instellingen van 
openbaar nut, wordt vastgesteld bij 
een " personeelsstatuut" dat door de 
raad van beheer is vastgelegd op 16 
oktober 1984 en is goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 4 januari 
1985 »; 

Overwegende dat artikel 11, § 4, 
van de wet van 16 maart 1954, zoals 
het van toepassing was ten tijde van 
de feiten, bepaalt 4at het kader en 
het statuut van het persone~l van de 
instellingen van categorie C die een 
financiele activiteit uitoefenen; wat 
het geval is met eiseres, door de be
heersorganen worden vastgesteld en 
goedgekeurd door de minister waar
onder zij ressorteren en door de mi
nister die het openbaar krediet in 
zijn bevoegdheid heeft; 

Dat genoemde .§ 4 in de wet van 
16 maart 1954 is ingevoegd door ar
tikel 88 van de wet van 30 juni 1975 
betreffende het statuut van de ban
ken, de private spaarkassen en be
paalde andere fiminciele instellin
gen; dat artikel 88 de vrucht is van 
een parlementair amendement dat, 
blijkens de toelichting bij dit artikel, 
het wegnemen van distorties in de 
concurrentievoorwaarden tussen de 
financiele instellingen van de .. over
heidssector en van. de private sector 
beoogde, . meer bepaald door de 

eerstgenoemden de mogelijkheid te 
bieden << zich, voor de voorwaarden 
en mogelijkheden van personeels
aanwerving te inspireren op de me
thoden die de banken, de private 
spaarkassen evenals andere finan
ciele instellingen van de publieke 
sector kunnen aanwenden om zon
der verwijl hun technische organisa
tie en hun personeel aan te passen 
aan de behoeften van hun cliente
le »; dat het woord << statuut » in ar
tikel 11, § 4, van de wet van 16 
maart 1954 derhalve in de ruime be
tekenis van << rechtspositie » moet 
worden opgevat waarbij het de be
heersorganen van de betrokken in
stellingen niet verboden is het per
soneel onder een contractuele rege
ling te plaatsen; 

Overwegende dat het statuut van 
het personeel van eiseres is vastge
steld bij de beslissing van 5 oktober 
1984 van haar raad van beheer, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit 
van 4 januari 1985; dat luidens arti
kel 1.2 van dat statuut << de hoeda
nigheid van personeelslid wordt toe
gekend aan elke persoon die binnen 
de perken van de organieke perso
neelsformatie zijn diensten aan de 
instelling verleent in het kader van 
een arbeidsovereenkomst »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat << (verweerster) op 4 augus
tus 1986 bij overeenkomst als tech
nisch opsteller wordt aangeworven 
bij de Nationale Kas voor Be
roepskrediet (N.K.B.K.} »; 

Overwegende dat krachtens arti-· 
kel 578, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek de arbeidsrechtbank ken
nis neemt van de geschillen inzake 
arbeidsovereenkomsten; 

Overwegende dat de Raad van 
State, door zich bevoegd te verkla
ren om kennis te nemen van het be
roep tegen de beslissing van de raad 
van beheer van eiseres << om de aan
stelling van verweerster te beeindi
gen met ingang van 15 mei 1991 "• 
de artikelen 92, 93 (oud} van de 
Grondwet, 14 van de gecoordineerde 
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wetten op de Raad van State en 578 
van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat dit arrest 
zal worden overgeschreven in het 
register van de Raad van State en 
dat daarvan melding· zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; veroordeelt verweerster in 
de kosten; verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde afdeling ad
ministratie van de Raad van State 
voor uitspraak overeenkomstig arti
kel 33 van de gecoordineerde wetten 
op de Raad van State. 

17 november 1994 - Verenigde ka
mers - Voorzitter: de h. Stranard, eer
ste voorzitter - Verslaggever: de h. 
Rappe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Janssens de Bisthoven, eerste ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
lahaye en Simont. 

Nr. 496 

VERENIGDE KAMERS - 17 november 1994 

1° RAAD VAN STATE- ADMINISTRATIEF 

KORT GEDING - AKTE OF REGLEMENT VAN 
EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - SCHOR
SING - BEVOEGDHEID - PERKEN. 

2° RAAD VAN STATE- ADMINISTRATIEF 

KORT GED!NG - AKTE OF REGLEMENT VAN 
EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - SCHOR
SING - BEVOEGDHEID - VASTSTELLI:\TG. 

3° VREEMDELINGEN - BEVOLKI"<GSRE
GISTER - 1:\TSCHRIJVING - RECHT OP 
I:liSCHRIJVING - SCBJECTIEF RECHT 

4° BURGERLIJKE RECHTEN, . POLI
TIEKE RECHTEN - VREEMDELINGEN 
- BEVOLKINGSREGISTER - INSCHRIJVING -
RECHT OP INSCHRIJVING - AARD. 

5° RAAD VAN STATE- BEVOEGDHE!D
VREEMDELINGEN - BEVOLKINGSREGISTER 
- !NSCHRIJVING - RECHT OP INSCHRIJVING. 

1° De bevoegdheid van de Raad van Sta
te om in administratief kart geding de 
schorsing van een akte of reglement 
van een administratieve overheid te 
bevelen, doet niets af van de bevoegd
heid van de. rechtbanken van de rech
terlijke orde om uitspraak te doen 
over geschillen i. v.m. subjectieve rech
ten (1). (Artt. 92 en 93 Gw. (1831); art. 
17, § 1, Wet Raad van State.) (Impli-
ciet.) · · 

2° De bevoegdheid van de Raad van Sta
te dm in administratief kort geding de 
schorsing van een akte of reglement 
van een administratieve overheid te 
bevelen wordt vastgesteld naar het 
werkelijke en rechtstreekse onderwerp 
van het beroep (2). (Artt. 14, eerste lid, 
en 17, § 1, Wet Raad van State.) 

3°, 4° en 5° Het beroep bij de Raad van 
State tot schorsing van het besluit 
waarbij de gemeenteoverheid op grorid 
van art. lBbis, eerste lid, Vreemdelin
genwet dat de Koning het recht geeft 
om de vestiging van categorieen van 
vreemdelingen in bepaalde gemeenten 
te verbieden, de inschrijving in het be
volkingsregister heeft geweigerd aan 
een vreemdeling die gemachtigd werd 
om zich in het Rijk te vestigen, heeft 
rechtstreeks betrekking op het sub
jectief recht van de betrokkene om in 
het bevolkingsregister te worden. inge
schreven, d. w.z. op het recht van de 
betrokkene om van de overheid zoda
nige inschrijving te eisen als de wette
lijke voorwaarden vervilld zijn; een 
dergelijk beroep heeft als werkelijk en 
rechtstreeks onderwerp een geschil 
over subjectieve rechten dat, krach
tens de vroegere artt. 92 en 93 Gw., 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
Rechterlijke Macht behoort (3). (Artt. 
14, eerste lid, en 17, § 1, Wet Raad van 
State; artt. 17 en 18bis Vreemdelingen
wet.) 

(1) (2) en (3) Zie de verwijzingim in cone!. 
O.M. (Bull. en Pas:, 1994, 1, nr. 496). · 
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(GEMEENTE SCHAARBEEK T. SALDES BALDINI) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. C.93.0052.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 januari 1993 door 
de Raad van State gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 92, 93, 97 (oud) van de Grondwet, 
17, 28 van de bij koninklijk besluit van 
12 januari 1973 Gec.W. R.v.St., gew. bij 
de wet van 19 juli 1991, 17 van de wet 
van 15 dec. 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vesti
ging en de verwijdering van vreemdelin
gen, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat « (verweerder) op 15 novem
ber 1992 gemachtigd is om zich in het 
Rijk te vestigen; dat hij sinds 13 maart 
1992 is ingeschreven in het bevolkingsre
gister van de Stad Brussel en houder is 
van een tot 15 november 1995 geldige 
identiteitskaart voor vreemdeling; dat hij 
sinds 1 september 1992 een appartement 
in Schaarbeek huurt; dat hij dientenge
volge op 10 juli 1992 een aangifte van 
verandering van verblijfplaats bij het ge
meentebestuur van Brussel heeft ge
daan; dat hij op 27 augustus 1992 van de 
Burgemeester van Schaarbeek bericht 
kreeg dat hij niet in het bevolkingsregis
ter zou worden ingeschreven; dat die be
slissing de handeling vormt waarvan 
schorsing van de tenuitvoerlegging wordt 
gevorderd; dat de. verwerende partij ( ei
seres) betoogt dat de Raad van State on
bevoegd is, aangezien verzoeker een sub
jectief recht aanvoert, n.l. het recht om 
ingeschreven te worden in het bevol
kingsregister van een bepaalde gemeen
te, en derhalve uitsluitend voor de bur
gerlijke rechtbanken beroep moet wor
den ingesteld en dat verzoeker een 
middel, het derde van de vorderiJ?-g, af
leidt uit schending van artikel 18b1s, der
de lid, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondge
bied, het verblijf, de vestiging en de ver
wijdering van vreemdelingen, in zoverre 
het verbod om in sommige gemeenten te 
verblijven of er zich te vestigen, geen be
trekking heeft op diegenen die, wanneer 
dat verbod in werking treedt, in het Rijk 
gevestigd waren •, beslist dat de Raad 
van State bevoegd is om kennis te ne-

men van de vordering tot schorsing van 
verweerder, op grond dat « de inschrij
ving in het vreemdelingenregister te wei
geren van een asielzoeker die in het be
zit is van een machtiging tot voorlopig 
verblijf, een administratieve handeling 
vormt die vatbaar is voor beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State "• 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar nota met opmerkingen erop wees 
dat « het verzoek tot schorsing met voor
lopige maatregelen dat door verzoeker 
was ingediend, betrekking had op een 
betwisting inzake een burgerlijk sub
jectief recht, te weten het recht om te 
worden ingeschreven in het bevolkings
register van een bepaalde gemeente, dat 
in de rechtspraak van de hoven en recht
banken de aandacht veruit hoofdzakelijk 
gaat naar het onderzoek van het werke
lijke voorwerp van de vordering, dat de 
Raad van State zich overeenkomstig de 
regels inzake distributie van bevoegd
heid tussen de Raad van State en de ge
wone rechtbanken onbevoegd dient te 
verklaren voor de onderhavige vordering 
tot schorsing met voorlopige maatrege
len, dat verzoeker immers een subjectief 
recht aanvoert voor de erkenning en de 
uitoefening waarvan hij zich uitsluitend 
tot de burgerlijke rechtbanken moet 
wenden »; dat volgens een beslissing 
van de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel in kort geding 
« De wet van 19 juli 1991 het grond
wettelijk beginsel waarbij geschillen 
over subjectieve rechten uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de hoven en rechtban
ken behoren, niet heeft afgeschaft »; arti
kel 28 van de gee. wetten op de Raad 
van State bepaalt dat : « Elk arrest met 
redenen is omkleed »; voormeld artikel 
28 overeenkomstig artikel 97 (oud) van 
de Grondwet moet worden gei"nterpre
teerd; daaruit volgt dat het arrest, door
dat het de door eiseres opgeworpen ex
ceptie van onbevoegdheid verwerpt op 
grond aileen dat de door verweerder be
twiste administratieve handeling door de 
Raad van State kon worden nietig ver
klaard, zonder dat daarbij is nagegaan 
of, zoals eiseres erop wees, het beroep 
van verweerder geen betrekking had op 
zijn subjectief recht om in het bevol
kingsregister te worden ingeschreven, 
het middel van eiseres niet beantwoordt; 
de beslissing van het arrest over de be
voegdheid van de Raad van State derhal
ve niet regelmatig met redenen is om
kleed [schending van artikel 28 van de 
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bij K.B. van 12 januari 1973 gee. wetten 
op de Raad van State en 97 (oud) van de 
Grondwet]; 

tweede onderdeel, artikel 92 (oud) van 
de Grondwet bepaalt dat « geschillen 
over burgerlijke r,echten bij uitsluiting 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken 
behoren • en artikel 93 (oud) dat « ge
schillen over politieke rechten behoren 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken, 
behoudens de bij de wet gestelde uitzon
deringen •; dat voor de toepassing van 
de artikelen 92 en 93 (oud) van de 
Grondwet, noodzakelijk rekening moet 
worden gehouden met het werkelijke 
voorwerp van de vordering; artikel 17 
van de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen bepaalt dat : « de 
vreemdeling die g!!machtigd is tot vesti
ging in het Rijk 1ngeschreven wordt in 
het bevolkingsregister van de gemeente 
van zijn verblijfplaats •; die bepaling het 
gemeentebestuur ertoe verplicht een 
vreemdeling die gemachtigd is tot vesti
ging in Belgie en die zijn verblijfplaats 
op het grondgebied van die gemeente 
heeft, in te schrijven, zonder dat het aan 
die gemeente enige beoordelingsbevoegd
heid toekent; artikel 17 van de wet van 
15 december 1980 dus aan vreemdelingen 
die gemachtigd zijn tot vestiging in Bel
gie, zoals verweerder, een subjectief 
recht toekent om te worden ingeschre
ven in het bevolkingsregister van de ge
meente op het gro~dgebied waarvan zij 
hun verblijfplaats hebben gevestigd; de 
in voormeld artikel 17 bedoelde vreemde
lingen zich derhalve tot de rechtbank 
van de rechterlijke orde kunnen wenden 
met het oog op de erkenning van hun 
subjectief recht om in het bevolkingsre
gister te worden ingeschreven; verweer
der, tot staving van zijn vordering tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging van 
de beslissing van de burgemeester van 
eiseres houdende weigering om hem in 
het bevolkingsregister in te schrijven, 
aanvoerde dat de artikelen 17 en 18bis, 
derde lid, van de wet van 15 december 
1980 was geschonden en als voorlopige 
maatregel vorderde dat zou worden be
volen dat eiseres hem inschrijft; het wer
kelijk voorwerp van de door verweerder 
bij de Raad van State ingestelde vorde
ring dus strekte tot erkenning van zijn 
subjectief recht om in het bevolkingsre
gister van eiseres te worden ingeschre
ven en niet tot schorsing van de tenuit
voerlegging van een eenzijdige adminis-

tratieve handeling van individuele aard; 
de door verweerder ingestelde vordering 
dus een betwisting was inzake een sub
jectief recht dat ingevolge de artikelen 
92 en 93 (oud) van de Grondwet tot de 
bevoegdheid van de hoven en rechtban
ken behoort en die bevoegdheid hun 
door geen wet werd ontnomen; daaruit 
volgt dat het arrest, doordat het de door 
eiseres opgeworpen declinatoire exceptie 
verwerpt en zich bevoegd verklaart, zon
der dat het vaststelt dat de bevoegdheid 
om uitspraak te doen over zodanig ge
schil bij de wet aan een ander rechtscol
lege dan de rechtbanken waarvan sprake 
is in de artikelen 92 en 93 (oud) van de 
Grondwet was toegekend en hoewel de 
vordering betrekking had op een sub
jectief recht, schending inhoudt van de 
voormelde artikelen 92 en 93 (oud) van 
de Grondwet, alsmede van artikel 17 van 
de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het ver
blijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen en van artikel 17 van de 
gee. wetten op de Raad van State, gewij
zigd bij de wet van 19 juli 1991, krach
tens welke de betwisting betreffende het 
subjectieve recht van verweerder, die als 
vreemdeling gemachtigd is tot vestiging 
in Belgie, om ingeschreven te worden in 
het bevolkingsregister van de gemeente 
op het grondgebied waarvan hij zijn ver
blijf heeft gevestigd, bij uitsluiting tot de 
rechtbanken van de rechterlijke orde be
hoort; het arrest, doordat het zich be
voegd verklaart op grand dat de door 
verweerder betwiste handeling een han
deling was die vatbaar is voor nietigver
klaring door de Raad van State, terwijl 
de vordering strekte tot erkenning van 
het subjectieve recht van verweerder, 
aan de door hem ingestelde vordering 
een draagwijdte toekent die zij niet 
heeft en derhalve de bewijskracht van 
het gedinginleidend verzoekschrift van 
26 oktober 1992 miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest in

gaat op het verzoek van verweerder 
tot schorsing van de tenuitvoerleg
ging van het door eiseres op 27 au
gustus 1992 genomen besluit hou
dende weigering om verweerder in 
het bevolkingsregister in te schrij
ven en zijn vordering tot het beve
len van een voorlopige maatregel af
wijst; 



982 HOF VAN CASSATIE Nr. 496 

Overwegende dat artikel 17, § 1, 
van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State, gewijzigd bij artikel 
1 van de wet van 19. juli 1991, be
paalt dat, wanneer een akte of een 
reglement van een administratieve 
overheid vatbaar is voor vernieti
ging, krachtens artikel 14, eerste lid, 
de Raad van State als · enige de . 
schorsing van de tenuitvoerlegging 
ervan kan bevelen; 

· Overwegende dat, luidens voor
meld artikel 14, de Raad van State 
uitspraak doet over de beroepen tot 
nietigverklaring wegens overtreding 
van hetzij substantiele, hetzij op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormen, overschrijding. • of af
wending van niacht, ingesteld tegen 
de akten en reglementen van de 
verscheidene administratieve over
heden of tegen de administratieve 
beslissingen in betwiste zaken; 

Overwegende dat die bevoegdheid 
wordt vastgesteld naar het werke
lijke en rechtstreekse ·· onderwerp 
van het beroep en de Raad van Sta-
te niet bevoegd is wanneer de be
streden individuele handeling be
staat in de weigering van een admi
nistratieve overheid tot uitvoering 
van een verplichting die overeen
stemt met een subjectief recht van 
de verzoeker; · · · 

Overwegep.de dat het beroep van 
verweerder strekt tot « nietigverkla
ring van de weigering tot inschrij
ving in het bevolkingsregister waar
toe (eiseres) op 27 augustus 1992 te 
zijnen opzichte. had besloten op 
grond van artikel 18bis, eerste lid 
van de wet van 15 december 1980, 
koninklijk besluit van 7 mei 1985, 
koninklijk besluit van 10 mei 1990 
en koninklijk besluit van 12 mei 
1992, · waarbij de gerrieente Schaar
beek wordt gemachtigd te weigeren 
dat bepaalde vreemdelingen zich in 
de gemeente vestigen »; · 

Overwegende dat het verzoek van 
verweerder ertoe strekt de hquding 

D/1995/0196/12 

te onderzoeken van de gemeente als 
administratieve overheid bij de toe
passing van de wet van 15 december 
1980 betrefffende de toegang tot het 
grondgebied, pet verblijf, de vesti
ging .en de verwijdering van vreem
delingen, waarvan artikel 17 bepaalt 
dat de vreemdelirrg die gemachtigd 
is tot vestiging in het Rijk wordt in
geschreven. in het bevolkingsregister 
van de gemeente .van zijn verblijf
plaats; 

Dat het geschil rechtstreeks ·be
trekking heeft op het subjectief 
recht van verweerder om te worden 
ingeschreven in het bevolkingsregis
ter van eiseres, dat wil zeggen op 
een recht van de betrokkene om van 
de overheid zodanige inschrijving te 
eisen als de wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn; 

Dat het arrest de exceptie van on
beyoegdheid afwijst hoewel de te · 
nemen. beslissing verb and houdt 
met rechten, als bedoeld in de arti
kelen 92 en 93 (oud) van de Grand
wet, en derhalve die grondwetsbepa
lingen schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond. is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat dit arrest 
zal worden overgeschreven in het 
register van de Raad van State en 
dat daarvan melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest, veroordeelt verweerder in 
de .kosten; verwijst de zaak naar de 
Raad van State, afdeling administra
tie, anders samengesteld, ·die zich · 

. zal gedragen naar 's Hofs uitspraak 
over het daarin beslechte rechts
punt. 

17 november 1994 - Verenigde ka
mers - . Voorzitter: de h. Stranard, eer
ste voprzitter - Verslaggever: mevr. 

' Charlier - Gelijkhiidende conclusie van 
de h. Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal --:- Advocaat: mr. De Gryse. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 6 van JAARGANG 1994 

ALF ABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepa
ling - Matenele overtredmg - Begnp - So
eiale zekerheid - Vi'erlmemers - B1jdragen 
- BPlalmg- :'I:Jet-betalmg. 807 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepa
ling - l\Iatenele overtredmg. 807 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelpheht - l\IedeaansprakehJkheid van 
de getroffene - Wegverkeer - Onge,·al -
Redengeving- Tegenstrijdigheid - Begrip. 

912 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Meesters, aangestelden -
Onderwijzers - Vermoeden van aansprake
lijkheid - Aansprakehjkheid voor ander
mans daden. 895 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat, overheid - Openbaar 
bestuur - Beheer en toezicht der wegen -
Fout van een derde - Schade - Last der her
s telling. 851 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Bewanng - Ge
brek van de zaak - Schade - Hoofdvorde
ring - Veroordeling 111 sohdum - Medebe
waard<"r ,-- Aansprakelijkhe1d - Schadeloos
stelling - Vordenng 111 Vl'l.JWarmg. 873 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade Matenele schade, elementen en 
grootte - Technisch raadsman - Honora
rium. 866 

Arbeid 
Sociale documenten - Wet van poiitie en vei
ligheid - Vi'erk in het bmtenland - In Belgie 
gepleegde misdnjven. 963 

Arbeidsongeval 
Toepass111gssfeer, personen - Bestaansvoor
waarden arbeidsonge\·al - Geen plotsehnge 
gc>beurtenis - Overeenkomst- Gevolg. 933 

Arbeidsongeval 
Aansprakehjkheid - Werknemer, werkgever 
- Vordering tegen de lasthebber of aangestel
de van de werkgever - Vergoed111g voor mo
rele schade - Vereisten. 875 

Arbeidsongeval 
Aansprakehjkheid - Werknemer, werkgever 
- Vi'erkgever - Begrip - CooperatJeve ven
nootschap - Zaakvoerder-beheerder. 909 

Arbeidsongeval 
Aansprakelijkheid - Werknemer, werkgever 
- Werkgever - Dodelijk ongeval - Ntet op
zettelijk veroorzaakt ongeval - Rechthebben
den - Rechtstreekse eigen schade - Schade 
aan goederen- Verhaal. 909 

Arbeidsongeval 
Aansprakelijkhetd - Werknemer, werkgen•r 
- Werkgever- Dode'lJk ongeval- :'1:1et op
zettelijk veroorzaakt ongeval - Rechthebben 
den - Verhaal - Gemeen recht - Ciislm 
t111g - Grenzen 909 
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Arbeidsongeval 
Aansprakelijkheid - Derde - Aanspr:Jke
lijke derde - Arbeidsongevallenverzekeraar 
- MateriE'Ie schade - Vordering tot terugbe
taling - Omvang - Dodelijk ongeval - We
duwe van de getn>ffene - Wettelijke vergoe
dingen - Overlevingspensioen - Cumulatie 
- Verbod- Verminderde rente- Gevolg. 

903 

Arbeidsongeval 
Aansprakelijkheid - Derde - Verzekering 
- Arbeidsongevallenverzekeraar - Aanspra
kelijke derde - Vordering tot terugbetaling 
- Beheerskosten. 903 

Arbeidsongeval 
Aansprakelijkheid - Derde - Verzekering 
- Arbeidsongevallenverzekeraar - Aanspra-
kelijke derde Vordering tot terugbetaling 
- Grenzen. 903 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Basisloon 
Gepensioneerde. 

Arbeidsongeval 

Berekening -
841 

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Tij
delijke gedeeltelijke arbeidsongeschikiheid 
- Wedertewerkstelling - Beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 872 

Arbeidsongeval 
Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke gedeelte
hjke arbeidsongeschiktheid - Vergoeding 
voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid 
- Voorwaarden. 872 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Dodelijk ongeval - Materiele 
schade - Weduwe van de getroffene - Wij-
zen van vergoeding - Lijfrente Gemeen 
reeht - Schadeloosstelling. 903 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Cumulatie en verbod - Ar
beidsongevallenverzekeraar Aansprake
lijke derde - Materiele schade - Vordering 
tot terugbetaling - Omvang - Dodelijk onge
val- Weduwe van de getroffene - Wettelijke 
vergoedingen - Overlevingspensioen - Cu
mulatie - Verbod - Verminderde rente -
Gevolg. 903 

Arbeidsongeval 
Verzekering Arbeidsongevallenverzeke
raar- Aansprakelijke derde- Vordering tot 
terugbetaling - Grenzen. 903 

Arbeidsongeval 
Verzekering Arbeidsongevallenverzeke
raar - Aansprakehjke derde- \'ordering tot 
terugbetaling - Beheerskosten. 903 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Verjaring - Termijn -
Duur - Vordering tot terugbetaling - Ziek
te- en invaliditeitsverzekering - Vergoedin
gen wegens arbeidsongeschiktheid - Verze-
keringsinstelling Arbeidsongevallenverze-
keraar. 811 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Allerlei - Verwittiging van 
de verzekeringsinstelling inzake ziekte en in
validiteit - Wijziging in de graad van ar
beidsongeschiktheid - Verzuim van de ar
beidsongevallenverzekeraar- Gevolg. 814 

Arbeidsovereenkomst 
Algemeen - Opeenvolgende overeenkomsten 
- Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten -
Arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde 
tijd- Wettige reden - Arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. 843 

Arbeidsovereenkomst 
Aard van de wet, toepassingssfeer - Toepas
singssfeer- Zelfstandigen - Helper. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Begrip, bestaansvereisten, vorm - Begrip en 
bestaansvereisten Gezagsverhouding -
Begrip. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Termijn - Loon. 959 

Arbeidsovereenkomst 
Einde opzeggingsvergoeding - Loon. 959 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Uitwinningsvergoeding - Handels
vertegenwoordiger - Clienteel - Verlies -
Nadeel - Overeenkomst Beeindiging -
Verband- Gevolg. 956 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Uitwinningsvergoeding - Hanclels
vertegenwoordiger - Clienteel - Verlies -
Nadeel- Geen nadeel- Bewijs- Begrip. 

Arbeidsreglement 
Kennisgeving - Strafbepaling 
Vorm- Termijn. 

Arbitragehof 

956 

Straf -
82:> 

Prejudicieel geschil Cassatiemiddel -
Grief - Schending van de artt. 6, 6bis en 17 
Gw. 1831 - Hof van Cassatie - Verplichting. 

917 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Architect-~ezoldigde - Uitoefening van het 
beroep - Voorwaarde. 836 
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B 

Belasting , 
Indii·ecte belasting.:.... Begrip. 948 

Benelux 
Prejudiciele geschillen - Verdrag Benelux
Gerechtsho£- Een voor de drie Benelux-Ian
den gemeenschappelijke rechtsregel - Regel 
die krachtens het Verdrag als gemeenschap
pelijk is aangewezen - Vitlegging - B1j het 
,Hof van Cassatie aanhangige zaak - Vraag 
opgeworpen in die zaak - Verplichting voor 
het Hof van Cassatie- Vitzondenng. 926 

Beslag 
Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid - E<·hlscheldmg 
en scheiding van tafel en lx•d - GeYolg - Blj
drage in de lasten van het huweliJk- Veroor
deling tot d1e bijdrage -- Rechterlijke bes!Js
sing - Vitvoerbare t1tel - Verval. 928 

Beslag 
Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomslen
belastmgen - Bezwaar - OnmogellJkheJcl 
voor de belastingplichtige om het be
zwaarschrift te moliveren - Geldigheid van 
het door de Staat gelegd beslag. 867 

Betekeningen en kennisgevingen 
In bet buitenlancl - Strafzuken - Beslissing 
bij verstek - Betekening bij ler post aangete
kende brief.,-- Betekening aan de persoon. 

844 

Betekeningen en kennisgevingen 
In het buitenland - Betekening van exploten 
- Burgerlijke zaken - Verdrag van 's-Gra
venhage, art. 6 - Verklaring - Niet-overleg
ging - Gevolg. 859 

Betekeningen en kennisgevingen 
In het bUJtenlancl - Betekening van exploten 
- Burgerlijke zaken - Verdrag van 's-Gra
venhage, art. 3 - Aangetekende brief - Tijd
slip. 859 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid - Beslagrechter - Echt
scheiding en scheiding van tafel en bed - Ge
volg - Bijdrage in de lasten van het huwelijk 
- Veroordeling tot die bijdrage - Rechter
lijke beslissing- Uitvoerbare tile! - Verval. 

Bevoegdheid en aanleg 
· Sh'afzaken - BevoegdheHl 
paJingen - Ge,·olg. 

928 

- We'ltelijke be-
911 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Bedienaar van een eredu:>nst - Wedde 
Burgerlijke recht. 861 

Burgerlijke rechten, politieke rechteil 
Vreemdelingen Bevolkingsregister 
Inschrijving- Rechtop inschrijving -Aard. 

979 

c 

Cas sa tie 
Bevoegclheid van hPt Hof - Algempen -
Voorziening in cassatie - LaattJJdigheJd -
Roekeloze of tergencle yoorz1ening - Schade· 
vergoedmg. 840 

Cassatie 
Verniet1ging, omvang - Strafzaken - Sti'af
vordenng- Beklaagde en verdachte - StJ·af 
- VerYal van het recht tot sturen - Onwet
tigheid. 831 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Cas
satieberoep van de beklaagde - Cassatie -
Veroordeling van de verzekeraar- Geen.cas
satieberoep van de verzekeraar- Gevolg. 831 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Be
paling van de termijnen om conclusie te ne
men en van de rechtsdag. 930 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering - Voorbarig 
cassatieberoep - Beslissing m.b.t. het taalge
bruik. 856 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvordc•ring 
- Eindbeslissing.- Begrip. 913 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Votmen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Voorlopige 
hechtenis - Verzoekschrtft tot uitstel om me 
morie in te d1enen - Geen vermeldmg van <le 
hoedanighe1d van cie ondettekenaar 829 
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Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel 
gegrmid op wetsbepalingen die van openbare 
orde zijn - Vereiste feitelijke gegevens -
Geen vaststellingen - Gevolg. 818 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel Mis-
kenning van het gezag van gewijsde. 863 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Allerlei - Aanvoering van mid
delen in akten van betekening van de voorzie
ning. 877 

D 

Dagvaarding 
Burgerlijke zaken - Instellen van de vorde
ring - Aanhangigmaking - Inschrijving op 
de algemene rol. 900 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Uitstel - Ingeschrevene - Broeder 
- Werkelijke dienst - Werkelijke dienstter
mijn - Aanvang - Begrip. 843 

Dwangsom 
Opheffing - Schorsing - Vermindering -
Voorwaarde. 926 

Dwangsom 
Hoofdveroordeling - Niet-uitvoering - Be
grip. 926 

E 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maat
regelen - Provisionele uitkering tot onder
houd - Bedrag - Vaststelling_- Criteria -
Respectteve · mkomsten Vergelijking -
Wetttghe1d Vere1ste 834 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten -
Bijdrage in de lasten van het huwelijk - Ver
oordeling tot die bijdrage - Rechterlijke be
slissing - Verval. !l28 

Eredienst 
Bedienaar van een 
Burgerlijk recht. 

eredienst - Wedd~ -
861 

Eredienst 
Interne organisatie - Autonomie 
wet (1994), art. 21 - Gevolg. 

Europese Gemeenschappen 

Grond-
861 

Prejudiciele geschillen - \'erplichting van 
het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk 
middel. 964 

G 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke be
Iastingen 
Provinciebelastingen - Belasting op bosex
ploitatie - Octrooirecht - Afschaffing. 948 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Tuchtvervolging - Territo
riale bevoegdheid. 890 

Grondwet (1994) 
Art. 21 - Eredienst - Interne organisatie -
Autonomie - Gevolg. 861 

H 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en socmle 
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen 
- Tussenkomst in hoger beroep _: Vo<irwaar 
den. 894 
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Hoger beroep 
Strafzaken (douane- en accijnzen inbegrepen) 
- Beslissingen en partijen - Beslissing -
Strafvordering - Openbaar ministerie - Be
klaagde - Ontstentenis van hager beroep -
Gevolg. 830 

Hoger beroep 
Strafzaken - Principaal beroep, vorm, ter
mijn - Vrijspraak wegens een misdrijf -
Hoger beroep van het openbaar ministerie -
Ander misdrijf - Appelrechter - Rechts
macht. 935 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Principaal beroep, vorm, termijn - Vonnis 
van de pohtierechtbank - Hoger beroep van 
de procureur des Konings - Vorm. 940 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtspleging in hager beroep - Straf
rechte!Jjke veroordeling - Opzettehjke ge
welddaden - Hulp aan de slachtoffers - Bij
drage - Verhoging in hager beroep - Een
stemmigheid. 938 

Hoofdelijkheid 
Strafzaken - Verscheidene beklaagden -
Strafvordering verjaard t.a.v. een der beklaag
den - Tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering. 878 

Huwelijk 
Wederzijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten - Bijdrage in de lasten van het 
huwelijk - Veroordeling tot die bijdrage -
Rechterlijke beslissing - Gevolgen - Duur. 

928 

I 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure :.,_ Bezwaar - Onmogelijk
heid voor de belastingplichtige om het be
zwaarschrift te motiveren - Geldigheid van 
het door de Staat gelegd beslag. 867 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar ·- Termijn 
waarbinnen het bezwaarschrift moet worden 
ingediend - Berekening Verzendingsda-
tum van het aanslagbiljet. 870 

k---

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn 
waarbinnen het bezwaarschnft moet worden 
inged1end - Belastmg van minstens duizend 
frank - Geen verzendmg van het aanslagbii
jet bij aangetel>end schrijven - Betwisting 
der ontvangst van het aanslagbiljet - Bewijs 
der verzendmg. 870 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn 
waarbinnen het bewaarschnft moet worden 
inged1end - Belasting van minstens duizend 
frank - Geen verzendmg bij aangetekend 
schrijven van het aanslagbiljet - Gevolg. 870 

lnkomstenbelastingen 
Iniernationale verdragen - Overeenkomst 
tussen Belgie en Frankrijk van 10 maart 1964 
- Grensarbeider - Betaling van bezoldigin
gen in Frankrijk - Voorwaarden voor belas
tingheffing in Belgie. 888 

Interesten 
Moratoire interesten - Onteigening ten alge
menen nutte - Spoedprocedure - Voorlopi
ge vergoedingen - Betahng aan de Deposito
en Consignatiekas - Lagere definitieve ver
goedingen- Gevolgen t.a.v. de interest. 943 

J 

Jaarlijkse vakantie 
Wet van pohtie en veiligheid - Werk in het 
buitenland - In Belgie gepleegde misdrijven. 

963 

Jeugdbescherming 
Voorlopige maatregel van bewaring - Begrip. 

815 

L 

Loon 
Algemeen - Normaal gemJr:ldeld maandloon 
- Voordelen - JaarliJkse uitkermgen - Be
rekeningen. 821 
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Algemeen - Arheidsongeya] 
Begnp - Gepensioneerde. 
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Basisloon-
841 

Uitvoerende Macht - Successierechten -
1"ervolgingen en gedingen - F1scale bocten 
- Kwijtscheldmg - Bezwaar - 1\lmister ,·an 
Financien - Beyoegdheid - Grenzen. 832 

Mach ten 
Rechterhjke 1\lacht - Successierechten -
Verzuirn \'an aang1fte - Strafbepaling - Fis
cale boete - Geen fout - Gevolg - BeoOl·de
hng - Bevoegdheid. 832 

Mach ten 
Rechterhjke Macht - Eredienst - Interne 
organisat1e - Bed1enaar van een ered1enst -
Ontneming van jurisd1ct1e - Procedure -
Bllhjkhe!d- 1\;iet-inmenging \an de Staat
At t. 21 Gw. (1994) - Bevoegdheid 'an c!P ho
ven en rechtbanken. 861 

Mach ten 
Rochterlijke Macht - Bevoegdheid - Schade 
- \'orclermg tot vergoedmg - Schendmg of 
miskenning van een recht- Poht1ek recht. 

974 

Misdrijf 
Algemeen, begrip, materieel en moreel be
standdeel, eenheid van opzet - Moree! b€'-
standdeel - Valsheid in geschrifte Be-
drieglijk opzet- Drijfveer- Invloed. 878 

Misdrijf 
Algemeen, begrip, materieel en moreel be
standdeel, eenheid van opzet - Moree! be
rtanddeel - Overtreding - Nachtgerucht of 
nac.1trumoer. 936 

Misdrijf 
A.gemeen, begrip, materieel en moreel be
standdeel, eenheid van opzet - Bestanddelen 

Verwijzing naar een andere wetttelijke of 
•, .erordenende bepaling. 964 

Misdrijf 
Algemeen, begrip, materieel en rnoreel be
sb• ·ddeel, eenheid van opzet - Vervolging 
wegens een aan een veroordeling voorafgaand 

miscln.if - Eenheicl nm opzet - Samenloop 
van misclrijven - Wijziging van de wet- Ge
volgen. 969 

Misdrijf 
Deelnemmg - Dader- Begrip. 

N 

Nachtgerucht of nachtrumoer 
l\Ioreel bestanclc!Pel. 

0 

937 

936 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
strafzaken - Vonnisgerecht - Wijziging van 
kwal!ficatie of datum cler feiten - Vaststel
hng van identiteit met vervolgde feiten - On
aantastbare beoordeling- Grenzen. 844 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Bijzondere ont
slagregeling - Dringende reden - Eindvon
nis - Hoger beroep. 931 

Onderwijs 
Cniversitaire instellingen - Patrimonium -
Ontvangsten - Uitgaven - Bestanddelen -
K.B. van 8 apnl 1976 - Artikel 7 - Wettig
heid. 917 

Onderwijs 
Universitaire instellingen - Financie1•ing -
Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pen
sioenen - Wet van 27 juli 1971 - Artikel 37 
- Toepassingsgebied. 917 

Onderwijs 
Universitaire instellingen - Financiering -
Ondetwi;i.zend personeel - Emerita&t - Pen
sioenen - Toelage - Inrustestelling - Da
tum - Dat\lm v66r 1 juli 1971 - Overlevings
pensioenen. 917 
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Onderwijs 
Universitaire instellingen - Financiering -
Onderwijzend personeel - Emeritaat - Pen
sioenen -- Wet van 27 juli 1971 - Artikel 38 
- Toepassingsgebied. 917 

Onderzoek in strafzaken 
Vordering tot het instellen van een gerechte
lijk onderzoek - Vorm - Verschrijving -
Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht. 961 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hechtenis - Handhaving 
dracht - Bevoegdheid. 

Op-
961 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Vergoeding - Schatting 
van het door de onteigende geleden nadeel -
Waarde van het goed op de dag van het vonnis 
houdende vastste!ling van de provisionele ver
goeding. 883 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Voorlopige vergoedingen 
- Betaling aan de Deposito- en Consignatie
kas - Lagere definitieve vergoedingen - Ge
volgen t.a.v. de interest. 943 

Openbare instelling 
Nationale Kas voor Beroepskrediet - Perso
neel- Rechtspositie. 976 

Openbare instelling 
Nationale Kas voor Beroepskrediet - Perso
neel - Statuut- Begrip. 976 

Openbare orde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken. 863 

Openbare orde 
Rechtbanken - Bevoegdheid. 911 

Overeenkomst 
Allerlei - Industriele en commerciele prijzen 
- Herzieningsbedingen - Grenzen. 941 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Borgsom - Laattijdige vrijmaking - Interest 
- Bankwaarborg. 820 

p 

Prejudicieel geschil 
E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een door de instel
lingen van de Gemeenschap genomen akte -
Verplichting van het Hof van Cassat;e - Niet 
ontvankelijk middel. · 964 

R 

Raad van State 
Afdeling administratie - Bevoegdheid - Ar
beidsovereenkomst. 976 

Raad van State 
Bevoegdhetd Vreemdelingen - BeYol
kingsregister - Inschrijving - Recht op 
inschrijving. 979 

Raad van State 
Administratief kort geding - Akte of regle
ment van een :;dministratieve overhetd -
Schorsing- Bevoegdheid- Vaststellmg. 979 

Raad van State 
Administrat1ef kart geding - Akte of regle
ment van een administratieve overheid -
Schorsing - Bevoegdheid - Perken. 979 

Rechtbanken 
Algemeen - Bevoegdheid - Wettelijke bepa
lmgen- Aard- Gevolg. 911 

Rechtbanken 
Strafzaken - Algemeen - \'onnisgerecht -
Wijziging van kwallficatie of datum der fe1ten 
- \'aststellmg van identiteit met ven·olgde 
feiten - Onaantastbare beoordeling - Gren
zen. 844 

Rechtbanken 
Strafzaken - Algemeen - Vonnisgerecht -
Wijziging van kwahficatie of datum der fe1ten 
- Niet aanhangig gemaakte feiten - Gevolg. 

844 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art. 
6.1 - Burgerlijke zaken - Onpartijdige rech
terlijke instantie - Beslissing over de aan
sprakelijkheidsvordering - Beslissing op de 
regresvordering. 863 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Magistraat van het openbaar 
ministerie - Tegenwoordigheid ter terecht
zitting- Niet-vermeldmg- Wettigheid. 828 

Rechterlijke tucht 
Plaatsvervangend rechter - Gedrag - Ver
oordeling wegens heling - Waardigheid van 
het ambt - Ontzetting uit bet ambt. 971 

Rechterlijke tucht 
Rechter in handelszaken - Gedrag - Belan 
genneming - Waardigheid van het ambt -
Ontzetting uit hPt nmht. !l7~ 



-8 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde 
Openbare orde. 

Burgerlijke zaken -
863 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vervol
ging wegens een aan een veroordeling vooraf
gaand misdrijf - Eenheid van opzet - Sa
menloop van misdrijven - Wijziging van de 
wet - Gevolgen. 969 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Strafzaken - Persoonlljk karakter van de 
straf. 882 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Dwaling - Rechtvaardiging - Onoverkome
Jijke dwalmg - Begrip - Grondslag. 898 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Evenredigheidsbegmsel - Strafzaken. 964 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken (geestnjke 
dranken en douane eh accijnzen inbegrepen) 
- Wegverkeer - Ongeval - Aansprakelljk
heid bmten overeenkomst - Herstelplicht -
Medeaansprakelijkheid van de getroffene -
Redengeving - Tegenstrijd1ghe1d - Begrip. 

912 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken (geestnjke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Appelconclusie - Verwijzing naar de voor de 
eerste rechter genomen conclusie - Ant
woord van de eerste rechter - Afwezigheid 
yan grieven tegen d1e besl!ssing in hoger be
roep- Antwoord van de appelrechter. 916 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclus1e - D1enstpllchtzaken - Beroe
pen besllssmg - Onregelmatigheden. 843 

s 

Sociale zekerheid 
Werknemers - B1jdragen- Belaling- Niet
betaling- Aansprakelijkheid buiten overeen
komst - Daad - Fout - Wets- of verorde
ningsbepalmg - Materiele overtreding. 807 

Sociale zekerheid 
Zelfstandigen - Toepassingssfeer 
- Begrip. 

Stedebouw 

Helper 
954 

Sancties - V\reigering van regularisatiever
gunning - Beroep bij de Raad van State -
Verjuring van de strafvordering - Sehorsing. 

814 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Beroepen vonnis -
Herstel van plaats in de vorige staat - Her
stet in natura - Hoger beroep van de be
klaagde alleen - Beslissing op het hoger be
roep - Burgerhjke-partijstelhngen niet ont
vankelljk - Herstel van de plaats in de vorige 
staat - Aanvullmg van de strafrechtehjke 
veroordeling - Wettigheid. 879 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Persoonl!Jk karakter van de straf. 882 

Straf 
Andere straffen - Verval van het recht tot 
sturen - Onwettigheid - Vernietiging -

Omvang. 831 

Straf 
Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling -
Vaste vergoedmg- Aard. 938 

Straf 
Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling -
Opzettelljke gewelddaden - Hulp aan de 
slachtoffers - B1jdrage - Aard. 938 

Successierechten 
Verzuim van aangifte - Strafbepaling - Fis
cale boete - Geen fout - Gevolg - BeoOl·de
Jing - Bevoegdheid. 832 

Successierechten 
Bewijsmiddelen - Goederen gebruikt voor de 
uitoefening van een beroepswerkzaamheid. 

885 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste 
aanleg - Strafzaken - Beslissing m.b.t. de 
taal van de rechtspleging - Voorbarig cassa
tieberoep. 856 
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Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde 
Verjaring - Begrip. 811 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid bui
ten overeenkomst - Herstelplicht - Zaak -
Gebrek aan de zaak - Schade - Hoofdvorde
ring - Veroordeling in solidum - Medebe
waarder- Aansprakelijkheid - Vordering in 
vrijwaring- Oorzaak- Aard - Verjaring -
Gevolg. 873 

Tussenkomst 
Burgerhjke zaken - Tussenkomst in hoger 
beroep - Voorwaarden. 894 

Tussenkomst 
Verzekering - Rechtbanken - Strafzaken -
Burgerhjk rechtsvordering - Verzekeraar 
burgerrechtehjke aansprakelijkheid van de 
beklaagde - Gedwongen tussenkomst -
Strafgerecht- Bevoegdheid - Voorwaarde. 

911 

v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Gebruik - Ogenblik waarop het gebruik ein
digt. 878 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Bedrieglijk opzet- Drijfveer - Invloed. 878 

Verbintenis 
Overdracht van schuldvorderingen - Akte 
van overdracht - Betekening aan schulde
naar. 892 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (am·d, dulll', 
aanvang, einde) - Duur - Art. 2277 B.W. -
Vijfjarige verjaring - Begrip - Terugvorde
ring van het onverschuldigd betaalde. 811 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde) - Duur - Art. 2277 B.W. -
Vijfjarige verjaring - Begrip - Schuld waar
van het bedrag is bepaald - Schuld waarvan 
het bedrag in eenmaal terugbetaalbaar is. 811 
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Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde) - Duur - Art. 2277 B.W. -
Vijfjarige verjaring - Begrip - Arbeidsonge
val ~ Ziekte- en Invaliditeitsverzekering -
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Ver
goedingen wegens arbeidsongeschiktheid -
Vordering tot terugbetaling - Verzekerings
instelling - Arbeidsongevallenverzekeraar. 

811 

Verjaring 
Burgetlijke zaken - Termijnen (am·d, duur, 
aanvang, einde) - Duur - Arbeidsongeval -
Vordering tot terugbetaling - Ziekte- en in
validiteitsverzekering - Vergoedingen we
gens arbeidsongeschiktheid - Verzekerings
instelling - Arbeidsongevallenverzekeraar. 

. 811 

Verjaring 
BUI'gerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding 
- Aanhangigmaking - Inschrijving op de al
gemene rol - Gevolg. 900 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Algemeen -
Nieuwe wet Verlenging van termijnen -
Gevolg. 879 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing -
Begrip. 814 

Vervoer 
Goederenvervoer - Landvervoer, wegvervoer 
- E.E.G.-verordening - Misdrijf - Bij de 
wet bepaalde straf. 964 

Verwijzing na cassatie 
Algemeen - Cassatie - Verwijzing - Uit
voering. 913 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Ontstentenis 
van hoger beroep - Appelgerecht - Beslis
sing- Vernietiging- Gevolg. 830 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Correctionele rechtbank - Ge
wettigde verdenking - Onmogelijkheid om 
de rechtbank samen te stellen. 828 

Verzekering 
Allerlei - Rechtbanken - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Verzekeraar -
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde - Tussenkomst - Gedwongen tus
senkomst - Strafgerecht - Bevoegdheid -
Voorwa;;trde. 911 

Verzet 
Strafzaken - Betekening van beslissing bij 
verstek - Betekening in het buitenland -
Betekening bij ter post aangetekende brief -
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Geen betekening aan de persoon ~ Buitenge
wone termijn van verzet - Verlenging van 
termijnen. 844 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Stuk waar
op de rechter zijn beslissing mag gronden. 931 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis 
~ Begrip. 931 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding ~ Jeugdbescherming - Voorlo
pige maatregel van bewaring - Begrip. 815 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanholtding - Jeugdbescherming 
- Voorlopige maatregel van bewaring - Be
grip. 815 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Wettigheid van het bevel tot 
aanhouding - Vordering tot het instellen van 
een gerechtelijk onderzoek - Verschrijving 
- Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht. 

961 

Voorlopige hechtenis 
Verlenging van de termijnen Ver
zoekschrift tot uitstel om memorie in te die
nen - Geen vermelding van de hoedanigheid 
van de ondertekenaar. 829 

Vreemdelingen 
Bevolkingsregister - Inschrijving 
op inschrijving- Subjectief recht. 
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Wegverkeer 

Recht 
979 

Wegverkeerswet artikelen 1 tot 68 - Wet be
treffende de politie over het wegverkeer 
(wetsbepalingen) - Art. 38 - Verval van het 
recht tot het besturen van aile categorieen 
van motorvoertuigen - Bromfietsen. 855 

Wegverlteer 
Wegverkeersreglement (artt. 1 tot 87) - Weg
verkeersreglement van 1-12-1975 (reglements
bepalingen) - Art. 6- Verkeersteken - Ver
keerslicht - Verkeersregel - Kruispunt -
Voorrang. 853 

Wegverkeer 
Verkeersreglement (artt. 1 tot 87) - Wegver
keersreglement van 1-12-1975 (reglementsbe
palingen) - Art. 12 - Art. 12.2 - Oprijden 
van een kruispunt- Verkeerslicht. 853 

Wegverkeer 
Verkeersregl~ment (artt. 1 tot 87) - Wegver
keersreglement van 01-12-1975 (reglementsbe
palingen) - Art. 19 - Art. 19.3 - Art. 
19.3.3"- Bestuurder die naar links afslaat -
Tegenligger - Verkeerslichten Vaststel-
ling van de voorrang. 816 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Terugvordering - Om
vang - Wet 11 maart 1977 - Werking in de 
~d ~ 

Werldoosheid 
Recht op uitkering - Deeltijdse arbeidsrege
ling - Normaal gemiddeld maandloon - Be
grip. 821 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Deeltijdse arbeidsrege
ling - Normaal gemiddeld maandloon -
Voordelen - Jaarlijkse uitkeringen Bere-
kening. 821 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Passende dienstbetrek
king - Betwisting over lichamelijke of men
tale geschiktheid - Procedure - Draagwijd
te. 825 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Verlaten van passende 
dienstbetrekking - Wettige reden - Ontslag 
op medische gronden - Medisch onderzoek 
door aangewezen geneesheer - Werkloos
heidsbureau - Werknemer geschikt ver
klaard - Gevolg. 825 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte - Wet·king 
in de tijd - Werkloosheid - Terugvordering 
- Omvang- Wet 11 maart 1977. 809 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking 
in de tijd - Draagwijdte. 809 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking 
in de tijd - Strafrechtelijke veroordeling -
Opzettelijke gewelddaden - Hulp aan de 
slachtoffers - Bijdrage - Verhoging na het 
misdrijf - Gevolg. 938 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking 
in de tijd - Strafrechtelijke veroordeling -
Vaste vergoeding - Verhoging na het mis
drijf - Gevolg. 938 
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Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking 
in de ruimte - Wet van politie en veiligheid 
- Beseherming van de werknemers - Werk 
in Frankrijk - Niet-betaling van vakantie
geld - Sociale documenten niet regelmatig 
bijgehouden - In Belgie gepleegde misdrij
ven. 963 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte - Werking 
in de tijd - Samenloop van misdrijven - Uit
leggingswet- Wijzigingswet- Begrippen. 

969 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
\~Tettigheid van besluiten en verordeningen -
Onderwijs - Cniversitaire instellingen -
K.B. van 8 aprill976- Artikel 7. 917 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Wett1gheid van besluiten en verordeningen -
Bestanddelen van misdrijf- Verwijzing naar 
een andere wettelijke of verordenende bepa
lin~ 9M 
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Wraking 
Reden - Rechter die vroeger van het geschil 
kennis heeft genomen - Geschil - Begrip. 

863 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemeen - Overeenkomst tussen de recht
hebbende en degene die schadeloosstelling 
verschuldigd is - Niet-tegenwerpelijkheid 
van de overeenkomst aan de verzekeringsin
stelling. 857 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Ver
goedingen wegens arbeidsongeschiktheid -
Verzekeringsinstelling - Arbeidsongeval -
Vordering tot terugbetaling - Arbeidsonge
vallenverzekeraar - Verjaring - Termijn -
Duur. 811 
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