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Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

1995 
(januari tot en met december) 

Nr. 1 

2e KAMER- 3 januari 1995 

1 o MISDRIJF- TOEREKENBAARHEID - NA
TUURLIJKE PERSONEN -ALGEMEEN REGLE
MENT OP DE TECHNISCHE EISEN- OPENBARE 
WEG- BEZIGEN VAN VOERTUIG- STRAF
RECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE PERSOON. 

2° WEGVERKEER- ALLERLEI- ALGE
MEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN 
- OPENBARE WEG- BEZIGEN VAN VOERTUIG 
- STRAFRECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE 
PERSOON. 

1 o en 2° Wettig is de beslissing waarbij 
strafrechtelijk verantwoordelijk wordt ge
acht voor het bezigen van een niet aan de 
reglementen voldoend voertuig op de 
openbare weg zowel de bestuurder als die
gene die het voertuig economisch gebruikt 
(1). (Art. 26, §1, K.B. 15 maart 1968 hou
dende algemeen reglement op de tech
nische eisen.) 

(DILISSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0747.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 april 1993 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van Ivo Dilis
sen: 

(1) Zie Cass., 16 okt. 1985, AR nr. 4341 (A. C., 
1985-86, nr. 98) 

Over het middel: schending van arti
kel97 (thans 149) van de Grondwet en de 
artikelen 24, § 1, 26, § 1, 32bis, 3.2.3, en 81 
van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968, houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de auto's, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, ge
wijzigd bij artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 16 september 1991, 

doordat het bestreden vonnis de aan eer
ste eiser ten laste gelegde feiten recht
doende op strafgebied, bewezen verklaart 
lastens eerste gedaagde alhoewel die niet 
de bestuurder was van kwestieuze vracht
wagen, op volgende gronden : dat het in
derdaad, enerzijds, niet bewezen is dat be
klaagde het betrokken voertuig laadde, 
terwijl, anderzijds, vaststaat dat beklaagde 
het voertuig niet zelf bestuurde, doch wel 
de heer Frans Christiaens, chauffeur in 
dienst van de N.V. Transport Dilissen; dat 
er echter van strafrechtelijke toereken
baarheid sprake is, indien de wet de da
der van een misdrijf aanduidt; de door de 
wet aangeduide persoon is dan verantwoor
delijk voor het niet nakomen van een in 
zijn hoofde strafrechtelijk gesanctioneerde 
verplichting; dat de tenlastelegging on
der meer inhoudt: "onder dekking van een 
Belgische inschrijvingsplaat een voor het 
vervoer van zaken gebouwd voertuig in het 
verkeer op de openbare weg te hebben ge
bezigd ( ... )"; dat "bezigen" gebruiken bete
kent, en dit zowel betekent hij die het voer
tuig als eigenaar of als huurder gebruikt 
(door het in het verkeer te brengen), ten 
einde economische activiteiten te ontwik
kelen, zoals een vervoerfirma, als hij die er 
werkelijk bestuurder van is, door de wet
gever ondubbelzinning bedoeld worden als 
strafrechtelijke verantwoordelijken; dat de 
wet door het gebruik van het woord bezi
gen in zijn gewone betekenis, dat wil zeg
gen zowel de bestuurder als diegene die het 
voertuig economisch gebruikt, er macht 
over uitoefent, strafbaar stelt; en dat de wet 
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niet op een andere wijze kan uitgelegd wor
den, dat zij ter zake ondubbelzinning is; (. .. ) 
dat waar het in casu gaat om het "gebruik" 
van het voertuig binnen het kader van een 
handelsactiviteit, de "gebruiker" van het 
voertuig in de zin van de wet de hande
laar is (natuurlijke of rechtspersoon) die het 
voertuig laadt of laat laden met oog op de 
realisatie van zijn handelsactiviteit; dat de 
voor de overlading strafrechtelijk aanspra
kelijke persoon dan ook diegene is in wiens 
opdracht en voor wiens nut het voertuig in 
het verkeer gebracht werd; dat immers zon
der diens opdracht kwestieus misdrijf niet 
zou gepleegd zijn; dat de wetgever, door het 
strafbaar stellen van de overlading duide
lijk diegene wenste te treffen die nagela
ten heeft, alhoewel hij daartoe gehouden 
was, de nodige maatregelen te nemen ten 
einde de naleving van de wettelijke voor
schriften te verzekeren; dat niet betwist 
wordt dat de betrokken lading vervoerd 
werd in opdracht van de N.V. Transport Di
lissen; dat het derhalve deze vennootschap 
is die in principe strafrechtelijk verant
woordelijk dient te worden gesteld voor de 
gepleegde inbreuk, dat in het Belgische 
strafrecht rechtspersonen evenwel niet 
strafrechtelijk aansprakelijk kunnen ge
steld worden voor hun daden; dat straf
rechtelijk aansprakelijk is de natuurlijke 
persoon, die in werkelijkheid, in naam van 
de rechtspersoon, de opdracht gaf, of die de 
verantwoordelijkheid van de rechtsper
soon op zich genomen heeft, 

terwijl artikel 26, § 1, van het konink
lijk besluit van 15 maart 1968 aileen ver
biedt het bezigen van het voertuig op de 
openbare weg onder andere wanneer het 
niet voldoet aan de bepalingen van dit re
glement; dat door strafrechtelijk aanspra
kelijk te stellen diegene in wiens opdracht 
en voor wiens nut het voertuig in het ver
keer gebracht werd, het bestreden vonnis 
zijn beslissing niet voldoende naar recht 
verantwoordt nu het aan de termen van de 
wet een betekenis toekent die er niet is in 
voorzien: 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen onder meer om, in 
strijd met artikel26, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderde
len en hun veiligheidstoebehoren moe
ten voldoen, op de openbare weg een 
voertuig "gebezigd" te hebben dat niet 
was voorzien van een geldig 

schouwingsbewijs (feit A) en dat over
laden was (feit B); 

Dat de appelrechters vaststellen dat 
door een werknemer vervoer werd ver
richt "in opdracht van de N.V. Trans
port Dilissen" 

Overwegende dat de gewraakte pas
sus van het vonnis : "dat de voor over
lading strafrechtelijk aansprakelijke 
persoon dan ook diegene is in wiens 
opdracht en voor wiens nut het voer
tuig in het verkeer gebracht werd", 
moet gelezen worden ih context met de 
overige in het middel aangehaalde mo
tieven ervan; 

Overwegende dat uit deze context 
blijkt dat de appelrechters strafrech
telijk verantwoordelijk achten, "zo
wel de bestuurder als diegene die het 
voertuig economisch gebruikt, er 
macht over uitoefent"; dat zij vervol
gens vaststellen dat eiser de straf
rechtelijk verantwoordelijke is van de 
strafrechtelijk verantwoordelijke 
rechtspersoon en hem, na zijn per
soonlijke tekortkomingen en fouten te 
hebben onderzocht, schuldig verkla
ren; 

Dat het vonnis aldus aan het woord 
'bezigen" van artikel 26, § 1, van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968 
geen betekenis toekent die er niet is in 
bepaald; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
WHe of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap Transport Dilis
sen: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van ei
seres, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, werd betekend aan het open
baar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 



Nr .. 2 HOF VAN CASSATIE 3 

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

3 januari 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. P. Ver
achtert, Hasselt. 

Nr. 2 

2e KAMER - 3 januari 1995 

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- ALGEMEEN- STRAFZAKEN
BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KO
NINGS - GELDIGHEID. 

2° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- BE
TEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS 
- GELDIGHEID. 

3° VEROORDELING MET VITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING - GEWOON UITSTEL - RE
DENGEVING. 

4 o STRAF- ALLERLEI- VEROORDELING MET 
UITSTEL- REDENGEVING. 

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELING 
MET UITSTEL- REDENGEVING. 

1 o en 2° Wettig is de beslissing dat de aan 
de procureur des Konings gedane bete
kening van de dagvaarding in strafza
ken niet ongedaan is, wanneer de rech
ter op grand van feitelijke gegevens 
oordeelt dat de procureur des Konings we
gens het eigen toedoen van de verdachte 
op het ogenblik van de betekening van de 
dagvaarding diens woon- of verblijfplaats 
niet kende (1). (Art. 40 Ger.W.) 

(1) Art. 40, tweede lid, Ger.W. somt de geval
len op waarin ook de betekening van een akte in 
strafzaken geldig kan worden gedaan aan de pro-

3°, 4° en 5° Bij ontstentenis van conclu
sie dienaangaande behoeft de rechter de 

cureur des Konings in wiens rechtsgebied de rech
ter die van de vordering kennis moet nemen of 
heeft genomen, zitting houdt. 

Zulke betekening is ongedaan indien de par
tij op wier verzoek ze verricht is, de (gekozen) 
woon- of verblijfplaats van degene aan wie be
tekend wordt, kende (art. 40, vierde lid, Ger.W.) 
of moest kennen (Cass., 22 okt. 1987, A.R. nr. 
7972,A.C., 1987-88, nr. 109). Die kennis zal door 
de rechter aan de feitelijke gegevens van ie
dere zaak worden getoetst, met de inschrijving in 
de bevolkingsregisters als belangrijke aanwij
zing hiertoe. 

De toepassing van deze regel is nochtans niet 
altijd even eenvoudig. Er werd geoordeeld dat de 
enkele inschrijving in het vreemdelingenregister 
van een Belgische gemeente niet de nietigheid 
van de aan de procureur des Konings gedane be
tekening tot gevolg heeft, als niet blijkt dat de 
steller van het exploot de verblij:!plaats van de ge
adresseerde kende (Cass., 14 april1987, A.R. nr. 
834, A. C., 1986-87, nr. 487). De inschrijving op de 
bijzondere bladen van het hoofdregister van de 
gemeente met opgave van een contactadres heeft 
niet de waarde van een woon- ofverblijfplaats 
(Cass., 14 nov. 1989, A.R. nr. 3457, A. C., 1989-
90, nr. 161). 

Delicater wordt het nog wanneer de persoon 
aan wie moet betekend worden en die aanvan
kelijk geen gekende woon- of verblij:!plaats heeft, 
zulks in de loop van de procedure wel heeft ver
worven. De vraag die daarbij dan aan de orde 
komt, luidt hoever in hoofde van de partij die een 
akte moet betekenen, de verplichting en de mo
gelijkheid om die woon- ofverblij:!plaats te ken
nen, zich uitstrekken? 

Is in dat geval bv. een herhaald raadplegen van 
het Rijksregister van de natuurlijke personen 
noodzakelijk (toegang verleend aan het O.M. bij 
K.B. van 30 sept. 1985 en aan de gerechtsdeur
waarders bij K.B. van 16 mei 1986)? 

Eerbieding van het recht van verdediging ver
eist een correcte wijze van betekening, maar daar
naast bestaat ook de wettelijke verplichting (straf
rechtelijk beteugeld) voor alle Belgen en 
vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn 
om zich in het Rijk te vestigen of er te verblij
ven, zich in te schrijven in de bevolkingsregis
ters van de gemeente waar zij hun 
hoofdverblijfplaats hebben (art. 1 wet 19 juli 
1991), alsmede de aangifteplicht bij verande
ring van hoofdverblijf (art. 5 wet 19 juli 1991 en 
art. 7 K.B. 16 juli 1992). Aan de gemeentebestu
ren wordt de taak opgedragen de personen op te 
sporen die voornoemde verplichtingen niet zijn 
nagekomen (artt. 8 wet 19 juli 1991; 8 en 9 K.B. 
16 juli 1992) en de nodige maatregelen te tref
fen (zoals afvoering of inschrijving van ambts
wege). 

Luidens art. 29 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
moet bovendien elk voorlopig in vrijheid ge
stelde persoon aangeven op welk adres hem na
dien de voor het onderzoek vereiste oproepin
gen en betekeningen kunnen worden gedaan. 'Ibt 
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redenen waarom hij geen uitstel verleent 
voor de door hem uitgesproken straf, niet 
aan te geven (2). (Artt. 195 Sv., 8 
Probatiewet.) 

(DE NEEF) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.151l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 oktober 1993 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

Over het eerste middel : 

op het ogenblik dat de betrokkene bij ter post 
aangetekende brief aan het O.M. een wijzigings
bericht doet geworden, worden de oproepingen en 
betekeningen geldig op die plaats gedaan. 

En al zijn die rechten en verplichtingen van on
gelijke kracht, tach kunnen ze in aanmerking 
worden genomen om te bepalen wat redelijker
wijze kan en mag worden geeist van de beteke
nende partij. 

De gevolgen van de onregelmatige beteke
ning van een dagvaarding op het verdere 
procedureverloop worden ten slotte niet eendui
dig beoordeeld.Enerzijds zijn er beslissingen die 
lijken aan te nemen dat door het ontvankelijk ver
klaard verzet de voorafgaande nietigheden op
geheven worden en de beklaagde zijn recht van 
verdediging ten valle heeft kunnen uitoefenen tij
dens de procedure op verzet (en in hager be
roep) waar de rechtspleging regelmatig is verlo
pen (Cass., 7 dec. 1988, A.R. nr. 6990, A. C., 1988-
89, nr. 206; 17 jan. 1990, A.R. nr. 7793, ibid., 
1989-90, nr. 308, en 7 juni 1994, A.R. nr. 7267 met 
commentaar van A. De Nauw, R. Cass., 1994, 345). 
Andere arresten nemen een strakker stand
punt in : de oorspronkelijke foutieve wijze van be
tekening besmet de verdere rechtspleging (Cass., 
11 mei 1993, A.R. nr. 6899, A. C., 1993, nr. 230, en 
15 sept. 1993, A.R. nr. P.93.0234.F, ibid., nr. 349). 

In de hier geannoteerde zaak oordeelde de 
feitenrechter op grand van de hem overgelegde 
gegevens dat de procureur des Konings bij het 
dagvaarden van de verdachte diens woon- ofver
blijfplaats niet kende en dat zulks aan het ei
gen toedoen van de verdachte te wijten was 
(Cass., 22 mei 1980, A. C., 1979-80, nr. 598). 

(2) Zie Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6385 (A. C., 
1987-88, nr. 356); 20 feb. 1990, A.R. nr. 4192 
(ibid., 1989-90, nr. 373), en 30 juni 1993, A.R. nr. 
P.93.0262.F (ibid., 1993, nr. 314). 

Luidens art. 4 wet 10 feb. 1994 tot wijziging 
van de Probatiewet, in werking getreden op 15 
okt. 1994, moet de beslissing waarbij het uit
stel wordt toegestaan of geweigerd, voortaan met 
redenen omkleed zijn overeenkomstig art. 195 Sv. 

Overwegende dat de dagvaarding, 
waarbij de zaak bij de politierecht
bank aanhangig werd gemaakt, werd 
betekend aan de procureur des Ko
nings omdat eiser "thans zonder ge
kende woonst" was; 

Overwegende dat eiser schending 
van artikel 40 van het Gerechtelijk 
Wetboek aanvoert omdat hij, zoals de 
appelrechters vaststellen, op het ogen
blik van de dagvaarding rechtsgel
dig was ingeschreven in de bevolkings
registers van Gent; 

Overwegende dat de appelrechters 
overwegen : "Uit de strafinformatie is 
gebleken dat het bijzonder moeilijk 
was om (eiser) na het litigieuze feit 
aan te treffen zo op zijn woonplaats als 
op een vermeende verblijfplaats. Blij
kens de stukken en verklaringen zou 
hij op een goed half jaar tijd verble
ven hebben op minstens zeven adres
sen. Aldus kan redelijkerwijze geen 
toepassing gemaakt worden van arti
kel 40 Ger. Wetboek wegens beteke
ning van de dagvaarding aan het 
openbaar ministerie, ook al is komen 
vast te staan dat (eiser) ten tijde van 
de dagvaarding net geldig was inge
schreven in de bevolkingsregisters van 
Gent"; 

Overwegende dat met deze consi
deransen de appelrechters op grond 
van feitelijke gegevens oordelen dat de 
procureur des Konings ingevolge ei
sers eigen toedoen op het ogenblik van 
de betekening van de dagvaarding 
diens woon- of verblijfplaats niet 
kende, mitsdien wettig beslissen dat 
de aan eiser gedane betekening niet 
ongedaan is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie om het verlenen van uitstel ver
zocht, aanvoerend dat de wettelijke 
voorwaarden gesteld in artikel 8, eer
ste lid, van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uit
stel en de probatie vervuld zijn; 



------------------------------------------------------~--~- ----~ 

Nr. 3 HOF VAN CASSATIE 5 

Overwegende dl;l.t de rechter vrij oor
deelt ofhij een bekll;l.l;l.gde, Wl;l.nneer de 
wet dl;l.t toelaat, een straf met uitstel 
oplegt; dat de appelrechters, bij ont
stentenis van conclusie omtrent de fei
telijke gronden van het verzoek om de 
gunst van het verlenen van uitstel, 
hun beslissing eiser geen uitstel te ver
lenen, niet nader hoefden te motive
ren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

3 januari 1995 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Pau
wels, Gent. 

Nr, 3 

ze KAMER- 3 januari 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE DAJ)ERS, HOOFDELIJKHEID -
ONDERSCHEIDEN FElTEN VAN OPLICHTING
SCHADE - AL.GEHELE VERGOEDING. 

zo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- S'l'RAF
ZAl{EN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- MOTIVERINGS
VERPLICHTING- ONJUISTE MOTIVERING. 

1 o Daders van onderscheiden feiten van op
lichting kunnen niet wettig veroordeeld 
worden tot het geheel van de vergoedin
gen van de schade welke elk afzonder
lijk feit heeft veroorzaakt (1). (Art. 50 Sw.) 

zo Een foutieve of op de persoon niet toe
passelijke motivering levert geen schen
ding op van art. 149 (nieuw) Gw. (2) 

(CARELS E.A. 
T. GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1560.N) 

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

Op de beide voorzieningen : 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerster: 

1. tegen eiser : 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat het eerste mid

del ervan uitgaat dat eiser niet is op
getreden als gevolmachtigde van de 
V.Z. W. 3R, doch als gevolmachtigde 
van de rekening 068-2075780-07, ten 

(1) Het O.M. was de mening toegedaan dat de 
appelrechters door hun redengeving vaststel
den dat de samenlopende fouten van de daders 
van de te hunnen aanzien afzonderlijk bewe
zen verklaarde misdrijven elk tot de volledige 
schade hadden bijgedragen en dat mitsdien hun 
beslissing waarbij iedere dader voor het geheel tot 
de door de burgerlijke partij gevorderde schade
vergoeding werd veroordeeld, naar recht verant
woord was bij toepassing van de artt. 1382 en 
1383 B.W. (zie Cass., 10 mei 1989, A.R. nr. 7346, 
A. C., 1988-89, nr. 513, en 20 nov. 1991, A.R. nr. 
9101, ibid., 1991-92, nr. 148; DUPONT en VER
STRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, nrs. 1602 
en 1604; VAN RoYE, Manuel de la partie civile, nr. 
355; R. DECLERCQ, Beginselen van straf
rechtspleging, nr. 1780; NYPELS-SERVAIS, Code pe
nal belge (1896), I, art. 50, nr. 7; DE PAGE, Droit 
civil (1964), II, 1080. 

(2) Zie Cass., 14 mei 1985,A.R. nr. 9461 (A. C., 
1984-85, nr. 549). 
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betoge dat hij geen listige kunstgre
pen heeft aangewend en dan ook geen 
bedrieglijk opzet bewezen is; 

Overwegende dat het middel dat het 
Hof zou verplichten tot het onderzoek 
van feiten waarvoor het niet bevoegd 
is, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beklaagde Tol
lebeke, eiser en eiseres strafrechte
lijk werden vervolgd we gens afzon
derlijke feiten van oplichting van een 
geldsom ten nadele van verweerster 
door afhaling met cheques van gel
den van de rekening van de V.Z.W. 3R 
Radio Reklame Regie, namelijk Tolle
beke 21.000 frank (telastlegging A 1), 
eiser 26.800 frank (telastlegging A 2) 
en eiseres 22.900 frank (telastleg
ging A 3); dat de appelrechters de 
strafvordering voor deze feiten door 
ve:rjaring vervallen verklaren, maar ze 
op civielrechtelijk gebied bewezen ach
ten; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren : ''Bezwaarlijk kunnen be
trokkenen voorhouden niet te heb
ben geweten dat de rekeningen in de
bet zouden komen. Zij wisten alle drie 
dat de V.Z.W. vrijwel geen aktiefmeer 
bezat, geen aktiviteit had noch inkom
sten en zijn door hun handelen geza
menlijk verantwoordelijk voor het vol
ledig debet op de rekeningen van de 
V.Z.W."; dat zij, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, Tollebeke, eiser en ei
seres veroordelen, ieder voor het ge
heel, om verweerster 259.302 frank te 
betalen, meer de conventionele debet
interesten aan 21,60% per jaar vanaf 
15 december 1992 tot aan de dag van 
de volledige betaling"; 

Overwegende dat artikel 50, eer
ste lid, StrafWetboek bepaalt: "alle we
gens een zelfde misdrijf veroordeelde 
personen zijn hoofdelijk gehouden tot 
teruggave en schadevergoeding''; 

Overwegende dat plegers van on
derscheiden feiten van oplichting niet 
wettig tot h€t geheel van de vergoe-

dingen van de schade welk elk afzon
derlijk feit heeft veroorzaakt, mogen 
worden veroordeeld; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

2. tegen eiseres : 

Over het middel : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat het arrest niet vermag te 
motiveren dat door eiseres gelden wer
den afgehaald van een rekening waar
van de V.Z.W. 3R houder is, nu Tolle
beke de houder van rekening 063-
0971482-62 is, en de motivering van 
het bestreden arrest derhalve niet op 
haar toepasselijk is; 

Overwegende dat het middel in zo
verre het onderzoek ervan het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat voor het overige 
een foutieve of op eiseres niet toepas
selijke motivering geen schending van 
artikel 97, thans 149, van de Grand
wet oplevert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het tweede 
onderdeel van het tweede middel van 
eisers voorziening, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de civielrechtelijke vorde
ring van verweerster tegen eiser, be
halve in zoverre het arrest het feit sub 
A 2 bewezen verklaart; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige : be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt de eisers in drie vierde van de 
kosten en verweerster in het overige 
vierde; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 



Nr. 4 HOF VAN CASSATIE 7 

3 januari 1995 - 2° kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts -Anders
luidende conclusie (3) van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Eric 
Van Loo, Gent. 

Nr. 4 

2e KAMER - 3 januari 1995 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- ALGEMEEN- VEROORDELING 
- TOETSING DOOR HET HOF- ONMOGELIJK
HEID - VERNIETIGING MET VERWIJZING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- VEROORDELING 
- VERJARING- TOETSING DOOR HET HOF
ONMOGELIJKHEID _ VERNIETIGING MET VER
WIJZING. 

1 o en 2° Wanneer het Hof noch uit .! vast
stellingen van de bestreden be. issing 
noch uit de gedingstukken wa1 rop het 
Hofvermag acht te slaan, kan nagaan of 
de strafvordering al dan niet verjaard 
was, wordt de veroordelende beslissing 
vernietigd met verwijzing (1). 

(CAFMEYER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0987.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1994 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Leon Caf
meyer: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet, 21 (in zijn 
versie v66r de wijziging door artikel 25 van 
de Programmawet van 24 december 1993) 
en 22 van de wet van 17 april 1878 hou-

(3) Zie noot 1 van dit arrest. 

(1) Cass., 15 juni 1983, A.R. nr. 2900 (A. C., 
1982-83, nr. 572). 

dende de Voorafgaande Titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest, na de omschrijving van de 
periode waarin de gei:ncrimineerd feiten 
zouden zijn gepleegd te hebben gewijzigd, 
eiser tot cassatie veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstrafvan zes maanden met uit
stel voor een periode van drie jaar, een 
geldboete van 500 frank te vermeerderen 
van 790 decimes, hem ontzet uit de rech
ten van artikel34 (lees : 31), r, 3·, 4° en 5° 
van het Strafwetboek voor een termijn van 
acht jaar en veroordeelt tot het geheel der 
kosten van de strafvordering wegens het 
tentoonstellen van liederen, vlugschrif
ten of andere geschriften, al dan niet ge
drukt, afbeeldingen of prenten die strij
dig zijn met de goede zeden, in de periode 
van 19 juni 1987 tot 19 september 1990, en 
dit "herhaaldelijk op niet nader te bepa
len tijdstippen", en hiertoe vaststelt dat de 
"tenlasteleggingen B, C enD ( ... )de ver
uitwendiging (vormen) van eenzelfde cri
mineel opzet, dat dit met zich meebrengt 
dat als uitgangspunt voor de verjaring de 
laatste datum van de laatstdurende ten
lasteleggingen dient te worden genomen, 
namelijk 19 september uit de tenlasteleg
gingen B en C, er tussen geen enkele van 
de tenlasteleggingen ( ... ) een tijdsduur is ge
lijk aan of grater dan de verjaringster
mijn (dit wil zeggen onder het toenma
lige artikel 21 van de wet van 17 april 1878 
houdende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering: drie jaar)", 
om te besluiten dat "met als aanvang van 
de verjaringstermijn: 19 september 1990, 
dient te worden vastgesteld dat de verja
ring rechtsgeldig gestuit werd door een 
daad van vervolging of onderzoek, name
lijk het bevel tot dagvaarding van beide be
klaagden door de Procureur des Konings te 
Brugge, ondertekend op 2 september 1993 
(stuk 99)", 

terwijl, wanneer verscheidene misdrij
ven van dezelfde aard, de uitvoering zijn 
van een zelfde strafbaar opzet, de regel, val
gens welke de verjaring van de strafvor
dering een aanvang neemt vanafhet laatst 
gepleegde feit, slechts van toepassing is als 
het laatst gepleegde feit bewezen is ver
klaard; het arrest, nu het als aanvangs
punt van de verjaring van de strafvorde
ring, de laatste datum van de tenlasteleg
ging B in aanmerking neemt, zonder door 
eigen redengeving, noch door verwijzing 
naar de redengeving van de eerste rech
ter, tevens te stellen dat deze datum over
eenstemt met het tijdstip waarop het laat
ste feit werd gepleegd binnen de periode 
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van die tenlastelegging, in het ongewisse 
laat wanneer het laatste feit zou zijn ge
pleegd; de einddatum van de periode waar
binnen de tenlastelegging wordt gesitueerd, 
niet mag worden gelijkgesteld met het tijd
stip waarop het laatste feit van de tenlas
telegging bewezen werd verklaard tenzij dit 
uitdrukkelijk zo wordt vastgesteld door de 
rechter, hetgeen, blijkens het bestreden ar
rest, te dezen niet gebeurde; eiser aldus 
werd veroordeeld wegens feiten die, zon
der nadere precisering met betrekking tot 
het laatst bewezen feit, tussen twee be
paalde data zijn gepleegd, terwijl meer dan 
zes jaar zijn verstreken tussen 19 juni 1987 
(de datum waarop het misdrijfuit tenlas
telegging B ten vroegste kan zijn gepleegd) 
en respectievelijk 31 december 1993 (da
tum van inwerkingtreding van de nieuwe 
verjaringstermijn) en 17 mei 1994 (da
tum van de uitspraak); het Hof aldus in de 
onmogelijkheid wordt gesteld na te gaan of 
de straf\rordering al dan niet verjaard was 
op de dag waarop het arrest werd uitge
sproken, zodat het bestreden arrest, door 
niet vast te stellen wanneer het bewezen 
verklaarde laatste feit werd gepleegd, het 
Hof in de onmogelijkheid stelt te onder
zoeken of er al dan niet verjaring was in
getreden en zodoende niet naar recht is ver
antwoord en niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van de artikelen 149 
van de Grondwet en 21 (in zijn versie v66r 
de wijziging door artikel 25 van de 
Programmawet van 24 december 1993) en 
22 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Straf\rordering) : 

Overwegende dat de appelrechters, 
met toepassing van artikel 65 van het 
StrafWetboek, eiser veroordelen tot een 
enkele straf om "in de periode van 19 
juni 1987 tot 19 september 1990, her
haaldelijk, op niet nader te bepalen 
tijdstippen" inbreuken te hebben ge
pleegd op artikel 383 van het 
StrafWetboek; 

Dat zij oordelen dat "als uitgangs
punt voor de verjaring de laatste da
tum van de laatstdurende tenlaste
leggingen dient te worden genomen, 
namelijk 19 september 1990 (. .. )"en 
dat "de verjaring rechtsgeldig gestuit 
werd door een daad van vervolging of 
onderzoek, namelijk het bevel tot dag
vaarding van (eiser) door de Procu
reur des Konings te Brugge, onderte
kend op 2 september 1993"; 

Overwegende dat de appelrechters 
weliswaar vaststellen dat de opeen
volgende inbreuken, verbonden door 
eenheid van opzet, werden gepleegd 
"in de periode van 19 juni 1987 en 19 
september 1990" en dat "tussen geen 
enkele van de telastleggingen er een 
tijdsduur is gelijk aan of groter dan de 
verjaringstermijn", doch niet precise
ren op welke datum het laatste bewe
zen verklaarde feit werd gepleegd; dat 
de einddatum van de periode waarin 
de opeenvolgende feiten zijn gepleegd, 
niet zonder meer mag worden gelijk
gesteld met het tijdstip waarop het 
laatste bewezen feit werd gepleegd; 

Overwegende dat, wanneer een be
klaagde wordt veroordeeld wegens tus
sen twee welbepaalde tijdstippen ge
pleegde feiten, zonder nadere aandui
ding van de datum van het laatste 
gepleegde feit, en uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat een daad is verricht die 
de verjaring van de strafvordering 
heeft gestuit of dat de ve:rjaring op eni
gerlei grond is geschorst binnen de 
wettelijke termijn die ingaat de dag 
volgend op de eerste in de beslissing 
vermelde datum, het Hof niet kan na
gaan of de strafvordering al of niet ver
jaard was; 

Overwegende dat te dezen de door 
het arrest in aanmerking genomen 
ve:rjaringstuitende daad meer dan drie 
jaar na 19 juni 1987 is verricht; 

Overwegende dat uit het arrest noch 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag tcht te slaan, blijkt dat het laat
ste bt 111ezen verklaarde feit dat, naar 
het m ·est vaststelt, met hetzelfde op
zet is gepleegd als de vorige feiten, 
minder dan drie jaar is gepleegd v66r 
een verjaringstuitende daad van on
derzoek of van vervolging die zelf ver
richt werd binnen de wettelijke ver
jaringstermijn v66r de uitspraak van 
het arrest, of dat de verjaring op eni
gerlei grond is geschorst; 

Overwegende dat het Hof derhalve 
in de onmogelijkheid verkeert na te 
gaan of de strafvordering al of niet ver
jaard was op de dag waarop het ar
rest werd uitgesproken; 
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Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Jean
Pierre Colombien : 

Overwegende dat het eerste mid
del door eiser aangevoerd aan het ar
rest dezelfde onwettigheid verwijt als 
die aangevoerd tot staving van de 
voorziening van eiser sub I; 

Overwegende dat het middel, om de 
hierboven vermelde redenen gegrond 
is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en het derde middel door ei
ser sub II aangevoerd, welke niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre het uitspraak doet over de te
lastlegging B; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

S januari 1995 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens, voor
zitter ~ Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Swaef, advocaat"generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler, A. Lust (Brugge). 

Nr. 5 

2" KAMER- 3 januari 1995 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - STRAFVORDERING- GEMIS AAN 
BELANG OF BESTAANSREDEN- CRIMINELE 
ZAKEN - RAADKAMER - TOESTUREN DER 
STUKKEN MET HET OOG OP INBESCHULDI
GIN'GS'l'ELLING- HOGER BEROEP VAN DE VER
DACHTE -KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING - NIET ONTVANKELIJK HOGER 
BEROEP- NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 

2° HOF VAN ASSISEN- RECHTSPLEGING 
TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF- RAAD-

KAMER- TOESTUREN DER STUKKEN MET HET 
OOG OP INBESCHULDIGINGSTELLING- HO
GER BEROEP VAN DE VERDACHTE -KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- NIET ONT
VANKELIJK HOGER BEROEP- NIET ONTVAN
KELIJK CASSATIEBEROEP. 

so VOORLOPIGE HECHTENIS - GE
VANGENNEMING- RAADKAMER- TOESTU
REN DER STUKKEN MET HET OOG OP INBE
SCHULDIGINGSTELLING- HOGER BEROEP 
VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLNG- NIET ONTV ANKE
LIJK HOGER BEROEP - NIET ONTV ANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

1°, 2" en so Niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, is het cassatieberoep tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat niet ontvankelijk ver
klaart het hager beroep van een verdachte 
tegen een beschikking van de raadka
mer waarbij wordt bevolen dat de stuk
ken aan de procureur-generaal zullen 
worden toegestuurd en een beschikking tot 
gevangenneming wordt gegeven (1). (Artt. 
1SS, 221 tot 2S9 Sv.; 26, § 5, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990.) 

(RUGAL) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1551.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat het arrest het ver
zet niet ontvankelijk verklaart dat ei
ser heeft ingesteld tegen de beschik
king van 28 november 1994 van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Gent, waarbij wordt be
volen dat de stukken van het onder
zoek en de overige, in artikel 133 van 
het Wetboek van StrafVordering ver
melde stukken onverwijld zullen wor
den to'egestuurd aan de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 

(1) Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4661 (A. C., 
1985-86, nr. 167). 
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Gent en waarbij tegen eiser een be
schikking tot gevangenneming wordt 
verleend en de onmiddellijke tenuit
voerlegging ervan wordt bevolen; 

Overwegende dat, nu de kamer van 
inbeschuldigingstelling na die beschik
king van de raadkamer zelf moet on
derzoeken of er voldoende gronden zijn 
om eiser naar het hof van assisen te 
verwijzen en of er termen zijn om te
gen hem een beschikking tot gevan
genneming te geven, de bestreden niet
ontvankelijkheidsverklaring voor eiser 
geen belang kan hebben; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

3 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Swaef, advocaat-generaal. 

Nr. 6 

2e KAMER - 4 januari 1995 

1° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- DRUKPERSMISDRIJF -
VRAGEN AAN DE JURY 

2° DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 
- DRUKPERSMISDRIJF- HOF VAN ASSISEN
VRAGEN AAN DE JURY. 

3o RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6-
ARTIKEL 6.1- ONPARTIJDIGHEID- HOF VAN 
ASSISEN - DRUKPERSMISDRIJF- VRAGEN 
AANDEJURY 

4° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTEL
LING VAN DE JURY EN VAN HET HOF -
DRUKPERSMISDRIJF- VRAGEN AAN DE JURY 
- ONPARTIJDIGHEID. 

5° HOF VAN ASSISEN - EINDARREST
MOTIVERING. 

P, 2°, 3° en 4° Wanneer het hofvan assi
sen uitspraak doet over een drukpers
misdrijf, vraagt de voorzitter eerst aan de 
jury of degene die voorgesteld wordt als 
de dader van het misdrijf, dat werke
lijk is en daarna of het aan die persoon 
ten laste gelegde geschrift een misdrijf in
houdt; het antwoord van de jury op de 
eerste vraag houdt geen vooroordeel in 
over het misdadig karakter van het feit. 
(Art. 11 deer. van 20 juli 1831.) 

5° De schuld van een beschuldigde wordt 
regelmatig vastgesteld door het arrest van 
het hof van assisen waarin staat dat de 
jury bevestigend geantwoord heeft op de 
vragen over de aan beschuldigde verwe
ten misdrijven waarvan alle bestandde
len waren aangegeven (1). (Art. 337 Sv.) 

(SANDRON E.A. T. BELAIB E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1092.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Assisen van de pro
vincie Henegouwen; 

Over het eerste middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat luidens artikel 11 
van het decreet op de drukpers van 20 
juli 1831 "in elk geding ter zake van 
drukpersmisdrijven de jury, alvorens 
na te gaan of het ten laste gelegde ge
schrift een misdrijf inhoudt, (moet) be
slissen of degene die als schrijver 
wordt voorgesteld, dat werkelijk is"; 

Overwegende dat het middel, dat 
aan de voorzitter van het hof van as
sis en verwijt dat hij vier "vooraf
gaande" vragen heeft gesteld om te 

(1) Cass., 2 feb. 1904 (Pas., 1904, I, 120); zie 
Cass., 26 april1989, A.R. nr. 7442 (A. C., 1988-
89, nr. 490). 
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weten of de eisers de auteurs of mede
auteurs waren van twee gedrukte ge
schriften, zonder dat de debatten 
vooraf gesloten werden, faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de gezworenen in 

hun antwoord op de vier voorafgaande 
vragen die werden geformuleerd in het 
antwoord op het eerste onderdeel van 
het middel, zich niet hebben uitge
sproken over de schuld van de eisers 
aan de hen ten laste gelegde feiten, 
maar over de toerekenbaarheid van 
een geschrift, waarvan het al dan niet 
misdadig karakter niet aan de orde 
kwam; 

Overwegende dat voor het overige 
de uitspraak over de toerekenbaar
heid van een daad aan een persoon 
geen enkel vooroordeel inhoudt over 
het misdadig karakter van dat feit; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat de jury bevestigend geant
woord heeft op de vragen over de 
schuld van ieder van de eisers; dat die 
vragen luidden als volgt : "is de be
schuldigde (eiser), hier aanwezig, 
schuldig aan het feit dat hij te Tu
bize, kanton met dezelfde naam, en in 
samenhang elders in Belgie, tussen 31 
augustus 1989 en,1 april1990, heeft 
behoord tot een groep of tot een ver
eniging die kennelijk en herhaalde
lijk rassendiscriminatie of segrega
tie bedrijft of verkondigt in de 
omstandigheden genoemd in artikel 
444 van het Strafwetboek, hetzij in 
openbare bijeenkomsten of plaatsen, 
hetzij door gedrukte geschriften, door 
prenten of zinnebeelden die aange
plakt, verspreid ofverkocht of open
lijk tentoongesteld werden, of daar
aan zijn medewerking heeft verleend?" 

Dat het aldus de beslissing regel
matig met redenen omkleedt en naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt iedere eiser in 
de kosten van zijn voorziening. 

4 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Lahousse - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en M. Neve, Luik. 

Nr. 7 

2e KAMER - 4 januari 1995 

1 o VERHAAL OP DE RECHTER- VER
ZOEKSCHRIFT- VORM. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT 
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF 
ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- VER
ZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK AAN EEN RECHTSCOLLEGE- RECHTS
COLLEGE DAT UITSPRAAK GEDAAN HEEFT 
OVER OF NOG GEEN KENNIS GENOMEN HEEFT 
VANDEZAAK. 

1 o Niet ontvankelijk is het verhaal op de 
rechter wanneer het verzoekschrift niet is 
ondertekend door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie (1). (Artt. 1080, 1143 
Ger.W.) 

2° In strafzaken is het verzoekschrift tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter, 
wegens gewettigde verdenking, en tot ver
wijzing ervan naar een andere recht
bank niet ontvankelijk, wanneer het ge
recht waaraan het verzoekschrift de zaak 

(1) Cass., 4 nov. 1987,A.R. nr. 6279 (A. C., 1987-
88, nr. 142). 
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wil doen onttrekken, over de zaak reeds 
h~~ft beslist of wanneer die zaak nog niet 
bu dat gerecht aanhangig is (2). (Art. 542 
Sv.) 

(PIERRARD) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1352.F) 

HET HOF;- Gelet op de op 18 ok
tober 1994 en 16 november 1994 ter 
griffie van het Hof neergelegde ver
zoekschriften waarin verzoeker klacht 
indient tegen een aantal personen, ver
kla~rt verhaal te nemen op de Cor
rechonele Rechtbank te Doornik en 
"akte neemt van zijn gewettigde ver
denki~g tegen de rechtscolleges van 
Doormk en Bergen" waaraan hij de 
onttrekking van de zaak vordert; 

Overwegende dat het belang van 
een goede rechtsbedeling vereist dat de 
zaken nrs. P.94.1349.F en P.94.1352.F 
betreffende de vervolgingen die te
gen verzoeker zijn ingesteld in de za
ken met de nrs. 299803289 en 
430804988/93 in de notities van het 
parket te Doornik zouden worden ge
voegd; 

Overwegende dat, in zoverre ver
zoeker bij het Hof rechtstreeks aan
gifte wil doen van de misdaden ofwan
bedrijven, de fouten of de misslagen 
die de magistraten van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Doornik en van 
het hof van beroep, de procureur des 
Konings, de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Bergen en bepaalde 
politiemensen zouden hebben begaan 
naar aanleiding van de tegen hem in
gestelde vervolgingen, het verzoek
schrift niet ontvankelijk is nu het 
beschuldigingen bevat waa~van de 

(2) Zie Cass., 15 april1992, A.R. nr. 9737 (A. C., 
1991-92, nr. 440.) 

gegrondheid niet door het Hof kan 
worden onderzocht; 

. Overwegende voor het overige dat 
mt de stukken van de rechtspleging 
blijkt dat de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Doornik, zitting houdende in 
correctionele zaken, bij het op tegen
spraak gewezen vonnis van 6 okto
ber 1994 waartegen geen hoger be
roep is ingesteld, uitspraak heeft 
gedaan over de vervolgingen die te
gen verzoeker in de zaken met parket
notitienummers 200803289 en 
439804988/93 zijn ingesteld; 

Overwegende dat, nu die zaken ont
trokken zijn aan de Correctionele 
Rechtbank te Doornik en ze niet bij 
h~t hof van beroep aa:llangig gemaakt 
ZIJn, de verzoekschnften doelloos ge
worden zijn; 

Overwegende ten slotte dat het op 
16 november 1994 ingediende verzoek
schrift niet ontvankelijk is, in zoverre 
het strekt tot verhaal op de rechters 
van de Correctionele Rechtbank te 
Doornik, daar het niet is ondertekend 
door een advocaat bij het Hofvan Cas
satie; 

Om die redenen, gelet op de artike
len 483 tot 503, 542 tot 552 van het 
Wetboek van Strafvordering en 1140 
tot 1144 van het Gerechtelijk Wet
bo~k, ongeacht de ge~~ln?ften die op de 
gr~ffie v~n het Hof ZIJh mgekomen op 
2 Januan 1995, dus buiten de termijn 
bepaald bij artikel420bis, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering; 
voegt de zaken P.94.1349.F en 
P.94.1352.F; wijst de verzoeken af; ver
oordeelt verzoeker in de kosten. 

4 januari 1995 - 2e kamer ~ Voorzit
ter : de h. Willems, waarnemend voorzit· 
ter- Verslaggeuer : de h. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 8 

2e KAMER- 4 januari 1995 

1° VREEMDELINGEN - OPSLUITING IN
GEVOLGE MINlSTERIELE BESLISSING- BE
ROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGlNGSTEL
LING- SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN 1IET 
O.M- GEEN MEDEDELING. 

2° VREEMDELINGEN- OPSLUITING IN
GEVOLGE MINISTERIELE BESLISSING- BE
ROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING- STUKKEN GESTELD l:N EEN ANDERE 
TAAL DAN DIE VAN DE RECHTSPLEGING- GE
VOLGEN. 

3o TAALGEBRillK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUN! 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAF
ZAKEN- VREEMDELING- OPSLUITING INGE
VOLGE MINISTERIELE BESLISSING- BEROEP 
~KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
STUKKEN GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN 
DIE VAN DE RECHTSPLEGING- GEVOLGEN. 

1° De schriftelijhe _ vordering van de 
procureur-generaal hoeft niet te worden 
medegedeeld aan de ingevolge een rni
nisteriele beslissing op grond van art. 27 
Vreemdelingenwet opgesloten vreemde
ling, die een beroep heeft ingesteld bij de 
raadharner en die, op het hager beroep 
van het O.M., voor de hamer van inbe
schuldigingstelling verschijnt (1). (Art. 72 
Vreemdelingenwet.) 

2° en 3° Wanneer een ingevolge een minis
teriele beslissing op grand van art. 27 
Vreemdelingenwet opgesloten vreemde
ling een beroep heeft ingesteld bij de raad
kamer en in hager beroep voor de ha
mer van inbeschuldigingstelling ver
schijnt, wordt de beslissing van die hamer 
niet onwettig orndat stuhhen van het ad
rninistratief dossier in een andere taal 
dan die van de rechtspleging zijn ge
steld, wamieer de weigering om aan de 
vreemdeling de hoedanigheid van vluch
teling te verlenen, het bevel om het grond
gebied te verlaten en de vaststelling dat 
de vreemdeling daaraan geen gevolg heeft 

(1) Zie Cass., 30 sept.1992,A.R. nr. 239 (A.C., 
1991-92, nt. 643). 

gegeven binnen de voorgeschreven ter
mijn, zijn gesteld in de taal van de rechts
pleging (2). (Art. 72 Vreemdelingenwet.) 

(ABOAGYE) 

ARREST (vertaling) 

(AR. nr. P.94.1442.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel, luidend als volgt : 
"daar het arrest de gronden van de vorde
ring van de procureur-genetaal ovemeemt, 
schijnt het deze te beschouwen als de dra
gende gronden van het dictum van het ar
rest en dus van de beslissing waarbij de op
sluiting van eiser tot cassatie wordt 
gehandhaafd, terwijl niet blijkt dat de tot 
het dossier behorende vordering van het 
openbaar ministerie; dat te dezen hoger be
roep heeft ingesteld, ter beschikking is ge
houden van de raadsman van de vreem
deling, eiser tot cassatie, opdat hij er naar 
het vereiste van artikel 72 van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vesti
ging en de verwijdering van vreemdelin
gen, gewijzigd bij de wet van 28 juni 1984, 
artikel 7, derde lid, gedurende twee werk
dagen voor de terechtzitting inzage van zou 
kunnen nemen op de bevoegde griffie; de 
verplichting om de vordering bij het dos
sier te voegen bestaat in het bijzondere ge
val van administratieve opsluiting, meer 
bepaald in de gevallen dat het openbaar mi
nisterie in de zaak als appellant optreedt 
en het bewijs moet leveren Van de wettig
heid van de maatregelen van opsluiting; het 
recht van vetdediging is aldus door de niet
naleving van de aangevoerde bepalingen 
geschonden, nude verdediging geen in
zage heeft genomen van een stuk op grond 
waarvan de appelrechters tot hun overtui
ging gekomen zijn"; 

Overwegende dat artikel 72 van de 
wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het 

(2) Zie Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3910 (A. C., 
1984-85, nr. 169). 
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verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen het openbaar 
ministerie niet de verplichting op
legt om zijn schriftelijke vordering voor 
de terechtzitting aan de vreemdeling 
mee te delen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, luidend als 
volgt : ''het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van Be
roep te Luik neemt de gronden van de vor
dering over en bekrachtigt het beginsel dat 
een deel van het administratief dossier gel
dig aan de rechtscolleges, raadkamer en 
vervolgens kamer van inbeschuldigingstel
ling, kan worden voorgelegd in een an
dere taal dan de taal van de rechtsple
ging voor de raadkamer te Luik, enerzijds, 
en voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling te Luik, anderzijds, die verplicht zijn 
het Frans te gebruiken, terwijl de raadka
mer had vastgesteld dat de beslissing niet 
op haar wettigheid kon worden getoetst -
aangezien de meeste stukken van het dos
sier in het Nederlands waren gesteld zon
der bijgevoegde vertaling; het standpunt 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling druist in tegen de wet op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, meer bepaald 
de wet van 15 juni 1935, die de openbare 
orde raakt; 

terwijl het bewijs van de wettigheid van 
de buitengewone maatregel van admini
stratieve opsluiting, die immers een maat
regel van vrijheidsberoving is, door de Bel
gische Staat, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Dienst voor Vreemdelingen, als
ook door het openbaar ministerie moet wor
den geleverd en de bevoegde gerechten bo
vendien door hen in de gelegenheid moeten 
worden gesteld de maatregelen van vrij
heidsberoving en tot verwijdering van het 
grondgebied zowel op de externe als de in
terne wettigheid te toetsen (zie artikel 7, 
derde lid, van de wet van 15 december 
1980, begrip noodzakelijkheid); het ar
rest een onderscheid maakt tussen zoge
naamd "essentiele" stukken en andere 
stukken waarvan het belang, het nut of de 
beslissende betekenis niet kon worden be
oordeeld door het hof van beroep, aange
zien ze in een andere taal dan die van de 
rechtspleging zijn gesteld; het aldus niet ai
leen de taalwetten die van openbare orde 
zijn maar ook de grondwetsbepalingen in
zake de motivering van de vonnissen en ar
resten (het huidige artikel 149 van de 
Grondwet) schendt; de bevoegde rechtscol
leges immers net zoals de vreemdeling en 

zijn raadsman, krachtens die beginselen 
moeten kunnen beschikken over een dos
sier waarvan alle stukken te dezen, van bij 
de overlegging ervan, moeten gesteld zijn 
in de bij de wet van 1935 voorgeschreven 
taal van de rechtspleging; de toepassing 
van het aldus in de onderhavige memorie 
geformuleerde beginsel niet inhoudt dat de 
gerechten uitspraak moeten doen over de 
gepastheid van de maatregel van opslui
ting, maar wel over de wettigheid ervan 
en/of de strikte noodzakelijkheid ervan in 
de zin van artikel27, derde lid, van de 
bovenaangehaalde wet van 15 december 
1980": 

Overwegende dat uit artikel 71, eer
ste lid, van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vesti
ging en de verwijdering van vreem
delingen blijkt dat het beroep van de 
vreemdeling op de rechterlijke macht, 
bedoeld in die bepaling, aileen betrek
king heeft op de ten aanzien van ei
ser genomen maatregel van vrijheids
beroving; 

Dat, wanneer de vreemdeling bij be
sluit van de Minister van Justitie 
wordt opgesloten op grond van arti
kel 27, derde lid, en hij tegen die 
maatregel van vrijheidsberoving be
roep instelt voor de raadkamer, dat ge
recht of de kamer van inbeschuldi
gingstelling, krachtens artikel 72, 
tweede lid, van de wet moet nagaan of 
de maatregelen van vrijheidsbero
ving en tot verwijdering van het 
grondgebied in overeenstemming zijn 
met de wet, doch enkel ten einde de 
maatregel van opsluiting op haar wet
tigheid te toetsen; 

Overwegende dat het op 11 septem
ber 1992 aan eiser betekende besluit 
van het commissariaat-generaal voor 
de vluchtelingen en de staatlozen 
waarbij hem de hoedanigheid van 
vluchteling geweigerd wordt, het be
vel om het grondgebied te verlaten en 
de vaststelling dat hij daaraan geen 
gevolg gegeven heeft binnen de voor
geschreven termijn gesteld zijn in de 
taal van de rechtspleging, dat het hof 
van beroep dus de wettigheid van de 
beslissing heeft kunnen nagaan; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii=ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

4 januari 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. J.E. 
Derwael, Luik. 

Nr. 9 

1 e KAMER - 5 januari 1995 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALLERLEI - BUITEN
LANDSE BESLISSING - UITVOERBAAR
VERKLARING- GEEN VERDRAG- VEREISTEN. 

2° UITVOERBAARVERKLARING- BUI
TENLANDSE BESLISSING- GEEN VERDRAG
VEREISTEN. 

1 o en 2° Bij ontstentenis van verdrag tus
sen Belgie en het land waar de beslis
sing is gewezen, moet de bevoegde Bel
gische rechter, behalve het geschil zelf, 
onderzoeken of alle in artikel 570, tweede 
lid, Ger. W. gestelde vereisten voor de 
uitvoerbaarverklaring van die beslis
sing in Belgie zijn vervuld, inzonder
heid of het recht van verdediging, zoals 
dat in het Belgisch recht wordt opge
vat, voor het vreemde gerecht is geeerbie
digd (1). (Art. 570, tweede lid, 2°, Ger.W.) 

(1) Cass., 23 jan. 1981, A.R. nr. 2638 (A. C., 
1980-81, nr. 300) en de verwijzingen in noot 1. 

("CONSARC CORPORATION"- VENN. NAAR AMERI
KAANS RECHT, "CONSARC ENGINEERING LIMI
TED"- VENN. NAAR BRITS RECHT T. IRAAKS MI-

NISTERIE VAN INDUSTRIE EN BEWAPENING) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0287.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel570, inzonderheid 2° van het tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek en mis
kenning van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest, bij de uitspraak over 
de vordering tot uitvoerbaarverklaring van 
het vonnis dat op 10 april1991 door de 
United States District Court for the Dis
trict of Columbia is gewezen, verklaart na 
te gaan of dat vonnis voldoet aan de in ar
tikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek op
gesomde vereisten, en daarbij vaststelt dat 
de dagvaarding met een Arabische verta
ling op 17 november 1990 door de commer
ciele attache van de Belgische Ambassade 
te Bagdad aan de genaamde Mohammed 
J abes Hassan van het Iraakse ministerie 
voor industrie en militaire industrialisa
tie is overhandigd, en vervolgens beslist dat 
"ook al was aangetoond dat de dagvaar
ding (verweerder) heeft betreikt, toch moet 
worden nagegaan of de dagvaarding over
eenkomstig de Amerikaanse wetgeving re
gelmatig was betekend", dat, nu verweer
der "de Iraakse Staat of althans een 
politieke onderverdeling van die Staat is ... , 
welk geval bedoeld wordt in artikel1608 (a) 
FSIA ... laatstgenoemde bepaling niet zegt 
dat de dagvaarding door een bode kan wor
den afgegeven ... dat niet is aangetoond dat 
de betekening bij bode ... bepaald of ge-. 
doogd wordt in het Iraaks rechtsstelsel ... 
dat uit het voorgaande volgt dat de dag
vaarding tot verschijning niet regelmatig 
aan (verweerder) is betekend ... dat die on
regelmatigheid in de regel tot nietigheid 
van de daarop volgende procedure leidt ... 
dat het onder die omstandigheden geen be
lang heeft of ( verweerder) al dan niet de 
dagvaarding heeft ontvangen en kennis van 
de inhoud heeft kunnen nemen ... dat ... het 
onderzoek naar de geldigheid van de dag
vaarding door de Amerikaanse rechter zeer 
bondig en niet wars van enige dubbelzin
nigheid was ... dat.het hofvan beroep on
der die omstandigheden moet besluiten dat 
hetAmerikaans gerecht (verweerders) recht 
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van verdediging niet heeft geeerbiedigd ... 
dat het vonnis van 10 april 1991 van de 
United States Disctrict Court of the Dis
trict of Columbia niet voldoet aan een van 
de cumulatieve vereisten opgelegd door ar
tikel 570, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek", 

terwijl, eerste onderdeel, de voorwaarde 
voor uitvoetbaarvetklaring bestaande in de 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging geen toetsing inhoudt van de regel" 
matigheid van de procedure aan de hand 
van de wet van de Staat waar het vortnis is 
gewezen waarvan de uitvoerbaarverk1aring 
wordt gevordetd, maar een toezicht om na 
te gaan of de procedure in het buitenland, 
ongeacht of zij volgens de wet van de bui
tenlandse rechtbank regelmatig of onre
gelmatig was, verweerders recht van ver
dediging eerbiedigt, zoals dat in het 
Belgisch recht is opgevat en ofbijgevolg het 
buitenlands vonnis door de Belgische 
rechtsorde kan worden bektachtigd (schen
ding van artikel 570); 

tweede onderdeel, volgens de Belgische 
opvatting van het recht van verdediging 
een onregelmatigheid in de dagvaardings
procedure niet leidt tot nietigheid van het 
vonnis, als die onregelinatigheid de belan
gen van de verweerder niet schaadt door 
hem te beletten tijdig te verschijnen (mis" 
kenning van het algemeen rechtsbegin· 
sel): 

Wat betreft het eerste en het tweede 
onderdeel: 

Overwegende dat de bevoegde Bel· 
gische rechter, wanneer er tussen Bel
gie en het land waar de beslissing is 
genomen geen verdrag bestaat, moet 
nagaan of alle in artikel 570, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek ge· 
stelde vereisten voor de uitvoerbaar
verklaring van die beslissing in Bel
gie zijn vervuld, inzonderheid of het 
recht van verdediging, zoals dat in het 
Belgisch recht is opgevat, voor het 
vreemde gerecht is geeerbiedigd: 

Overwegende dat het arrest vast· 
stelt dat er geen op het geschil toe
passelijk internationaal verdrag be" 
staat en vervolgens oordeelt dat ''ttit 
het verloop van de de batten voorde 
US District Court of the Dictrict of Co
lumbia kan worden opgemaakt dat 
aan de Iraakse partijen geen billijk en 
onpartijdig proces werd gegund~ dat 
die overtuiging inzonderheid berust, 

enerzijds, op bepaalde tussenkom
sten van de rechter zelf die de indruk 
wekken dat de Golfoorlog voor zijn 
rechtscollege werd verdergezet (. .. ) en, 
anderzijds, op het in het openbaar ge
maakte aanbod van de ( eiseressen) om 
een gedeelte van de door de District 
Court toegekende 'punitive damages' 
ter beschikking van de regering van de 
Verenigde Staten te stellen (. .. ); (. .. ) dat 
het hof onder die omstandigheden 
moet beslissen dat het Amerikaanse 
gerecht (verweerders) recht van ver
dediging niet heeft geeerbiedigd"; 

Dat die overwegingen, die door het 
middel niet worden bekritiseerd, vol
staan om het arrest naar recht te ver
antwoorden dat beslist de tegen (ver
weerder) ingestelde vordering tot 
uitvoerbaarverklaring af te wijzen; 

Dat geen van beide onderdelen kan 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 

5 januari 1995 - 1 e kamer ~ Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier ~ Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Van Heeke en Gerard. 

Nr. 10 

1 e KAMER- 5 januari 1995 

1 o VERVOER - PERSONENVERVOER 
SPOORWEG- VERMOEDEN VAN AANSPRAKE
LIJKiiEID - BEGRIP, 

2° BEWIJS ~ BURGERLIJKE ZAKEN- BE
WIJSLAS'r, BEOORDELINGSVRIJHEID - VER~ 

VOER- PERSONENVERVOER- SPOORWEG
VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKiiEID 
VREEMbE OORZAAK. 
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1 o Het op de spoorwegvervoerder rustend 
vermoeden van aansprakelijkheid voor de 
aan reizigers overkomen ongevallen, 
houdt niet in dat de verklaringen van de 
vervoerder of van zijn aangestelden of be
ambten niet in aanmerking kunnen ko
men bij de beoordeling van het bestaan 
van een ·door de vervoerder aangevoerde 
vreemde oorzaak waardoor hi} van aan
sprakelijkheid wordt vrijgesteld. [Art. 4 
Vervoerwet; art. 26, § 1, eerste lid, Ver
drag 9 mei 1980 betreffende het inter
nationaal spoorwegvervoer (O.O.T.I.F.), 
met, als bijvoegsel A, de uniforme rege
len (O.I,V.).] 

2° Het bewijs van de vreemde oorzaak 
waardoor de spoorwegvervoerder wordt 
vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid 
voor de aan reizigers overkomen onge
vallen kan onrechtstreeks blijken uit een 
geheel van omstandigheden die iedere mo
gelijke {out zijnerzijds uitsluiten (1). (Art. 
1315, tweede lid, B.W.; art. 870 Ger.W.) 

(BURNY T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCIJE SPOORWEGEN) 

ARREST (vertaling) 

(A,R. nr. 0.94.0002,F) 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 (oud) van de Grondwet, 4 van de 
wet van 25 augustus 1891 tot herziening 
van de titel van het Wetboek van Koop
handel betreffende de vervoer
overeenkomsten, zijnde titel VIIbis van het 
Wetboek van Koophandel, voor zoveel no
dig, 26, § 1, en 26, § 2, b, van de uniforme 
regelen betreffende de overeenkomst van 
internationaal spoorwegvervoer van reizi
gers en bagage (O.l.V:), als bijvoegselAge
voegd bij het Verdrag betreffende het in
ternationaal spoorwegvervoer (C.O.T.I.F.), 
opgemaakt te Bern op 9 mei 1980 en goed
gekeurd bij de wet van 25 april1983, 1315, 
inzonderheid tweede lid, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

(1) Cass., 25jan. 1912 (Bull. en Pas., 1912, I, 
96); 3 mei 1958 (ibid., 1958, I, 971). 

doordat het arrest, na erop te hebben ge
wezen dat verweerster als vervoerder aan
sprakelijk is voor de aan reizigers overko
men ongevallen en dat zij zich slechts van 
die contractuele aansprakelijkheid kan ont
heffen als zij bewijst dat het ongeval te wij
ten is aan een vreemde oorzaak, beslist dat 
verweerster bewijst dat het ongeval te wij
ten is aan de onvoorzichtigheid van eiser 
die van de trein zou zijn gesprongen toen 
deze zich opnieuw in beweging had gezet, 
en derhalve zijn rechtsvordering afwijst, op 
grand: a) dat de tweede verklaring van ei
ser van 20 maart 1985 waarbij hij heeft 
toeg!)geven dat hij van de trein was ge
sprongen toen deze in beweging was, "spon
taan werd gedaan", dat ze "duidelijk, ge
detailleerd en samenhangend , .. " is, dat 
eiser "nadere bijzonderhed!'ln geeft waar
uit zijn volmaakte samenhang van· geest 
blijkt toen hij die verldaring aflegde"; dat 
die verklaring "niet aileen verenigbaar is 
met de gegevens uit het dossier, maar oak 
daardoor wordt bevestigd; dat het perso
nen (van verweerster) , .. niets abnormaals 
heeft gezien toen de trein zich in bewe
ging zette; dat de verklaringen van die per
sonen een bevestiging zijn van de op 20 
maart 1985 door (eiser) gegeven versie dat 
hij van de rijdende trein is gesprongen; dat 
immers, op dat ogenblik, de heer C. reeds 
naar de trappen ging en de heren M, en D. 
naar hun wagon waran teruggekeerd en 
dus het ongeval niet meer konden zien ge
beuren"; c) dat de stelling van eiser val
gens welke hij tussen de trein en het per
ran is gevallen toen de trein nog altijd 
stilstond, onwaarschijnlijk is, daar in dat 
geval de aangestelden van eiseres hem ze
ker gezien en/of gehoord hadden, 

terwijl, .. , 

tweede onderdeel, de vervoerder zich 
slechts van zijn aansprakelijkheid kan ont
heffen als hij bewijst dat het ongeval hem 
niet kan worden toegerekend (artikelen 4 
van de wet van 25 augustus 1891 en 26 van 
vermelde uniforme regelen); om hem niet 
in staat te stellen zichzelf als bewijs te ver
schaffen en om aan die bewijsverplichting 
niet alle inhoud te ontnemen, de verkla
ringen van de vervoerder of van zijn aan
gestelden en beam ten, a priori, niet in aan
merking mogen worden genomen; het 
slachtoffer van zijn kant geen enkel be
wijs moet leveren; het met name niet moet 
aantonen dat de verklaringen van de ver
voerder en van zijn aangestelden en be
ambten onjuist zijn; het arrest zijn beslis
sing onder meer doet steunen op de 
verklaringen van de drie aangestelde van 
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verweerster volgens welke "zij niets ab
normaals hadden gezien toen de trein zich 
in beweging zette"; het arrest die verkla
ringen niet verifieert; het die, a priori, als 
geloofwaardig beschouwt; het arrest al
dus verweerster heeft ontslagen van het be
wijs dat het ongeval haar niet kon wor
den toegerekend (schending van artikel 4 
van de wet van 25 augustus 1891, en 26, 
§§ 1 en 2, van de bij de overeenkomst 
C.O.T.I.F. gevoegde uniforme regelen); het 
arrest bovendien, door de verklaringen van 
de aangestelden van verweerster als vast
staand te beschouwen, een miskenning in
houdt van de rechtsregel volgens welke ie
dere partij het bewijs moet leveren van de 
feiten die zij aanvoert (schending van de ar
tikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 1315, inzonderheid tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek) en subsidiair van het 
wettelijk begrip vermoeden dat uitsluit dat 
de rechter een bewijs kan afleiden uit een 
onzeker feit of een onzekere verklaring 
(schending van de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 4 van de 

wet van 25 augustus 1891 op de 
vervoerovereenkomst bepaalde dat de 
vervoerder aansprakelijk is voor de be
schadiging of het verlies van de za
ken, alsmede voor de ongevallen aan 
reizigers overkomen, tenzij hij be
wijst dat de beschadiging, het ver
lies of de ongevallen het gevolg zijn 
van een vreemde oorzaak die hem niet 
kan worden toegerekend; 

Dat artikel 26, § 1, eerste lid, van de 
uniforme regelen betreffende de over
eenkomst van internationaal 
spoorwegvervoer van reizigers en ba
gage (C.I.V.) als bijvoegsel A gevoegd 
bij het Verdrag van 9 mei 1980 betref
fende het internationaal spoorweg
vervoer, goedgekeurd bij de wet van 25 
april1983, luidt: "de spoorweg is aan
sprakelijk voor de schade die is ont
staan door dood, verwonding of an
der lichamelijk of geestelijk letsel van 
een reiziger als gevolg van een aan de 
reiziger tijdens zijn verlijf in de rij
tuigen of bij het in- of uitstappen over
komen ongeval in verband met de uit
oefening van het spoorwegbedrijf'; dat, 
krachtens artikel 26, § 2, b, van die 

uniforme regelen, de spoorweg van die 
aansprakelijkheid geheel of gedeelte
lijk is ontheven naarmate het onge
val een gevolg is van schuld van de 
reiziger of een gedrag van deze, dat 
niet met het normale gedrag van rei
zigers overeenstemt; 

Overwegende dat, enerzijds, het al
dus op de vervoerder rustend vermoe
den van aansprakelijkheid niet in
houdt, zoals in het middel wordt 
betoogd, dat de verklaringen van de 
vervoerder of van zijn aangestelden en 
beambten "a priori niet in aanmer
king kunnen komen"; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
laatste bewoordingen van voormeld ar
tikel 4, die ontleend zijn aan artikel 
1147 van het Burgerlijk Wetboek, in 
beide teksten dezelfde draagwijdte 
hebben; dat als beginsel geldt dat ten 
aanzien van de schuldenaar het be
wijs van toeval waardoor hij van aan
sprakelijkheid wordt ontheven, on
rechtstreeks kan blijken uit een geheel 
van omstandigheden die iedere moge
lijke fout zijnerzijds uitsluiten; 

Overwegende dat het arrest zegt dat 
"de verklaringen (van eiser), de con
clusies van de deskundige Voordecker 
samen met de objectieve gegevens uit 
het dossier een geheel van met elkaar 
overeenstemmende elementen vor
men waaruit valt af te leiden dat er 
geen andere omstandigheid ter ver
klaring van het ongeval bestaat dan 
die welke ( eiser) zelf he eft vermeld en 
volgens welke hij een zware onvoor
zichtigheid heeft begaan door van zijn 
wagon te springen, terwijl de reizi
gers verwittigd waren geweest van het 
vertrek van de trein en deze zich in 
beweging had gezet"; 

Dat het hofvan beroep, door zich te 
baseren op een "geheel van met el
kaar overeenstemmende elementen", 
die het vermeldt, om te besluiten dat 
verweerster niet aanspakelijk is, noch 
uit een onzeker feit het bewijs heeft af
geleid dat het ongeval niet aan ver
weerster kon worden toegerekend, 
noch de wettelijke regels inzake het 
bewijs heeft geschonden; 
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Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 januari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - V!?r
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 11 

1 e KAMER- 5 januari 1995 

1° VERZEKERING- LANDVERZEKERING
VERZEKERDE -RECHT OP BETALING- BE
WIJSLAST. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- BE
WIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - VERZE
KERING- LANDVERZEKERING- VERZEKERDE 
-RECHT OP BETALING. 

1 o en 2° De verzekerde die jegens zijn ver
zekeraar doet gelden dat hij recht heeft op 
een betaling, moet niet enkel de schade be
wijzen, maar ook de gebeurtenis die daar
toe aanleiding heeft gegeven, en aanto
nen dat het verzekeringscontract wel 
degelijk in dat schadegeval voorziet en het 
niet uitsluit (1). (Art. 1315 B.W.; art. 870 
Ger.W.) 

(AXA BELGIUM N.V. T. BRACKE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0009.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1993 door 

(1) Cass., 20 april1978 (A.C., 1978, 958); zie 
R.P.D.B., V

0 Assurances terrestres (contrat en 
general), nr. 165; J. VANRYN en J. HEENEN, Prin
cipes de droit commercial, N, 1965, nr. 2457, p. 
47; M. PICARD en A. BESSON, Les assurances ter
restres, I, 5e druk, nr. 70.2, p. 122. 

het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 27, 3°, van de wet van 11 juni 
187 4 op de verzekering in het algemeen, 
houdende titel X, boek I, van het Wetboek 
van Koophandel, 1134, 1315, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 (oud) van 
de Grondwet, 

doordat eiseres in haar conclusie aan
voert "dat de 'individuele polis inzitten
den van de wagen' enkel de gevolgen dekt 
van ongevallen die verbonden zijn met het 
risico van het in het verkeer brengen van 
het in de bijzondere voorwaarden omschre
ven voertuig; het ongeval in dergelijke po
lissen over het algemeen wordt omschre
ven als de plotse gebeurtenis die een 
lichamelijk letsel veroorzaakt en waar
van de oorzaak of een van de oorzaken bui
ten het organisme van het slachtoffer ligt; 
dat ... de algemene voorwaarden van de 
overeenkomst 'de ongevallen te wijten aan 
ziekte of gebrekkigheid van dekking uit
sluiten tenzij de verzekerde bewijst dat het 
ongeval geen verband houdt met de orga
nische of fYsieke toestand van de bestuur
der en/of slachtoffer'; dat het aan de recht
hebbenden van het slachtoffer van het 
dodelijk ongeval staat te bewijzen dat diens 
overlijden is veroorzaakt door een onge
val in de zin van de polis en dat het over
lijden het onopzettelijke gevolg is van de 
plotselinge inwerking van een uitwen
dige kracht"; dat het arrest op die conclu
sie antwoordt : dat wijlen Hector Bracke op 
19 april 1984 te 's-Gravenbrakel bij het be
sturen van zijn voertuig het slachtoffer 
werd van een ongeval met lichamelijke 
schade; dat (verweerster) aldus bewijst dat 
het schadegeval zich heeft voorgedaan zo
als het is omschreven in de op 12 mei 1975 
tussen Hector Bracke en de N.V. Groeps
verzekering Patroonskas gesloten 'indivi
duele verzekeringsovereenkomst inzitten
den van de wagen'; dat (eiseres), om de 
uitkering van het kapitaal bij overlijden 
van de verzekerde te weigeren, aanvoert 
dat het ongeval is veroorzaakt door een 
hartaanval van de bestuurder, en zich der
halve beroept op het uitsluitingsbeding in 
artikel 2, zesde lid, van titel II van deal
gemene voorwaarden van de verzekerings
polis; dat (eiseres) dient te bewijzen dat de 
feitelijke omstandigheden waardoor een 
van de bedingen tot uitsluiting van dek
king toepassing kan vinden, voorhanden 
zijn; dat ook de eerste rechter ten onrechte 
beslist dat 'het de verzekerde is die dient te 
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bewijzen dat het schadegeval niet valt on
der de uitsluitingsolausule, dat wil zeg
gen (te dezen) dat het geen verband houdt 
met 'de fysieke of organische toestand van 
het slachtoffer'; ... dat uit die vaststellin
gen niet kan worden afgeleid dat H ... B ... 
een hartaanval heeft gekregen aan het 
stuur en dat die aanval de oorzaak is van 
het ongeval; ... dat het helemaal niet on
waarschijnlijk is dat de hartstilstand van 
H ... B ... een gevolg is van het ongeval, ... 
dat (eiseres) bijgevolg het bewijs niet le
vert van het door haar te bewijzen feit", 

tweede onderdeel, de ve:rzekerde moet be
wijzen dat alle contractueel overeengeko
men voorwaarden w:;1araan de delclting van 
de verzekering is onderworpen, vervuld zijn 
(artikell134 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 1 van de wet van 11 juni 187 4); hij 
bijgevolg dient te bewijzen dat de bewuste 
gebeurtenis niet onder de uitgesloten 
risico's valt (artikel 1135 van het Burger
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek); de uitkering van een kapitaal in 
geval van overlijden van de verzekerde, zo
als gezegd, aan twee voorwaarden onder
worpen was : 1 o dat het overlijden te wij
ten is aan een ongeval, en zo dat het 
ongeval niet het gevolg is van ziekte of ge
brekkigheid; eiseres te dezen betwistte dat 
die voorwaarden vervuld waren; het ar
rest zelf toegeeft dat er twijfel blijft be
staan over het al dan niet. vervuld zijn van 
voormelde voorwaarden, nu het verklaart 
"dat het helemaal niet onwaarschijnlijk is 
dat de hartstilstand van H ... B ... een ge
volg is van het ongeval"; het arrest bijge
volg, nu het beslist (zie p. 3 en 4) dat ei
seres dient te bewijzen dat H ... B ... "een 
hartaanval heeft gekregen aan het stuur en 
dat die aanval de oorzaak is van het on
geval", de regels inzake de bewijslast 
schendt door eiseres de bewijslast op te leg
gen betreffende een feit waarvan het be
wijs niet door haar dient te worden gele
verd (schending van de artikelen 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1134 en 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 en 27, 3°, van de 
wet van 11 juni 187 4) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, met 

overneming van de gronden van de 
eerste rechter, vaststelt, enerzijds, dat 
de vader van verweerster met eise
res een "individuele polis inzitten
den van de wagen" had afgesloten ten 
einde vergoeding te krijgen voor on
gevallen met lichamelijke schade 

waarvan de verzekerden het slacht
offer zouden worden als inzittenden 
van het in de verzekerings
overeenkomst omschreven voertuig, 
dat een dergelijk ongeval zich had 
voorgedaan en de dood van de verze
kerde tot gevolg had, anderzijds, dat 
eiseres, ten einde geen dekking te 
moeten verlenen, aanvoert dat het on
geval was veroorzaakt door een hart
aanval van de bestuurder en zich be
roept op het "beding tot uitsluiting" 
van de dekking bedoeld in artikel 3, 
zesde lid, titel II, van de algemene 
voorwaarden van de verzekeringspo
lis, naar luid waarvan in de dekking 
niet begrepen zijn "alle ongevallen die 
te wijten zijn aan ziekte of gebrekkig
heid, tenzij de verzekerde bewijst dat 
het ongeval geen verband houdt met 
de organische of fysieke toestand van 
de bestuurder en/of het slachtoffer"; 

Overwegende dat de verzekerde, die 
jegens zijn verzekeraar doet gelden dat 
hij recht heeft op een betaling, niet en
kel de schade moet bewijzen, maar ook 
de gebeurtenis die daartoe aanlei
ding gaf, en aantonen dat het verze
keringscontract wel degelijk in dat 
schadegeval voorziet en het niet uit
sluit; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen "dat (eiseres) dient te hewij
zen dat de feitelijke omstandigheden 
sluiting van dekking toepassing kan 
vinden voorhanden zijn", de regels in
zake de bewijslast schendt; 

Dat, in zoverre, het onderdeel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent over aan de feiten
rechter; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 
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5 januari 1995- 1e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. De Bruyn. 

Nr. 12 

1 e KAMER - 6 januari 1995 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SPOEDPROCEDURE- OPEENVOL
GENDE ONTEIGENINGEN- EEN ZELFDE DOEL 
-BEGRIP. 

Voor de toepassing van art. 2 Onteigenings
wet, krachtens hetwelk opeenvolgende ont
eigeningen voor eenzelfde doel als een ge
heel worden beschouwd bij de schatting 
van de waarde van de onteigende goede
ren, is niet vereist dat die onteigenin
gen worden verordend tot uitvoering van 
eenzelfde plan van aanleg (1). (Art. 2 Ont
eigeningswet van 26 juli 1962.) 

(WELLENS E.A. 
T. INTERCOMMUNALE MY LEIEDAL S.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0075.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 11 en 97 van de 
Grondwet, 31 en 32 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 
en 2 van de wet van 26 juli 1962 betref
fende de onteigeningen ten algemene nutte 

(1} Gedr.St., Senaat, 1961-62, nr. 308, 20; Les 
Novelles, Droit. Adm., T. VII, L'expropriation pour 
cause de publique, 1980, nr. 566; J.COPPEE, "Cro
nique de Jurisprudence, L'expropriation, J.T., 
1979, p. 110, nr. 83. 
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:staande uit een bestemmings
:en onteigeningsplan goedgekeurd 
remeenteraad op 5 juni 1975, bin
;'acht werd verleend bij K.B. van 23 
•76" en "een gewestplan Kortrijk 
, hetwelk kwestieuze percelen in een 
voor milieubelastende industrie la
j K.B. van 4 november 1977 werd 
;teld (arrest p. 2, 1.1.); het arrest spe
, dat litigieuze onteigening werd door
rd ter verwezenlijking van het plan 
.anleg nr. 7 "Ambachtelijke zone
(arrest p. 2, 1. en 2 en p. 3, 1. 3); het 

.t hiermee duidelijk maakt dat kwes
~e onteigening niet ter verwezenlij
van een vorig plan van aanleg ter uit

ing waarvan de eerste onteigening zou 
gebeurd, werd doorgevoerd; het be-

!den arrest over de eerste onteigening 
teund op een K.B. van 30 juni 1971, zegt 
; deze gebeurde voor het uitvoeren van 
rbeteringswerken aan de Leie (arrest p. 
1. 5); het bestreden arrest tenslotte uit 

•orgaande besluit dat "er eenheid van doel 
3Staat tussen de diverse onteigeningen 
i\:.B. 30.6.1971, K.B. 23.4.1976 en K.B. 
.. 11.1977); dit besluit echter geenszins kan 
retrokken worden uit voorgaande feite
,ijke vaststellingen van het arrest die met 
dat besluit zelfs tegenstrijdig zijn; uit de 
samenlezing van de artikelen 32 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de ste
debouw en 2 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen ten alge
mene nutte en de concessie van de bouw 
van de autosnelwegen, blijkt dat achter
eenvolgende onteigeningen voor een zelfde 
doel deze zijn die achtereenvolgens wor
den verordend ter uitvoering van het 
streek-, gewest-, of gemeentelijk plan van 
aanleg; kwestieuze onteigening - zoals 
hierboven aangetoond - volgens het ar
rest werd uitgevoerd ter verwezenlijking 
van het plan van aanleg nr. 7 "Ambachte
lijke zone- Leie", goedgekeurd op 5/6/1975 
en bindend verklaard bij K.B. van 
23.4.1976, waarvan nog geen sprake was bij 
de eerste onteigening (K.B. 30/6/1971), zo
dat er geen "eenheid van doel" voorhan
den kan zijn; het bestreden arrest op grond 
van bovenstaande - onwettige - vast
stelling voor de berekening van de waarde 
van de onteigende percelen, weigert reke
ning te houden met ''het feit dat ingevolge 
een eerste onteigening de percelen gren
zen aan een wandel- en uitbatingsweg" (ar
rest p. 3, 1. 6); krachtens bovenvermelde ar
tikelen 32 van de wet van 29 maart 1962 
en 2 van de wet van 26 juli 1962 -- die ech
ter slechts gelden wanneer "eenheid van 

doel" voorhanden is inderdaad de 
waarde van de onteigende percelen dient 
beoordeeld op het ogenblik van de eerste 
onteigening; dit in casu niet gold nu - zo
als hierboven aangetoond - niet op wet
tige wijze tot eenheid van doel van de ver
schillende onteigeningen werd besloten; 

en terwijl artikelll van de Grondwet be
paalt dat een billijke en voorafgaande scha
deloosstelling is verschuldigd aan de ont
eigende; deze billijke schadeloosstelling als 
doel heeft elke schade tengevolge van de 
onteigening te vergoeden; de venale waarde 
van het onteigende goed, als onderdeel van 
de volledige vergoeding, dient beoordeeld op 
het ogenblik van het onteigeningsbesluit; 
deze venale waarde o.m. dient bepaald aan 
de hand van bestaande objectieve elemen
ten die zowel de huidige als de toekom
stige waarde kunnen bei:nvloeden; artikel 
31 van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw weliswaar bepaalt dat bij 
de beoordeling van de venale waarde van 
het onteigende goed geen rekening mag ge. 
houden worden met de waardevermeerde
ring of waardevermindering die voort
vloeit uit een plan van aanleg, wanneer de 
onteigening gebeurt met het oog op de ver
wezenlijking van dat plan van aanleg; bet 
bestreden arrest derhalve, in toepassiag 
van artikel 31 van de wet van 29 maurt 
1962, minstens rekening diende te hou
den met de waardevermeerdering die debe
trokken percelen hadden verkregen v66r 
bet bijzonder plan van aanleg nr. 7 "A.ll1.
bachtelijke zone - Leie" bindende kracht. 
verwierf; het bestn"lden arrest dus rek:e_ 
ning diende te houden met de liggingval:l.. 
de onteigende percelen aan een ~andel- el:)_ 
uitbatingsweg, evenals met de - m bet ee~ 
ste onderdeel opgenomen - "waar<:l_~
bepalende" elementen die door eisers i -
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doch waarop het bestreden arrest niet is · ..._._ 
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streden arrest door te bepalen enenijds Q. ~, 
kwestieuze onteigening gebeurdeter "\!" q;t 
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"Ambachtelijke zone - Leie", en an.q · I 
zijds dater eenheid van doel beslon.d t ~1.'
sen de diverse onteigeningen, tegenst ~B
dig is gemotiveerd (schending van art. f_lj-
97 Grondwet) en tevens schendWg inh l.~el_ 
van de artikelen 2 van de wet van 26 CJ~I:it 1962 en 32 van de wet van 29 rnaa:rt 1 J\l.li 
het bestreden arrest door, bij de bc:;
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houden met de door eisers in hun conclu
sies aangevoerde waardebepalende ele
menten (zie eerste onderdeel) en met de lig
ging aan een wandel- en uitbatingsweg, de 
artikelen 11 van de Grondwet, 31 en 32 van 
de wet van 29 maart 1962 en 2 van de wet 
van 26 juli 1962 schendt; en zodat het be
streden arrest - zelfs indien het op wet
tige wijze tot "eenheid van doel" van de ont
eigeningen heeft besloten - quod non -, 
schending inhoudt van de artikelen 97 en 
11 van de Grondwet krachtens hetwelk bij 
onteigening een billijke schadeloosstel
ling die elke uit de onteigening voort
vloeiende schade moet dekken, dient toe
gekend te worden, door niet te antwoorden 
op het verweer van eisers - zoals aange
duid in het eerste onderdeel- dat stelde 
dat kwestieuze gronden reeds op het ogen
blik van het eerste onderdeel een meer
waarde hadden o.m. door de reeds voor de 
eerste onteigening uitgevoerde verbete
ringswerken aan de Leie; het bestreden ar
rest, aldus bij gebrek aan antwoord op de 
conclusie, niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) alsook door geen rekening te hou
den met de begroting van de onteigenings
vergoeding dienende elementen, misken
ning inhoudt van artikel 11 van de 
Grondwet: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel, in 
zoverre het schending van artikel 97 
(oud) van de Grondwet aanvoert we
gens tegenstrijdigheid in de motive
ring en gebrek aan antwoord op de 
conclusie van de eisers, het Hofver
plicht tot een uitlegging van artikel 2 
van de Onteigeningswet van 26 juli 
1962 en van de artikelen 31 en 32 van 
de Stedebouwwet van 29 maart 1962, 
waarvan het arrest toepassing maakt; 

Dat dergelijke grief niet gelijkstaat 
met het aanvoeren van een 
motiveringsgebrek, mitsdien geen ver
band houdt met het vormvoorschrift 
van artikel 97 (oud) van de Grond
wet; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2 van de voornoemde Onteige
ningswet, opeenvolgende onteigenin
gen voor eenzelfde doel als een geheel 
worden beschouwd bij de schatting van 
de waarde van de onteigende goede
ren; 

Dat het begrip "eenzelfde doel" in 
die wetsbepaling niet vereist dat op
eenvolgende onteigeningen worden 
verordend tot uitvtJering van eenzelfde 
plan van aanleg; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

6 januari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, eerste advocaat-generaal -Ad
vocaten mrs. De Gryse en Claeys
Bouuaert. 

Nr. 13 

3e KAMER - 9 januari 1995 

1 o MINDER-VALIDEN- 'IEGEMOETKO:MIN
GEN- OPENBARE ORDE. 

2° OPENBARE ORDE - MINDER-VALIDEN 
- TEGEMOETKOMINGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN- BURGELIJKE 
ZAKEN - NIEUW MIDDEL - LOUTER JURI
DISCH MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN -ALGEMEEN- MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID- MIDDEL WAARIN FEl
TEN EN RECHT ZIJN VERMENGD - ONDER
ZOEKVAN HET MIDDEL- ONDERZOEKVAN DE 
FElTEN NIET VEREIST. 
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so MINDER-VALID EN- 'IEGEMOETKOMIN- (TOLLER T. BELGISCHE STAAT -MIN. v. SOCIALE 

GEN- BESLISSING- HERZIENING- VOOR- VOORZORG) 
WAARDEN- BEGRIP. 

1 o en 2° De wetgeving en reglementen in
zahe de tegemoethomingen aan minder
validen (gehandicapten) rahen de open
bare orde. 

3° Ontvanhelijh is het tot staving van een 
cassatieberoep in burgerlijhe zahen aan
gevoerd middel, dat gegrond is op wet
telijhe bepalingen of op een algemeen 
rechtsbeginsel die de openbare orde ra
hen of van dwingende aard zijn, zelfs als 
dat middel niet aan de appelrechter is 
voorgelegd en deze evenmin daarover op 
eigen initiatief heeft beslist (1). 

4 o Een tegen een cassatiemiddel opgewor
pen grand van niet-ontvanhelijhheid hier
uit afgeleid dat het middel feiten en recht 
vermengt, han niet worden aangenomen 
als toetsing van het middel geen onder
zoeh van de feiten vereist (2). 

so De beslissing waarbij, hrachtens de 
Minder-validenwet Tegemoethomingen 
1969, aan de minder-valide een tegemoet
homing is toegehend die na 31 decem
ber 1974, doch v66r 1 juni 1987 is inge
gaan, han ambtshalve worden herzien, 
wanneer bij de gerechtigde een wijzi
ging wordt vastgesteld die de afschaf
fing, vermindering of niet-betaling van de 
tegemoethoming han tot gevolg hebben, 
wat op zich niet het geval is wanneer de 
minder-valide van de categorie "samen
wonende" naar die van "allenstaande" 
overgaat (3). [Artt. 7, § 1, eerste lid, 10, 
vierde lid, 28, vierde lid, en 30 Minder
Validenwet Tegemoetkomingen 1987; 
artt. 4, 6 en 21, 1°, K.B. 6 juli 1987 (4).] 

(1) Cass., 27 sept. 1990, A.R. nr. 8750 (A. C., 
1990-91, nr. 44). 

(2) Cass., 19 dec. 1991, A.R. nr. 9067 (A. C., 
1991-92, nr. 216). 

(3) Zie P. DENIS, Droit de la securite sociale, II, 
Brussel, 1994, p. 288, nr. 16 en voetnoot 2. 

(4) Art. 21 voordat het werd gewijzigd bij K.B. 
14 april 1993, art. 13. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.00S3.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1994 door het 
Arbeidshofte Luik, afdeling Neufcha
teau, gewezen; 

Over het middel, schending van de arti
kelen 10, vierde lid, en 28, vierde lid, van 
de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten, 4, 
6 en 21, 1°, van het koninklijk besluit van 
6 juli 1987 houdende uitvoering van de wet 
van 27 februari 1987 betreffende de tege
moetkomingen aan gehandicapten, 

doordat het bestreden arrest, nadat het 
arbeidshof in zijn arrest van 23 juni 1993 
heeft vastgesteld dat eiseres sedert 1 de
cember 19S1 een tegemoetkoming als ge
handicapte genoot, dat haar rechten ambts
halve zijn herzien en op haar verzoek op 
grond van het koninklijk besluit van 24 de
cember 1974, inzonderheid bij een beslis
sing van 3 september 1986 waarbij haar 
met ingang van 1 september 198S een te
gemoetkoming tegen het tariefvan samen
wonende gerechtigde wordt toegekend en 
bij een beslissing van 21 oktober 1987 
waarbij haar met ingang 1 juli 1986 een te
gemoetkoming voor 9-e hulp van een derde 
persoon wordt toegekend, dat die beslis
singen, bij gebreke van beroep, eindbeslis
singen zijn geworden en dat verweerder op 
16 februari 1990 een beslissing ter ken
nis van eiseres heeft gebracht die werd ge
nomen in het kader van een ambtshalve 
herziening op 7 juni 1989 met toepassing 
van de wet van 27 februari 1987, waarbij 
die beslissing vermeldt dat de betrokkene 
tot de categorie van de alleenstaande ge
rechtigden behoort, met wijziging van het 
beroepen vonnis, de op 16 februari 1990 ter 
kennis gebrachte administratieve beslis
sing herstelt en dat op grond van alle mo
tieven die hier voor weergegeven worden 
gehouden en hoofdzakelijk op grond dat : 
"1. Artikel 28, vierde lid, van de wet van 27 
februari 1987 betreffende de tegemoetko
mingen aan gehandicapten bepaalt dat de 
wet van 27 juni 1969 voorlopig van toe
passing blijft voor de gehandicapten waar
aan een tegemoetkoming is toegekend die 
na 31 december 1974 doch voor de inwer
kingtreding van deze wet is ingegaan (wat 
te dezen het geval is), tot te hunnen aan
zien, naar aanleiding van een herziening op 
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verzoek of ambtshalve, een beslissing wordt 
genomen in toepassing van deze wet. 2. Ar
tikel21 van het koninklijk besluit van 6 juli 
1987 houdende uitvoering van de wet van 
27 februari 1987 bepaalt dat er ambts
halve wordt overgegaan tot een herzie
ning van het recht op de tegemoetkoming 
wanneer een wijziging wordt vastgesteld in 
de toestand van de gerechtigde, die de af
schaffing, de vermindering of de niet
betaling van de tegemoetkoming kan tot ge
volg hebben. 3. De oorspronkelijk 
aangevochten beslissing, dat wil zeggen die 
waarvan op 16 februari 1990 kennis was 
gegeven, vermeldt te dezen een wijziging, 
die de vermindering van de tegemoetko
ming tot gevolg kan hebben doordat zij uit
dn.ikkelijk vermeldt dat de betrokkene tot 
de categorie van de alleenstaande gerech
tigden behoort, nu de beslissing overi
gens beklemtoont dat het een ambtshalve 
herziening om administratieve redenen be
treft. 4. Die beslissing is met redenen om
kleed, zodat zij voldoet aan het voorschrift 
van artikel 10, laatste lid, van de voor
melde wet van 27 februari 1987 (vgl. AH. 
Luik, 26 mei 1992, Belgische Staat t/ Ci
rillo, AR. nr. 18.618/91), en, in tegenstel
ling tot hetgeen de eerste rechtc:> 3 heb
ben beslist, is de reden van her iening 
bekend. 5. Aangezien (eiseres) o·, ~rigens 
geen geschil opwerpt met betrekki.tg tot de 
samenstelling van haar gezin en uitdruk
kelijk toegeeft dat zij alleenstaand is, heeft 
(verweerder) terecht haar geval herzien", 

terwijl, ingevolge artikel 28, vierde lid, 
van de wet van 27 februari 1987, de wet 
van 27 juni 1969 van toepassing blijft voor 
de gehandicapten waaraan een tegemoet
koming is toegekend die na 31 december 
1974 doch v66r de inwerkingtreding van 
deze wet is ingegaan, tot te hunnen aan
zien, naar aanleiding van een herziening op 
verzoek of ambtshalve, een.beslissing wordt 
genomen in toepassing van deze wet; in
gevolge artikel 10, vierde lid, van dezelfde 
wet, de Koning de regels bepaalt volgens 
welke de beslissingen na aanvraag of 
ambtshalve kunnen worden herzien; daar
uit volgt dat aileen in de door de Koning be
paalde gevallen de beslissing ambtshalve 
kan worden herzien en dat de gehandi
capte bijgevolg de rechten kan verliezen die 
artikel 28, vierde lid, van de wet hem ver
leent; artikel21, 1·, van het koninklijk be
sluit van 6 juli 1987 aileen een ambts
halve herziening toestaat wanneer de 
wijziging die wordt vastgesteld in de toe
stand van de gerechtigde, de afschaffing, de 
vermindering of de niet-betaling van de te
gemoetkoming tot gevolg kan hebben; uit 

het geheel van de wettelijke en verorde
nende bepalingen inzake de tegemoetko
mingen aan gehandicapten volgt dat de toe
stand van samenwonende voor de 
gehandicapte minder voordelig is dan die 
van alleenstaande; de alleenstaande ge
handicapte aldus, ingevolge artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 6 juli 1987, een 
hogere maximum tegemoetkoming geniet 
dan de samenwonende; het bedrag van de 
vrijgestelde inkomsten, ingevolge artikel 6 
van dat koninklijk besluit, 10.000 frank be
draagt voor een alleenstaande en 6.250 
frank voor een samenwonende; daaruit 
volgt dat het overgaan van de categorie sa
menwonende naar de categorie alleen
staande geen vermindering, afschaffing of 
niet-betaling van de tegemoetkomingen tot 
gevolg heeft; het arrest, dat aanneemt dat 
eiseres aanspraak kon maken op ,het voor
deel van artikel 28, vierde lid, van de wet 
van 27 februari 1987 op de dag van de li
tigieuze beslissing, maar dat beslist dat ver
weerder op geldige wijze een ambtshalve 
herziening kon doorvoeren op grand van ar
tikel21, r, van het koninklijk besluit van 
6 juli 1987 op grand dat eiseres van de ca
tegorie samenwonende naar de categorie al
leenstaande is overgegaan, bijgevolg alle in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen schendt: 

Over de door verweerder opgewor
pen gronden van niet ontvankelijk
heid: enerzijds, het middel is nieuw, 
en, anderzijds, het onderzoek ervan 
noopt tot het onderzoek van feiten die 
het bestreden arrest niet heeft vast
gesteld: 

Overwegende dat, enerzijds, de wet
geving inzake de tegemoetkomingen 
aan gehandicapten van openbare orde 
is, zodat de grand van niet
ontvankelijkheid hierin bestaande dat 
het middel nieuw is, niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
onderzoek van het middel niet noopt 
tot het onderzoek van feiten die het 
bestreden arrest niet heeft vastge
steld; dat alleen moet worden nage
gaan of, gelet op de vorenvermelde 
wetgeving, de overgang van de staat 
van samenwonende naar die van al
leenstaande kan leiden tot de afschaf
fing, de vermindering of de niet
betaling van de tegemoetkoming; 
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Dat die grond van niet-ont
vankelijkheid evenmin kan worden 
aangenomen; 

Over het middel : 

Overwegende dat artikel 28, vierde 
lid, van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten, bepaalt dat "de wet 
van 27 juni 1969 ( ... ) voorlopig van toe
passing blijft voor de gehandicapten 
waaraan een tegemoetkoming is toe
gekend die na 31 december 1974 doch 
v66r de inwerkingtreding van deze wet 
is ingegaan, tot te hunnen aanzien, 
naar aanleiding van een herziening op 
verzoek of ambtshalve, een beslis
sing wordt genomen in toepassing van 
deze wet"; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest erkent dat eiseres die bepaling 
kan doen gelden; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 21, 1", van het koninklijk be
sluit van 6 juli 1987 houdende uitvoe
ring van de voornoemde wet 
"ambtshalve wordt overgegaan tot een 
herziening van het recht op de tege
moetkoming: 1 o wanneer een wijzi
ging wordt vastgesteld in de toestand 
van de gerechtigde, die de afschaf
fing, de vermindering of de niet
betaling van de tegemoetkoming kan 
tot gevolg hebben"; 

Overwegende dat het arrest alvo
rens recht te doen van 23 juni 1993 
vaststelt dat eiseres, v66r verweer
ders betwiste beslissing van 16 fe
bruari 1980, een tegemoetkoming ont
ving volgens het tarief van samenwo
nende gerechtigde en dat de 
voornoemde beslissing van verweer
der haar het recht heeft verleend op 
een tegemoetkoming volgens het ta
rief van alleenstaande gerechtigde; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest oordeelt dat "(verweerder) te-

recht het geval van eiseres heeft her
zien", nu die beslissing "een wijzi
ging vermeldt die de vermindering van 
de tegemoetkoming tot gevolg kan 
hebben doordat zij uitdrukkelijk ver
meldt dat de betrokkene behoort tot de 
categorie van alleenstaande gerech
tigden"; 

Overwegende dat uit de artikelen 4 
en 6 van het koninklijk besluit van 6 
juli 1987 volgt dat, in het stelsel van 
de tegemoetkomingen aan gehandi
capten, de toestand van de "samen
wonende" gerechtigden minder gun
stig is dan die van de "alleenstaande" 
gerechtigden; dat bijgevolg de over
gang van de staat van "samenwo
nende" naar die van "alleenstaande" 
op zichzelf niet van die aard is dat de 
tegemoetkoming aan de gerechtigde 
wordt verminderd; 

Dat het arrest bijgevolg zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dat het be
slist dat de oorspronkelijke rechtsvor
dering niet gegrond is en de 
administratieve beslissing bevestigt die 
op 16 februari 1990 ter kennis is ge
brach ; beveelt dat van dit arrest mel
ding : ll worden gemaakt op de kant 
van h t gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artike11017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

9 januari 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Draps en van Heeke. 
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Nr. 14 

3e KAMER - 9 januari 1995 

1 o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD 
- DRAAGWIJDTE - REGLEMENTERING. 

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD 
- ONMIDDELLIJKE TOEPASSING- WERKLOOS
HEID -RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERIN
GEN- LANGDURIGE WERKLOOSHEID - IN 
AANMERKING TE NEMEN PERIODE. 

3° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKE
RING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID -IN 
AANMERKING TE NEMEN PERIODE- WETTEN, 
DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE- WER
KING IN DE TIJD- ONMIDDELLIJKE TOEPAS
SING. 

1 o In de regel is een nieuwe reglemente
ring niet enkel van toepassing op de toe
standen die na haar inwerkingtreding 
ontstaan, maar oak op de gevolgen van de 
onder de vroegere reglementering ont
stane toestanden die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de nieuwe 
reglementering, voor zover die toepas
sing geen afbreuk doet aan reeds onher
roepelijk vastgestelde rechten (1). (Art. 2 
B.W.) 

2° en 3° Sinds 1 augustus 1989 kan het 
recht op werkloosheidsuitkeringen van de 
in de artt. 155ter en 143, § 2, tweede lid, 
Werkloosheidsbesluit bedoelde werkloze 
worden geschorst, als de duur van zijn 
werkloosheid het dubbel overschrijdt van 
de gemiddelde werkloosheidsduur in het 
ambtsgebied van het gewestelijk bureau 
waarvan hij afhangt, en voor de leeftijds
categorie en het geslacht waartoe hij be
hoort; die schorsing gaat ten vroegste in 
op de eerste dag van de derde maand die 
volgt op het einde van de vrijstelling en, 
voor de berekening van de in art. 143 van 
voormeld koninklijk besluit bedoelde 
werkloosheidsduur, wordt rekening ge-

(1) Zie Cass., 3 okt. 1994, A.R. nr. S.94.0011.F 
(A. C., 1994, nr. 413) met de verwijzingen in de 
voetnoten 1 en 2; zie ook Cass., 10 okt. 1988, A.R. 
nr. 6263 (ibid., 1988-89, nr. 82), 2 mei 1994,A.R. 
nr. M.94.0003.F (ibid., 1994, nr. 212). 

houden met alle dagen van volledige 
werkloosheid, oak al vielen die dagen v66r 
1 augustus 1989 (2). [Art. 2 B.W.; artt. 
143, § 2, tweede lid, en§ 7 (3) en 155ter 
(4) Werkloosheidsbesluit; art. 63, § 
1 (5) M.B. 4 juni 1964.] 

(R.V.A. T. LEURQUIN) 

(A.R. nr. S.94.0064.F) 

9 januari 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 15 

3" KAMER- 9 januari 1995 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
GRIP, BESTAANSVEREISTEN, VORM- BEGRIP 
EN BESTAANSVEREISTEN- GEZAGSVERHOU
DING- BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
GRIP, BESTAANSVEREISTEN, VORM- BEGRIP 
EN BESTAANSVEREISTEN- BEGRIP- OVER
EENGEKOMEN WIJZE, TIJD EN PLAATS. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST - VER
PLICHTINGEN- OVEREENGEKOMEN WIJZE, 
TIJD EN PLAATS - DRAAGWIJDTE. 

(2) Zie K.B. 25 nov. 1991, artt. 80, eerste lid, 
1o en 2°, d, 83, § 3, en 90; M.B. 26 nov. 1991, art. 
56, § 1, eerste en tweede lid. 

(3) Art. 143, na de wijziging ervan bij K.B. 12 
juli 1989, artt. 3 en 6. 

(4) Art. 155ter, na de wijziging ervan bij K.B. 
12 juli 1989, artt. 4 en 6. 

(5) Art. 63, § 1, na de wijziging ervan bij M.B. 
4 aug. 1989, artt. 1 en 3. 
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1 o De gezagsverhouding, als kenmerk van 
de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra ie
mand in feite gezag kan hebben over an
dermans handelingen (1). (Artt. 2 en 3 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2o en 3o Het bepaalde in de artt. 20, r, en 
17, 1 °' Arbeidsovereenkomstenwet houdt 
voor de werkgever niet de verplichting in 
om doorlopend werk te verschaffen en 
houdt voor de werknemer die door een ar
beidsovereenkomst met hem verbonden is, 
niet de verplichting in om elk hem door 
zijn werkgever aangeboden werk te aan
vaarden, dus zelfs als het werk moet wor
den verricht op een andere dan de door de 
partijen overeengekomen wijze, tijd of 
plaats (2). (Artt. 17, 1 o, en 20, 1 o, Arbeids
overeenkomstenwet.) 

(R.S.Z. T. "SEMA GROUP BELGIUM" N.V., "SOBE
MAP MARKETING" N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0074.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1994 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 2, 3, 20, 1 °' van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 1, § 1, 3, 14, 15, 21, 22, 23 van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 1, § 1, 2, § 1, 23, eerste en tweede 
lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende 
de algemene beginselen van de sociale ze
kerheid voor werknemers, 

doordat het arrest, met wijziging van de 
beslissing van de eerste rechter, beslist dat 
"verweerster "en de door haar tewerkge
stelde telefoonenqueteurs niet door een ar
beidsovereenkomst verbonden zijn en der
halve de rechtsvordering van eiser tot 
betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen 
voor die prestaties afwijst op grand "dat uit 
die overeenkomst duidelijk de wil van de 
partijen blijkt om op vraag samen te wer
ken aan een of meer welbepaalde markt- of 

(1) Cass., 15 feb. 1982, A.R. nr. 6481 (A. C., 
1981-82, nr. 357).; 14 nov. 1994, A.R. nr. 
S.94.0007.F (ibid., 1994, nr. 485). 

(2) Zie Cass., 6juni 1968 (A.C., 1968, 1209). 

opinieonderzoeken ( ... ); het feit dat (ver
weerster) niet verplicht is om werk te ver
schaffen, terwijl artikel20, 1", van de wet 
van 3 juli 1978 de werkgever verplicht de 
werknemer te doen arbeiden, en het feit dat 
de enqueteur vrij is om het aangeboden 
werk al dan niet te aanvaarden, welke be
ginselen ten grondslag liggen aan de con
tractuele verhouding en werkelijk wor
den nageleefd, voldoende redenen zijn om 
te dezen het bestaan uit te sluiten van de 
persoonlijke en duurzame band die ver
eist is voor de verhouding van onderge
schiktheid waarbij de werknemer tegen 
loon in het kader van een arbeidsovereen
komst wordt ingeschakeld in de onderne
ming", 

terwijl er een arbeidsovereenkomst is zo
dra de werknemer het overeengekomen' 
werk tegen betaling verricht in een ver
houding van ondergeschiktheid, dat wil zeg
gen wanneer de werkgever op het werk van 
de werknemer toezicht uitoefent of in feite 
kan uitoefenen; het bestaan van die ver
houding van ondergeschiktheid niet ver
eist dat de werkgever niet verplicht is om 
doorlopend werk te geven aan de werkne
mer en laatstgenoemde het aangeboden 
werk kan weigeren; het voldoende is dat de 
werkgever tijdens de overeengekomen duur 
ofhet overeengekomen werk leiding en toe
zicht kan uitoefenen op het werk en de
gene die het verricht; het arrest derhalve 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat het 
feit dat de verweersters niet verplicht wa
ren arbeid aan te bieden en dat de tele
foonenqueteur vrij was om het aangebo
den werk al dan niet te aanvaarden "vol
doende gronden" zijn om het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst tussen de ver
weersters en de telefoonenqueteur uit te 
sluiten (schending van alle bovenaan in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Over het door de verweersters op
geworpen middel van niet-ont
vankelijkheid volgens hetwelk het 
middel zonder belang is : 

Overwegende dat uit de gebruikte 
bewoordingen en de context van het 
arrest volgt dat het arbeidshof de be
kritiseerde considerans van het ar
rest heeft gegrond op een onderzoek 
van de aanwijzingen die volgens het 
hof het bestaan van een verhouding 
van ondergeschiktheid uitsloten; 
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Dat die motivering de bekritiseerde 
considerans van het arrest aileen maar 
staaft; dat derhalve het middel niet op
komt tegen een considerans die geen 
weerslag zou hebben op de wettig
heid van de bestreden beslissing; 

Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat krachtens de ar

tikelen 20, 1", en 17, 1" van de wet van 
3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsover
eenkomsten, enerzijds, de werkgever 
verplicht is de werknemer te doen ar
beiden op de wijze, tijd en plaats zo
als is overeengekomen, anderzijds, de 
werknemer verplicht is zijn werk te 
verrichten, op tijd, plaats en wijze zo
als is overeengekomen; dat die wets
bepalingen voor de werkgever niet de 
verplichting inhouden om doorlopend 
werk te verscha:ffen en voor de werk
nemer die door een arbeidsovereen
komst met hem verbonden is, niet de 
verplichting inhouden om elk hem 
door zijn werkgever aangeboden werk 
te aanvaarden; 

Dat het arrest, nu het als beginsel 
stelt dat ''het feit dat de vennootschap 
niet verplicht is werk te geven ( ... ) en 
dat de enqueteur vrij is om het aan
geboden werk al dan niet te aanvaar
den ( ... ) voldoende gronden zijn om te 
dezen het bestaan uit te sluiten van de 
persoonlijke en duurzame band die 
vereist is voor de verhouding van on
dergeschiktheid waarbij de werkne
mer in het kader van een arbeidsover
eenkomst ingeschakeld wordt in de 
onderneming", de beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet kan leiden tot 
ruimere cassatie, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre het 
het hager beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van het arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar-

rest; houdt de kosten aan en laat de 
uitspraak daaromtrent over aan de 
feitenrechter; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Luik. 

9 januari 1995 - 3" kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 16 

3" KAMER - 9 januari 1995 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZA
KEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GEWIJ
ZIGDEWET. 

Het middel dat de schending aanvoert van 
een wetsartikel waarvan de tekst is ge
wijzigd door een latere wet, verwijst naar 
dat artikel zoals het is gewijzigd (1); niet 
ontvankelijk is het middel dat de schen
ding van de laatste tekst van die wets
bepaling aanvoert terwijl die tekst geen 
verband houdt met de aangevoerde grief 
(2). (Art. 1080 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. MAATSCHAPPELIJKE 
INTEGRATIE, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMI

LIEU T. GODART) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0078.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 januari 1993 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

(1) Cass., 21 mei 1990, A.R. nr. 8847 (A. C., 
1989-90, nr. 553); 29 nov. 1990, A.R. nrs. 8660 en 
87 49 (ibid., 1990-91, nr. 170); 24 feb. 1994, A.R. 
nr. C.93.0106.F (ibid., 1994, nr. 94). 

(2) Zie Cass., 18 sept. 1992, A.R. nr. F.1944.N 
(A. C., 1992, nr. 622). 
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Over de door verweerster opgewor
pen grond van niet-ontvanke
lijkheid : het onderdeel voert de scherr
ding aan van artikel 8, § 1, van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 hou
dende uitvoering van de wet van 27 fe
bruari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten, terwijl 
dat artikel is gewijzigd: 

Overwegende dat het onderdeel, in 
zoverre het de schending aanvoert van 
artikel 8, § 1, vierde lid, van het ko
ninklijk besluit van 6 juli 1987, ver
wijst naar het laatste lid van dit ar
tikel dat vervangen is door artikel 6 
van het op 1 juli 1993 van kracht ge
worden koninklijk besluit van 14 april 
1993; 

Dat het middel, dat de schending 
aanvoert van een artikel van een wets
bepaling waarvan de tekst door een la
tere bepaling is vervangen, verwijst 
naar de laatste tekst van dat arti
kel; dat die tekst geen betrekking heeft 
op de aangevoerde grief; 

Overwegende voor het overige dat 
het onderdeel niet preciseert in welk 
opzicht het arrest artikel 7 van de wet 
van 27 februari 1987 schendt; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Oni die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

9 januari 1995- 3e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. van Heeke en T'Kint. 

Nr. 17 

2e KAMER- 10 januari 1995 

1 o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN - STRAFZAKEN - RECHT
VAARDIGINGSGROND- NOODTOESTAND
TOETSING DOOR HET HOF. 

2° MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTVAARDIGING- NOODTOE
STAND - TOETSING DOOR RET HOF. 

3° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTVAARDIGING- NOODTOE
STAND - BEGRIP. 

1 o en 2° Het komt het Hof toe na te gaan of 
de feitenrechter uit de door hem onaan
tastbaar vastgestelde feiten en omstan
digheden wettig het bestaan van een 
rechtvaardigingsgrond heeft kunnen af
leiden (1). (Art. 426 Sv.) 

3° Het bestaan van een noodtoestand als 
rechtvaardigingsgrond wordt niet wet
tig vastgesteld door de rechter die geen 
concreet feitelijk gegeven vermeldt waar
uit hij wettelijk vermag af te leiden dat de 
dader van een misdrijf geplaatst was voor 
een ernstig en dreigend kwaad en dat 
deze niet anders de belangen heeft kun
nen vrijwaren die hij verplicht was voor 
alle andere te beschermen, dan door het 
plegen van het hem ten laste gelegde feit; 
als dusdanig gelden niet beperkingen en 
ongemakken die niet onvoorzienbaar uit 
een algemene reglementering voortvloeien 
(2). (Art. 71 Sw.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK 
T. KINDT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0976.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis nr. 1564, op 21 mei 1993 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk : 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 71 van 
het Strafuretboek : 

Overwegende dat het aan het Hof 
toekomt na te gaan of de rechter uit de 
feiten en omstandigheden, die hij op 

(1) Cass., 13 mei 1987, A.R. nr. 5728 (A. C., 
1986-87, nr. 535). 

(2) Zie Cass., 13 mei 1987, eerder vermeld; DE 
NAuw, A., "La consecration jurisprudentielle de 
l'etat de necessite", R.C.J.B., 1989, 593 e.v.; Du
PONT, L., en VERSTRAETEN, R., Handboek Bel
gisch strafrecht, Acco, 1990, 227 e.v.; HENNAU, C., 
en VERHAEGEN, J., Droit penal general, Bruylant 
1991, nr. (202) 204. 
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onaantastbare wijze vaststelt, het be
staan van een rechtvaardigingsgrond 
wettig kan afieiden; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen "dat de materialiteit van de 
inbreuk niet kan betwist worden"; 

Dat zij verweerder evenwel vrijspre
ken op grond : "De toestand waarin 
(verweerder) als stadsbewoner door 
het parkeerreglement werd gebracht is 
daarentegen wel degelijk een nood
toestand, gekenmerkt door een con
flict van rechten, waarin (verweer
der) uiteindelijk geen andere uitweg 
heeft dan het plegen van een misdrijf. 
Wil de stadsbewoner enigszins nor
maal genieten van zijn toch funda
mentele rechten op professioneel en 
gezinsleven, op rustig wonen e. d. dan 
kan hij uiteindelijk niet anders dan in 
conflict komen met het parkeer
reglement zoals hier toegepast. Ten 
deze is er wel degelijk een reele nood 
voorhanden, ook al is deze moeilij
ker concreet in te schatten en te om
schrijven vermits deze nood niet voort
vloeit uit een wederrechtelijke 
toestand. Het om de haverklap ge
noodzaakt zijn om als stadsbewoner 
zijn professionele en gezinsactiviteiten 
te onderbreken om de auto opnieuw te 
parkeren maakt elk normaal leven 
dusdanig onmogelijk en levert der
mate veel gevaar op dat hier wel de
gelijk van een noodtoestand kan ge
sproken worden. Deze hier vastge
stelde noodtoestand ontneemt aan de 
parkeerinbreuk, zoals aan (verweer
der) ten laste gelegd, haar wederrech
telijk karakter. Dienvolgens ontbreekt 
in het handelen van (verweerder) de 
wederrechtelijkheid als essentiele ver
eiste tot strafbaarheid. Alhoewel de 
aan (verweerder) ten laste gelegde ge
draging, in casu de parkeerinbreuk, 
strikt genomen het feitelijk hestand
dee! van de delictsomschrijving ople
vert, kan deze gedraging bij afwezig
heid van wederrechtelijkheid niet 
bestraft worden"; 

Overwegende dat de rechters geen 
concreet feitelijk gegeven vermelden 
waaruit zij wettelijk vermogen af te 
leiden dat verweerder geplaatst was 

voor een emstig en dreigend kwaad en 
dat hij niet anders de belangen heeft 
kunnen vrijwaren die hij verplicht of 
gerechtigd was voor alle andere te be
schermen, dan door het plegen van het 
hem ten laste gelegde feit; dat beper
kingen en ongemakken die niet 
onvoorzienbaar uit een algemene re
glementering voortvloeien, geen 
rechtvaardigingsgrond opleveren; 

Dat de rechters het bestaan van een 
rechtvaardigingsgrond niet wettig 
vaststellen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers verzoekschrift dat op 
18 juni 1993 ter gri:ffie van de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk is ont
vangen, dit is buiten de termijn van 
vijftien dagen volgend op de op 1 juni 
1993 gedane verklaring van beroep in 
cassatie, vernietigt het bestreden von
nis; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Veume, zitting houdende 
in hoger beroep. 

10 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal. 

Nr. 18 

2e KAMER- 10 januari 1995 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994- ARTI
KEL 15- ONSCHENDBAARHEID VAN DE WO
NING - WAARNEMING DOOR DE GEOPENDE 
VOORDEUR 

2° WOONPLAATS - ONSCHENDBAARHEID 
- WAARNEMING DOOR DE GEOPENDE VOOR
DEUR 
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1 o en 2° Wanneer de verdachte in zijn wa
ning is en op het aanbellen van een ver
balisant de deur ervan heeft geopend, 
schendt deze art. 15 Gw. (1994) niet door 
vaststelling te doen zonder de waning te 
betreden (1). 

(DIRINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1030.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 juni 1994 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering tegen eiser : 

Over het eerste middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden von

nis constateert dat de "verbalisanten 
geenzins de woning van (eiser) heb
ben betreden, doch hem aan de voor
deur te woord hebben gestaan" en het 
beroepen vonnis, waarvan de appel
rechters de motivering overnemen, re
leveert dat de"verbalisanten de vast
stelling van dronkenschap en de 
weigering een ademtest te ondergaan 
hebben vastgesteld ( ... ) op het ogen
blik dat (eiser)- na het aanbellen van 
de verbalisanten - de deur van zijn 
woning opende"; 

Overwegende dat eiser niet aan
voert dat de verbalisanten zijn wa
ning zouden hebben betreden, doch en
kel dat hijzelf, op het ogenblik van de 
vaststellingen in verband met zijn 

(1) Uit het middel bleek dat de feitelijke ge
gevens omtrent de dronkenschap van de ver
dachte het gevolg waren van visuele, auditieve en 
olfactorische waarnemingen van de verbalisan
ten. Over een andere verdachte in de deurope
ning van zijn woning, en het binnenbrengen van 
een ofbeide armen (weliswaar niet voor tac
tuele waarnemingen), zie Hoge Raad, 7 feb. 1956, 
Nederlandse Jurisprudentie, nr. 147. 

dronkenschap en zijn weigering zich 
aan een ademtest te onderwerpen, zich 
binnen zijn waning bevond; 

Dat uit deze omstandigheid niet valt 
af te leiden dat de door de verbalisan
ten gedane vaststellingen zouden zijn 
gebeurd met schending van artikel 10 
(thans 15) van de Grondwet, dat de 
onschendbaarheid van de waning 
waarborgt; 

10 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. P. De Ferm, Antwerpen. 

Nr. 19 

2e KAMER- 10 januari 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR
MEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN 
VERMELDINGEN- BRIEF. 

Nu het toezenden van een brief aan de 
procureur-generaal bij het Hof niet be
antwoordt aan de substantiele vorm
voorschriften van art. 417 Sv., wordt 
daardoor geen cassatieberoep ingesteld 
(1). 

(VAN GELOOVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1134.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1991 ge
wezen door het Hofvan Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

(1) Zie Cass., 13 aug. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
703); 29 okt. 1991, A.R. nr. 5993 (ibid., 1991-
92, nr. 119). 
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Overwegende dat eiseres in een brief 
van 12 augustus 1994, gericht aan de 
procureur-generaal bij het Hof en ter 
griffie van het Hof ontvangen op 16 
augustus 1994, "per uitzondering op de 
regel de verbreking (vraagt) van het 
arrest van 10 december 1991 van het 
Hofvan Beroep te Antwerpen"; 

Overwegende dat deze brief niet be
antwoordt aan de vormvoorschriften 
van artikel 417 van het Wetboek van 
StafVordering die substantieel zijn; 

Om die redenen, verstaat dat er 
geen cassatieberoep is; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

10 januari 1996 - 2° kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 20 

2° KAMER - 10 januari 1995 

1 o ARBEID - ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJ
DEN- VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD 
VOOR HET WEGVERKEER- STRAFVORDERING 
WEGENS OVERTREDING VAN DE ARBEIDS
REGLEMENTERING- UITOEFENING DOOR DE 
LEDEN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT. 

2o OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZA
KEN - VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD 
VOOR HET WEGVERKEER-ARBEIDS- EN RUST
TIJD - OVERTREDING VAN DE ARBEIDS
REGLEMENTERING- UITOEFENING VAN DE 
STRAFVORDERING- LEDEN VAN HET AR
BEIDSAUDITORAAT. 

3° STRAFVORDERING- OVERTREDING 
VAN DE ARBEIDSREGLEMENTERING- VOOR
SCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET 
WEGVERKEER -ARBEIDS- EN RUS'ITIJD- illT
OEFENING VAN DE STRAFVORDERING DOOR DE 
LEDEN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT. 

1 o, 2° en 3° De leden van het arbeidsaudi
toraat zijn bevoegd om de strafvorde
ring uit te oefenen wegens overtreding 

door de werkgever, of door diens aange
stelde of lasthebber, van de de artt. 15 
EEG-verordening nr. 3820/85 en 15.7 en 
14.2 EEG-verordening nr. 3821 I 85, beide 
van 20 december 1985, die betrekking 
hebben op arbeids- en rusttijden en der
halve de arbeidsreglementering betref
fen (1). (Artt. 155 en 578, 7°, Ger.W.) 

(ARBEIDSAUDITEUR TE HASSELT 
T. BOOSTEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1393.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 oktober 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 155 en 578 tot en met 
583 van het Gerechtelijk Wetboek, de ar
tikelen 6, 7, 8, 14/2' en 15 van de E.E.G.
verordening 3820/85 van 20 december 1985, 
artikel 1517° van de E.E.G.-verordening 
3821/85 van 20 december 1985 en artikel 2 
van de wet van 18 februari 1969, 

doordat het bestreden vonnis de uitoe
fening van de openbare rechtsvordering 
door de arbeidsauditeur in de gegeven ma
terie, meer bepaald de toepassing van de 
bepalingen van de E.E.G.-verordening 
3820/85 van 20 december 1985 tot harmo
nisatie van bepaalde voorschriften van so
dale aard voor het wegvervoer (en) van de 
E.E.G.-verordening 3821185 van 20 decem
ber 1985 betreffende het controleappa
ra<J.t in het wegvervoer, om redenen van on
bevoegdheid niet toelaatbaar verklaart, 
onder de motivering dat de bevoegdheid 
van de arbeidsauditeur in strafzaken stricto 
sensu dient ge'interpreteerd te worden, de 
artikelen 152, 153 en 155 van het Gerech
telijk Wetboek niet bepalen dat de ar
beidsauditeur voor dergelijke inbreuken zou 
bevoegd zijn en "de kwestieuze feiten en 
daaruit spruitende inbreuken hebben zich 
voorgedaan gedurende de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, doch zij vinden hun 
oorsprong niet in de overeenkomst en zijn 
in feite geen betwisting tussen de werkge
ver en werknemer over de bepalingen van 
de arbeidsovereenkomst", 

(1) Zie Cass., 20 jan. 1981 (AC., 1980-81, nr. 
290) met de conclusie van adv.-gen. Krings. 
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terwijl artikel 155 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat de openbare rechts
vordering wegens overtredingen van wet
ten en verordeningen over een van de aan
gelegenheden die behoren tot de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank, voor de 
politierechtbank en de rechtbank van eer
ste aanleg wordt uitgeoefend door de le
den van het arbeidsauditoraat; terwijl ar
tikel 578, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek 
voorziet dat de geschillen over arbeidsover
eenkomsten tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank behoren; het bestreden 
vonnis terecht vaststelt dat de inbreuken 
gepleegd werden bij de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomsten bestaande tussen 
de drie bestuurders (Schouterden, Appel
tans en Hubrechts) en de B.V.B.A. Appel
tans; het naleven van de verplichtingen in
zake rust- en rijtijden een rechtstreeks 
gevolg is van deze arbeidsovereenkom
sten; terwijl artikel 578, 7°, van het Ge
rechtelijk Wetboek voorziet dat de geschil
len van burgerlijke aard die het gevolg zijn 
van een overtreding van wetten en beslui
ten betreffende de arbeidsreglementering 
tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank behoren; de opgelegde verplichtin
gen inzake rust- en rijtijden, ongetwijfeld 
behoren tot de arbeidsreglementering, on
der andere de organisatie van de arbeids
tijd en de veiligheid van de werknemer tot 
doel hebbend; eventuele individuele ge
schillen betreffende een overtreding van 
deze reglementering, zoals het dringend 
ontslag van de werknemer wegens her
haaldelijk niet-naleven van de E.E.G.
verordeningen, tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank behoren; zodat het be
streden vonnis ten onrechte de openbare 
rechtsvordering van de arbeidsauditeur in 
de gegeven materie niet toelaatbaar ver
klaart, de bevoegdheid van de arbeidsau
diteur ter zake bepaald zijnde krachtens de 
artikelen 155, 578, 1" en T, van het Ge
rechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat de eerste ver
weerster wordt vervolgd, als werk
geefster, diens aangestelde of lastheb
ber, wegens overtreding van : A) 
artikel15 van de verordening (E.E.G.) 
nr. 3820/85 van 20 december 1985 tot 
harmonisatie van bepaalde voorschrif
ten van sociale aard voor het wegver
keer, door verzuimd te hebben het 
werk van de bestuurders zodaning te 
organiseren dat de bepalingen betref
fende de rij- en rusttijden konden wor
den nageleefd, B) artikel15.7 van de 

verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 van 
20 december 1985 betre:ffende het con
troleapparaat in het wegvervoer, door 
de bestuurders niet in staat te stel
len aan de met de controle belaste 
ambtenaren de registratiebladen te 
kunnen tonen van de lopende week, en 
in elk geval het blad van de laatste 
dag van de voorgaande week waarin 
zij hebben gereden, C) artikel14.2 van 
laatstvermelde verordening, door ver
zuimd te hebben de registratiebladen 
na het gebruik ten minste een jaar te 
bewaren; 

Overwegende dat artikel155, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de leden van het ar
beidsauditoraat de openbare rechts
vordering uitoefenen wegens een over
treding van de wetten en de 
verordeningen over een van de aan
gelegenheden die behoren tot de be
voegdheid van de arbeidsgerechten; 

Dat krachtens de bepalingen van ar
tikel578, 7', van voormeld wetboek, de 
arbeidsreglementering een aangele
genheid is die tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten behoort; 

Dat de ten laste van eerste ver
weerster gelegde overtredingen be
trekking hebben op arbeids- en rust
tijden en derhalve de arbeids
reglementering betre:ffen; 

Dat de leden van het arbeidsaudi
toraat bevoegd zijn de openbare 
rechtsvordering wegens overtredin
gen uit te oefenen; 

Dat de appelrechters, door te oor
delen dat de door de arbeidsauditeur 
ingestelde strafvordering niet toelaat
baar is, de artikelen 155, eerste lid, en 
578, 7', van het Gerechtelijk Wetboek 
schenden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
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verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Tongeren, zitting 
houdende in hoger beroep. 

10 januari 1995 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens - Verslaggever : de h. 
Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de 
h. Bresseleers, advocaat-generaal. 

Nr. 21 

1" KAMER- 12 januari 1995 

HUUR VAN DIENSTEN- AANNEMINGS
OVEREENKOMST- GEBOUW- AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE AANNEMER- VERBORGEN 
GEBREK- GOEDKEURING VAN HET WERK. 

Een constructiegebrek waarvan de opdracht
gever althans bij de eindoplevering van 
het werk het bestaan kende, kan niet wor
den beschouwd als een verborgen gebrek 
dat als dusdanig de aannemer aanspra
kelijk stelt (1). (Art. 1792 B.W.) 

(TOUSSAINT PALM N.V. 
T. POCHCIOL, SAUVENIER) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 mei 1993 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei 
in hoger beroep gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1101, 1108, 1109, 1116, 1117, 1126, 
1134, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1234, 
1349, 1353, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 
1792, 2270 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet (zoals zij van kracht 
was ten tijde van het bestreden vonnis), 

doordat het beroepen vonnis heeft vast
gesteld dat de overeenkomst tussen eise
res en de verweerders een aannemings
overeenkomst is, dat het gebouw op 5 april 
1988 voorlopig is opgeleverd en dat de de-

(1) Zie Cass., 18 mei 1987, A.R. nr. 5328 (A. C., 
1986-87, nr. 546); 15 sept. 1994, A.R. nr. 
C.93.414.F (ibid., 1994, nr. 382). 

finitieve oplevering op 25 april 1989 is ge
beurd, dus twee maanden v66r de huur
der het huis heeft betrokken, en vervolgens 
eiseres veroordeelt tot vrijwaring van de 
verweerders, "verhuurders", voor alle ver
oordelingen die tegen hen en ten voor
dele van de huurder van het gebouw wor
den uitgesproken voor schade en 
genotsstoornis ten gevolge van de abnor
male vochtigheid van de plaatsen, op grond 
dat "het ontbreken van een perifere 
draineersleuf vochtigheid veroorzaakt, ter
wijl die sleufnoodzakelijk was en de aan
nemer dat wist of diende te weten, wat voor 
de verhuurders een verborgen gebrek uit
maakt (aangezien de vochtigheid het ge
volg van het gebrek is); (eiseres) tever
geefs aanvoert dat het ontbreken van de 
draineersleuf reeds gekend was bij de voor
lopige of toch bij de definitieve opleve
ring; dat het deskundigenverslag boven
dien heeft benadrukt dat de door (eiseres) 
in haar brief van 15 november 1988 voor
gestelde maatregelen het vochtprobleem 
niet hebben verholpen", en op grond van de 
redenen waarvan is gezegd "dat zij niet te
genstrijdig zijn en duidelijk voor de eer
ste rechter zijn uiteengezet", 

terwijl, eerste onderdeel, inzake aan
nemingsovereenkomsten de oplevering door 
de aannemer van het door hem uitgevoerde 
werk en de aanvaarding ervan door de op
drachtgever de verplichtingen van de aan
nemer beeindigen, behoudens voor de ern
stige gebreken die de stevigheid van het 
gebouw aantasten, als bedoeld in de arti
kelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wet
hoek, en de verborgen gebreken, en on
der voorbehoud van bedrog van de 
aannemer; die regel volgt uit de bepalin
gen inzake de toestemming en het voor
werp van de overeenkomsten (artikelen 
1101, 1108 en 1126 van het Burgerlijk Wet
hoek), de bindende kracht van de overeen
komsten (artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek), de aanspakelijkheid uit over
eenkomst wegens wanuitvoering (artike
len 1142, 1147, 1149, 1150 en 1151), het te
nietgaan van de verbintenissen door hun 
uitvoering (artikel 1234 van het Burger
lijk Wetboek) en de verbintenissen van de 
partijen bij een aannemingsovereenkomst 
(artikelen 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek); 
een gebrek verborgen is als bij de opleve
ring het bestaan ervan zelfs niet in de kiem 
kan worden ontdekt; het gebrek, zodra het 
zelfs maar kan worden ontdekt, moet wor
den beschouwd als een zichtbaar gebrek en 
door de aanvaarding van de opdrachtge
ver wordt gedekt; het bestreden vonnis ten 
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deze vaststelt dat het ontbreken van een 
perifere draineersleuf rechtstreeks ver
band houdt met de vochtigheid van het ge
bouw; het bestreden vonnis, om te beslis
sen dat het ontbreken van een dergelijke 
draineersleuf een verborgen gebrek was dat 
de aansprakelijkheid van de aannemer ten 
aanzien van de opdrachtgever in het ge
drang bracht niettegenstaande de goed
keuring die uit de eindoplevering volgt, niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat het "niet 
ter zake deed", dat wil zeggen zonder be
lang voor de oplossing van het geschil, of de 
opdrachtgever op het tijdstip van de eind
oplevering al dan niet op de hoogte was van 
dat ontbreken van een draineersleuf (scherr
ding van de artikelen 1101, 1108, 1126, 
1134, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1234, 
1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792 en 2270 
van het Burgerlijk Wetboek); het boven
dien tegenstrijdig is achtereenvolgens aan 
te voeren dat het ontbreken van een peri
fere draineersleuf een verborgen gebrek is, 
waarvoor de aannemer aansprakelijk is 
niettegenstaande de eindoplevering van het 
werk en dat het niet ter zake doet dat de 
opdr~chtgever reeds v66r die oplevering 
wist dat de draineersleuf ontbrak; het be
streden vonnis bijgevolg niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van het 
oude artikel 97 van de Grondwet); 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden von
nis oordeelt "dat het ontbreken van 
een perifere draineersleuf vochtig
heid veroorzaakt, terwijl die sleuf 
noodzakelijk was en de aannemer dat 
wist of diende te weten, wat voor de 
(verweerders) een verborgen gebrek 
uitmaakt, aangezien de vochtigheid 
het gevolg van het gebrek is; dat (ei
seres) tevergeefs aanvoert dat het ont
breken van de draineersleuf reeds ge
kend was bij de voorlopige of toch bij 
de definitieve oplevering"; 

Overwegende dat de rechtbank, om 
te beslissen dat het ontbreken van een 
draineersleuf een verborgen gebrek 
was dat de aansprakelijkheid van de 
aannemer in het gedrang brengt, niet 
wettig kon oordelen dat de omstan
digheid dat de opdrachtgever, althans 
bij de eindoplevering, wist dat de 
draineersleuf ontbrak, zonder belang 
was; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder de andere 
onderdelen te moeten onderzoeken die 
tot geen ruimere vernietiging kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre het uitspraak doet 
over de vordering tot vrijwaring van de 
verweerders tegen eiseres; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis, houdt de kos
ten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik, zitting houdende in hager be
roep. 

12 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick 
en Geinger. 

Nr. 22 

1 e KAMER- 12 januari 1995 

INKOMSTENBELASTINGEN - VEN
NOOTSCHAPSBELASTING-VASTSTELLING VAN 
HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN -
BEDRIJFSLASTEN -ADMINISTRATIEVE GELD
BOETEN BEDOELD IN HET W.B.T.W. 

De in art. 70, § 2, WB. T.W bedoelde geld
boete is een van de belasting aftrekbare 
bedrijfslast (1). (Art. 50, 5°, W.B.T.W.) 

(1) Zie Cass., 12 maart 1936 (Pas., 1936, I, 
192), 27 sept. 1991, A.R. nr. 7448 (A. C., 1991-
92, nr. 53); Pasin., 1962, blz. 1331 en 1446; J. DIL
LEN, "Les amendes T.V.A. sont-elles des depen
ses professionelles deductibles?", Rev.g(m.fisc., 
1973, blz. 102; R. VALENTIN, "Les amendes ad
ministratives en matiere de taxe sur la valeur 
ajoutee ne sont-elles pas deductibles comme char
ges professionnelles?", Journ.dr.fisc., 1978, blz. 
321. 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FIN ANCIEN T. SO
CIETE FERMIERE ROCHEFORT-ARDENNE, ETA

BLISSEMENTS MATHOT B.V.B.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. F.94.0046.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 2 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 44 en 50, 5°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zoals het voor het 
aanslagjaar 1989 van toepassing was, 

doordat het hof van beroep dat uitspraak 
moest doen over de vraag of de op grond 
van artikel 70, § 2, van het B.T.W.-Wetboek 
opgelegde geldboeten al dan niet aftrek
baar zijn, gelet op artikel50, 5°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
steunt op de memorie van toelichting in
zake artikelll, § 3, 5°, van de wet van 20 
november 1962 houdende hervorming van 
de inkomstenbelastingen (dat ten grand
slag ligt aan die wetsbepaling); dat dit ar
tikel bepaalt dat, in het nieuwe stelsel, de 
personenbelasting, de voorheffingen, de 
provincie- en gemeentebelastingen die ge
vestigd zijn op de grondslag of het bedrag 
van die belasting, alsmede de provincie- en 
gemeenteopcentiemen op de roerende voor
heffing niet meer als aftrekbare bedrijfs
lasten worden beschouwd, maar dat die uit
sluiting aileen maar betrekking heeft op de 
vermelde belastingen, zodat de andere be
lastingen in verband met de uitoefening 
van het beroep die, uit dien hoofde, thans 
van de inkomsten worden afgetrokken, nog 
zullen worden afgetrokken (verkeersbelas
ting op de voor bedrijfsdoeleinden gebruikte 
voertuigen, ... ); dat het eraan toevoegt dat 
artikelll, § 3, 5°, weliswaar deals geld
boete betaalde sommen, verbeurdverkla
ringen en stra:ffen van alle aard, van de af
trekbare lasten uitsluit, maar de 
bewoordingen "straffen van alle aard" niet 
doelen op de verhogingen van die belas
tingen en heffingen welke het karakter van 
aftrekbare bedrijfslasten blijven behou
den; dat het hofvan beroep, om die stel
ling op de B.T.W.-geldboeten toe te pas
sen, onderscheid maakt tussen, enerzijds, 
de in artikel 70, §§ 1 tot 3, en § 5, van het 
B. T. W.-Wetboek bedoelde proportionele 
geldboeten die het karakter hebben van 
belastingverhogingen in de zin van arti
kel 334 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, en moeten worden be
schouwd als bedrijfsuitgaven (voor zover de 

belasting zelf aftrekbaar is), en, ander
zijds, de in artikel 70, § 4, van het B.T.W.
Wetboek bedoelde vaste geldboeten voor een 
of andere overtreding van dit wetboek die 
een strafkarakter hebben en echte geld
boeten zijn, en daaruit besluit dat artikel 
50, 5°, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen aileen maar betrekking heeft 
op de geldboeten met een strafkarakter; 
zulks is niet het geval met de geldboeten 
waarvan sprake is in artikel 70, § 2, van 
het B.T.W.-Wetboek, 

terwijl aftrekbare bedrijfsuitgaven of 
-lasten die zijn welke de belastingplich
tige tijdens het belastbaar tijdperk heeft ge
daan of gedragen om de belastbare inkom
sten te verkrijgen of te behouden en 
waarvan hij het bestaan en het bedrag ver
antwoordt door bewijskrachtige documen
ten ( ... ); de B.T.W. weliswaar een belas
ting op het omzetcijfer is overeenkomstig 
artikel1 van het B.T.W.-Wetboek, maar ze 
geen belasting is die de belastingplichti
gen moeten dragen daar zij, bij de inning 
van die belasting, alleen maar als tussen
persoon optreden tussen de uiteindelijke 
consument en de Staat; de B.T.W. die ver
schuldigd is op de leveringen van goede
ren en het verrichten van diensten ten be
zwarende titel in Belgie (dat wil zeggen een 
neutrale verrichting voor de belastingplich
tige) bijgevolg geen aftrekbare uitgave is in 
de zin van artikel 44 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, daar ze niet 
wordt gedragen om de belastbare inkom
sten te verkrijgen ofte behouden; zulks ook 
het geval is met de in artikel 70, § 2, van 
het B.T.W.-Wetboek bedoelde geldboeten die 
behoren bij de desbetreffende (B.T.W.) be
lasting; bovendien artikel50, 5°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat 
bepaalt dat "niet als bedrijfslasten wor
den aangemerkt : ( ... ) de als geldboeten be
taalde sommen, met inbegrip van trans
actionele geldboeten, verbeurdverklaringen 
en straffen van alle aard", geen onder
scheid maakt volgens de aard van de geld
boete, ongeacht of zij een vergoedend ka
rakter heeft dan wel een sanctie is, maar 
van de aftrekbare bedrijfslasten uitdruk
kelijk alle geldboeten uitsluit, ongeacht of 
zij het karakter van verhogingen of van 
strafhebben, zodat het arrest dat de geld
boete van artikel 70, § 2, van het B.T.W.
Wetboek, dat voorkomt in "hoofdstuk XI, 
Strafbepalingen; Mdeling I, Administra
tieve geldboeten" van dat wetboek, als af
trekbare bedrijfslasten beschouwt en de ar
tikelen 44 en 50, 5", van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen schendt : 
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Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat het geschil betrekking heeft 
op het belastingjaar 1989 en gaat "over 
de vraag of de op grond van artikel 70, 
§ 2, van het B.T.W-Wetboek opgelegde 
geldboeten al dan niet aftrekbaar zijn, 
gelet op artikel 50, 5o, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964)"; 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel50, 3° en 4°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) de be
lastingen opsomt die niet als be
drijfslasten kunnen worden aange
merkt; dat de belasting over de toe
gevoegde waarde er niet in voorkomt; 
dat daaruit valt af te leiden dat de be
lasting over de toegevoegde waarde, 
ingeval ze een op de winst van het 
belastingjaar drukkende last is, een af
trekbare bedrijfslast is; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel50, 5°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), in de ten 
tijde van de feiten toepasselijke be
woordingen, bepaalt dat niet als 
bedrijfslasten worden aangemerkt "de 
als geldboeten betaalde sommen, met 
inbegrip van transactionele geldboe
ten, verbeurdverklaringen en straf
fen van alle aard"; dat de oorsprong. 
van die tekst te vinden is in artikelll, 
§ 3, van de wet van 20 november 1962 
houdende hervorming van de inkom
stenbelastingen; dat uit de parlemen
taire voorbereiding van die wet blijkt 
dat de bewoordingen "straffen van alle 
aard" geen betrekking hebben op de 
sancties die bestaan in belasting
verhogingen, maar op sancties die het 
karakter van straffen hebben; dat, nu 
de in de artikel 70 van het B.T.W.
Wetboek bedoelde administratieve 
geldboeten, zoals te dezen, bestaan in 
een verhoging van de verschuldigde 
belasting, ze geen straffen zijn; 

Dat het hofvan beroep, door te be
slissen dat artikel 50, 5°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) geen betrekking heeft op de 

geldboete waarvan sprake is in arti
kel 70, § 2, van het B.T.W-Wetboek en 
ze als bedrijfslast aftrekbaar is, zijn 
beslissing naar recht heeft verant
woord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen : 

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

12 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 23 

1 e KAMER- 12 januari 1995 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
BEZOLDIGINGEN- VOORDELEN IN NATURA
WERKEND VENNOOT- BEGRIP. 

Een werkend vennoot in een besloten ven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid aan wie als dusdanig als be
drijfsinkomsten belastbare voordelen in 
natura kunnen worden toegekend, is on
der meer hij die in die vennootschap geld 
heeft belegd en er werkelijk en besten
dig werkt om een kapitaal dat hem ten 
dele toebehoort, te doen opbrengen (1). 
(Art. 27' § 2, 2°' W.I.B. 1964.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.94.0053.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 april 1994 door 

(1) Cass., 8jan. 1981, AR. nr. F 534 F (A C., 
1980-81, nr. 268). 
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het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 26, tweede lid, 2°, en 27, § 2, tweede 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, die te dezen van toepassing zijn, 
en die respectievelijk overeenstemmen met 
de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 33, 
tweede lid, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992, 

doordat het arrest beslist dat de voor
schotten in rekening-courant die de 
B.V.B.A. Electric Fair, waarvan eiser de 
vereffenaar was, aan hem had toegestaan, 
voor hem voordelen in natura waren die als 
bezoldingen van een werkend vennoot be
lastbaar zijn, op grond dat "de hoedanig
heid van vereffenaar van de bvba. Elec
tric Fair die door (eiser) wordt aangevoerd, 
niet tot gevolg heeft dat hij zijn hoedanig
heid van werkend vennoot in dezelfde ven
nootschap verliest, vermits hij na de be
slissing van 6 juli 1982 tot ontbinding van 
de vennootschap nog verschillende verrich
tingen heeft uitgevoerd die niet uitslui
tend die vereffening beoogden; dat im
mers ( ... ) uit zijn persoonlijke rekening
courant blijkt dat er verschillende aan
zienlijke bedragen zijn gestort die voort
komen uit voorschotten die de bvba. Elec
tric Fair heeft toegestaan (. .. ), waarbij de 
overdracht door de bvba. Electric Fair aan 
de nv. Electric Fair van 'haar onderne
ming voor electrische benodigdheden en in
stallaties' (. .. ) blijkbaar geen definitief einde 
heeft gemaakt aan de activiteiten van de 
overdragende vennootschap, vermits zij, na 
die datum, nog verschillende voorschot
ten aan (eiser) heeft toegestaan, inzonder
heid het bedrag van 3.000.000 frank(. .. ), 
zelfs al is die overdracht van fondsen ge
beurd te.n gevolge van de, niet gedagte
kende, overeenkomst van schuldoverdracht 
ten belope van hetzelfde bedrag, die tus
sen beide vennootschappen en (eiser), over
nemer genaamd, is gesloten (. .. ), eiser ver
schaft geen aanvaardbare uitleg voor de 
termijn die verlopen is tussen 6 juli 1982, 
tijdstip waarop tot de ontbinding van de 
bvba. is besloten, en 14 december 1984, da
tum van de werkelijke afsluiting, terwijl die 
veel vlugger had kunnen gebeuren, ver
mits (eiser) zowel meerderheidsaan
deelhouder was van beide vennootschap
pen, vereffenaar van de bvba. en afgevaar
digd bestuurder van nv. (. .. ); (eiser) toont 
niet aan dat 'de storting op zijn rekening 
een voorschot op het resultaat van de ver-

effening is, dat (hem) is toegestaan als be
langrijke meerderheidsaandeelhouder', zo
als hij beweert in zijn brief van 2 april1986 
aan de controleur van de belastingen (. .. ), 
terwijl (eiser) door die voorafname heeft 
doen blijken dat hij optrad als werkend 
vennoot en niet als vereffenaar (. .. ); zijn in 
conclusie overgenomen beweringen (. .. ) met 
betrekking tot het tenietgaan door schuld
vergelijking van de schuldvordering van de 
bvba. tegen haar aandeelhouder, bij de af
sluiting van de vereffening, evenmin door 
in de debatten overgelegde stukken wor
den bewezen, vermits op 14 december 1984 
nog een verschuldigd bedrag van 9.160.123 
frank opdook dat ruim hoger ligt dan het 
bedrag van 4.736.132 frank dat bestond op 
6 juli 1982, dag waarop tot de vereffening 
van de bvba. werd besloten; (. .. ) uit die ge
gevens volgt dat eiser (bepaalde) verrich
tingen heeft uitgevoerd, die buiten het ei
genlijke kader vallen van de gewone 
vereffening van een bvba., vermits, niet
tegenstaande de overdracht van de onder
neming aan de nv., de bvba. hem verder 
voorschotten in rekening-courant heeft ver
schaft, wat erop wijst dat de begunstigde 
een werkend vennoot was die voordelen in 
natura genoot in de zin van artikel 27, 
§ 2, 2°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, een voordeel dat niet zou 
zijn verleend aan een stille vennoot of aan 
een vereffenaar van een vennootschap die 
zich tot de vereffeningsverrichtingen zou 
hebben beperkt, noch aan een gewone 
meerderheidsaandeelhouder", 

terwijl de bezoldigingen van de werkende 
vennoten, ongeacht de schuldenaar, de om
schrijving, de modaliteiten voor vaststel
ling en toekenning ervan, alle bezoldigin
gen zijn die voor de begunstigde de 
opbrengst vormen van een beroepswerk
zaamheid, die als vennoot wordt uitgeoe
fend in vennootschappen die geen vennoot
schap op aandelen zijn, en, inzonderheid, 
voordelen van alle aard verkregen uit 
hoofde of naar aanleiding van het uitoefe
nen van de beroepswerkzaamheid; een wer
kend vennoot hij is die geld in een onder
neming heeft belegd en aktief deelneemt 
aan het dagelijks bestuur ervan en er wer
kelijk en bestendig werkt om een kapi
taal, dat hem ten dele toebehoort, te doen 
opbrengen; weliswaar noch de invereffe
ningstelling van een B.V.B.A., noch de om
standigheid dat een vereffenaar is aange
steld, eraan in de weg staan dat een 
vennoot, die de vereffenaar zelfkan zijn, tij
dens het tijdperk van de vereffening een 
werkend vennoot kan zijn in de zin van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen; de 
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vereffenaar evenwel, wanneer de vennoot
schap in vereffening al haar werkzaamhe
den aan een andere vennootschap heeft 
overgedragen, in die vennootschap niet 
meer werkelijk en bestendig kan werken 
om zijn kapitaal te doen opbrengen, ver
mits die vennootschap geen enkele werk
zaamheid meer uitoefent; geen van de door 
het arrest aangewezen omstandigheden 
aantoont dat eiser een activiteit als wer
kend vennoot verricht; meer bepaald de 
stijging van de voorschotten in rekening
courant, die de vennootschap in vereffe
ning aan eiser heeft toegestaan, niet aan
toont dat de vennootschap nog een activiteit 
uitoefent, noch dat eiser daarin nog wer
kelijk en bestendig werkt om het kapi
taal van die vennootschap te doen opbren
gen; daaruit volgt dat het arrest, dat heeft 
vastgesteld dat de B.V.B.A. Electric Fair op 
21 maart 1983 haar werkzaamheid had 
overgedragen aan de N.V. Electric Fair, uit 
de omstandigheden die het aanwijst niet 
kon afleiden dat eiser, vereffenaar van die 
vennootschap, een werkend vennoot er
van was en dat de voorschotten in 
rekening-courant, die de vennootschap in 
vereffening hem na de overdracht op 21 
maart 1983 heeft toegestaan, bezoldigin
gen als werkend vennoot waren, zonder 
vast te stellen dat eiser in de vennoot
schap in vereffening blijvend en werke
lijk werkt om het kapitaal van die ven
nootschap te doen opbrengen (schending 
van de artikelen 26, tweede lid, 2°, en 27, 
§ 2, 20, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de B.V.B.A. Electric Fair bij 
beslissing van 6 juli 1982 is ontbon
den en dat eiser als vereffenaar is aan
gesteld, dat die vennootschap bij over
eenkomst van 21 maart 1983 haar 
activiteit heeft overgedragen aan een 
andere vennootschap, dat de vereffe
ning op 14 december 1984 is afgeslo
ten, dat de B.V.B.Ana de ontbinding 
aan eiser verschillende voorschotten in 
rekening-courant had toegestaan en 
dat het bestuur oordeelt dat die ren
teloze voorschotten voor eiser een voor
deel in natura uitmaken dat belast
baar is als bedrijfsinkomsten van een 
werkend vennoot; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 20 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) be
drijfsinkomsten deze zijn die recht-

streeks of onrechtstreeks voortkomen 
uit activiteiten van alle aard, en in
zonderheid, volgens 2°, c, van dat ar
tikel, de verschillende bezoldigingen 
van werkende vennoten in een Bel
gische handelsvennootschap die geen 
vennootschap op aandelen is; dat in
gevolge artikel27, § 2, 2°, van dat wet
hoek tot die voordelen de voordelen 
van alle aard behoren die de werkend 
vennoot verkrijgt uit hoofde of naar 
aanleiding van zijn werkzaamheid; 

Overwegende dat, zoals het arrest 
aangeeft, een werkend vennoot in een 
besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, hij is die in die ven
nootschap geld heeft belegd en er wer
kelijk en bestendig werkt om een ka
pitaal dat hem te dele toebehoort, te 
doen opbrengen; 

Overwegende dat het hof van be
roep niet naar recht kon beslissen dat 
de voorschotten in rekening-courant, 
die de besloten vennootschap met be
perkte aansprakelijkheid aan eiser 
heeft overgemaakt, niettegenstaande 
de overdracht van haar werkzaam
heid aan een andere vennootschap, in
houden dat eiser de hoedanigheid van 
werkend vennoot bezat; 

Dat het middel gegrond is; 

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; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

12 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn; 
Th. Mschrift, Brussel. 
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Nr. 24 

1 e KAMER- 12 januari 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR RET ROF VAN BEROEP- TOE
PASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR RET ROF VAN BEROEP- BE
VOEGDREDEN VAN RET ROF VAN BEROEP
OMVANG. 

1 o De voorwaarden en het doel van de voor
ziening voor het hof van beroep inzake in
komstenbelastingen, alsmede de rol van 
dat rechtscollege zijn in de bijzondere be
palingen van de artt. 278 tot 286 W.I.B. 
(1964) en niet in a,rt. 1068 Ger. W. vast
gelegd (1). 

2° Daar het hof van beroep in eerste en laat
ste aanleg uitspraak doet over het be
roep van de belastingplichtige en de be
lastingen de openbare orde raken, moet 
het zelf over de zaak ten grande uitspraak 
doen binnen de perken van het eschil 
waarvan het kennis neemt, welk uok de 
nietigheid zij van de beslissing vr 1 de di
recteur (2). [Art. 278 W.I.B. (19 4).] 

(BELGISCRE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. ENTREPRISES FA VIER N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.94.0061.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1994 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : 
In zoverre het middel schending van 

artikel1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek aanvoert : 

Overwegende dat de voorwaarden 
en het doel van het beroep inzake in
komstenbelastingen bij het hof van be
roep, alsmede de rol van dat rechts
college, zijn vastgelegd in de bijzondere 

(1) en (2) Cass., 14 dec. 1989, A.R. nr. F 1015 
F (A.C., 1989-90, nr. 246). 

bepalingen van de artikelen 278 tot 
286 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964); 

Dat, nu artikel 1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek niet van toepas
sing is op die rechtspleging, het mid
del faalt naar recht in zoverre het 
schending van die bepaling aanvoert; 

In zoverre het middel schending van 
artikel 278 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) aan
voert; 

Overwegende dat, daar het hof van 
beroep in eerste en laatste aanleg uit
spraak doet over het beroep van de be
lastingplichtige en de belastingen de 
open bare orde raken, het zelf over de 
zaak ten gronde uitspraak moet doen 
binnen de perken van het geschil 
waarvan het kennnis neemt, welke 
ook de nietigheid zij van de beslis
sing van de directeur; 

Dat het arrest zich derhalve ten on
rechte beperkt tot nietigverklaring van 
die beslissing; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
de beslissing van de gewestelijk di
recteur der belastingen nietig ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest, houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Luik. 

12 januari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : mevr. Charlier - Anders
luidende conclusie (3) van de h. de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

(3) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van het cassatieberoep, daar het van oor
deel was dat het middel, op grand van art. 388 
W.l.B. (1992) niet ontvankelijk was, omdat het al
leen schending van art. 278 W.I.B. (1964) aan
voerde, terwijl het hofvan beroep in 1994 uit
spraak had gedaan, zodat het middel zich had 
moeten beroepen op schending van art. 377 W.l.B. 
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Nr. 25 

1 e KAMER - 13 januari 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKO
HIERING- PRINCIPIEEL VERSCHULDIGDE 
BASISBELASTING- VERMELDING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGBILJET -
PRINCIPIEEL VERSCHULDIGDE BASIS
BELASTING- VERMELDING. 

1 o en 2° Noch het kohier, noch het aanslag
biljet moeten uitdrukkelijk melding ma
ken van het bedrag van de principieel ver
schuldigde basisbelasting, waarmede de 
voorheffingen en voorafbetalingen nog niet 
zijn verrekend. (Art. 365 W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1992 door 
het Hofvan Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 365 W.I.B./92 (vroe
ger art. 266 W.I.B., zoals gewijzigd door ar
tikelen 30, para. 5, 3 Wet 15 juli 1966 en 
art. 81 Wet van 25 juni 19"13), 393 W.I.B./92 
(vroeger art. 294 W.I.B.), zoals gewijzigd 
door art. 21 Wet 10 februari 1981) en 304, 
para. 2, al. 1 W.I.B./92 (vroeger artikel211, 
para. 2, al. W.I.B./92, zoals gewijzigd door 
art. 35 Wet 4 augustus 1986 en de art. 300 
en 321 Wet 22 december 1990), 

doordat : a) het Hof overweegt dat de "in
kohiering behoort tot de categorie van de 
verrichtingen die betrekking hebben op de 
invordering van de belastingen, en der
halve tot doel hebben de administratie toe 

(1992), nu laatstbedoeld art. 377, althans wat het 
tweede lid betreft, krachtens art. 3 Ger.W., van 
toepassing is op de hangende rechtsgedingen. 
(Art. 46 W. van 28 juli 1992; Cass., 17 maart en 
3 okt. 1989,AC., 1988-89, nr. 408, en 1989-90, nr. 
93; zie ook Cass., 18 sept. 1992, A.R. nr. F.1944.N, 
en 10 dec. 1992, A.R. nr. F.1210.N, ibid., 1991-
92, nrs. 622 en 784, en Cass., 24 feb. 1994, A.R. 
nr. C.93.0106.F, ibid., 1994, nr. 94.) 

te laten de betaling te eisen en tot invor
dering over te gaan (Cass., 17 juni 1929, 
Pas., 1929, I, 246)"; b) het Hofverder stelt 
dat "derhalve het vestigen van de aan
slag, die uitvoerbaar wordt door de inko
hiering van het verschuldigd bedrag aan 
belastingen na de gehele of gedeeltelijke 
verrekening van de reeds ge!nde voorhef
fingen, een administratieve handeling is die 
wordt voorafgegaan door een reeks an" 
dere verrichtingen"; (i) "dat vooreerst de ad
ministratie met naleving van de terzake 
voorgeschreven procedure en met eerbie
diging van de bewijsmiddelen, de grand
slag voor de belastingheffing dient vast te 
stellen"; (ii) "dat vervolgens aan de hand 
van de toepasselijke belastingtarieven het 
bedrag van de verschuldigde belastingen 
dient bepaald en gekweten door de verre
kening van het bedrag van de ge!nde, al 
dan niet terugbetaalbare voorheffingen en 
van de voorafbetalingen"; c) dat het Hof, ge
let op het voorgaande, eveneens overweegt 
"dat indien het resultaat van voorgaande 
bewerking negatief is, dient gehandeld 
overeenkomstig artikel211, para. 2, lid 1, 
W.I.B. (art. 304, para. 2, al. 1, W.I.B./92 en 
alsdan outlasting wordt verleend van het 
bedrag dat teveel werd geheven"; d) dat 
"echter ingeval het resultaat positiefis, de 
administratie een iningstitel zijnde het ko
hicr, waardoor de inning van het verschul
digde supplement mogelijk wordt, in het le
ven roept, overeenkomstig artikel 266 
W.I.B. (art. 365 W.I.B./92)"; e) dat hieruit 
volgt dat "de opname van het totale ver
schuldigde bedrag aan belastingen in het 
kohier en in het aanslagbiljet, dat een ge
trouwe weergave van het uitvoerbaar ver
klaard kohier dient te zijn, door geen en
kele wettelijke bepaling is voorgeschreven", 

derde onderdeel, het hof door te stellen 
dat de "opname van het verschuldigde be
drag ~ •.n belastingen in het kohier en in 
het aa 3lagbiljet, dat een getrouwe weer
gave v",n het uitvoerbaar verklaard ko
hier dient te zijn, door geen enkele wette
lijke bepaling is voorgeschreven, miskent 
dat overeenkomstig artikel365 W.I.B./92 de 
personenbelasting, als een geheel, en niet 
enkel ten dele bij wijze van inkohiering 
dient te worden geheven (schending van ar
tikel 365 W.I.B./92); 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 365 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992 niet voorschrijft dat het 
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kohier en het aanslagbiljet uitdruk
kelijk melding maken van het bedrag 
van de principeel verschuldigde basis
belasting, waarmede de voorhe:ffin
gen en voorafbetalingen nog niet zijn 
verrekend; 

Dat de appelrechters die zulks be
slissen, de in het onderdeel aangewe
zen wetsbepalingen niet schenden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de "memorie van weder
antwoord" die slechts de ontvankelijk
heid van het middel betreft, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

13 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mrs. Claeys Bouuaert. 

Nr. 26 

1 e KAMER - 13 januari 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR- OORSPRONKELIJKE AANSLAG
VERNIETIGING WEGENS PRESCRIPTIE - VES
TIGING NIEUWE AANSLAG- BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR IN VERBAND MET DE NIEUWE 
AANSLAG- GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DE 
EERSTE BESLISSING. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- OOR
SPRONKELIJKE AANSLAG- BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR - VERNIETIGING WEGENS 
PRESCRIPTIE - VESTIGING NIEUWE AANSLAG 
- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR INVER
BAND MET DE NIEUWE AANSLAG- VOORZIE
NING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
BEVOEGDHEID. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - BELASTINGZAKEN- BESLIS
SING VAN DE DIRECTEUR- VERNIETIGING
REDEN- WIJZIGING- HOF VAN BEROEP
BEVOEGDHEID. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- GEZAG VAN GEWIJSDE- DIRECTE BELAS
TINGEN. 

1 o, 2° en 3° Het gezag van gewijsde ver
bonden aan een beslissing van een direc
teur die een aanslag nietig verklaart om
dat hij werd gevestigd in strijd met een 
regel betreffende de prescriptie, staat er
aan in de weg dat een hof van beroep, bij 
de beoordeling van de vervangende aan
slag, de reden van de nietigverklaring van 
de oorspronkelijke aanslag wijzigt (1). 

4 o Het algemeen rechtsbeginsel van het ge
zag van gewijsde inzake directe belastin
gen wordt miskend door het hof van be
roep dat, bij de beoordeling van een 
vervangende aanslag, de in de beslis
sing van de directeur aangegeven reden 
van nietigverklaring van de oorspronke
lijke aanslag wijzigt (2). 

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

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 23, 24, 25 en 26 
van het gerechtelijk wetboek, namelijk van 
het gezag van gewijsde verbonden aan de 
directoriale beslissing d.d. 11 december 
1985 en van artikel 259, tweede lid, Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, gecotir
dineerd door het K.B. d. d. 26 februari 1964 

(1) en (2) Zie Cass., 23 okt. 1980 (A. C., 1980-
81, nr. 122), Cass., 3 mei 1973 (A.C., 1973, 840); 
Cass., 29 juni 1972 (A. C., 1972, 1046), en Cass., 
30 april1970 (A. C., 1970, 805), en de rede van 
eerste adv.-gen. P. Mahaux op 1 sept. 1971, "Het 
rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wet
hoek" (A.C., 1971, 48-50). 
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en gewijzigd door art. 37 van 22 decem
ber 1977 (B.S. 24 december 1977) (arti
kel 354, tweede lid W.I.B. 1992), 

doordat het Hof beslist dat de geweste
lijke directeur (in de directoriale beslis
sing van 11 december 1985), om op een an
dere grond dan de door de taxatie
ambtenaar ingeroepen grond te besluiten 
tot een tijdig gevestigde aanslag, geens
zins tot de vernietiging van de oorspron
kelijke aanslag diende over te gaan, daar 
hij in het kader van de legaliteitscontrole 
van de oorspronkelijke aanslag terzake be
schikt over het recht van substitutie van 
motieven, en dat de gewestelijke direc
teur (in zijn directoriale beslissing van 13 
oktober 1988) zich er dus mee had kun
nen vergenoegen vast te stellen dat op het 
ogenblik van de vestiging van de aanslag 
het recht daartoe over te gaan nog niet ver
vallen was, niet op grond van het bepaalde 
in artikel259, tweede lid, W.I.B. (1964) (ar
tikel 354, tweede lid, W.I.B. 1992), zoals 
verkeerdelijk door de taxatieambtenaar 
aangenomen, maar op grond van het be
paalde in artikel263, § 1, 4°, W.I.B. (1964) 
(artikel358, § 1, 4°, W.I.B. 1992), nu in de 
thesis van de gewestelijke directeur de ad
ministratie op 2 september 1983 kennis 
kreeg van de bewijskrachtige gegevens, zo
dat op 12 december 1983, datum van de in
kohiering van de oorspronkelijke aanslag, 
de termijn voorzien in bedoelde wetsbepa
ling nog niet verstreken was en het Hof 
daaruit afleidt dat wanneer in casu de ge
westelijke directeur in zijn beslissing van 
11 december 1985 de oorspronkelijke aan
slag vernietigd heeft, hij zulks inderdaad 
niet deed om reden van verjaring van het 
recht de aanslag te vestigen, enig motief 
dat een nieuwe aanslag op grond van ar
tikel 260 W.I.B. (1964) (artikel 355 W.I.B. 
1992) uitsluit, maar dat grondig ingezien de 
beslissing van de gewestelijke directeur d.d. 
11 december 1985 niets anders doet dan de 
oorspronkelijke aanslag vernietigen we
gens een gebrekkige motivering nopens de 
geldige inkohiering binnen de daartoe be
schikbare termijn, 

terwijl, eerste onderdeel, de geweste
lijke directeur (en niet de taxatieambtenaar 
zoals het Hofin zijn overweging vermeldt), 
in zijn directoriale beslissing van 11 de
cember 1985 de eerste aanslag ingeko
hierd onder artikel 330281 van de ge
meente Hoeilaert, uitspraak doende over de 
grieven vermeld in het bezwaarschrift d.d. 
31 januari 1984, integraal heeft onthe
ven om reden dat de aanslag onrechts
geldig gevestigd werd wegens schending 
van artikel 259, tweede lid, W.I.B. (1964) 

(artikel 354, tweede lid, W.I.B. 1992); zo
dat het Hof niet rechtsgeldig kon beslis
sen dat de gewestelijke directeur in zijn 
eerste directoriale beslissing van 11 de
cember 1984 de oorspronkelijke aanslag 
niet vernietigd heeft om reden van verja
ring maar dat de directeur in deze beslis
sing niets anders heeft gedaan dan de oor
spronkelijke aanslagen vernietigen wegens 
een gebrekkige motivering nopens de gel
dige inkohiering binnen de daartoe be
schikbare termijn, zonder schending van 
het gezag van gewijsde verbonden aan de 
directoriale beslissing van 11 december 
1985 (schending van de artikelen 23, 24, 25 
en 26 van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het gezag van gerechtelijk gewijsde ver
bonden aan de directoriale beslissing van 
11 december 1985); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat : 1. de administratie ver
klaart op 2 september 1983 kennis te 
hebben gekregen van een belastbaar 
bestanddeel betre:ffende het aanslag
jaar 1980; 2. op 12 december 1983, met 
verwijzing naar artikel 259, § 2, van 
het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen (1964), een aanslag werd ge
vestigd voor het aanslagjaar 1980; 3. 
op 11 december 1985 de aanslag "in
tegraal ontlast (werd) om reden dat hij 
onrechtsgeldig gevestigd werd we
gens schending (van) artikel259, 2e 
lid"; 4. de administratie op 18 decem
ber 1985 een bericht van wijziging 
heeft gestuurd en op grond van arti
kel 260 van het genoemde wetboek op 
3 maart 1986 een nieuwe aanslag 
heeft gevestigd; 

Overwegende dat de directeur als 
enige grond van zijn beslissing van 11 
december 1985 aangeeft dat de aan
vankelijke aanslag "onrechtsgeldig" 
werd gevestigd wegens schending van 
artikel 259, tweede lid, van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen 
(1964); dat hij aldus eenduidig oor
deelt dat de aanslag niet tijdig was ge
vestigd omdat bedrog niet bewezen 
was en de verlengde termijn derhalve 
niet nuttig kon worden gebruikt; 
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Overwegende dat het gezag van het 
gewijsde, verbonden aan een beslis
sing van een directeur die een aan
slag nietig verklaart omdat hij werd 
gevestigd in strijd met een regel be
tre:ffende de prescriptie, eraan in de 
weg staat dat een hofvan beroep, bij 
de beoordeling van de vervangende 
aanslag, de reden van de nietigver
klaring van de oorspronkelijke aan
slag wijzigt; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de directeur 
"zich er ( ... ) mee had kunnen verge
noegen (op 11 december 1985) vast te 
stellen dat op het ogenblik van de ves
tiging van de aanslag het recht daar
toe over te gaan, nog niet vervallen 
was (op grand van artikel263, § 1, 4°, 
W.I.B.)", oordeelt dat de beslissing van 
de gewestelijke directeur van 11 de
cember 1985 "niets anders doet dan de 
oorspronkelijke aanslag vernietigen 
wegens een gebrekkige motivering no
pens de geldige inkohiering binnen de 
daartoe beschikbare termijn"; 

Dat het aldus het in het onderdeel 
aangewezen algemeen rechtsbegin
sel van het gezag van gewijsde in
zake directe belastingen miskent; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

13 januari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaten :mrs. Claeys Bmiuaert; Tourni
court, Brussel. 

Nr. 27 

3e KAMER- 16 januari 1995 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZA
KEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GE
SCHONDENWETTELIJKE BEPALINGEN -ART. 
1134 B.W.- HUUROVEREENKOMST- ONTBIN
DING - GEEN ANDERE VERMELDINGEN -
ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL -ART. 
1080, GERW. 

Aan art. 1080 Ger. W., in zoverre dit voor
schrijft in het verzoekschrift tot cassatie 
de geschonden wettelijke bepalingen te 
vermelden, wordt niet voldaan wanneer 
alleen art. 1134 B. W: als geschonden wets
bepaling wordt aangegeven, terwijl het 
middel het bestreden vonnis verwijt de re
gels van de ontbinding van de huurover
eenkomst te hebben miskend (1). (Art. 
1080 Ger.W.) 

(MEDILO T. KLINIEK HEILIGE FAMILIE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0218.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 december 1993 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Dender
monde; 

Gelet op de beschikking door de eer
ste voorzitter genomen op 29 decem
ber 1994, waarbij de zaak naar de 
derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel aan 

de appelrechter verwijt te hebben be
slist dat de litigieuze overeenkomst 
ontbonden is op grand dat beide par
tijen nagelaten hebben hun verbinte
nissen te goeder trouw uit te voeren; 

Dat een dergelijke grief inhoudt dat 
het hof van beroep de regels van de 
ontbinding van de huurovereenkomst 
heeft miskend; 

(1) Zie : Cass., 10 feb. 1995, A.R. nr. 
C.93.0072.N, (AC., 1994-95, nr. 83); Cass., 6juni 
1985, A.R. nr. 1689 (ibid., 1984-85, nr. 608). 
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Dat het onderdeel dat alleen arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
als geschonden wetsbepaling aanwijst 
niet ontvankelijk is, zoals door ver
weerster wordt opgeworpen; 

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

zoverre het schending aanvoert van de 
motiveringsplicht, het Hof verplicht tot 
een onderzoek van het recht zelf, te 
weten, de vereisten van artikel 1184 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat in burgerlijke za
ken, de rechter bij afwezigheid van een 
daartoe strekkende conclusie niet er
toe verplicht is alle elementen te ver
melden die de toepassing verantwoor
den van de wetsbepaling die hij 
toepast; 

Dat te dezen niet blijkt dat eiseres 
voor de feitenrechter had opgewor
pen dat de tekortkomingen niet zwaar
wichtig genoeg waren; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

16 januari 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Boes - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Gryse en Geinger. 

Nr. 28 

1e KAMER- 19 januari 1995 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - BEG RIP EN 
AARD VAN EEN REDEN- BURGERLIJKE ZA
KEN- 'IEGENSTRIJDIGE REDENEN- BEGRIP. 

2° VERBINTENIS - VERBINTENIS ONDER 
VOORWAARDE- ONTBINDENDE VOORWAARDE 
- TERUGWERKENDE KRACHT. 

1 o Een tegenstrijdigheid in de motivering 
waarvan het onderzoek noopt tot toet
sing aan wettelijke bepalingen, komt niet 
neer op een gebrek aan redenen en is dus 
geen schending van art. 9 (oud) Gw. (1) 

2° Art. 1183, eerste lid, B. W bepaalt dat een 
ontbindende voorwaarde die is welke, bij 
haar vervulling, de verbintenis teniet doet 
en de zaken herstelt in dezelfde toestand 
also{ er geen verbintenis had bestaan (2). 

(EXTERBEL N.V. 
T. HALDENVERWERTUNG{S) GMBH-H.KS.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0198.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet van 7 februari 
1831, die bij de uitspraak van het arrest 
van kracht was, thans artikel 149 van de 
op 17 februari 1994 gecoordineerde Grand
wet, en van de artikelen 1134, 1168, 1178, 
1179, 1183 en 1184, eerste en tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de over
eenkomst van 29 november 1986 uitwer
king moet krijgen en eiseres bijgevolg ver
oordeelt om aan verweerster het bedrag 
van 200.000 DM te betalen, dat is de 
overnameprijs van de overeenkomst van 24 
juli 1986, en ook alle kosten die verweerster 
tot 30 november 1986 heeft gemaakt, te we
ten 2.041.004 frank, en de tegenwaarde in 
Belgische frank van 21.476,63 DM ver
meerderd met de gerechtelijke interest te
gen de wettelijke rentevoet sedert 11 juni 
1987, nadat het had vastgesteld dat ver
weerster tot de vervulling van de ontbin
dende voorwaarde van de overeenkomst 
van 29 november 1986 had bijgedragen, dat 
zij met andere woorden de ontbinding er
van op foutieve wijze had veroorzaakt; "dat 

(1) Cass., 14 dec. 1990,A.R. nr. 7176 CA.C., 
1990-91, nr. 204). 

(2) Zie : DE PAGE, Traite, I, nr. 166; MARTY, RAY
NAUD en JESTAZ, Droit civil, Les obligations, dl. 2, 
Le regime, 78; PLANIOL, RIPERT en BOULANGER, 
Traite de droit civil, II, 510. 
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ge!ntimeerde (thans verweerster), door de 
verdere uitvoering van het werk te verhin
deren, door de voorwaarden van de over
eenkomst te wijzigen en door eigenmach
tig de plaats vanS ... te willen innemen, 
foutief is opgetreden om de vervulling van 
de ontbindende voorwaarde te bewerkstel
ligen, en door haar toedoen de uitvoering 
van de overeenkomst van 29 november 
1986 onmogelijk heeft gemaakt in zoverre 
zij het exploitatierecht aan appellante 
(thans eiseres) overdroeg; dat zij derhalve 
niet kan eisen dat de rechten en verplich
tingen uit de oorspronkelijke overeenkomst 
van 24 juli 1986 in haar voordeel opnieuw 
gelden, nu de wil van de partijen om de 
oude verbintenissen door nieuwe te ver
vangen overigens vaststaat" (zie arrest blz. 
5), 

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrij
dig is te zeggen, enerzijds, (blz. 5) dat ver
weerster heeft "bijgedragen tot de vervul
ling van de ontbindende voorwaarde" nu zij 
"door haar toedoen de uitvoering van de 
overeenkomst van 29 novemebr 1986 on
mogelijk heeft gemaakt in zoverre zij het 
exploitatierecht aan (eiseres) overdroeg" en 
te beslissen, anderzijds, dat de overeen
komst van 29 november 1986 "uitwerking 
moet krijgen", en bijgevolg eiseres te ver
oordelen om aan verweerster de bedra
gen van 200.000 DM, 21.476,63 DM en 
2.014.004 frank te betalen, dat is de prijs 
van de overname van de exploitatie van de 
voornoemde terrils en de kosten die ver
weerster tot dan heeft gemaakt; het ar
rest, in zoverre het stoelt op tegenstrij
dige motieven en op een tegenstrijdigheid 
tussen de motieven en het dictum, niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet v66r 
de nieuwe cotirdinatie van 17 februari 
1994); artikel1168 van het Burgerlijk Wet
hoek bepaalt dat: "een verbintenis voor
waardelijk is, wanneer men deze doet af
hangen van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op 
te schorten totdat de gebeurtenis zal plaats
hebben, hetzij door ze teniet te doen, naar
gelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet 
plaatsheeft" en artikel 1178 daaraan toe
voegt dat: "de voorwaarde wordt geacht 
vervuld te zijn, wanneer de schuldenaar die 
zich onder die voorwaarde verbonden heeft, 
zelf de vervulling ervan verhinderd heeft"; 
volgens artikel 1183 van hetzelfde wet
hoek een ontbindende voorwaarde is welke, 
bij haar vervulling, de verbintenis teniet 
doet, en de zaken herstelt in dezelfde toe
stand alsof er geen verbintenis had be
staan; het arrest te dezen heeft geoordeeld 

dat de overeenkomst van 29 november 
1986, waarbij eiseres van verweerster de 
overeenkomst van 24 juli 1986 overnam, 
die aan laatstgenoemde het uitzeven van de 
terrils toewees, onder de ontbindende voor
waarde was gesloten dat eiseres van de on
derneming S.B.M. de zeefinstallatie kon 
overnemen, met andere woorden, dat het 
contract teniet zal worden gedaan indien ei
seres die installatie niet kan overnemen; 
het arrest bijgevolg, waar het vaststelt dat 
die ontbindende voorwaarde is vervuld door 
de fout van verweerster die de totstand
koming van .de overeenkomst van 29 no
vember 1986 heeft verhinderd, noodzake
lijk diende te beslissen dat die overeen
komst was tenietgedaan (artikel 1183 van 
het Burgerlijk Wetboek) en geacht werd 
nooit te hebben bestaan, nu de vervulde 
voorwaarde terugwerkt tot op de dag 
waarop de verbintenis is aangegaan (arti
kel1179 van het Hurgerlijk Wetboek); daar
uit volgt, 

eerste onderdeel, dat het arrest, door te 
beslissen dat de overeenkomst van 29 no
vember 1986 uitwerking diende te krij
gen en dat eiseres de daarin bepaalde be
dragen aan verweerster moest betalen, 
niettegenstaande de ontbindende voor
waarde van die overeenkomst was ver
vuld, de aard van een verbintenis onder 
ontbindende voorwaarde en de gevolgen 
van het vervullen van die voorwaarde mis
kent (schending van de artikelen 1168, 1179 
en 1183 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, dat het arrest, door ei
seres tot uitvoering van de bedingen van de 
overeenkomst van 29 november 1986 te 
dwingen, hoewel het overigens heeft vast
gesteld dat die overeenkomst door de fout 
van verweerster was ontbonden, even
eEms voornoemd artikel 1178 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt, en oak artikel 
1184, eerste en tweede lid, van hetzelfde 
wetboek, krachtens welke alle gevolgen van 
de ontbinding van de overeenkomst ten 
laste worden gelegd van de partij die haar 
verbintenis niet nakomt; 

derde onderdeel, dat het arrest, door ei
seres te veroordelen tot uitvoering van de 
verbintenissen uit de overeenkomst van 29 
november 1986, niettegenstaande haar ont
bindende voorwaarde is vervuld, de bin
dende kracht van die overeenkomst, en in
zonderheid van haar artikel 4, miskent 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
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Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde griefvan tegenstrijdig
heid geen verband houdt met het vor
mvoorschrift van het oude artikel 97 
van de Grondwet; dat de aangevoerde 
tegenstrijdigheid niet gelijkstaat met 
het ontbreken van een reden, maar 
dat het onderzoek ervan noopt tot toe
passing van de wetsbepalingen; 

Dat het onderdeel, in zoverre het de 
schending van die grondwettelijke be
paling aanvoert, niet ontvankelijk is, 

Overwegende dat het hofvan be
roep, voor het overige, oordeelt dat de 
overeenkomst van 29 november 1986, 
waarbij eiseres de overeenkomst van 
24 juli 1986 van verweerster heeft 
overgenomen, waarbij aan laatstge
noemde het uitzeven van de terrils 
werd toevertrouwd, onder ontbindende 
voorwaarde was gesloten en dat die 
was vervuld, zodat de uitvoering van 
de overeenkomst van 29 november 
1986 onmogelijk was geworden; 

Overwegende dat artikel 1183, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat een ontbindende voorwaarde 
die is welke, bij haar vervulling, de 
verbintenis teniet doet, en de zaken 
herstelt in dezelfde toestand alsof er 
geen verbintenis had bestaan; 

Overwegende dat het arrest, bijge
volg, niet naar recht beslist dat de 
overeenkomst van 29 november 1986 
uitwerking moet krijgen en dat eise
res de daarin ten voordele van ver
weerster bepaalde bedragen moet be
talen; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
ontvankelijk is, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het beslist 
dat de overeenkomst van 29 novem
ber 1986 uitwerking moet krijgen, het 
eiseres tot de uitvoering ervan veroor
deelt en geen uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 

beslissing daaromtrent aan de feiten
recher over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Ber
gen. 

19 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier- Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 29 

1 e KAMER- 19 januari 1995 

1 o NATUURRAMP- AANVRAAG TOT FINAN
CrELE TEGEMOETKOMING- 'IERMIJN VAN IN
DIENING- BEWIJSSTUKKEN- 'IERMIJN VAN 
UITSLUITING - BESLISSING VAN DE 
PROVINCIEGOUVERNEUR - VOORZIENING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP- OVERLEGGING 
VAN DE BEWIJSSTUKKEN- ONTVANKELIJK
HEID VAN DE AANVRAAG. 

2° NATUURRAMP- SCHADE- HERSTEL
SCHADELOOSSTELLING- FINANCIELE TEGE
MOETKOMING VAN DE STAAT- VASTSTEL
LING. 

1 o Door de voorziening voor het hof van be
roep wordt de beslissing van de provincie
gouverneur, waarbij de aanvraag tot fi
nanciele tegemoetkoming voor door 
natuurrampen aan private goederen ver
oorzaakte schade niet-ontvankelijk werd 
verklaard wegens niet-overlegging van be
paalde bewijsstukken, opnieuw in het ge
ding gebracht; wanneer het hof van be
roep vaststelt dat die stukken intussen 
zijn overgelegd, kan het de oorspronke
lijke aanvraag, die is ingediend v66r het 
verstrijken van de op straffe van uitslui
ting voorgeschreven termijn, ontvanke
lijk verklaren (1). (Artt. 2 en 24 wet 12 
juli 1976; artt. 4 en 5 K.B. 18 aug. 1976.) 

(1) Zie Cass., 27 okt. 1983, Rev. Not. B., 1984, 
73. 
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2° Niet naar recht verant'woord is de be
slissing van de rechter die de Staat ver
oordeelt om aan de getroffene van een na
tuurramp een met zijn totale schade 
overeenstemmend bedrag te betalen, zon
der rekening te houden met de 
berekeningswijze en het abattement van 
de wet (2). (Art. 10 wet 12 juli 1960.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. VERKEERSWEZEN 
EN OVERHEIDSBEDRIJVEN T. LEVEQUE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0224.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1992 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 3, 4, 5, 6, § 1, 8, § 1, 17, 19 en 24 
van de wet van 12 juli 1976 betreffende het 
herstel van zekere schade veroorzaakt aan 
private goederen door natuurrampen, 1, 4 
en 5 van het koninklijk besluit van 18 au
gustus 1976 tot vaststelling van de vorm en 
de termijn van indiening der aanvragen tot 
financiele tegemoetkoming wegens schade 
aan private goederen veroorzaakt door na
tuurrampen (algemene rampen of 
landbouwrampen), 

doordat het arrest vaststelt dat verweer
der verzuimd heeft tijdig en binnen een re
delijke termijn de bij artikel 4, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van .18 augus
tus 1976 vereiste bewijsstukken over te leg
gen aan de provinciegouverneur, en zegt 
dat de oorspronkelijke aanvraag terecht 
niet ontvankelijk is verklaard; dat het ver
volgens de aanvraag die in hager beroep ge
staafd werd met de wettelijk vereiste ge
tuigschriften ontvankelijk en gegrond 
verklaart binnen de perken van de bevin
dingen van het op verzoek van de provincie
gouverneur opgemaakte deskundigen
verslag, op grand " ... dat ... artikel 24 van de 
wet van 12 juli 1976 aan iedere partij die 
een voorziening heeft ingesteld de moge
lijkheid biedt om alle punten van de be
streden beslissing opnieuw ter sprake te 
brengen, ... dat (verweerder) terecht be
toogt dat zijn in hager beroep gedane aan
vraag niet nieuw is ten opzichte van zijn 

(2) Cass., 3juni 1993,A.R. nr. 9607 (A.C., 1993, 
nr. 268). 

oorspronkelijk verzoek, aangezien zij uit
sluitend betrekking heeft op de vergoe
ding van dezelfde schade binnen de door de 
deskundige in zijn verslag aangegeven per
ken, zodat er geen uitsluitingsgrond be
staat; ... dat bovendien aan (verweerder) 
weliswaar nalatigheid kan worden verwe
ten, maar dat deze geen grand kan zijn tot 
verwerping van de aanvraag, daar de aan
vrager van de tegemoetkoming (thans ver
weerder), zoals te dezen, oak al is het laat
tijdig, de gevraagde bewijsstukken overlegt; 
de door de wet voor de indiening van die 
stukken bepaalde termijn niet op straffe 
van uitsluiting is voorgeschreven en dat de 
overgelegde getuigschriften een juist beeld 
van (verweerders) situatie geven op het 
ogenblik van de schade, wat vereist is om 
recht te hebben op de financiele tegemoet
koming van het Nationaal Fonds voor al
gemene rampen (artikel5, § 1, van de wet); 
... dat uit die gegevens en overwegingen 
volgt dat de oorspronkelijke aanvraag, die 
thans met de wettelijk vereiste getuig
schriften is gestaafd, ontvankelijk en ge
grond is binnen de door de deskundige in 
zijn verslag aangegeven perken", 

terwijlluidens artikel 17, § 1, van de wet 
van 12 juli 1976 de aanvraag tot finan
ciele tegemoetkoming gericht wordt aan de 
gouverneur van de provincie en luidens ar
tikel 19 van voormelde wet het onderzoek 
van de aanvraag wordt gedaan door de 
provinciegouverneur die daarover uitspraak 
doet; artikel 5, § 1, van het koninklijk be
sluit van 18 augustus 1976, dat genomen 
is ter uitvoering van artikel17, § 4, van de 
wet van 12 juli 1976 bepaalt dat "de aan
vraag tot tegemoetkoming, op strafvan uit
sluiting, moet ingediend worden voor het 
verstrijken van de zesde maand volgend op 
de maand waarin het koninklijk besluit, be
doeld in artikel 2, § 2, van de wet van 12 
juli 1976, in het Belgisch Staatsblad is be
kendgemaakt"; het te dezen gaat om het 
koninklijk besluit van 6 januari 1981 waar
bij het litigieuze schadegeval als een alge
mene ramp wordt erkend; dit koninklijk be
sluit is bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 3 februari 1981, zodat de 
termijn van zes maanden, bedoeld in voor
meld artikel5, § 1, van het koninklijk be
sluit van 18 augustus 1976, te dezen ver
streek op 31 augustus 1981; artikel1 van 
het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 
bepaalt dat de aanvragen tot tegemoetko
ming moeten ingediend worden in de vor
men en volgens de wijzen die zijn bepaald 
in dit koninklijk besluit; artikel 4 van voor 
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meld koninklijk besluit bepaalt dat "de aan
vraag tot tegemoetkoming moet gesteund 
worden door alle bewijsstukken tot sta
ving van de hoedanigheid van de aanvra
ger alsmede het bestaan en de omvang van 
de schade, zoals getuigschriften van na
tionaliteit, 000 uittreksel uit het handelsre
gister, 000 processen-verbaal van vaststel
ling en schatting der schade, 00 0 facturen, 00 0 

voor eensluidend verklaarde afschriften van 
de op het ogenblik der teistering lopende 
verzekeringscontracten ooo"; de aldus met 
stukken te bewijzen gegevens van essen
tieel belang zijn voor de bepaling van het 
tijdstip waarop het recht op de financiele 
tegemoetkoming ontstaat, zoals volgt uit de 
artikelen 3, 4, 5, 6 en 8 van de wet van 12 
juli 1976, waarbij dit recht onderworpen 

, wordt aan voorwaarden betre:ffende : a) de 
aard van de goederen (artikel 3), waar
van sommige zijn uitgesloten (artikel4, 1°, 
2° en 3°), en de aard van de risico's, 
waarbij die welke normaal door 
verzekeringscontracten kunnen worden ge
dekt uitgesloten zijn (artikel 4, 4 °); 
b) de hoedanigheid van eigenaar van de 
goederen (artikel 5); c) de nationaliteit en 
de.verblijfplaats van degenen die op de te
gemoetkoming aanspraak kunnen maken 
of de aard van hun bedrijvigheden (arti
kel 6, § 1), en d) de omvang van de schade 
(artikel 8, § 1); een aanvraag tot tegemoet
koming bijgevolg niet rechtsgeldig is wan
neer ze niet gestaafd wordt met de door de 
wetgever vereiste bewijsstukken; de voor de 
indiening van de aanvraag bepaalde ter
mijn van zes maanden voorgeschreven is op 
strafvan uitsluiting (artikel5, § 1, van het 
koninklijk besluit van 18 augustus 1976); 
in geval van overmacht of als de aanvra
ger van de tegemoetkoming zijn goede 
trouw kan aanvoeren, alleen de provincie
gouverneur aan de aanvrager een bijko
mende termijn van drie maanden kan toe
staan nadat het beletsel of de redenen tot 
staving van zijn goede trouw hebben op
gehouden te bestaan (artikel 5, §§ 2 en 3, 
van het koninklijk besluit van 18 augus
tus 1976); de beslissing van de gouver
neur in geval van algemene ramp op dit 
punt enkel kan bestreden worden door een 
voorziening bij de Minister van Openbare 
Werken (artikel 5, § 3), wiens bevoegdhe
den thans zijn overgenomen door de Mi
nister van Verkeerswezen en Overheids
bedrijven; verweerder te dezen, blijkens de 
vaststellingen van het arrest nooit gewag 
gemaakt heeft van het bestaan van enige 
grand tot verlenging van de bij artikel 5, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 18 au
gustus 1976 bepaalde termijn en verzuimd 

heeft enig gevolg te geven aan de herhaalde 
verzoeken van de provinciegouverneur om 
de bewijsstukken over te leggen; hoewel 
krachtens artikel 24 van de wet van 12 juli 
1976 de voorziening voor het hofvan be
roep de mogelijkheid biedt om alle pun
ten van de bestreden beslissing opnieuw ter 
sprake te brengen, het hof van beroep 
daarom niet bevoegd is om ontheffing van 
uitsluiting te verlenen voor een te laat in
gediende aanvraag en over de gegrond
heid van die aanvraag uitspraak te doen 
aan de hand van niet aan de provincie
gouverneur overgelegde bewijsstukkeno een 
dergelijke bevoegdheid van het hof va~ be
roep elke bestaansgrond zou ontnemen aan 
de bevoegdheid die de gouverneur bezit 
krachtens de artikelen 17 en 19 van de wet 
en artikel 5 van het koninklijk besluit van 
18

0 

augustus 1976, namelijk de bevoegd
hmd om de aanvragen tot financiele tege
moetkoming in ontvangst te nemen en te 
onderzoeken, erover uitspraak te doen en 
in voorkomend geval aan de schadelijder 
ontheffing te verlenen van de uitsluiting, 
bedoeld in artikel 5, § 1, van het konink
lijk besluit van 18 augustus 1976; de appel
rechter bijgevolg, door de aanvraag tot te
gemoetkoming ontvankelijk en gegrond te 
verklaren hoewel de bewijsstukken die de 
aanvraag moeten staven niet aan de 
provinciegouverneur zijn overgelegd, zijn 
bevoegdheid te buiten is gegaan en de bo
venaan in het middel aangevoerde wette
lijke bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat luidens de arti
kelen 5 en 4 van het koninklijk be
sluit van 18 augustus 1976 tot vast
stelling van de vorm en de termijn van 
indiening der aanvragen tot :finan
cHile tegemoetkoming wegens schade 
aan private goederen veroorzaakt door 
natuurrampen (algemene rampen of 
landbouwrampen), de aanvraag tot te
gemoetkoming, op strafvan uitslui
ting, moet ingediend worden voor het 
verstrijken van de zesde maand vol
gend op de maand waarin het konink
lijk besluit, bedoeld in artikel 2, § 2, 
van de wet van 12 juli 1976, in het 
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt 
en dat die aanvraag tot tegemoetko
ming moet gesteund worden door alle 
bewijsstukken tot staving van de hoe
danigheid van de aanvrager alsmede 
het bestaan en de omvang der schade; 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, dat de aanvraag tot 
vergoeding is ingediend op 25 augus
tus 1981, dus zes dagen voor het ver
strijken van de op straffe van uitslui
ting voorgeschreven termijn, ander
zijds, dat de provinciegouverneur de 
oorspronkelijke aanvraag niet ontvan
kelijk he eft verklaard "op grond dat 
bepaalde wettelijk vereiste admini
stratieve stukken niet bij het dossier 
van de procedure zijn gevoegd"; 

Overwegende dat luidens artikel 24 
van de wet van 12 juli 1976 de door de 
belanghebbende of door de Minister in
gestelde voorziening aan beide par
tijen de mogelijkheid biedt aile pun
ten van de bestreden beslissing 
opnieuw ter sprake te brengen; 

Dat, derhalve, in het geval dat de 
provinciegouvemeur een aanvraag niet 
ontvankelijk heeft verklaard, onder 
meer, wegens niet-overlegging van be
paalde bewijsstukken, de belangheb
bende door zijn voorziening voor het 
hofvan beroep noodzakelijkerwijze de 
niet-ontvankelijkverklaring opnieuw 
ter sprake brengt; dat het hof van be
roep, wanneer het wordt aangezocht 
om over dit punt uitspraak te doen, de 
oorspronkelijke aanvraag ontvanke
lijk kan verklaren als het vaststelt dat 
de bewijsstukken intussen zijn over-
gelegd; · · 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 8, § 1, A, 9.A, 10, § 1, 2°, eer
ste en tweede lid, en 3°, en 19 van de wet 
van 12 juli 1976 betreffende het herstel van 
zekere schade veroorzaakt aan private goe
deren door natuurrampen, 

doordat het arrest de aan verweerder 
verschuldigde herstelvergoeding vaststelt 
op 183.456 frank; dat het zich daarvoor ba
seert op het deskundigenverslag dat met 
toepassing van artikel19, § 1, van de wet 
van 12 juli 1976 op verzoek van de 
provinciegouverneur van Henegouwen is 
opgemaakt, 

terwijl de door de gouverneur aangewe
zen deskundige overeenkomstig artikel19, 
§ 1, van de wet van 12 juli 1976 "de vast
stelling van de schade" doet; de gouver
neur krachtens artikel 19, § 2, in voorko
mend geval, het bedrag van de vergoeding 

vaststelt; de financiele tegemoetkoming van 
de Staat niet bestaat in de betaling van de 
totale in aanmerking genomen en overeen
komstig artikel 8 van de wet van 12 juli 
1976 geraamde schade, maar, in geval van 
algemene ramp, bestaat in een herstel
vergoeding die, overeenkomstig artikel9A, 
1°, van de wet, wordt berekend volgens de 
wijzen vastgesteld in artikel10; artikel10, 
meer bepaald § 1, bepaalt dat, wanneer het 
nettobedrag van de schade het bedrag van 
10.000 frank overschrijdt, er geen vergoe
ding wordt toegekend tot beloop van dit be
drag van 10.000 frank en dat de herstel
vergoeding wordt berekend per schijven op 
basis van het nettobedrag van de schade 
die het bedrag van 10.000 frank over
schrijdt; waarbij op elke schijf een 
verminderingscoefficient wordt toegepast 
(artikel10, § 1, 2°, eerste en tweede lid, en 
3°); het "nettobedrag van de schade" blij
kens het deskundigenverslag dat op 21 juni 
1975 is opgemaakt door de door de 
provinciegouverneur aangewezen deskun
dige Bosseaux, is geraamd op 183.456 
frank; voornoemd bedrag, overeenkom
stig artikel 8, § 1, A, van de wet van 12 juli 
1976 overeenkomt met de normale kos
ten, op de dag van het schadelijk feit, van 
de herstelling of van de wedersamenstelling 
van de geteisterde goederen, ten gevolge 
van vetusteit (zie : "Bijlage bij het 
deskundigenverslag, raming door de des
kundige") : kosten voor "werk en levering" : 
234.549 frank, waardevermindering door 
"vetusteit" : "51.093 frank, "nettobedrag" 
van de schade : 183.456 frank); de appel
rechter, nu hij het bedrag van de herstel
vergoeding vaststelt op het totaal nettobe
drag van de schade, zonder toepassing te 
maken van het abattement en de in arti
kel 10 van de wet van 12 juli 1976 vast
gestelde verminderingscoefficienten, de bo
venaan in het middel vermelde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat uit het arrest volgt 
dat het bedrag van 183.456 frank, 
zijnde het bedrag van de toegekende 
herstelvergoeding, overeenkomt de to
tale, door verweerder geleden schade; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
dit bedrag toekent zonder rekening te 
houden met de berekeningswijzen en 
het abattement bedoeld in artikellO 
van de wet van 12 juli 1976, die wets
bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de aan 
verweerder toegekende herstel
vergoeding vaststelt op het bedrag van 
183.456 frank; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat van 
het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt ei
ser in de helft van de kosten; houdt de 
kosten voor het overige aan en laat de 
uitspraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

19 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 30 

1 e KAMER- 19 januari 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN - IN
TERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREEN
KOMST TUSSEN BELGIE EN FRANKRLJK VAN 10 
MAART 1964- PERSONENBELASTING- NIET
VERBLIJFHOUDERS- BESTUURDERS VAN EEN 
VENNOOTSCHAP- BEZOLDIGINGEN ONTVAN
GEN ALS LOONTREKKER- BELASTING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- NIET
VERBLIJFHOUDERS - OVEREENKOMST TUS
SEN BELGIE EN FRANKRLJK VAN 10 MAART 1964 
- PERSONENBELASTING- BESTUURDERS VAN 
EEN VENNOOTSCHAP- BEZOLDIGINGEN ONT
V ANGEN ALS LOONTREKKER- BELASTING. 

1 o en 2° De bezoldigingen die bestuur
ders van een vennootschap als loontrek
kers ontvangen, zijn belastbaar in de 
Staat op het grondgebied waarvan de per
soonlijke activiteit, die de bran van die in
komsten is, wordt uitgeoefend (1). (Artt. 

(1) Zie Cass., 13 feb. 1992, A.R. nr. F.1128.F 
(A. C., 1991-92, nr. 307); J. WILMART, "Loi du 14 
avril 1965 portant approbation de la Conven
tion entre la Belgique et la France (. . .)", J.P.D.F., 
1066, 7 (inz. 106, nr. 58). 

9 en 11, Overeenkomst tussen Belgie en 
Frankrijk van 10 maart 1964.) 

(BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN 
T.DECROCK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.94.0056.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kelll, inzonderheid § 3, van de Overeen
komst van Brussel van 10 maart 1964 tus
sen Belgie en Frankrijk tot voorkoming van 
dubbele belasting en tot regeling van we
derzijdse administratieve en juridische bij
stand inzake inkomstenbelastingen, goed
gekeurd bij de wet van 14 april 1965), 
aangevuld bij avenant ondertekend op 15 
februari 1971 en goedgekeurd bij de wet 
van 12 april1973 (Belgisch Staatsblad van 
30 juni 1973), hieronder "de Overeenkomst" 
genoemd, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerster, die in de grens
streek in Frankrijk woonde, "op 29 juli 
1982 met de n.v. Bikin International (die 
haar maatschappelijke zetel te Doornik 
had) een overeenkomst voor onbepaalde tijd 
heeft gesloten waarin de werkgever zich er
toe verbond een maandloon van 4 7.850 
frank te betalen voor het werk als direc
tiesecretaresse", en dat zij "tot bestuur
der van die vennootschap werd benoemd 
tijdens de algemene vergadering van 24 
juni 1981 (die erop had gewezen) dat het 
mandaat van de bestuurders onbezoldigd 
was", over een betwisting betre:ffende de be
lastbaarheid in Belgie van de door die ven
nootschap aan verweerster betaalde bezol
dingen, beslist dat die bezoldigingen, met 
toepassing van artikelll, § 2, c, van de 
Overeenkomst, uitsluitend in Frankrijk be
lastbaar zijn, op grond dat, enerzijds, hoe
wei "artikel9, § 2, van de (Overeenkomst) 
de bezoldigingen die de bestuurders in een 
andere hoedanigheid dan die van bestuur
der ontvangen, van artikel 9 uitsluit en 
voor de lonen naar artikelll, § 1, c, ver
wijst, (echter) voor de grensarbeiders bij ar
tikelll, § 2, c, wordt afgeweken van de be
lastbaarheid in de Staat op het grondgebied 
waarvan de in (dat) artikel 11, § 1, be
doelde persoonlijke activiteit, die de bron 
van het loon is, wordt uitgeoefend (. .. )", en 
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dat, anderzijds, "(eiser) zich tevergeefs be
roept op artikel11, § 3, van de (Overeen
komst), (daar) de betrokken bezoldigin
gen belastbaar zijn overeenkomstig artikel 
11 van de Overeenkomst, omdat ze van de 
toepassing van artikel 9 van de Overeen
komst zijn uitgesloten krachtens de tweede 
paragraafvan dit artikel", 

terwijl, zelfs indien de bezoldigingen die 
aan verweerster zijn toegekend door de N.V. 
Bikin International waarvan zij bestuur
der is, normale bezoldigingen zijn die de be
trokkene in een andere hoedanigheid (te de
zen als secretaresse) heeft ontvangen en 
dus vallen onder de toepassing van arti
kel 9, § 2, van de Overeenkomst - wat het 
arrest niet betwist -, zij bezoldigingen vor
men die uitsluitend onder de voorwaar
den van artikel 11, § 1, van dezelfde Over
eenkomst belastbaar zijn, dat wil zeggen "in 
de verdragsluitende Staat op het grondge
bied waarvan de persoonlijke activiteit, die 
bron van deze inkomsten is, wordt uitge
oefend", en dus in Belgie, en de in artikel 
11, § 2, van de Overeenkomst bedoelde af
wijkende regelingen uitdrukkelijk bij ar
tikelll, § 3, van die Overeenkomst zijn uit
gesloten; dit artikel 11, § 3, immers de 
toepassing van de bepalingen van artikel 
11, § 2, uitsluit voor alle in artikel 9 van de 
Overeenkomst bedoelde bezoldigingen en 
dus ook die waarvan sprake is in § 2 van 
dat artikel 9; daaruit volgt dat het arrest 
dat niet betwist dat verweerder bestuur
der is van de N.V. Bikin International zijn 
beslissing om artikel 11, § 2, van de Over
eenkomst op de litigieuze bezoldigen toe te 
passen niet naar recht heeft verantwoord, 
maar artikel11, § 3, van de Overeenkomst 
heeft geschonden : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster, die in de grens
streek in Frankrijk woonde, bestuur
der was van de naamloze vennoot
schap Bikin International, die haar 
maatschappelijke zetel in Doornik had, 
en een maandloon ontving voor het 
werk als directiesecretaresse; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 9, § 2, van de op 10 maart 1964 
tussen Belgie en Frankrijk gesloten 
Overeenkomst tot voorkoming van 
dubbele belasting en tot regeling van 
wederzijdse administratieve en juri
dische bijstand inzake inkomstenbe
lastingen, de normale bezoldigingen 
die onder meer de bestuurders van 
naamloze vennootschappen in een an-

dere hoedanigheid dan die van or
gaan van de vennootschap ontvan
gen, naar gelang van het geval, onder 
de voorwaarden van artikel 7 of van 
artikel11, § 1, van die Overeenkomst 
belastbaar zijn; 

Dat, wanneer die bezoldigingen in
komsten van loontrekkers zijn, arti
kel 11, § 1, bepaalt dat ze slechts be
lastbaar zijn in de verdragsluitende 
Staat op het grondgebied waarvan de 
persoonlijke activiteit, die de bron van 
deze inkomsten is, wordt uitgeoefend; 

Overwegende weliswaar dat, in af
wijking, § 2 van dat artikel11 bepaalt 
dat de grensarbeiders op hun salaris
sen, lonen en andere bezoldigingen die 
zij als dusdanig ontvangen slechts be
lastbaar zijn in de verdragsluitende 
Staat waarvan zij verblijfhouders zijn; 
dat § 3 er echter aan toevoegt dat die 
afwijking niet van toepassing is op de 
in voormeld artikel 9 bedoelde bezol
digingen; 

Dat uit die regels voortvloeit dat de 
bezoldigingen die bestuurders van een 
vennootschap als loontrekkers ont
vangen belastbaar zijn in de Staat op 
het grondgebied waarvan de persoon
lijke activiteit, die de bron van die in
komsten is, wordt uitgeoefend; 

Overwegende dat het arrest, dat be
slist dat artikel 11, § 3, van de Over
eenkomst buiten toepassing te laten, 
zijn beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Luik. 

19 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier- Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 31 

1 e KAMER- 19 januari 1995 

INKOMSTENBELASTINGEN - NIET
VERBLIJFHOUDERS - BUITENLANDSE VEN
NOOTSCHAP- EXPLOITATIE EN VERRICHTIN
GEN VAN WINSTGEVENDE AARD- BE GRIP. 

De winstgevende aard van de werkzaam
heid van een niet-verblijfhoudende ven
nootschap kan naar recht hieruit wor
den afgeleid dat die vennootschap wier 
statutair doel onder andere erin bestaat 
goederen van alle aard te beleggen en te 
beheren, eigenares is van in Belgie gele
gen onroerende goederen die aan natuur
lijke personen voor prive-doeleinden in 
huur worden gegeven, nu het enige doel 
van die vennootschap bestaat in beleg
gingen, met name vastgoedbeleggingen 
(1). (Artt. 139, 2°, en 148, 2°, W.I.B. 
1964.) 

(SYLVANO TRUST 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.94.0060.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
q.en arrest, op 29 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 94, eerste lid, 148, eerste lid, en 
149bis van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (gecoordineerde wetten van 26 
februari 1964), zoals zij van toepassing wa
ren op de betwiste aanslagjaren, 

doordat het arrest, toen het besliste dat 
eiseres een belastingplichtige was, als be
doeld in artikel139, 2°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, die zich be
zighoudt met een exploitatie ofverrichtin
gen van winstgevende aard, en dat zij dus 
onder de toepassing viel van artikel 148, 
eerste lid, en niet van artikel149bis van 
hetzelfde wetboek, uitsluitend ervan uit
ging dat eiseres zich alleen bezig hield met 

(1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. nr. F.l233.F, en 
23 sept. 1993, A.R. nr. F.93.0012.F (A. C., 1993, 
nrs. 51 en 372). 

De betwiste aanslagen in de belasting van niet
verblijfhouders hadden betrekking op de aanslag
jaren 1981 tot 1988. 

beleggingen, met name vastgoed
beleggingen en dat haar enig doel erin be
stand goederen te beleggen om daarbij een 
normale winst te behalen, en dat, oak al 
werd die werkzaamheid niet "als een han
delszaak beheerd", uit het enige aldus om
schreven doel van de vennootschap desal
niettemin blijkt dat de vennootschap 
(eiseres) uitsluitend is opgericht en werkt 
met winstoogmerk, dat de exploitatie of de 
verrichtingen van die vennootschap dus van 
winstgevende aard zijn, ongeacht of ze al 
dan niet met koophandel (naar Liechten
steins recht) verband houden, 

terwijl inkomsten halen uit vastgoed
beleggingen, buiten elke commerciele ex
ploitatie, zelfs in de onderstelling dat de be
lastingplichtige met winstoogmerk handelt, 
geen exploitatie of verrichtingen van winst
gevende aard zijn, in de zin van de zoeven 
vermelde bepalingen; de voormelde bepa
lingen uitgaan van het criterium dat er een 
exploitatie of verrichtingen van winstge
vende aard bestaan waarmee de in arti
kel 139, 2°, bedoeldl' belastingplichtigen 
zich bezighouden, en niet van het louter feit 
dat een belastingplichtige een inkomen van 
Belgische oorsprong heeft, nu de in die be
palingen bedoelde winstgevende aard ver
band houdt met de verrichtingen zelf en 
niet met het oogmerk van de belasting
plichtigen : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de eisende vennootschap "een 
vennootschap naar Liechtensteins 
recht (Anstalt) is, wier statutair doel 
wordt omschreven als volgt : 'beleg
gen en beheren van allerlei goede
ren, overnemen en bewaren van par
ticipaties in ondernemingen of andere 
rechten; elke werkzaamheid van com
merciele aard is uitgesloten"'; dat het 
arrest vaststelt dat eiseres "eigena
res is van twee onroerende goederen in 
Belgie, die voor prive-doeleinden aan 
natuurlijke personen in huur zijn ge
geven" en dat ''het enige doel" van de 
vennootschap bestaat in beleggin
gen, met name vastgoedbeleggingen; 

Dat het hof van beroep uit die vast
stellingen naar recht kan afl.eiden dat 
de administratie op de huurinkomsten 
van de vorenbedoelde twee onroerende 
goederen terecht toepassing heeft ge
maakt van artikel 148, 2°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) aangaande de in artikel 
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139, 20, van hetzelfde wetboek be
doelde belastingplichtigen die "zich be
zighouden met een exploitatie of ver
richtingen van winstgevende aard"; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn; 
Valmy de Logueville, Brussel. 

Nr. 32 

3e KAMER- 23 januari 1995 

1° ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDS
PERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - GE
MEENTE -HERZIENING-AANGIFTE VAN ON
GEVAL. 

2° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING 
-HERZIENING-1ERM1JN -AARD-GEVOLG. 

3° ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDS
PERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - GE
MEENTE- HERZIENING -1ERMIJN -AARD
GEVOLG. 

4 o VERJARING- ALGEMEEN- ARBEIDS
ONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZON
DERE REGELS- GEMEENTE- HERZIENING-
1ERMIJN -AARD. 

5° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING 
- HERZIENING- 'IERM1JN -AARD- GEVOLG. 

6° VERJARING- ALGEMEEN - ARBEIDS
ONGEVAL- HERZIENING -1ERMIJN -AARD. 

7° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING 
- HERZIENING- 'IERMIJN -AARD- GEVOLG. 

so ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDS-
PERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - GE
MEENTE- HERZIENING ~ 'IERMIJN -AARD
GEVOLG. 

go VERJARING- ALGEMEEN- ARBEIDS
ONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZON
DERE REGELS- GEMEENTE ~ HERZIENING ~ 
'IERMIJN -AARD. 

1 o Oak al blijkt later dat de gebeurtenis, die 
de getroffene als arbeidsongeval bestem
pelt, een verergering is van de bij een vo
rig arbeidsongeval opgelopen letsels, staat 
de omstandigheid dat de getroffene de 
dienst of de bevoegde ambtenaar op de 
hoogte had gebracht door middel van het 
in art. 7 K.B. van 13 juli 1970 bedoelde 
formulier "aangifte van ongeval", er niet 
aan in de weg dat de bestuursoverheid en, 
in geval van betwisting, de rechterlijke 
overheid oordeelt dat de nieuwe aan
vraag van de getroffene in werkelijkheid 
een aanvraag tot herziening is van de be
slissing over het oorspronkelijke onge
val. (Artt. 6, 7 en 12 K.B. 13 juli 1970.) 

2°, 3° en 4 o Art. 69 Arbeidsongevallenwet 
inzake de rechtsvordering tot betaling van 
de vergoedingen heeft geen betrekking op 
de eis tot herziening van de vergoedin
gen of een aanvraag tot herziening van de 
rente op grand van art. 11 K.B. van 13 
juli 1970 betreffende de schadevergoe
ding, ten gunste van sommige personeels
leden van gemeenten, voor arbeidsonge
vallen en voor ongevallen overkomen op 
de weg naar en van het werk (1). (Art. 20, 
Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; art. 11 K.B. 13 juli 1970; artt. 
69 en 72 Arbeidsongevallenwet.) 

5° en 6° De termijn voor het instellen van 
een eis tot herziening van de ar
beidsongevallenvergoedingen is geen ver
jaringstermijn en kan gestuit noch ge
schorst worden (2). (Art. 72, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

(1) Zie Cass., 1 maart 1993, A.R. nr. 9603 
(A. C., 1993, nr. 122); wetsontwerp tot regelingin
zake herstel van de schade uit arbeidsongeval
len en uit ongevallen naar en van het werk ofuit 
beroepsziekten, ten behoeve van openbare ambts
dragers, Hand., Senaat, zitt. 28 juni 1967, blz. 
1730 tot 1732; verslag aan de Koning v66r K.B. 
van 13 juli 1970, B.S., 1 sept. 1970, blz. 8818 en 
8819; verslag aan de Koning v66r K.B. 24 jan. 
1969, B.S., 8 feb. 1969, blz. 1021 en 1022. 

(2) Cass., 1 maart 1993, A.R. nr. 9603 (A. C., 
1993, nr. 122). 
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7o, so en go Van de in art. 72 Arbeids
ongevallenwet bepaalde termijn om een 
eis tot herziening van de arbeids
ongevallenvergoedingen in te stellen is 
geen sprake in art. 20 Arbeidsongevallen
wet Overheidspersoneel (3). (Art. 72 
Arbeidsongevallenwet; artt. 4 en 20 
Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; artt. 11 en 12 K.B. van 13 juli 
1970.) 

(GEMEENTE UKKEL T. LEFEVRE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0047.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1993 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 6, 7, 9 en 12 van het koninklijk 
besluit van 13 juli 1970 betreffende de 
schadevergoeding, ten gunste van som
mige personeelsleden van provincies, ge
meenten, openbare centra voor maatschap
pelijk welzijn, diensten, instellingen en 
vereningen voor maatschappelijk welzijn en 
openbare kassen van lening, voor arbeids
ongevallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk, zoals het van kracht 
was v66r zijn wijziging bij het koninklijk 
besluit van 27 januari 1988, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
de gevolgen van het arbeidsongeval dat op 
4 maart 1982 aan verweerster is overko
men definitief op 3 pet. zijn vastgesteld bij 
beslissing van 31 juli 1984 van het col
lege van burgemeester en schepenen, en 
vervolgens het beroepen vonnis beves
tigt, nu dat heeft "beslist dat de vorde
ring betreffende de valpartijen van 5 mei 
1986 en 7 juli 1986 kan worden beschouwd 
als een aanvraag tot herziening van de be
slissing van 31 juli 1984 over het ongeval 
van 2 maart 1984" en nu het een 
geneesheer-deskundige heeft aangesteld 
met als opdracht "te verduidelijken of de 
valpartijen van 5 mei 1986 en 7 juli 1986 
te wijten zijn aan een verergering van de 
gevolgen van het arbeidsongeval van 5 
maart 1982, dan wel recidieven daarvan 
zijn in de zin van de wet van 3 juli 1967, 

(3) Zie noot 1. 

dat wil zeggen slechts tijdelijk zijn zon
der een verergering van de B.G.A. te ver
oorzaken; als de deskundige oordeelt dat 
het een verergering betreft, moet hij aan
wijzen of die niet kon worden voorzien op 
het tijdstip van de consolidatie van de let
sels - als die verergering kon worden voor
zien, werd er rekening mee gehouden bij de 
vaststelling van de graad van B.G.A. op 3 
pet.?", op grond dat : "in de teksten ner
gens een dergelijke vormelijke voorwaarde 
wordt opgelegd (. .. ) betreffende de inhoud 
van de aanvraag tot herziening; dat in 
hoofdzaak moet worden nagegaan wat de 
getroffene in werkelijkheid heeft nage
streefd door de overheid op 7 juli 1986 op
nieuw te adieren; dat een getroffene, die in 
1982 aan de rechterknie werd gewond, en 
in 1986 tweemaal valt omdat haar gewonde 
knie het begeeft, zich niet afvraagt of het 
gebeurde een nieuw arbeidsongeval is dan 
wel een gevolg van haar vroeger ongeval; 
dat het instellen van een nieuwe aanvraag 
geen juridisme is maar een poging van ha
rentwege om haar geval te doen herzien dat 
bij betwisting uiteindelijk het gerecht zal 
moeten uitmaken ofhet een aanvraag be
treft tot herziening van een verergering van 
een blijvende of tijdelijke arbeidsonge
schiktheid dan wel een vordering voor een 
nieuw arbeidsongeval en zulks gelet op 
grond van feiten en niet van een of ander 
formulier; (dat) overigens moet worden 
vastgesteld dat de getroffene nooit elemen
ten heeft aangebracht die het bestaan be
wijzen van een externe en plotselinge ge
beurtenis die een letsel heeft kunnen 
veroorzaken of een vroeger letsel doen ver
ergeren, nu de plotselinge gebeurtenis een 
van de voorwaarden is voor het bestaan 
van een arbeidsongeval (of van een onge
val op de weg naar en van het werk); dat 
de werkneemster in haar aanvraag met een 
medisch getuigschrift zich ertoe heeft be
perkt en nog beperkt te melden dat haar 
rechterknie, die vroeger gewond werd, het 
heeft begeven en dat zij daardoor is geval
len; dat het hier blijkbaar, gelet op de ge
gevens van het dossier, geen val (plotse
linge gebeurtenis) betreft waardoor de 
vroeger gewonde knie opnieuw werd ge
raakt maar het tegenovergestelde, te we
ten het begeven van de reeds gewonde knie 
met een val tot gevolg, waardoor het vroe
ger letsel eventueel tijdelijk ofblijvend zou 
kunnen zijn verergerd; dat de aanvraag 
v66r 31 juli 1987 is ingesteld en ontvan
kelijk is"; 

terwijl eiseres in haar appelconclusie met 
betrekking tot de vormvereisten bij een 
aanvraag tot herziening, betoogde "(. .. ) dat 
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zeker moet worden verwezen naar de be
palingen die van kracht waren v66r de wij-. 
zigingen die het koninklijk besluit van 27 
januari 1988 in het koninklijk besluit van 
13 juli 1970 heeft aangebracht; artikelll 
van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 
bepaalde dat, gedurende drie jaar te reke
nen van de in artikel10 bedoelde beslis
sing of van het eindvonnis van de rechter
lijke overheid, bedoeld in artikel 19 van de 
wet, de overheid en de rentegerechtigde een 
aanvraag tot herziening van de rente kun
n.en indiene~ op g~ond van een vererge
rmg of vermmdermg van de gebrekkig
heid van het slachto:ffer, of op grond van 
dezes overlijden aan de gevolgen van het 
ongeval, artikel12 de modaliteiten verdui
delijkte die bij de aanvraag tot herzie
ning hoorden : 'de aanvraag tot herzie
ning, vergezeld van alle verantwoordings
s~ukken, wordt in tweevoud gericht aan de 
d1enst of de ambtenaar bedoeld in artikel 
6, die onverwijld een exemplaar ervan aan 
de geneeskundige dienst doorzendt. Deze 
dienst of ambtenaar meldt eveneens, zon
der verwijl, ontvangst aan de aanvrager bij 
een ter post aangetekende brief, wanneer 
de aangevraagde herziening uitgaat · an het 
slachto:ffer of zijn rechthebbenden, ,_·, stelt 
onmiddellijk het slachto:ffer of zij recht
hebbenden ervan in kennis, bij eer .;er post 
aangetekende brief, wanneer de aanvraag 
uitgaat van de overheid'; de ongevals
verklaring van 7 juli 1986 hoegenaamd niet 
met een aanvraag tot herziening kan wor
den gelijkgesteld; de wet een bepaald for
malisme voorschrijft waaraan, in het be
lang van een bepaalde zaak, niet zomaar 
kan worden voorbijgegaan; de eerste rech
ter trouwens de aangifte van 7 juli 1986 
volkomen verkeerd beoordeelt, aangezien 
hij schrijft: 'kan men (verweerster) ver
wijten dat zij niet formeel een herzienings
aanvraag heeft ingediend in plaats van de 
ongevalsaangiften, terwijl de geneesheer die 
de verklaring invult niet vermeldt ofhet om 
een recidief dan wel om een verergering 
gaat'; het vooreerst wel degelijk een 
ongevalsaangifte betreft die door (ver
weerster) is ingediend, ook al blijkt uit het 
onderzoek daarvan·dat er geen sprake is 
van een arbeidsongeval; het beginsel van 
een herzieningsaanvraag nooit door ie
mand is opgeworpen tot O.M.O.B. en (ei
seres) meldden dat zij van plan waren de 
betaling van de vergoedingen op grond van 
een recidief stop te zetten; er een duide
lijk onderscheid bestaat tussen de aan
gifte van hetgeen men als een arbeidson
geval beschouwt en het instellen van een 
aanvraag tot herziening (. .. ); bijgevolg geen 

enkele aanvraag tot herziening binnen de 
w:ettelijke termijn is ingesteld; de aan
gifte van arbeidsongeval van 7 juli 1986 
hoegenaamd niet de kenmerken vertoont 
van een aanvraag tot herziening en niet 
kan worden beschouwd als conform de be
palingen van de artikelen 11 en 12 van het 
koninklijk besluit van 13 juli 1970"· het ko
ninklijk besluit van 13 juli 1970 ~itdruk
kelijk onderscheid maakt tussen de aan
gifte van het ongeval die, ingevolge artikel 
7, moet worden gedaan door middel van 
een formulier overeenkomstig het bij dat 
koninklijk besluit gevoegde model, en de 
aanvraag tot herziening die, ingevolge ar
tikel 12, vergezeld moet zijn van alle stuk
ken die de herziening van de consolidatie 
verantwoorden, dat wil zeggen die verant
woorden ~at e~ ee~ nieuw gegeven is dat bij 
de consohdat1e met kon worden voorzien· 
de verplichtingen van de overheid die d~ 
aanvraag ontvangt verschillen naarge
lang het een aangifte van ongeval dan wel 
een aanvraag tot herziening betreft· de 
overheid, in het eerste geval, krachten~ ar
tikel 9 moet nagaan of de voorwaarden tot 
toekenning van de vergoedingen vervuld 
zijn, tenyijl zij, in het tweede geval, inge
volge artikel12, alleen de aanvraag tot her
ziening, vergezeld van alle verantwoor
dingsstukken, doorzendt naar de dienst of 
ambtenaar bedoeld in artikel6· daaruit 
volgt dat de aangifte van een nie'uw onge
val niet kan worden gelijkgesteld met de 
aanvraag tot herziening van de definitief 
geconsolideerde gevolgen van een vroe
ger ongeval, het arrest, dat aanneemt dat 
de aangifte van 7 juli 1986 formeel werd 
voorgesteld als een nieuwe vordering maar 
beslist dat het geadieerde gerecht de aan
vraag tot herziening opnieuw moet kwali
ficeren "op grond van de feiten en niet van 
een of ander formulier", bijgevolg alle in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, ook al blijkt la
ter dat de gebeurtenis, die de getrof
fene als arbeidsongeval bestempelt, 
een verergering is van de bij een vo
rig arbeidsongeval opgelopen letsels 
de omstandigheid dat de getroffene d~ 
dienst of de bevoegde ambtenaar op de 
hoogte zou hebben gebracht door mid
del van het in artikel 7 van het ko
ninklijk besluit van 13 juli 1970 be
doelde formulier "aangifte van 
ongeval", niet belet dat de bestuurs
overheid en, in geval van betwisting 
de rechterlijke overheid oordeelt dat d~ 
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nieuwe aanvraag van de getroffene in 
werkelijkheid een aanvraag tot her
ziening is van de beslissing over het 
oorspronkelijke ongeval; dat anders be
slissen, in sommige gevallen, zou be
tekenen dat de getroffene bestraft 
wordt voor een beoordelingsfout van 
hem of zelfs van zijn geneesheer, ter
wijl, enerzijds, in bepaalde gevallen ai
leen deskundigen die vergissing kun
nen ontdekken en, anderzijds, het 
hoofddoel van de artikelen 7 en 12 van 
het koninklijk besluit van 13 juli 1970, 
te weten het melden van de gebeur
tenis aan de dienst of de bevoegde 
ambtenaar, is bereikt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziek
ten in de overheidssector, 69 en 72 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 

doordat het bestreden arrest heeft vast
gesteld dat de gevolgen van het arbeids
ongeval dat op 4 maart 1982 aan ver
weerster is overkomen definitief op 
3 pet. zijn vastgesteld bij beslissing van 31 
juli 1984 van het college van burgemees
ter en schepenen, en vervolgens het beroe
pen vonnis bevestigt, nu dat heeft "be
slist dat de vordering betreffende de 
valpartijen van 5 mei 1986 en 7 juli 1986 
kan worden beschouwd als een aanvraag 
tot herziening van de beslissing van 31 juli 
1984 over het ongeval van 2 maart 1984" 
en nu het een geneesheer-deskundige heeft 
aangesteld met als opdracht "te verduide
lijken of de valpartijen van 5 mei 1986 en 
7 juli 1986 te wijten zijn aan een vererge
ring van de gevolgen van het arbeidson
geval van 5 maart 1982, dan wel reeidie
ven daarvan zijn in de zin van de wet van 
3 juli 1967, dat wil zeggen slechts tijde
lijk zijn zonder een verergering van de 
B.G.A. te veroorzaken; als de deskundige 
oordeelt dat het een verergering betreft, 
moet hij aanwijzen of die niet kon wor
den voorzien op het tijdstip van de conso
lidatie van de letsels - als die vererge
ring kon worden voorzien, werd er rekening 
mee gehouden bij de vaststelling van de 

graad van B.G.A. op 3 pet.?", op grond van 
alle motieven die geacht worden hier vol
ledig te zijn weergegeven, 

terwijl naar luid van artikel 20 van de 
wet van 3 jui 1967, de vorderingen tot be
taling van de vergoedingen verjaren na ver
loop van de termijnen bepaald door de wet
geving op de arbeidsongevallen, die 
bepaling van algemene aard is en elke vor
dering tot betaling beoogt, zodat zij even
eens de rechtsvordering tot herziening be
treft die gegrond is op een wijziging van de 
graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid; daaruit volgt dat die rechtsvorde
ring verjaart na drie jaar hetzij, met toe
passing van artikel 69 van de wet van 10 
april1971, vanaf de dag waarop de ver
meerdering van de arbeidsongeschikt
heid aanvangt en waarop voor de getrof
fene het recht op vergoeding ontstaat, 
hetzij, met toepassing van artikel 72 van de 
wet van 10 april1971, vanaf de dag waarop 
de gevolgen zijn geconsolideerd door een be
slissing van de administratieve overheid; 
het arrest, dat vaststelt dat de gevolgen zijn 
geconsolideerd bij een beslissing van 31 juli 
1984 van de administratieve overheid en 
dat de rechtsvordering pas op 3 oktber 1990 
is ingesteld, maar die vordering tach ont
vankelijk verklaart en een deskundige aan
stelt die moet nagaan of de valpartijen van 
5 mei en 7 juli 1986 als blijvende vererge
ringen van de gevolgen van het ongeval van 
4 maart 1982 kunnen worden beschouwd, 
bijgevolg de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerster een aanvraag tot 
herziening heeft ingediend van de 
rente ten gevolge van een arbeidson
geval in de overheidssector, die ge
grond is op artikel 11 van het konink
lijk b£ tuit van 13 juli 1970 betreffende 
de schadevergoeding, ten gunste van 
sommige personeelsleden van gemeen
ten, voor arbeidsongevallen en voor on
gevallen op de weg naar en van het 
werk; 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 20 van de wet van 3 juli 1967 be
treffende de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen in de overheidssector, 
de vorderingen tot betaling van ver
goedingen ve:rjaren na verloop van de 
termijnen bepaald voor de wetgeving 



Nr. 33 HOF VAN CASSATIE 59 

op de arbeidsongevallen en de verja
ringen die gelden voor die rechtsvor
deringen worden gestuit of geschorst 
op dezelfde wijze en op dezelfde gron
den als bepaald door de genoemde 
wetgeving; 

Dat artikel 69 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, dat 
de rechtsvordering tot betaling van de 
vergoedingen betreft, geen betrek
king heeft op de aanvraag tot herzie
ning van de voornoemde vergoedin
gen of de rente; 

Dat de in artikel 72 van dezelfde 
wet bepaalde termijn om een eis tot 
herziening van de arbeidsonge
vallenvergoedingen in te stellen, geen 
verjaringstermijn is en gestuit noch 
geschorst kan worden; dat van die ter
mijn geen sprake is in artikel 20 van 
de wet van 3 jui 1967; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

23 januari 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, 
afdelingsvoorzitter- Gedeeltelijk anders
luidende conclusie (4) van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps. 

(4) Het O.M. had eveneens tot verwerping ge
concludeerd, maar wel omdat, naar zijn oor
deel, het eerste middel, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk was. Volgens het O.M. bleek uit de 
vergelijking van de artt. 4 en 19 Ar
beidsongevallenwet Overheidspersoneel dat alle 
geschillen inzake herziening van de met toepas
sing van die wet toegekende renten, in elk ge
val onder de bevoegdheid vallen van de 
arbeidsrechtbank, waarbij de vordering tot her
ziening van de rechten aanhangig is gemaakt bij 
wege van de op verzoek van de overheid of de 
rentegerechtigde betekende dagvaarding. In het 
onderhavige geval werd bovendien aan de rech
ter niet verweten dat hij de oorzaak van de vor
dering had gewijzigd. Volgens het O.M. was het 
dan ook zonder belang dat verweerster, in het ka
der van hoofdstuk IV van K.B. van 13 juli 1970 
vastgestelde administratieve procedure, haar aan
vraag tot herziening, zoals in het middel wordt 
betoogd, had ingediend door middel van het for
mulier "aangifte van ongeval". Tevens was het 
O.M. de mening toegedaan dat het tweede mid
del niet kon worden aangenomen. Na zijn uit
eenzetting en verantwoording van de in het ge
annoteerde arrest weergegeven regels, wees het 

Nr. 33 

3e KAMER- 23 januari 1995 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI- PROTHESEN EN ORTHOPEDISCHE 
TOESTELLEN - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI - PROTHESEN EN ORTHOPEDISCHE 
TOESTELLEN- LICHAAMSDELEN- BEG RIP. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI - PROTHESEN EN ORTHOPEDISCHE 
TOESTELLEN- KUNST- EN lillLPMIDDELEN
AARD. 

1 o Voor de toepassing van art. 28 
Arbeidsongevallenwet wordt onder pro
thesen en orthopedische toestellen ver
staan de kunst- en hulpmiddelen die een 
valide persoon niet behoeft en die, als ge
volg van een arbeidsongeval, nodig zijn 
om aangetaste of verzwakte lichaamsde
len te steunen of te vervangen dan we! het 
gebruik of de functies ervan te bevorde
ren (1). (Art. 28 Arbeidsongevallenwet.) 

O.M. erop dat, onder de bepalingen waarvan 
schending werd aangevoerd, in het tweede mid
del geen sprake was van art. 4 Arbeidsongevallen
wet Overheidspersoneel, krachtens hetwelk de 
Koning, onverminderd art. 19 van dezelfde wet, 
de wijze waarop de invaliditeit wordt vastge
steld kan veranderen, en evenmin van art. 11 
K.B. van 13 juli 1970 betreffende de schadever
goeding, ten gunste van sommige personeelsle
den van gemeenten, voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen overkomen op de weg naar en 
van het werk, waarin de termijn wordt vastge
steld waarbinnen het college van burgemeester 
en schepenen en de rentegerechtigde een aan
vraag tot herziening van de rente kunnen indie
nen. Nu blijkt, aldus het O.M., zowel uit de 
voorbereiding van de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel als uit de verslagen aan de 
Koning v66r deze koninklijke besluiten tot uit
voering, dat die bepalingen wel degelijk toepas
selijk waren op de onderhavige zaak (zie de hier
voor aangehaalde verwijzingen, voetnoot 1). 
Volgens de stelling van het O.M. diende de dag
vaarding v66r de arbeidsrechtbank te gebeu
ren, dus binnen de termijn van drie jaar, als ge
steld bij de artt. 10 en 11. K.B. van 13 juli 1970. 

(1) Zie Cass., 18 maart 1985, A.R. nr. 4665 
(A. C., 1984-85, nr. 435) met concl. adv.-gen. Le
naerts; Cass., 15 okt. 1990, A.R. nr. 7189 (ibid., 
1990-91, nr. 81) met concl. adv.-gen. Lenaerts. 
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2° De aangetaste of verzwakte lichaams
delen die door de in art. 28 Arbeids
ongeuallenwet bedoelde prothesen en or
thopedische toestellen worden gesteund, 
zijn de ledematen en de organen (2). (Art. 
28 Arbeidsongevallenwet.) 

3° Het maakt geen verschil of de kunst- en 
hulpmiddelen, zoals de prothesen en de 
orthopedische toestellen waarvan sprake 
is in art. 28 Arbeidsongevallenwet, al dan 
niet een duurzaam karakter hebben. 

(AXA BELGIUM N.V. T. ANDRIES) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0057.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1993 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de ar
tikelen 780 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, van de artikelen 28, 28bis, 58bis, 
§ 1, 1°, 97, 101, 104 en 106 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 
zoals die artikelen zijn gewijzigd (artike
len 29 en 59bis, 1 °), en ingevoegd (artike
len 28bis en 58bis, § 1, 1 °), bij het konink
lijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, dat 
op 1 januari 1988 in werking is getreden, 
inzonderheid het in die bepalingen be
doelde wettelijk begrip "prothese", van ar
tikel 35 van het koninklijk besluit van 21 
december 1971 houdende uitvoering van 
sommige bepalingen van de Arbeids~ 
ongevallenwet van 10 april1971, vervan
gen door het koninklijk besluit van 30 
(lees : 10) december 1987 en dat op 1 ja
nuari 1988 in werking is getreden, voor zo
veel nodig van de artikelen 3, eerste lid, en 
9, eerste en tweede lid, van de wetten op de 
vergoeding van schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen, gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 28 september 1931, en 
ten slotte van artikel 97 van de Grand
wet zoals zij van kracht was v66r haar coor
dinatie op 17 februari 1994 en voor zo
veel nodig, van artikel 149 van de aldus 
gecoordineerde Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat de eer
ste verweerder de samenstelling van een 
prothese-kapitaal vraagt voor de volgende 
middelen: "'Cuningham'-klemmen, plas-

(2) Zie voetnoot 1. 

tieken broeken, cellulosewatten en kom
pressen", en vervolgens zegt dat de vorde
ring tot samenstelling van een kapitaal 
voor de vermoedelijke kosten van vemieu
wing en herstelling van de prothesen in be
ginsel gegrond is en de heropening van de 
debatten beveelt om de tweede verweer
der in de mogelijkheid te stellen de gevor
derde bedragen te verduidelijken op grond 
dat "'de woorden prothesen en prothese
apparaten' moeten worden begrepen in de 
zin van kunst- en hulpmiddelen die een va
lide persoon niet behoeft en die, als ge
volg van een ongeval, nodig zijn om de aan
getaste of verzwakte lichaamsdelen te 
steunen of te vervangen of om de func
ties ervan te bevorderen, dat die omschrij
ving geen onderscheid maakt tussen hulp
middelen die duurzaam zijn en andere met 
een meer vluchtig bestaan, dat de gebruikte 
middelen daarentegen noodzakelijk zijn we
gens het verlies van de urinaire functie ten 
gevolge van het ongeval en dat zij der
halve prothese-apparaten zijn", 

terwijl voor de toepassing van de in het 
middel aangewezen bepalingen onder pro
thesen en orthopedische toestellen moet 
worden verstaan alle "kunstledematen en 
mechanische middelen" die een valide per
soon niet behoeft en die, als gevolg van een 
ongeval, nodig zijn om de aangetaste ofver
zwakte lichaamsdelen te steunen of te ver
vangen of om de functies ervan te bevor
deren; de prothesen aldus moeten voldoen 
aan precieze voorwaarden inzake "struc
tuur" en "finaliteit", bijgevolg niet elk voor
werp, dat noodzakelijk is wegens het ver
lies van een orgaan of een functie, een 
prothese is; 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, al
leen op grond van de overwegingen dat de 
door eiser (lees : eerste verweerder) ge
bruikte middelen die het samenstellen van 
een prothese-kapitaal rechtvaardigen, 
"kunstledematen en mechanische midde
len" zijn, welke bewoordingen om het even 
welk voorwerp of produkt omvatten, en die 
"wegens het verlies van de urinaire func
tie noodzakelijk zijn", niet naar recht kon 
beslissen dat de samenstelling van een 
prothese-kapitaal in beginsel gegrond was, 
zonder nate gaan, enerzijds, of die mid
delen "kunstledematen en mechanische 
middelen waren " en, anderzijds, of zij be
doeld waren om de gebrekkige urinaire 
functie van de eerste verweerder te ver
vangen, te bevorderen of te ontwikkelen; 
het arrest aldus de artikelen 2 van het Bur
gerlijk Wetboek, 28, 28bis, 58bis, § 1, 1°, 
59bis, 1 o, 97, 101, 104 en 106 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
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schendt, zoals die artikelen (artikelen 28 en 
59bis, 1 °) zijn gewijzigd en ingevoegd (ar
tikelen 28bis en 58bis, § 1, 1 °) bij het ko
ninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, 
dat op 1 januari 1988 in werking is getre
den, inzonderheid het in die bepalingen 
aangewezen wettelijk begrip prothese, en 
artikel 35 van het koninklijk besluit van 21 
december 1971 houdende uitvoering van 
sommige bepalingen van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, vervan
gen door het koninklijk besluit van 30 de
cember 1987 en dat op 1 januari 1988 in 
werking is getreden, en, voor zoveel no
dig, in de onderstelling dat de wet van 10 
april 1971 te dezen niet van toepassing zou 
zijn, de artikelen 2 van het Burgerlijk Wet
hoek, 3, eerste lid, en 9, eerste en tweede 
lid, van de wetten op de vergoeding van 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen, gecoiirdineerd bij koninklijk be
sluit van 28 september 1931; het arrest bo
vendien, nu het voormelde feitelijke 
vaststellingen nalaat, het Hof niet in staat 
stelt zijn beslissing te toetsen en bijge
volg niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van de artikelen 780 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en ar
tikel 97 van de Grondwet zoals zij van 
kracht was v66r haar coiirdinatie op 17 fe
bruari 1994 en, voor zoveel nodig, van ar
tikel 149 van de aldus gecoiirdineerde 
Grondwet); 

tweede onderdeel, uit het verslag van de 
medisch adviseur van de tweede verweer
der, waarop de eerste verweerder zijn vor
dering heeft gegrond en waarvan eiseres de 
bewoordingen in haar appelconclusie ex
pliciet heeft overgenomen (blz. 9), blijkt dat 
de gebruiksduur en de functie van de ver
schillende middelen als volgt waren om
schreven : "1. Cuningham-klem : aantal : 8 
klemmen per jaar; aanwijzing : dient als 
manuele 'sfincter'; 2. Plastieken broek: 
aantal : 1 plastieken broek per week of 52 
per jaar; aanwijzing : vermijden van urine
lekken, AR kan immers de klem niet maxi
maal aanspannen; 3. Cellulosewatten : hoe
veelheid: 14 kg per maand; aanwijzing: AR 
gebruikt 's nachts de klem niet en be
schermt zich met die dikkere watten; 4. 
Kompressen: hoeveelheid: ongeveer 14 
pakken van 200 kompressen elke zes 
maanden of 240 kompressen per maand; 
aanwijzing : bescherming tegen irritatie van 
de penis op de plaats waar de klem wordt 
aangebracht"; het begrip kunstledematen 
en mechanische middelen het bestaan im
pliceert van een ingewikkelde appara
tuur of althans van een complex voorwerp 
dat voor duurzaam gebruik is bestemd; pro-

dukten voor snelgebruik of verbruiksgoe
deren zoals Cuningham-klemmen, plastie
ken broeken, cellulosewatten en kompres
sen bijgevolg niet overeenstemmen met de 
omschrijving "kunst- en hulpmiddelen", 
maar behoren tot het begrip "farmaceu
tische verzorging", die slechts tot de dag 
van de herziening ten laste van de verze
keraar is; plastieken broeken, cellulose
watten en kompressen overigens de ge
brekkige urinaire functie van de eerste 
verweerder niet willen vervangen, bij
staan, ontwikkelen of zelfs bevorderen, 
maar alleen de ongemakken en onpret
tige gevolgen van het verlies van de uri
naire functie willen opvangen of uitslui
ten; het arrest bijgevolg niet naar recht 
heeft kunnen beslissen dat de door de eer
ste verweerder aangevoerde middelen "pro
thesen" waren die het samenstellen van 
een kapitaal voor hun vernieuwing en ver
vanging rechtvaardigden; het arrest al
dus de artikelen 2 van het Burgerlijk Wet
hoek, 28, 28bis, 58bis, § 1, 59bis, 1", 97, 101, 
104 en 106 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 schendt, zoals die arti
kelen (artikelen 28 en 59bis, 1 °) zijn ge
wijzigd en ingevoegd (artikel 28 bis en 
58bis, § 1, 1 °), bij het koninklijk besluit nr. 
530 van 31 maart 1987, dat op 1 januari 
1988 in werking is getreden, en artikel 35 
van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1971 houdende uitvoering van som
mige bepalingen van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, vervangen door het 
koninklijk besluit van 30 december 1987 en 
dat op 1 januari 1988 in werking is getre
den, en, voor zoveel nodig, in de onderstel
ling dat de wet van 10 april 1971 te de
zen niet van toepassing zou zijn, artikel 2 
van het Burgerlijk Wetboek, en de artike
len 3, eerste lid, en 9, eerste en tweede lid, 
van de wetten op de vergoeding van schade 
voortspruitende uit de arbeidsongeval
len, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931: 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de vordering tot het samenstel
len, bij de tweede verweerder, van een 
kapitaal dat de waarschijnlijke kost
prijs vertegenwoordigt van de vernieu
wing en de herstelling van de volgende 
voorwerpen: "Cuningham"-klemmen, 
plastieken broeken, cellulosewatten en 
kompressen, gegrond is; 

Overwegende dat de getroffene, naar 
luid van artikel 28 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april1971, 
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recht heeft, onder de voorwaarden be
·paald door de Koning, op de prothe
sen en orthopedische toestellen die in
gevolge het ongeval nodig zijn; 

Dat artikel 35 van het koninklijk be
sluit van 21 december 1971 houdende 
uitvoering van sommige bepalingen 
van de wet van 10 april 1971 bepaalt 
dat "als prothese of orthopedisch ap
paraat worden aangezien: 1 ode ei
genlijke prothese of het eigenlijke or
thopedisch toestel, 2o alle functio
nele bijhorigheden (. .. )"; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de genoemde 
wet volgt dat het woord "prothese" niet 
strikt moet worden uitgelegd; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van de voormelde bepalingen on
der prothesen en orthopedische toe
stellen dienen te worden verstaan de 
kunst- en hulpmiddelen die een va
lide persoon niet behoeft en die, als ge
volg van een arbeidsongeval, nodig zijn 
om aangetaste of verzwakte lichaams
delen te steunen of te vervangen of om 
het gebruik of de functies ervan te be
vorderen; dat de aangetaste of ver
zwakte lichaamsdelen, die aldus wor
den gesteund, de ledematen en 
organen zijn en dat het zonder be
lang is of de kunst- en hulpmiddelen 
al dan niet een duurzaam karakter 
hebben; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het materiaal waarvoor de sa
menstelling van een kapitaal-prothese 
wordt gevraagd, nodig is wegens het 
verlies van de urinaire functie ten ge
volge van het ongeval; 

Dat het arrest bijgevolg zijn beslis
sing, dat de middelen van dat mate
riaal prothesen zijn in de zin van de 
wet van 10 april 1971, naar recht ver
antwoordt en regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening, veroordeelt eiser in de kos
ten. 

23 januari 1995 - 3" kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Si
mont en Biitzler. 

Nr. 34 

3e KAMER- 23 januari 1995 

CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR 
MEMORIES EN STUKKEN- STUKKEN- VER
WEERDER -ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CAS
SA TIE. 

In burgerlijke zaken kan het Hof geen acht 
slaan op stukken die door de verweer
der of in zijn naam aan de griffie zijn ge
zonden zonder de tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof van Cas sa tie (1). 
(Art. 1098, Ger.W.) 

(HINNEKENS T. ARPACA N.V) 

(A.R. nr. S.94.0084.F) 

23 januari 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat : mrs. Draps. 

Nr. 35 

2e KAMER- 24 januari 1995 

DIEFST.AL EN AFPERSING- AFPERSING 
- BEDREIGING- BEGRIP. 

De bedreiging als bestanddeel van het mis
drijf afpersing kan bestaan in de sterke 
morele dwang ten gevolge van het ver
wekken van vrees voor een dreigend 

(1) Cass., 26 nov. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 199). 
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kwaad, zijnde het door een onderaanne
mer niet meer verkrijgen van onderaan
nemingsprojekten in de toekenning waar
van de dader van de afpersing een mede
determinerende rol speelde. (Art. 470 Sw.) 

(GOOSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.92.7215.N) 

RET HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Marc Goos
sens : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafvordering : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de door eiser als 

"exploitatie in eigen voordeel" ver
melde gedraging het gebruik maken 
betreft van andermans nadelige si
tuatie waaraan de exploitant zelf geen 
schuld treft; 

Overwegende dat naar de feitelijke 
vaststellingen van de rechters, eiser 
van Paul Mortelmans, optredend voor 
de B.V.B.A. A.T.A., onder sterke mo
rele dwang gelden bekwam door het 
verwekken van vrees voor een drei
gend kwaad, zijnde het niet meer ver
krijgen van onderaannemingsprojek
ten, in de toekenning waarvan eiser 
een mede-determinerende rol speelde; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering, eensdeels, ei
sers verweer dat hij slechts dader is 
van "exploitatie in eigen voordeel" ver
werpen, zodoende zijn conclusie be
antwoorden, anderdeels, hun beslis
sing dat eiser zich schuldig maakte 
aan afpersing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten van hun respectieve voorzie
ning. 

24 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaten :·mrs. M. Derat, 
Leuven; M. J. Vermassen, Dendermonde. 

Nr. 36 

2e KAMER- 24 januari 1995 

1° CASSATIE - BEVO~GDHEID VAN HET HOF 
- ALLERLEI- STRAFZAKEN- MOTIVERING 
VAN DE STRAF EN VAN DE STRAFMAAT- WET
SING VAN HET HOF- MARGINALE TOETSING
GRENS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - STRAF EN 
STRAFMAAT- BIJZONDERE MOTIVERINGS
VERPLICHTING-HOFVAN CASSATIE -WET
SING VAN HET HOF- MARGINALE TOETSING
GRENS. 

so STRAF - ALLERLEI - MOTIVERING -
WETSING VAN HET HOF VAN CASSATIE -MAR
GIN ALE TOETSING- GRENS. 

1°, 2° en so De marginate toetsing waar
toe het Hof gehouden is betekent niet dat 
het zich in de plaats vermag te stellen van 
de feitenrechter bij het beoordelen van de 
gepastheid van de straf of van de straf
maat (1). (Art. 195 Sv.) 

(INDEGANCK) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd : -

(1) Zie concl. O.M. 
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De motiveringsvereiste uit art. 149 van 
de Grondwet wordt in strafzaken door art. 
195, tweede lid, Sv. zo uitgewerkt dat de 
strafrechter sinds 1987 "nauwkeurig" de re
denen moet vermelden waarom hij "der
gelijke straf of dergelijke maatregel uit
spreekt", en dat hij "bovendien de 
strafmaat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel (moet rechtvaardigen)". 

In zoverre de strafrechter, aan wie een 
discretionaire bevoegdheid is toegekend om 
de straf en de strafmaat binnen de wette
lijke grenzen te bepalen, het aanwenden 
van die bevoegdheid met redenen dient te 
verantwoorden, is de motiverings
verplichting niet meer tot een zuiver for
mele plicht te herleiden, zoals het Hof, in 
verband met art. 149 van de Grondwet 
pleegt te zeggen. 

"Deze motiveringsvereiste schept een 
informatieplicht voor de rechter en een 
informatierecht voor de justitiabele", leest 
men uit de rechtsleer (2). 

De veroordeelde wordt geacht hierdoor 
inzicht te krijgen in de redenen waarop de 
rechter heeft gesteund om een dergelijke 
straf uit te spreken, en waarom hij die straf 
of die maat heeft bepaald. 

De rechtsleer benadrukt daarbij dat het 
de taak is van de rechtspraak om de gren
zen van "een rechtens behoorlijke motive
ring van de straf' afte bakenen, ( .. .) zulks 
onder toezicht van het Hof van Cassatie. 
(Dupont, L., o.c., 518, en de voetnoot 38.) 

Gehoopt werd "dat het Hof(van Cassa
tie) vrij streng zal toezien op de naleving 
van de motiveringsverplichting zoals die 
door de wetgever werd bedoeld". (Dupont, 
L., o.c., 519.) 

Men dacht zelfs een prognose te kun
nen maken "voortgaande op de houding die 
het Hof ( ... ) heeft aangenomen in die aan
gelegenheden waarin reeds een bijzon
dere motiveringsverplichting was opge
legd" (Dupont, L., ibid.), met name inzake 

(2) DuPONT, L., "De motivering van de straf
toemeting", in Actuele problemen van strafrecht, 
deel15; Interuniversitaire reeks criminologie en 
strafwetenschappen, Kluwer, 1988 (505), 5, 20; zie 
ook: CLOSE, F., "La loi du 27 avril1987 sur la mo
tivation des peines", J.L.M.B., blz. 1405; SACE, J., 
"La loi du 27 avril1987 sur la motivation des pei
nes", R.D.P., 1987, 961; SPREUTELS, J.P., "Le con
trole de la motivation de la sanction penale", in 
Melanges offerts a Jacques Velu, 901-927; DU JAR
DIN, J., Motivering van vonnissen en arresten in 
strafzaken, in Strafrecht en strafvordering -
Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtleer, (Kluwer), 22-32. 

voorlopige hechtenis, opschorting van de 
uitspraak of uitstel van tenuitvoerleg
ging : in die gevallen kan de rechter niet 
volstaan met enkel vast te stellen dat de 
voorwaarden van de wet vervuld zijn. Ste
reotype en vage redengevingen zouden 
voortaan uit den boze zijn. 

Ook andere meningen werden geopperd : 
"Fidele a sa jurisprudence la Cour de cas
sation maintiendra certainement le prin
cipe que le juge du fond ( ... ) determine ( ... ) 
souverainement, dans les limites de la loi, 
la peine qu'il estime proportionnee ... " 
(Close, o.c., nr. 14.) 

Hiermee wordt de vraag gesteld tot waar 
de toetsing van het Hof inzake de bijzon
dere motiveringsverpichting van art. 195 
Sv. wel kan reiken? 

Moet de motivering bij wijze van mar
ginale toetsing worden gecontroleerd, niet 
enkel naar haar vorm maar ook naar haar 
inhoud? 

Vermag het Hof de redelijkheid van de 
motivering van de straf en van de straf
maat te beoordelen? 

Mag (of moet) het Hof oordelen of er wel 
een logisch verband bestaat tussen de straf 
die de rechter uitspreekt en de motieven die 
hij aangeeft? 

De voormelde rechtsleer meende dat die 
vragen a:ffi.rmatief moeten worden beant
woord, "gelet op de bedoeling van de wet
gever bij het verruimen van de motiverings
plicht". (Dupont, L., o.c., 520, 521, noot 51.) 

Om t.a.v. die vragen stelling te kunnen 
nemen, moet eerst de ratio legis van de 
wetgever van 1987 worden achterhaald, 
omdat die bepalend kan zijn wat het in
houdelijk aspect van de motiveringsplicht 
betreft (3). 

V66r de wijziging van art. 195 Sv., gold 
de veroordelende beslissing als regelma
tig gemotiveerd door de enkele vermel
ding van de wettelijke bepaling die op het 
bewezen verklaarde misdrijf een straf stelt : 
zo zei, bvb., het Hofin het laatste arrest ge
wezen onder vigeur van de oude tekst van 
art. 195, dat "om in rechte met redenen om
kleed te zijn, het voor de veroordelende be
slissing voldoende is dat zij hetzij in de re
denen van haar eigen beslissing, hezij met 
verwijzing naar de beroepen beslissing, de 

(3) De lijst van de Pari. bescheiden vind men 
in B.S., 1987, blz. 7634; zie ook GoL, J., "La re
forme du code penal et la motivation des pei
nes", Ann.Dt.Louvain, 1983, 151-161; DU JAR
DIN, J., o.c., 22 e.v. 
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wettelijke bepalingen betreffende de be
standdelen van het aan de veroordeelde ten 
laste gelegde misdrijf en de strafvermeldt". 
(Cass., 28 mei 1986,A.C., 1986-87, nr. 607.) 

Het Hof had aldus aileen de mogelijk
heid om nate gaan ofhet veroordelend von
nis binnen de perken van.de wettelijk
heid was gebleven. 

"La Cour de cassation (. .. ) n'exerce au
cun controle sur la peine quand celle-ci res
pecte l'echelle des peines prevues par le le
gislateur. Dans ces limites, I' appreciation du 
taux de la peine est faite souverainement 
par le juge du fond". (Rigaux, F., Lana
ture du controle de la Cour de cassation, 
(1966), nr. 140). 

Krachtens de algemene motiverings
vereiste - die overigens volgens de klas
sieke interpretatie van art. 149 van de 
Grondwet als een vormvereiste wordt be
schouwd, en waarvan art. 195 Sv. een toe
passing is - diende geen andere reden voor 
de straftoemeting aangegeven te worden. 

V66r de inwerkingtreding van het nieuwe 
art. 195 Sv., dat het stelsel van de moti
vering beoogde te verbeteren (cfr. infra), be
stand slechts een verplichting tot een min 
of meer consistente motivering bij het be
antwoorden van conclusies betreffende de 
straftoemeting ofwanneer de wet een bij
zondere motiveringsverplichting oplegde. 
(Dupont, L., o.c., 509.) 

Toen hij vanaf 1987 een bijzondere 
motiveringsverplichting ging opleggen, had 
de wetgever daarbij verscheidene bedoe
lingen en o.m. een bedoeling die hier voor 
ons meer bepaald van belang is, met name 
het perspectief van de individualisering van 
de straf, de zgn. sentencing. 

Dat was inderdaad de voornaamste op
zet van de nieuwe wet : "De (motiverings
)verplichting stemt overeen - zo zei de ver
tegenwoordiger van de minister van Justite 
-met de beginselen van een modem straf
recht, waarin o.m. de individualisering van 
de strafvooropstaat". (Verslag namens de 
commissie voor de Justie, Senaat, 1986-
87, nr. 2, p. 1.) 

Met het oog op die bedoeling, moet ener
zijds, de rechter zijn beslissing op oordeel
kundige wijze nemen en moet anderzijds de 
veroordeelde inzicht krijgen in de rede
nen van de rechter die hem bestraft. 

Een en ander veronderstelt een soort 
tweespraak, een "colloque singulier" tus
sen de strafrechter en de veroordeelde, die 
in de klassieke motiveringsvereiste van 
v66r 1987 niet kon kaderen. 

Het uitgangspunt van de wetgever van 
1987 was dus dat de strafrechter "gegronde 
redenen " moet hebben om een bepaalde 
straf op te leggen, dat hij zich ook bij de 
straftoemeting "ernstig" moet bezinnen 
(Memorie van toelichting, Kamer, 668 
(1982-1983), nr. 1, p. 4), en ten slotte dat de 
veroordeelde daarin inzicht moet hebben. 

Als het veroordelend vonnis dient te 
"overtuigen en niet aileen de indruk (dient 
te) wekken" (ibid.), dan kunnen de louter 
formele benadering en beoordeling van de 
motivering niet meer volstaan. 

Als "nauwkeurigheid" een verplichting is 
(Verslag namens de commissie voor justi
tie aan de Senaat, verklaring van M.J.), 
dan is motiveren geen zuivere formaliteit 
meer. 

De wetgever bedoelde overigens de 
verscherping van de verplichting tot mo
tivering in de lijn te leggen van de leer van 
procureur-generaal W.J. Ganshof van der 
Meersch (4). 

Volgens die leer is de motiveringsplicht 
niet tot een zuiver formeel vereiste te re
duceren, maar is zij integendeel "een hoofd
vereiste van de goede rechtsbedeling" 
(Mast, Overzicht van grondwettelijk recht, 
257), dat, zoals het Hof reeds had gezegd, 
"onafscheidbaar is van de opdracht tot be
rechting van een geschil" (5). 

Uit de Memorie van toelichting (o.c., 
p. 4) blijkt ook dat de wetgever niet ge
wild heeft dat de feiten bij de motiverings
plicht betrokken worden; dat zou overi
gens buiten de toetsingssfeer van het Hof 
liggen. 

Mag men hieruit niet a contrario aflei
den dat de motivering, in zoverre die zich 
niet tot feiten uitstrekt, een andere in
houd moet hebben, die ditmaal wel onder 
de controle van het Hof komt? 

Indien die vraag affirmatief moet wor
den beantwoord - en ik ben geneigd dit te 
denken - dan rijst verder de vraag tot 
waar de toetsing van het Hofkan reiken? 

( 4) Lees : "La motivation des jugements", rap
port general au Xe Congres de l'Academie inter
nationale de droit compare, 1978, gecit. in Me
marie van toelichting, a. c., p. 2, voetnoot 1; DU 
JARDIN, J., o.c., 9 .e.v.) 

(5) Cass., 9 okt. 1959,A.C., 1960, p. 115, met 
de concl. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt, die 
preciseerde dat "de motiveringsverplichting uit de 
aard zelf van de rechtsprekende functie voort
vloeit", ibid., p. 116, de voetnoot 4; Cass., 21 jan. 
1974, A. C., 1974, p. 563. 
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Gaat het dan om een marginale toet
sing, wanneer het Hof de toepassing van 
art. 195 Sv. onder de loep neemt? 

Met dit concept begrepen in een ruime 
zin (Soetaert, R., "Rechtsbeginselen en mar
ginale toetsing in cassatie", in Liber Ami
corum Jan Ronse (1985), (51) 58 e.v.), luidt 
het antwoord m.i. affirmatief. De 
wettigheidscontrole die het Hof op de be
slissing van de bodemrechter uitoefent is 
uiteindelijk altijd marginaal (o.c., 59). 

In zoverre de wetgever het stelsel van 
art. 149 van de Grondwet heeft willen "ver
beteren" (Verslag namens de commissie 
voor de Justitie, Gedr.St., Kamer, 668 
(1982-1983), nr. 3, p. 2), mag het Hof zich 
niet beperken tot een formele of externe 
controle van de motivering. 

Het Hof zal dus geen genoegen meer 
kunnen nemen met de vaststelling dat de 
beslissing over de straf en de strafmaat met 
(onverschillig welke) motieven is onder
steund. 

"La loi du 27 avril 1987 a introduit une 
obligation speciale de motiver, distincte de 
celle resultant de !'article 97 (149) de la 
Constitution". (Spreutels, J.P., o.c., 901 e.v., 
nr. 8.) 

Maar het Hof moet zich, evenwel, ont
houden van een interne controle van de mo
tivering, eenvoudigweg omdat het geen 
derde trap van aanleg is. 

Het Hof zal, in het kader van zijn 
wettigheidscontrole en bij de interpreta
tie van de rechtsregel, te dezen van art. 195 
Sv., wel nagaan of de motieven die de rech
ter aangeeft de straf en de strafmaat kun
nen rechtvaardigen (6). 

Procureur-generaal Lenaerts vroeg zich 
evenwel af, in zijn openingsrede uitgespro
ken op 2 september 1991 (A.C., 1991-92, 
blz. 10, nr. 16), ofvoor marginale toetsing 
wel plaats is bij de wettigheidscontrole die 
aan het Hof is opgedragen. Ofwel gaat het 
over de interpretatie van de rechtsregel en 
dan is de toetsing niet marginaal. ( ... ) Of
wei wordt de feitelijke beoordeling erbij be
trokken, en dan is in die mate elke toet
sing door de cassatierechter uitgesloten" ... 

(6) Cfr. de forrnule van het Hofwanneer het 
zijn marginate toetsingsrecht hanteert, bvb. Cass., 
23 rnei 1990, A. C., 1989-90, nr. 556: "Het Hof 
toetst of de rechter de beslissing wettig heeft kun
nen gronden op zijn vaststellingen". 

N a deze vrij theoretische bedenkingen 
over de controle van het Hofinzake moti
vering van de straf, past het na te gaan wat 
de rechtspraak van het Hof ons leert (ik 
telde 58 gepubliceerde arresten). 

Meestal vergenoegt het Hof zich met de 
vaststelling dat de gronden van de opge
legde straf al dan niet op nauwkeurige 
wijze zijn aangegeven, zonder de aangege
ven motieven nader te beoordelen (bij voor
beeld : Cass., 12 jan. 1989, 7 feb. 1990, 13 
jan. 1993, 21 dec. 1993). 

Volgens Mark De Swaef"moet het geens
zins verwondering baren dat in de prak
tijk vele strafmotiveringen wat stereotiep 
aandoen, het (gematigd) marginaal 
toetsingsrecht van het Hof van Cassatie ten 
spijt" (Noot over de motivering van de straf
toemeting, sub Cass., 6 nov. 1990, R.W., 
1990-91, 1200, 1201). 

Volgens Bruno Maes "toont een kort over
zicht van de rechtspraak aan dat de ( ... ) 
verplichting tot motivering van de straf een 
relatief beperkte draagwijdte heeft, ( ... ) en 
veeleer van zuiver formele aard is. ( ... ) Ver
der dan dit 'zuiver formele' gaat het toe
zicht van het Hof van Cas sa tie dus niet". 
("De motiveringsverplichting van de rech
ter", C.V.R., 1990, 102.) 

Slechts zeer zelden he eft het Hof het 
voorschrift van art. 195 Sv. enkel als een 
vormvereiste beschouwd. (Cass., 10 jan. 
1989, nr. 272.) 

Buiten de gevallen van totaal gebrek aan 
enige motivering, casseert het Hof we
gens gebrek aan nauwkeurigheid van het 
motief. (Cass., 2 maart 1988, 14 dec. 1988, 
5 feb. 1991, 1 dec. 1993.) 

Soms leest men in arresten van het Hof 
consideransen die verder reiken dan de lou
tere vaststelling, zonder evenwel als een 
echte beoordeling te kunnen worden be
schouwd, bij voorbeeld : 

- "dat de rechters aldus het bedrag van 
de geldboete vaststellen ( ... ) in verhou
ding tot de respectieve ernst van de fei
ten en de persoonlijke schuld van de be
klaagde" (Cass., 14 dec. 1988); 

- "dat de rechter nauwkeurig vermeldt 
waarom hij de fout (die de maat van de 
straf verantwoordt) ( ... ) als zwaar aan
merkt" (Cass., 4 jan. 1989); 

- wanneer het Hof zich over de aan
vaardbaarheid van het aangegeven mo
tiefuitspreekt, bvb. het in aanmerking ne
men van vroegere verkeersovertredingen 
die met minnelijke schikkingen werden af
gedaan (Cass., 27 nov. 1991). 
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Besluit: 

Begrensd als ze is door de onaantast
bare beoordelingsmacht van de bodem
rechter, zal de controle van het Hof op de 
bijzondere motivering zich allereerst rich
ten op de formele regelmatigheid van de be
slissing. 

Dan komt zijn wettigheidscontrole, ui
teraard marginaal vermits het Hof geen 
derde aanleg is, wat hem evenwel niet be
let "de verifier si le juge du fond a adapte 
son dispositif aux circonstances particulie
res de la cause" (Rigaux, F., o.c., nr. 144, p. 
227). 

Naar de context van art. 195 Sv. toe ver
taald, kan dit betekenen dat het Hof, met 
inachtneming van de wil van de wetge
ver, zal nagaan of de motivering in zo
verre voldoende nauwkeurig en bezonnen is, 
dat zij noch vaag, noch willekeurig voor
komt. 

Verder kan m.i. de toetsing van het Hof, 
niet gaan. 

Aldus zou het Hof de relevantie van een 
motief niet mogen beoordelen, behalve in 
het uitzonderlijk geval van kennelijke on
redelijkheid (Soetaert, R., o.c., 60), d.i. "een 
reden die niet vatbaar is voor enige rede
lijke uitleg". 

Maar dat wijst dan op de willekeur (ibid., 
63) die de wet reeds uitdrukkelijk afkeurt. 

Het Hofbeschouwt overigens als een on
bestaand motief het motief dat zonder ver
band is met het dictum (Rigaux, F., o.c., nr. 
200, p. 311; Simont, H., Des pouvoirs en 
cassation en matiere civile, 1933, nr. 205, p. 
209). 

Hoe dan ook, zal het Hof bij zijn con
trole rekening houden en enkel rekening 
mogen houden met de specifieke euvelen 
die de wetgever heeft willen voorkomen, de 
willekeur en de onnauwkeurigheid bij de be
paling van de straf en van de strafinaat (cfr. 
de Memorie van toelichting, o.c., p. 5) en, 
in voorkomend geval, vaststellen dat de bij
zondere motivering niet voldoet aan die ver
eisten van art. 195 Sv. 

De beslissing zou in dat opzicht niet naar 
recht verantwoord zijn en vernietigd wor
den, niet wegens miskenning van het vor
mvoorschrift van art. 149 van de Grand
wet, maar wegens schending van art. 195 
Sv. 

Naar de formule van procureur-generaal 
Dumon ("De motivering van de vonnis
sen en arresten en de bewijskracht van de 
akten", rede uitgesproken voor het Hof op 

1 september 1978, nr. 5), kan een beslis
sing, zelfs indien aan het vereiste van art. 
149 Grondwet is voldaan, niettemin een an
dere rechtsregel schenden. 

Procureur-generaal Lenaerts wees even
wei op "de bekoring (die) groot is om het 
bevoegdheidsterrein van de cassatierechter 
te verruimen ( ... ).De grens tussen feite
lijke beoordeling en wettigheidscontrole kan 
niet altijd even duidelijk worden getrok
ken" (o.c., nrs. 14 en 15). 

Het Hof zal dus bijzonder waakzaam die
nen te zijn om aan die bekoring te weer
staan. 

Dit he eft het Hof tot nog toe kunnen 
doen, ook zonder de bijzondere motiverings
plicht van art. 195 Sv. enkel als een vor
mvoorschrift te beschouwen. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. P.92.7292.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1992 ge
wezen door het Hofvan Beroep te Ant
werpen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafvordering : 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het middel de 

appelrechters onredelijkheid verwijt 
omdat zij bij de strafbepaling enkel re
kening houden met de hoegrootheid 
van het passief, de benadeling van de 
schuldeisers en de onttrokken activa, 
zonder enig onderzoek naar het aan
deel of de persoonlijke betrokkenheid 
van eiser, hetgeen volgens hem en
kel zou kunnen door de aanstelling 
van een deskundige; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de feiten, zoals in de 
tenlasteleggingen omschreven, ten 
laste van eiser bewezen zijn, en in hun 
motivering de persoonlijke gedragin
gen van eiser met betrekking tot het 
faillissement nader toelichten, zon
der dat het hen noodzakelijk voor
komt daartoe een deskundige aan te 
stellen; dat zij zodoende zowel de 
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schuld als het persoonlijk aandeel van 
eiser bij de verduistering van activa, 
de hoegrootheid van het passief en de 
benadeling van de schuldeisers vast
stellen; 

Dat het middel in zoverre feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat de appelrechters 
voor het overige, met hun conside
rans dat een gepaste straf wordt op
gelegd "rekening houdend, enerzijds, 
met de ernst van de feiten, de finan
ciele put, de benadeling van de schuld
eisers, het onttrekken van het actief 
ten eigen bate, de oprichting van een 
nieuwe firma met hetzelfde maat
schappelijk doel vlak voor het neer
leggen van de boeken doch, ander
zijds, ook met het feit dat (eiser) in het 
verleden nog niet veroordeeld werd 
voor gelijkaardige feiten", naar eis van 
recht de redenen vermelden waarom 
zij dergelijke straffen en maatrege
len uitspreken, terwijl zij bovendien de 
strafinaat voor elke uitgesproken straf 
of maatregel rechtvaardigen; 

Overwegende dat de marginale toet
sing waartoe het Hof gehouden is, niet 
betekent dat het zich in de plaats ver
mag te stellen van de feitenrechter bij 
het beoordelen van de gepastheid van 
de straf of van de strafmaat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen zijn in acht 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door de 
verweerders tegen eiser ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voor-

24 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Mer
tens, Antwerpen. 

Nr. 37 

2e KAMER - 24 januari 1995 

BEROEPSZIEKTE- RECHT OP SCHADEVER

GOEDING- VOORWAARDE. 

De getroffene van een beroepsziekte of diens 
rechthebbenden kunnen van de werkge· 
ver of van diens werklieden of aangestel
den geen schadevergoeding vorderen, op 
de schade aan goederen na, tenzij de 
werkgever, diens werklieden of aangestel
den de beroepsziekte opzettelijk hebben 
veroorzaakt (1). (Art. 51, § 1, Be
roepsziektenwet.) 

(MINNEBACH E.A. T. LACROIX E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0724.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 25 januari 1991 en op 
26 maart 1993 door het Hof van Be
roep te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de Vooraf
gaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 418, 419, 420 en 458 van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 46, § 1, enig lid, 1", en § 2, 
tweede lid, van de Wet van 10 april 1971 
betreffende de arbeidsongevallen, en 51,§ 
1, enig lid, r, van de bij koninklijk be
sluit van 3 juni 1970 gecoordineerde wets
bepalingen betreffende de beroepsziek
ten, 

ziening; veroordeelt eiser in de kos- (1) Zie: Cass., 5 mei 1992, A.R. nr. 5226 (A. C., 
ten. 1991-92, nr. 462). 



========--=----= -==-· -~-----l___==· ·===~-~~~~=~--:::--____:r_·- ~~== 

Nr. 37 HOF VAN CASSATIE 69 

doordat het Hof van Beroep te Antwer
pen in het arrest van 26 maart 1993 met 
betrekking tot de wegens onopzettelijke sla
gen en verwondingen ingestelde burger
lijke vorderingen oordeelt dat "de nog han
gende burgerlijke vordering niet toelaat
baar is op basis van de feiten zoals voorzien 
en aanhangig op grand van de bepalin
gen van de strafwet (artikelen 418, 419, 420 
Strafwetboek); ( ... ) dat ten deze in het al
gemeen wordt gesteld dat geen aanspra
ken en vorderingen tot schadeloosstelling 
ten laste van de werkgevers, de 
ondernemingshoofden in casu de 
beslissingsverantwoordelijken van de N.V. 
Amoco Fina, of diens aangestelden kun
nen worden ingesteld buiten de wet ( ... )" 
(arrest p. 70, bovenaan) en dat "de burger
lijke partijen ten onrechte de in artikel 51 
(van de bij koninklijk besluit van 3 juni 
1970 gecotirdineerde wetsbepalingen be
treffende de beroepsziekten; toevoeging door 
eisers) bepaalde immuniteit van de werk
gever beperken tot de schade die het voor
werp is van de beroepsziektewet; ( ... ) dat 
zulks eveneens geldt met betrekking tot de 
bepaling van artikel 46 van de 
arbeidsongevallenwet; ( ... ) dat terecht wordt 
gesteld dat de immuniteitsregels (buiten 
eventueel met betrekking tot de goederen
schade) elke aanspraak op basis van arti
kel 1382 en volgende van bet Burgerlijk 
Wetboek uitsluit en dat in voorkomend ge
val kan worden vergoed op basis van de re
gels van de beroepsziektewet en de 
arbeidsongevallenwet en dat het hof ten 
deze aanmerkt dat het Fonds der Beroeps
ziekten tot op heden slechts zeer spora
disch en slechts in bepaalde gevallen en 
eerder zelden blijkt tussengekomen te zijn; 
( ... ) dat een onopzettelijke aantasting van 
de lichamelijke integriteit als gevolg van 
een foutieve blootstelling aan benzeen of 
andere toxische stoffen zoals voorgehou
den niet het voorwerp kan uitmaken van 
een burgerlijke vordering behoudens in het 
geval van opzettelijke slagen en wanneer 
dus de letsels opzettelijk werden veroor
zaakt" (arrest p. 71), en besluit dat "al
dus de burgerlijke vorderingen op basis van 
de bepalingen vervat in de artikelen 418-
419-420 van het Strafwetboek niet ontvan
kelijk zijn" (arrest p. 71 in fine), 

terwijl, vijfde onderdeel, overeenkom
stig artikel 51,§ 1, enig lid, 1", van de bij 
koninklijk besluit van 3 juni 1970 gecotir
dineerde wetsbepalingen betreffende de be
roepsziekten de rechtsvordering inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten be
hoeve van de getroffene of diens rechtheb-

bende mogelijk blijft "ongeacbt de uit deze 
wetten voortvloeiende rechten", tegen bet 
ondernemingsboofd "wanneer hij de be
roepsziekte opzettelijk heeft veroorzaakt"; 
overeenkomstig artikel 46, § 2, tweede lid, 
van de wet van 10 april1971 betreffende de 
arbeidsongevallen, "de volgens het ge
meen recbt toegekende vergoedingen die 
geen be trekking ( ... ) hebben op de vergoe
ding van de licbamelijke schade zoals zij is 
gedekt door deze wet, mag samengevoegd 
worden met de krachtens deze wet toege
kende vergoedingen" en overeenkomstig 
hetzelfde artikel, § 1, enig lid, r, de rechts
vordering inzake burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid mogelijk is voor de getrof
fene of zijn rechthebbenden tegen de 
werkgever die het arbeidsongeval opzette
lijk heeft veroorzaakt of die opzettelijk een 
ongeval heeft veroorzaakt dat een arbeids
ongeval tot gevolg heeft; aldus beide ge
noemde wetsbepalingen de burger
rechtelijke aansprakelijkheidsvordering van 
het slachtoffer van een beroepsziekte of een 
arbeidsongeval tegen de werkgever slechts 
toelaten, voor zover de werkgever deze be
roepsziekte of dit arbeidsongeval opzette
lijk heeft veroorzaakt en voor zover de ge
troffene of zijn rechthebbende geen 
vergoeding nastreeft van andere dan de 
door deze wetten gedekte schade; eisers in 
hun aanvullende beroepsconclusie een vor
dering tot het bekomen van 250.000 frank 
schadevergoeding wegens psycbologische en 
morele schade stelden; zij meer bepaald 
aanvoerden dat "de actuele psycbologi
sche en morele schade, onder meer voort
vloeiend uit de noodzakelijke onderzoekin
gen met alle neveneffecten eraan verbonden 
en de reele kans op ziekte, dood en verkor
ting van de levensduur, dus weliswaar een 
gevolg van deze bloedafwijkingen (is), doch 
niet van een beroepsziekte" en dat "de bur
gerlijke partijstelling voor de schade van 
250.000 frank derhalve alleszins gegrond 
(is), zelfs indien de opzettelijkheid niet zou 
weerhouden worden, daar deze actuele 
schade geen verband houdt met een be
roepsziekte" (p. 12, bovenaan); eisers al
dus vergoeding nastreefden, wegens onop
zettelijke slagen en verwondingen, voor 
schade die noch door de arbeidsongevallen
wet, noch door de gecotirdineerde wetsbe
palingen inzake de beroepsziekten wordt 
vergoed; zodat het hofvan beroep niet wet
tig vermocht de op bedoelde onopzette
lijke slagen en verwondingen geschraagde 
burgerlijke vorderingen inzake tenlaste
leggingen I A, I B en IV A) afte wijzen als 
niet-ontvankelijk (schending van de arti
kelen 46, § 1, enig lid, 1", en § 2, tweede lid, 
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van de wet van 10 aprill971 betreffende de 
arbeidsongevallen, 51,§ 1, enig lid, r, van 
de bij koninklijk besluit van 3 juni 1970 ge
coi:irdineerde wetsbepalingen betreffende de 
beroepsziekten, 418, 419 en 420 van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, blijkens artikel 
51,§ 1, van de Beroepsziektenwet, de 
getroffene van een beroepsziekte of 
diens rechthebbenden van de werk
gever, diens werklieden of aangestel
den, op de schade aan goederen na, 
geen schadevergoeding kunnen vor
deren tenzij de werkgever, diens werk
lieden of aangestelden de beroeps
ziekte opzettelijk hebben veroorzaakt; 

Overwegende dat het onderdeel en
kel opkomt tegen de afwijzing van de 
vorderingen van de eisers tot vergoe
ding, wegens onopzettelijke slagen en 
verwondingen, van "actuele psycholo
gische en morele schade (. .. )"die "wel
iswaar een gevolg van (de) bloed
afwijkingen (is) doch niet van een 
beroepsziekte" en die "geen verband 
houdt met een beroepsziekte"; 

Dat het arrest deze vorderingen niet 
toelaatbaar verklaart op grand dat de 
eisers "geen aanspraken en vorderin
gen tot schadeloosstelling ten laste van 
de werkgevers, de ondernemings
hoofden (. .. ) of diens aangestelden kun
nen (instellen) buiten de wet" en dat 
de eisers "ten onrechte de in artikel51 
(van de Beroepsziektenwet) bepaalde 
immuniteit van de werkgever beper- · 
ken tot de schade die het voorwerp is 
van de beroepsziektewet", dat "de 
immuniteitsregels (buiten (. .. ) de 
goederenschade) elke aanspraak op ba
sis van artikel 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek uitsluit(en) 
(. .. )", dat "een onopzettelijke aantas
ting van de lichamelijke integriteit als 
gevolg van een foutieve blootstelling 
aan benzeen of andere toxische stof
fen zoals voorgehouden, niet het voor-

werp kan uitmaken van een burger
lijke vordering behoudens in het ge
val van opzettelijke slagen eri. wan
neer dus de letsels opzettelijk werden 
veroorzaakt"; 

Dat de appelrechters de in het on
derdeel aangewezen wetsbepalingen 
niet schenden; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

~ 

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

24 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler, De Gryse, Dassesse en Kirkpa
trick. 

Nr. 38 

2e KAMER- 24 januari 1995 

BEWIJS - STRAFZAKEN - VERMOEDENS -
VERKEERSOVERTREDING- DADER- OVER
TUIGING VAN DE RECHTER 

De rechter mag zijn overtuiging dat de be
klaagde de hem ten laste gelegde ver
keersovertreding heeft gepleegd, uit diens 
houding en gedraging afleiden. (Artt. 154 
en 189 Sv.) 

(DE ROO) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.104l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 mei 1993 in hoger 
beroep op verzet gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 
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Gelet op eisers memorie waarvan 
een door de gri:ffie van het Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan dit 
arrest is gehecht en ervan deel uit
maakt; 

Over de eerste grief : 

Overwegende dat, nu het verzet van 
eiser ontvankelijk werd verklaard, de 
wel of niet nietigheid van de beteke
ning van het verstekvonnis geen in
vloed heeft op de bestreden beslis
sing; 

Dat het onderdeel bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

Over het overige van de grieven : 

Overwegende dat de opsomming in 
de artikelen 154 en 189 van het Wet
hoek van StrafVordering exemplatief 
en niet beperkend is; dat de rechter 
zijn overtuiging mag putten uit alle re
gelmatig verkregen en hem regelma
tig overgelegde gegevens van de zaak 
waarover de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen op grond van hun 
overtuiging dat hij zelf de hem ten 
laste gelegde verkeersovertreding heeft 
gepleegd; 

Dat zij die overtuiging niet laten 
steunen op het gegeven dat eiser wei
gert mede te delen wie de bestuur
der van het voertuig was op het ogen
blik van de feiten, maar op de 
vaststelling dat uit eisers houding en 
gedraging waarvan zij de constitu
tieve feiten vermelden en onaantast
baar beoordelen, moet besloten wor
den dat het door eiser aangevoerde 
alibi niet geloofwaardig is; dat zij door 
in deze omstandigheden geen verder 
onderzoek noodzakelijk te achten om 
tot hun overtuiging te komen, eisers 
recht van verdediging niet misken
nen; 

Dat zij door hun motivering hun be
slissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
Wile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

24 januari 1995 - 2° kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal. 

Nr. 39 

2° KAMER - 24 januari 1995 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST, 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGS
VRIJHEID- UIT DE ERVARING ALGEMEEN BE
KENDE FEITEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- BEWIJS- UIT DE ERVARING ALGE
MEEN BEKENDE FEITEN - BEOORDELING 
DOOR DE STRAFRECHTER 

1 o en 2° Het recht op tegenspraak en het 
recht van verdediging worden niet mis
kend door de rechter die zijn beslissing, 
niet op eigen kennis, maar op uit de er
varing algemeen bekende feiten laat steu
nen. (Artt. 154 en 189 Sv.) (1) 

(1) Zie: Cass., 6 okt. 1987, A.R. nr. 1502,A.C., 
1987-88, nr. 78; soms voegt de rechtspraak daar
aan toe - maar dit is dan een overbodige re
dengeving - dat die gegevens door de partijen in 
het debat zijn gebracht : zie bvb. Cass., 28 juni 
1971, (A. C., 1971, 1119); 10 nov. 1975 (A. C., 1976, 
318); 28 sept. 1976 (A. C., 1977, 109);'23jan. 1980 
(A. C., 1079-80, nr. 306). 

RrGAUX, F., schrijft in "La nature du controle de 
la Cour de cassation" (p. 102, met verwijzing naar 
het Duitse recht en de aldaar gecontroverseerde 
rechtsleer) : "Les faits notoires (sont) expresse
ment soustraits ( ... ) a Ia charge de Ia preuve, mais 
( ... ) echapperaient aussi a Ia charge de 
!'allegation". 

Lees ook : DECLERCQ, R., Beginselen van straf
rechtspleging (1994), p. 366-367; 'I'RAEsT, PH., Het 
bewijs in strafzaken (1992), nrs. 731 e.v.; DE-
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(DECOENE E.A. T. BOSEL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1135.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nummer 76261 door het 
Hofvan Beroep te Gent gewezen, vol
gens de vermelding op het proces
verbaal van de terechtzitting op 28 
juni 1994, doch volgens d_e v~rmel
ding van het arrest op 24 JUm 1994; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op de civielrechtelijke 
vorderingen van de verweerders te
gen de eisers; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van Frank 
Basel tegen de eisers : 

Overwegende dat Mr. L. Simo1_1t, a~~ 
vocaat bij het Hof van Cassabe, biJ 
akte ter griffie van het Hof neerge
legd op 14 oktober 1994, namens de ei
sers verklaart afstand zonder berus
ting te doen; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van de naam
loze vennootschap Mercator tegen de 
eisers: 

Over het middel : 

Wat het zevende onderdeel betreft 
dat luidt als volgt : overeenkomstig de 
regels inzake de bewijslast in straf
zaken, het algemeen beginsel van het 
recht op tegenspraak en overeenkom
stig het algemeen beginsel van het 
recht op verdediging de rechter bij __ de 
beoordeling van de verantwoordeh~k
heid voor een verkeersongeval n1et 
mag steunen op ambtshalve aange
voerde feitelijke gegevens die hij om
schrijft als zijnde "van algemene be-

CLERCQ, R., "Het bewijs in strafzaken", in Pr;,ole· 
gomena (1980), p. 27 tot 37; HoLS?:ERS_, D., B~
wijsvoering in strafzaken" en "BeWIJsrmdd~len m 
strafzaken", in Strafrecht en strafvordermg
Commentaar (Kluwer rechtswet.) 

kendheid", maar die betwistbaar zijn; 
het arrest zijn beslissingen over de to
tale aansprakelijkheid van de eisers en 
over de afWezigheid van mede
aansprakelijkheid van verweerder Ba
sel steunt op (p. 3, onderaan) de "al
gemene bekendheid dat bij zwa~e 
regen val refl.~ctoren van ~en. y~~rtmg 
vrijwel volledig ondoelmat1g ZIJn en op 
(p. 4, regels 11 t.e.m. 14) het gege
ven van algemene bekendheid dat bij 
zware regenval onopvallende voorwer
pen totaal vervagen met de achter
grond ondanks de zijdelingse open
bare verlichting, doch deze ambtshalve 
aangevoerde gegevens die door het ar
rest "van algemene bekendheid" ge
noemd worden, betwistbaar zijn en al
dus niet van algemene bekendheid 
zijn; refl.ectoren van een voertuig ?ij 
zware regenval immers wel functw
neel zijn of kunnen zijn, en een onop
vallend voorwerp dat zijdelings ver
licht wordt immers bij zware regenval 
niet noodzakelijk totaal vervaagt met 
de achtergrond; het arrest door zijn ho
ger genoemde beslissingen op de aan
geduide, ambtshalve aangevoerde ge
gevens te steunen die het ten onrechte 
als van algemene bekendheid bestem
pelt het contradictoir karakter van de 
pro~edure voor de vonnisgerechten in 
strafzaken alsook de rechten van de 
verdediging schendt? vermits ~e ei
sers niet de gelegenhmd kregen z1ch te 
verdedigen over die ambtshalve aan
gevoerde, betwistbare gegevens die als 
algemeen bekend bestempeld wer
den zodat het arrest schending in
houdt van de regels inzake de bewijs
last in strafzaken, het algemeen 
beginsel van het recht op tegenspraak 
en van het algemeen beginsel van het 
recht op verdediging : 

Overwegende dat de verweerders in 
hun conclusie voor het hof van be
roep aanvoerden dat de onverlichte 
vrachtwagen die op het fietspad was 
achtergelaten een onzichtbare en on
voorzienbare hindernis vormde door er 
onder meer op te wijzen dat de opstel
ling van de openbare verlichting niet 
toeliet de vrachtwagen op te merken, 
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evenmin als de bevuilde reflectoren die 
hoog op de laadbak van de vrachtwa
gen waren geplaatst; 

Overwegende dat de appelrechters 
deze gegevens die door de verweer
ders in het debat werden gebracht, 
wettig vermochten te beoordelen op 
grond van de uit de ervaring alge
meen bekende feiten dat 'bij zware re
genval reflectoren van een voertuig 
vrijwel volledig ondoelmatig zijn" en 
'bij zware regenval (. .. ) onopvallende 
voorwerpen totaal vervagen met de 
achtergrond ondanks de zijdelingse 
openbare verlichting"; 

Overwegende dat de appelrechters 
door aldus te oordelen, hun beslis
sing niet hebben laten steunen op ei
gen kennis, maar op uit de ervaring 
algemeen bekende feiten, mitsdien de 
bewijsregels in strafzaken, noch het 
recht op tegenspraak en het recht van 
verdediging miskennen; 

Dat het middel niet kan Vl·orden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstanden; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; veroordeelt de ei
sers in de kosten. 

24 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Simont. 

Nr. 40 

2e KAMER - 24 januari 1995 

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
- MAGISTRAAT, LID VAN EEN HOF VAN BE
ROEP -'- VERDACHT VAN MISDAAD OF W ANBE
DRIJF BIDTEN ZIJN AMBT -AANGIFTE AAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE- DOORZENDING VAN 
DE STUKKEN AAN HET HOF VAN CASSATIE
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING -

SCHORSING VAN DE VERJARING- BEGIN
DATUM- EINDDATUM. 

Wanneer een lid van een hof van beroep er
van verdacht wordt buiten zijn ambt een 
misdaad of een wanbedrijf te hebben ge
pleegd, is de verjaring van de strafvor
dering geschorst vanaf de datum van de 
aangifte van de feiten aan de minister 
van Justitie tot op de datum waarop de 
door de minister doorgezonden stukken op 
het Hof van Cassatie worden ontvan
gen. (Artt. 481 en 482, Sv.) (1) 

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

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1237.N) 

HET HOF;- Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie welke luidt als volgt : 

"Aan de tweede kamer van het Hof, 
De ondergetekende procureur

generaal heeft de eer hierbij kenbaar 
te maken dat : 

X ... , emeritus kamervoorzitter in het 
Hof van Beroep te Y ... , verdacht is 
van: 

te B ... , gerechtelijk arrondissement 
..., op 31 december 1992, 

als bestuurder die uit een openbare 
weg met een verkeersbord B 1 (omge
keerde driehoek) kwam, geen voor
rang te hebben verleend aan een be
stuurder die reed op de openbare weg 
die hij opreed; 

Aangezien voormeld lid van het Hof 
van Beroep te Y... ervan verdacht 

(1) Anders dan het O.M. had gevorderd, val
gens wie de verjaring van de strafvordering ge
schorst was tot de datum van het door het Hof te 
wijzen arrest, omdat pas op die datum, en als het 
Hof de verwijzing beveelt, het wettelijk beletsel 
dat het berechten van de strafvordering verhin
derde, wegvalt, besliste het Hof dat de eind
datum van die schorsing de datum is waarop de 
door de minister doorgezonden stukken op het 
Hofwerden ontvangen; CoNS'l.1\.UL, J., Crimes com
mis par les juges, in Les Novelles, Procedure pe
nale, T. II-2, nr. 204; VANDEPLAS, A., De verja
ring van de strafvervolging, Prolegomena (1980) 
(56), 85 e.v. 
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wordt buiten zijn ambt een wanbe
drijf te hebben gepleegd; 

Gelet op de bij brief van 16 septem
ber 1993 door de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep te Y ... aan de 
Minister van Justitie gedane aan
gifte; 

Gelet op de bij briefvan 18 augus
tus 1994 door de Minister van Justi
tie aan het Hofvan Cassatie gedane 
kennisgeving; 

Aangezien er grond bestaat tot ver
wijzing van de zaak naar de strafrech
ter; 

Gelet op de artikelen 479, 481 en 
482 van het Wetboek van StrafVorde
ring; 

Aangezien de voorrang van rechts
macht waarvan de verdachte geniet, 
een wettelijk beletsel vormt voor de 
uitoefening van de strafVordering; 

Dat de ve:rjaring van de strafVorde
ring derhalve geschorst werd vanaf 16 
september 1993, datum van de aan
gifte van de feiten aan de Minister van 
Justitie, tot op de datum van het door 
het Hof te wijzen arrest; 

Om deze redenen mogen de onder
getekende procureur-generaal het Hof 
verzoeken te zeggen dater grond be
staat om de zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen te verwijzen. 

Brussel, 19 nktober 1994 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) du Jardin." 

Gelet op de door de minister van 
Justitie in uitvoering van artikel 482 
van het Wetboek van StrafVordering 
overgemaakte stukken; 

Gelet op de in bovenstaande vorde
ring van de procureur-generaal ver
melde wetsbepalingen; 

Overwegende dat schorsing van de 
verjaring van de strafVordering ont
staat, hetzij uit een wettekst waar
bij zij ingevoerd wordt, hetzij uit een 
wettelijk beletsel dat het berechten 
van de strafVordering verhindert; dat 
de schorsing een aanvang neemt op de 
dag waarop dit beletsel ontstaat en 

blijft voortduren tot en met de dag 
waarop het opgeheven wordt; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 482 van het Wetboek van Straf
vordering de minister van Justitie de 
in artikel 481 van dit wetboek be
doelde stukken doorzendt aan het Hof 
van Cassatie, mitsdien het instellen en 
uitoefenen van de strafVordering geen 
doorgang kan vinden vanaf 16 sep
tember 1993, datum van aangifte aan 
de minister van Justitie, tot en met 22 
augustus 1994, datum waarop de door 
de minister doorgezonden stukken 
werden ontvangen op het Hof van Cas
sa tie; dat de verjaring van de straf
vordering gedurende de vermelde ter
mijn is geschorst; 

De overige redenen van de vorde
ring overnemende, rechtdoende in 
raadkamer, verwij st de zaak van X ... , 
emeritus kamervoorzitter in het Hof 
van Beroep te Y ... , naar het Hofvan 
Beroep te Z ... wegens de in bedoelde 
vordering vermelde telastlegging. 

~4 januari 1995 _ 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Hont, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal. 

Nr. 41 

' KAMER - 25 januari 1995 

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT 
AANHOUDING - BETEKENING - BETEKE. 
NINGSAKTE- OVERHANDIGING VAN EEN AF
SCHRIFT- VEREISTE VERMELDINGEN. 

Het aan de verdachte overhandigde af
schrift van de akte houdende betekening 
van het bevel tot aanhouding hoeft het 
uur van de betekening niet te vermel
den en evenmin ondertekend te zijn door 
de overheid en de verdachte. (Art. 18, § 1, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) 
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(DEBOUCK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0070.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel... 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 18 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis het op 22 december 1994 ver
leende bevel tot aanhouding aan ei
ser is vertoond en betekend door de 
griffier van de onderzoeksrechter, die 
de beslissing mondeling heeft mede
gedeeld in de taal van de rechtsple
ging en een volledig afschrift heeft ge
geven van de betekeningsakte die eiser 
voor ontvangst heeft getekend; 

Overwegende dat voormeld artikel 
niet vereist dat het aan de verdachte 
overhandigde afschrift van die akte 
bijzondere vermeldingen bevat, meer 
bepaald de opgave van het uur van de 
betekening en de handtekening van de 
autoriteiten en van de verdachte; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
W\le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

25 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat-

generaal- Advocaat : mr. T. Hanon, Char
leroi. 

Nr. 42 

2e KAMER- 25 januari 1995 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- STRAFZAKEN- DOOR EEN MISDRIJF VER
OORZAAKTE SCHADE- BENADEELDE- INDE
PLAATSSTELLING- BURGERLIJKE PARTIJ
ONTVANKELIJKHEID. 

2° INDEPLAATSSTELLING- STRAFZA
KEN- DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE 
SCHADE- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BENADEELDE- INDEPLAATSSTELLING
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING DOOR DE GE
SUBROGEERDE- ONTVANKELIJKHEID. 

so FAILLISSEMENT, FAILLISSE-

MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN (PERSO
NEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)- FAIL
LISSEMENT- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING 
TEGEN EEN GEFAILLEERDE- GEVOLGEN. 

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE PARTIJSTELLING TEGEN EEN 
GEFAILLEERDE- GEVOLGEN. 

1 o en 2° Hij die in de plaats is gesteld van 
een door een misdrijf benadeelde, kan 
zich voor het strafgerecht burgerlijke par
tij stellen tegen de beklaagde (1). (Art. S 
V.T.Sv.) 

so en 4° De bij een inbreuk op de strafwet 
benadeelde partij mag zich tegen een ge
failleerde burgerlijke partij stellen, doch 
bij afwezigheid van de curator is het von
nis niet tegenstelbaar aan de massa (2). 
(Artt. 4 V.T.Sv., 444 en 452 Fail
lissementswet.) 

(1) Cass., 18 juni 1985, A.R. nr. 9596 (A. C., 
1984-85, nr. 634). 

(2) Cass., 1 okt. 1974 (A. C., 1975, nr. 415). 
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(MIECHIELSSENS E.A. T. INDUSTRIAL PROJECTS 
ENGINEERING SYSTEMS N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1224.N) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1993 door het 
Rof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Beatrice 
Miechielssens en van Willy Stre
mersch: 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen de 
eisers ingestelde civielrechtelijke vor
dering: 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel er

van uitgaat dat verweerster, door als 
hoofdelijk aansprakelijke de schul
den van de eisers aan de Rijksdienst 
voor sociale zekerheid te betalen, wet
telijk in de plaats is gesteld van deze 
Rijksdienst en geen "tweede titel ver
mag te verwerven"; 

Dat in zoverre er indeplaatsstelling 
zou zijn, zij niet verhindert dat ver
weerster zich burgerlijke partij stelt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van Willy Stre
mersch: 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de door een in

breuk op de strafWet benadeelde par
tij zich steeds, zelfs na de faillietver
klaring, tegen de gefailleerde burger
lijke partij kan stellen en de 
afwezigheid van de curator ten ge
volge heeft dat het vonnis niet tegen
stelbaar zal zijn aan de boedel; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 januari 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Sterck, Den
dermonde. 

Nr. 43 

2e KAMER- 25 januari 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN - TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBE
SLISSING)- ONTV ANKELIJKHEID VAN DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - HER
OPENING VAN DE DEBATTEN- ONTVANKE
LIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep te
gen een beslissing die, vooraleer te oor
delen over de burgerlijke rechtsvorde
ring, ambtshalve de debatten heropent om 
partijen in staat te stellen conclusie te ne
men over de ontvankelijkheid ervan (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(DE BAERDEMAECKER N.V T. DENOLF) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1575.N) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 oktober 1993 door 
het Rof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de appelrechters 
met gedeeltelijke hervorming van het 
beroepen vonnis, zich ingevolge de vrij
spraak van verweerder onbevoegd ver
klaren om kennis te nemen van de ci
vielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen verweerder in zoverre deze ge
grond is op de tenlasteleggingen A, B 

(1) Cass., 18 juni 1985, A.R. nr. 9596 (A. C., 
1984-85, nr. 634), en Cass., 6 sep. 1965 (Bull. en 
Pas., 1966, 25). 
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en C; dat zij, vooraleer te oordelen over 
de civielrechtelijke vordering van ei
seres tegen verweerder in zoverre deze 
gegrond is op de tenlasteleggingen Dl, 
D2 en D3, waarvoor zij verweerder 
veroordelen, ambtshalve de debatten 
heropenen om de partijen toe tela
ten conclusie te nemen over de ont
vankelijkheid ervan; dat deze beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
StrafVordering en geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid; 

Overwegende dat Mr. Huguette 
Geinger, advocaat bij het Hof, ver
klaart uit naam van eiseres afstand 
zonder berusting te doen van de voor
ziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

25 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens - Verslaggever : de h. 
Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. Geinger, Verbist. 

Nr. 44 

2e KAMER- 25 januari 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR
MEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING 
EN/OF NEERLEGGING- BETEKENING- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGER
LIJKE PARTIJ. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van 
de burgerlijke partij wanneer het aan de 
partijen tegen wie het is gericht, wordt be
tekend overeenkomstig het bepaalde in 
art. 38 Ger. W., nu die betekening dient te 
worden gedaan volgens het bepaalde in 

art. 37 van hetzelfde wetboek (1). (Art. 37 
Ger.W.) 

(KENENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1220.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 september 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser zijn voorziening op 
regelmatige wijze heeft doen beteke
nen aan verweerder; 

Overwegende dat de uitoefening van 
de civielrechtelijke vordering voor de 
strafrechter beheerst wordt door de re
gelen van het strafi>rocesrecht; dat we
gens de aard van de rechtspleging de 
betekening van de voorziening te de
zen diende te geschieden overeenkom
stig de regels van de betekening in 
strafzaken; dat nu de voorziening werd 
betekend overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 38 van het Gerechte
lijk Wetboek, dat de betekeningen in 
andere dan in strafzaken betreft, de 
betekening niet regelmatig is; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

25 januari 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 15 mei 1983, A.R. nr. P.93.0003.F 
(A.C., 1993, nr. 217), en Cass., 2 sept. 1986,A.R. 
nr. 310 (A. C., 1985-86, nr. 2). 
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Nr. 45 

1 e KAMER - 26 januari 1995 

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING) 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZA
KEN - VEREISTE VERMELDINGEN- REGELS 
BETREFFENDE HET GEDING- 'IDEPASSING IN 
HOGER BEROEP- NIET-VERMELDING VAN 
ART. 1042 GERW- ONTVANKELIJKHEID. 

Ontvankelijk is het middel dat de in ha
ger beroep begane schending van de re
gels betreffende het geding aanvoert, ook 
al vermeldt het onder de geschonden wet
telijke bepalingen enkel die welke op die 
regels betrekking hebben zonder daar
bij opgave te doen van art. 1042 Ger. W. 
(1) (Artt. 1042 en 1080, Ger.W.) (Impli
ciet.) 

(1) In het recente verleden heeft het Hof meer
malen een middel dat de schending van de wet
telijke bepalingen betreffende het geding aan
voerde, niet ontvankelijk verklaard op grand dat 
eiser, die opkwam tegen een in hager beroep ge
wezen beslissing, verzuimd had ook opgave te 
doen van art. 1042 Ger.W. (zie Cass., 2 mei 1991, 
A.R. nr. 7151,AC., 1990-91, nr. 455; 3 april1992, 
A.R. nr. 7534, en 29 okt. 1992, A.R. nr. 9390, ibid., 
1991-92, nrs. 415 en 705; 15 feb. 1993, A.R. nr. 
8244, ibid., 1993, nr. 92). 

De heftige kritiek die voormelde arresten heb
ben uitgelokt, heeft het Hof ertoe doen beslui
ten zijn rechtspraak te wijzigen. 

In de geannoteerde zaak voerde het eerste on
derdeel van het eerste middel de schending aan 
van de artt. 793, 794, 795 en 797 Ger.W.; of
schoon eiser opkwam tegen een arrest van het hof 
van beroep, had hij art. 1042 van genoemd wet
hoek niet vermeld. Er was geen memorie van ant
woord en derhalve had verweerder geen grand 
van niet-ontvankelijkheid opgeworpen. Niette
min had het Hof, indien het zijn rechtspraak ge
handhaafd had, het eerste onderdeel van het eer
ste middel niet ontvankelijk moeten verklaren 
wegens niet-vermelding van bovengenoemd art. 
1042. 

De zaak werd in voltallige terechtzitting be
handeld, opdat het Hof de gelegenheid zou krij
gen zich opnieuw te buigen over het vraagstuk 
van de niet-vermelding van laatstgenoemde wets
bepaling en, in voorkomend geval, in afwijking 
van de bovengenoemde arresten, te beslissen dat 
voormeld verzuim niet leidde tot de niet
ontvankelijkheid van het middel. 

Aangezien er geen middel van niet
ontvankelijkheid was opgeworpen, heeft het Hof 
het eerste onderdeel van het middel niet expli
ciet ontvankelijk verklaard. Niettemin heeft het 
Hof, door de gegrondheid van de in dat onder
dee! aangevoerde grief te onderzoeken en door te 
beslissen dat het onderdeel feitelijke grondslag 

(B. .. T. P ... ) 

(A.R. nr. C.94.0103.F ) 

26januari 1995 -1e kamer (voltallige te
rechtzitting) - Voorzitter : de h. Sace -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 46 

1 e KAMER- 26 januari 1995 

1° KORT GEDING- RECHTER IN KORT GE
DING- AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE 
OVERHEID- SCHORSING- BEVOEGDHEID
GRENZEN. 

2° RAAD VAN STATE - ADMINISTRATIEF 
KORT GEDING- AKTE VAN EEN ADMINISTRA
TIEVE OVERHEID- SCHORSING- BEVOEGD
HEID - GRENZEN. 

3° RAAD VAN STATE - ADMINISTRATIEF 
KORT GEDING- AKTE VAN EEN ADMINISTRA
TIEVE OVERHEID- SCHORSING- BEVOEGD
HEID - VASTSTELLING. 

1 o en 2° De bevoegdheid van de Raad van 
State om in administratief kort geding de 
schorsing van een akte van een admini
stratieve overheid te bevelen, doet niets af 
aan de bevoegdheid van de rechter in kort 
geding om de schorsing van een derge
lijke akte te bevelen, wanneer het ge
schil rechtstreeks betrekking heeft op de 
miskenning door de administratie van het 
bestaan van een subjectief recht of op de 
vergoeding van de eventuele schade ten 

miste, impliciet doch onmiskenbaar beslist dat de 
niet-vermelding van art. 1042 Ger.W. niet leidde 
tot de niet-ontvankelijkheid van een middel dat 
opkwam tegen een in hager beroep gewezen be
slissing. 

Die ommekeer in de rechtspraak zal ongetwij
feld uitdrukkelijk worden bevestigd zodra, in een 
zaak waarin hetzelfde probleem als in de gean
noteerde zaak aan de orde zal komen, een mid
del van niet-ontvankelijkheid het Hof de gele
genheid zal geven zich expliciet uit te spreken (zie 
infra, ... ). 
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gevolge van de miskenning van dat recht 
(1). (Artt. 92 en 93, Gw. 1831; art. 584, 
Ger.W.; art. 17, § 1, Wet Raad van State.) 

3° De Raad van State is alleen bevoegd om, 
in het kader van een administratief kart 
geding, de schorsing van een akte van een 
administratieve overheid te bevelen als hij 
oak bevoegd is om die akte te vernieti
gen. De raad heeft die bevoegdheid wan
neer tegen de akte van de administra
tieve overheid een objectief beroep kan 
worden ingesteld, in tegenstelling tot het 
beroep dat er werkelijk en rechtstreeks toe 
strekt het bestaan van een subjectief, bur
gerlijk of politiek recht te doen vastleg
gen, of de eerbiediging van een derge
lijk recht te doen naleven (2). (Artt. 14, 
eerste lid, en 17, § 1, Wet Raad van 
State.) 

(BELGISCHE STAAT - ST;\ATSSECRETARIS VOOR 
VOLKSGEZONDHEID T. DETHEUX, AMBULANCES 

BENELUX N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0128.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 november 1992 door 
het Hofvan Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de oude 
artikelen 92, 93, 107 van de Grondwet, 584 
van het Gerechtelijk Wetboek, 14, inzon
derheid eerste lid, 17, inzonderheid § 
1, van de gecoiirdineerde wetten op de Raad 
van State (genoemd artikel 17, als gewij
zigd bij de wet van 19 juli 1991), 5, inzon
derheid derde lid, van de wet van 8 juli 
1964 betreffende de dringende geneeskun
dige hulpverlening en 7 van het konink
lijk besluit van 2 april 1965 houdende vast
s telling van de modaliteiten tot inrichting 
van de dringende geneeskundige hulpver
lening en houdende aanwijzing van ge
meenten als centra van het eenvormig 
oproepstelsel, 

doordat het arrest "de beschikking van 
(de eerste rechter) bevestigt in zoverre zij 
de rechtsvordering ontvankelijk verklaart 
en, met wijziging voor het overige, de schor
sing beveelt van de beeindiging van de 
overeenkomst van 1 september 1979 be-

(1) en (2) Zie Cass., ver.k., 17 nov. 1994, A.R. 
nr. C.93.0052.F (A. C., 1994, nr. 496), en 14 jan. 
1994, A.R. nr. C.93.0255.N (ibid., 1994, nr. 20). 

treffende de dringende geneeskundige hulp
verlening, die tussen (de eerste verweer
der en eiser) is gesloten; dit arrest bindend 
verklaart (voor de tweede verweerster) en 
de uitspraak aanhoudt over de gevorderde 
dwangsom en de kosten., die bij het bodem
geschil zullen worden gevoegd", op grond 
dat "op 1 september 1979, in het kader van 
de wetgeving op de dringende geneeskun
dige hulpverlening, een overeenkomst voor 
het vervoer van zieken en gewonden tus
sen (de eerste verweerder en eiser) is ge
sloten, krachtens welke (de eerste verweer
der) toezegt dat hij zal meewerken aan het 
eenvormig oproepstelsel door de zieken en 
gewonden, die hij op verzoek van de aan
gestelde moet vervoeren, naar het door die 
aangestelde opgegeven ziekenhuis te ver
voeren; dat (de eerste verweerder) om die 
verbintenis na te komen, zich ertoe ver
bindt bepaalde in de overeenkomst opge
somde verplichtingen na te leven, dat ar
tikel 5 van die overeenkomst bepaalt dat zij 
voor een periode van zes maanden wordt 
gesloten, die jaarlijks stilzwijgend kan wor
den hernieuwd, dat ook is bepaald dat elke 
partij de overeenkomst op ieder ogenblik 
kan beeindigen mits zij bij aangetekende 
brief een opzeggingstermijn van twee 
maanden doet lopen; dat (eiser) die moge
lijkheid heeft benut en bij aangetekende 
brief van 10 december 1991, aan zijn mede
contractant zijn bedoeling om de overeen
komst te beeindigen heeft betekend; dat de 
rechtsvordering (van de verweerders) er
toe strekt, wegens het dringend karakter, 
voorlopig en in afwachting van een beslis
sing over het bodemgeschil, de schorsing te 
verkrijgen 'van de tenuitvoerlegging van de 
beslissing tot intrekking van de erken
ning die op 10 december 1991 is genomen 
en ter kennis gebracht' op straffe van een 
dwangsom van 50.000 frank per dag ver
traging bij niet-naleving van de te wijzen 
beslissing; ... dat artikel 5 van de wet van 
8 juli 1964 betreffende de dringende ge
neeskundige hulpverlening dat de verplich
tingen vastlegt van de personen die daad
werkelijk een ambulancedienst runnen die 
door de overheid is georganiseerd of in con
cessie is gegeven, in zijn laatste lid be
paalt dat die verplichtingen eveneens toe
passelijk zijn op prive-personen die over een 
of meer ambulancewagens beschikken en 
die, op grond van een met de Staat geslo
ten overeenkomst, aanvaard hebben hun 
medewerking aan het eenvormig oproep
stelsel te verlenen; dat artikel 7 van het ko
ninklijk besluit van 2 april 1965 houdende 
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vaststelling van de modaliteiten tot inrich
ting van de dringende geneeskundige hulp
verlening bepaalt dat, wanneer het ver
voer van het slachtoffer of van de zieke in 
ambulancewagen noodzakelijk blijkt, de 
aangestelde van het oproepstelsel onmid
dellijk de dichtsbijgelegen open of prive
ambulancedienst verwittigt, die over een 
geschikt voertuig beschikt en de plaats aan
duidt waar het slachto:ffer of de zieke zich 
bevindt alsook het dichtstbijgelegen open
baar ofprive-ziekenhuis, beschikkend over 
een behoorlijk ingerichte dienst, waar
heen hij moet vervoerd worden, ... dat de li
tigieuze overeenkomst ingevolge die bepa
lingen is gesloten", 

terwijl, eerste onderdeel, 1 o naar luid van 
artikel 17, § 1, nieuw, van de gecoiirdi
neerde wetten op de Raad van State, "wan
neer een akte ofreglement van een admi
nistratieve overheid vatbaar is voor 
vernietiging krachtens artikel14, eerste lid, 
de Raad van State als enige de schorsing 
van de tenuitvoerlegging ervan kan beve
len"; de bevoegdheid van de rechter in kart 
geding om de schorsing van de tenuitvoer
legging van een administratieve akte te be
velen, ingevolge die bepaling uitgesloten is 
zodra tegen die akte een objectiefberoep 
kan worden ingesteld, dat wil zeggen een 
beroep dat niet de, rechtstreekse of on
rechtstreekse, erkenning beoogt van een 
subjectief burgerlijk of politiek recht; 2° 
de concessie van een openbare dienst, zelfs 
in de vorm van een overeenkomst tussen de 
openbare overheid en een prive-persoon, 
wegens haar voorwerp en het door de 
concessiegevende overheid beoogde alge
meen belang, niet uitsluitend door de re
gels van het burgerlijk recht wordt be
heerst; hoewel de concessie subjectieve 
rechten kan doen ontstaan voor de conces
siehouder - zoals het recht op vergoe
ding van de schade ten gevolge van de fou
tieve beeindiging van de concessie -, de 
concessiehouder evenwel geen subjectief 
recht heeft op het voortzetten van de ten
uitvoerlegging van de concessie; de 
concessiegever immers de concessie kan 
beeindigen, om redenen van algemeen be
lang die hij discretionair beoordeelt, on
der voorbehoud van de toetsing door de 
Raad van State; 3° te dezen, uit de vast
stellingen van het arrest volgt dat de liti
gieuze overeenkomst tussen eiser en de eer
ste verweerder het vervoer betrof van 
slachto:ffers of zieken in ambulancewa
gen, en dat zij was gesloten ingevolge de ar
tikelen 5, van de wet van 8 juli 1964 be
tre:ffende de dringende geneeskundige 
hulpverlening en 7 van het koninklijk be-

sluit van 2 april 1965 houdende vaststel
ling van de modaliteiten tot inrichting van 
de dringende geneeskundige hulp
verlening; uit die vaststellingen volgt dat 
die overeenkomst de medewerking betrof 
van de eerste verweerder aan de organi
satie van een openbare dienst; de beslis
sing van eiser om die overeenkomst te 
beeindigen bijgevolg door de Raad van 
State kon worden vemietigd, ingevolge ar
tikel 14, eerste lid, van de gecoiirdineerde 
wetten; daaruit volgt dat het arrest, door de 
rechtsvordering "tot schorsing van de beein
diging van de overeenkomst van 1 septem
ber 1979 betre:ffende de dringende genees
kundige hulpverlening (tussen de eerste 
verweerder en eiser)" ontvankelijk te ver
klaren, het feit miskent dat de overeen
komsten, die ingevolge artikel 5, derde lid, 
van de wet van 8 juli 1964 betre:ffende de 
dringende geneeskundige hulpverlening 
zijn gesloten, de organisatie van een open
bare dienst beogen (schending van genoemd 
artikel 5, inzonderheid derde lid, van de 
wet van 8 juli 1964 betre:ffende de drin
gende geneeskundige hulpverlening en van 
artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 
april 1965 houdende vaststelling van de 
modaliteiten tot inrichting van de drin
gende geneeskundige hulpverlening en hou
dende aanwijzing van gemeenten als cen
tra van het eenvormig oproepstelsel); het 
arrest bovendien de regels miskent tot vast
stelling van de respectieve bevoegdheden 
van de Raad van State en van de rechter in 
kort geding om de schorsing van een ad
ministratieve akte te bevelen (schending 
van de oude artikelen 92, 93, 107 van de 
Grondwet, 584 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 14, inzonderheid eerste lid, en 17, in
zonderheid § 1, van de gecoiirdineerde wet
ten op de Raad van State, genoemd artikel 
17, § 1, als gewijzigd bij de wet van 19 juli 
1991); 

tweede onderdeel, het arrest, om de schor
sing van de beeindiging van de litigieuze 
overeenkomst te bevelen, hierop steunt dat 
eiser, ingevolge artikel 5 van de bijzon
dere wet tot hervorming der .instellingen 
van 8 augustus 1980, niet bevoegd was om 
tot die beeindiging te beslissen; daaruit 
volgt dat het geschil tussen de partijen geen 
betrekking had op de tenuitvoerlegging van 
de op 1 september 1979 tussen hen geslo
ten overeenkomst, maar het feit betrof of de 
administratieve akte waarbij eiser had be
slist die overeenkomst te beeindigen al dan 
niet door machtsoverschrijding was aan
getast; een dergelijke "afsplitsbare" admi
nistratieve akte, ingevolge artikel14, eer
ste lid, van de gecoiirdineerde wetten op de 
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Raad van State, kon worden vernietigd en, 
derhalve, ingevolge artikel17, § 1, van de
zelfde wetten, aileen dat hoog administra
tief rechtscollege bevoegd was om de schor
sing van de tenuitvoerlegging ervan te 
bevelen; daaruit volgt dat het arrest, door 
de rechtsvordering tot schorsing van de 
beeindiging van de overeenkomst van 1 
september 1979 tussen eiser en de eerste 
verweerder ontvankelijk te verklaren, de 
regels tot vaststelling van de respectieve be
voegdheden van de rechter in kort geding 
en van de Raad van State miskent (scherr
ding van de oude artikelen 92, 93, 107 van 
de Grondwet, 584 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 14, inzonderheid eerste lid, en 17, in
zonderheid § 1, van de gecotirdineerde wet
ten op de Raad van State, genoemd artikel 
17, § 1, als gewijzigd bij de wet van 19 juli 
1991); 

Over het middel : 
Wat betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest uit

spraak doet over de schorsing van de 
beslissing tot beeindiging van de op 1 
september 1979 met verweerder ge
sloten overeenkomst betreffende de 
dringende geneeskundige hulpverle
ning; 

Overwegende dat artikel17, § 1, van 
de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State, gewijzigd bij artikel 1 van 
de wet van 19 juli 1991, bepaalt dat 
wanneer een akte of een reglement 
van een administratieve overheid vat
baar is voor vernietiging, krachtens ar
tikel14, eerste lid, de Raad van State 
als enige de schorsing van de tenuit
voerlegging ervan kan bevelen; 

Dat, naar luid van genoemd arti
kel 14, de Raad van State uitspraak 
doet over de beroepen tot nietigver
klaring wegens overtreding van het
zij substantiele, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en re
glementen van de onderscheiden ad
ministratieve overheden of tegen de 
administratieve beslissingen in be
twiste zaken; 

Dat daaruit volgt dat de Raad van 
State aileen bevoegd is om, in het ka
der van een administratief kort ge-

ding, de schorsing van een akte van 
een administratieve overheid te beve
len op voorwaarde dat de raad bevoegd 
is om die akte te vernietigen: 

Overwegende dat de Raad van State 
bevoegd is om de nietigverklaring uit 
te spreken wanneer tegen de akte van 
de administratieve overheid een ob
jectief beroep kan worden ingesteld, in 
tegenstelling tot het beroep dat er wer
kelijk en rechtstreeks toe strekt het 
bestaan van een subjectief, burger
lijk of politiek recht te doen vastleg
gen, of de eerbiediging van een der
gelijk recht te doen naleven; 

Dat niet wordt afgeweken van de 
bevoegdheid van de rechtbanken van 
de Rechterlijke Orde om uitspraak te 
doen over geschillen inzake subjec
tieve rechten; 

Overwegende dat uit de in het mid
del weergegeven vaststellingen van het 
arrest volgt dat het geschil niet recht
streeks betrekking heeft op het mis
kennen van het bestaan van een sub
jectief recht door de administratie noch 
op de vergoeding van de eventuele 
schade ten gevolge van de misken
ning van het recht, maar op de vraag 
of de administratie tot de litigieuze 
akte, te weten de op 10 december 1991 
ter kennis gebrachte intrekking van de 
erkenning, bevoegd is; 

Dat het arrest "door voorlopig de 
schorsing van de akte" te bevelen, de 
bepalingen houdende vaststelling van 
de respectieve bevoegdheden van de 
Raad van State en van de rechter in 
kort geding schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 
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26 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter- ~r
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 47 

1 e KAMER- 26 januari 1995 

1 o GEMEENSCHAP EN GEWEST -
OVERNEMING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN 
DE STAAT DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GE
WESTEN - SCHULDEN- VERPLICHTINGEN 
DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN
VOORWAARDEN. 

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST 
OVERNEMING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN 
DE STAAT DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GE
WESTEN - SCHULDEN- VERPLICHTINGEN 
DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN- BE
TALING VAN DE SCHULD- REGELMATIGE 
AANVRAAG- BEGRIP. 

1 o Krachtens art. 61, § 1, zesde lid, bijzon
dere wet 16januari 1989 betreffende de 
financiering van de gemeenschappen en 
gewesten, blijft de Staat, wat andere uit
gaven betreft dan die welke beoogd wor
den in de leden 2, 3 en 4, eveneens ge
bonden door de op 31 december 1988 
bestaande verplichtingen, hetzij wan
neer de betaling ervan op die datum ver
schuldigd is als het gaat over vaste uit
gaven of uitgaven waarvoor geen 
betalingsaanvraag moet voorgelegd wor
den, hetzij door de andere schulden, wan
neer ze vaststaan en de betaling ervan op 
regelmatige wijze werd aangevraagd op 
dezelfde datum in overeenstemming met 
geldende wetten en reglementen (1). 

2° De betaling van een schuld wordt slechts 
op regelmatige wijze aangevraagd in de 
zin van art. 61, § 1, zesde lid, bijzon
dere wet 16januari 1989 betreffende de 
financiering van de gemeenschappen en 
gewesten, als dat gebeurt overeenkom
stig de regels betreffende de boekhou
ding van de Staat, de overeenkomsten met 

(1) en (2) Zie Cass., 28 okt. 1993, A.R. nr. 9496 
(A.C., 1993, nr. 435). 

de overheid, de subsidies, de toekenning 
van toelagen en regels van dezelfde aard, 
maar niet als de aanvraag geschiedt bij 
dagvaarding voor de rechter, in het bij
zonder wanneer de vordering gegrond is, 
ofwel op de regels betreffende de terug
vordering van het onverschuldigd be
taalde, ofwel op de regels betreffende de 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
(2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. WETENSCHAPSBE
LEID T. CHARDON E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0195.F) 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 17, 59bis, § 2, eerste lid, 2°, en 
§ 6, eerste lid, van de Grondwet, zoals die 
bepalingen voortvloeiden uit de grondwets
herziening van 15 juli 1988 en van kracht 
waren op de dag van de uitspraak van het 
arrest (welke bepalingen thans opgeno
men zijn in de artikelen 24, 127, § 1, eer
ste lid, 2°, en 175, eerste lid, van de op 17 
februari 1994 gecoordineerde Grondwet), 
schending van de overgangsbepaling, die in 
artikel 59bis, in fine, van de Grondwet is 
ingevoegd bij de grondwetsherziening van 
15 juli 1988 en is opgeheven bij de grond
wetsherziening van 30 december 1992, en 
van de artikelen 91bis van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, zoals gewijzigd bij de bij
zondere wet van 8 augustus 1988, 61, in
zonderheid § 1, eerste en zesde lid, en 82 
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 
met betrekking tot de financiering van de 
gemeenschappen en de gewesten, 

doordat het arrest vaststelt dat de door 
de eerste 166 verweerders bij de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik ingestelde 
vordering ertoe strekte de Belgische Staat, 
eiser, de Franse Gemeenschap, verweerster 
sub 167, samen met de vier universitei
ten, verweersters sub 168 tot 171, te doen 
veroordelen tot terugbetaling van het bij
komende inschrijvingsgeld dat de 166 voor
noemde verweerders, die onderdanen zijn 
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van de Lid-Staten van de Europese Ge
meenschap, hadden moeten betalen op
dat zij zelf of hun kinderen zouden kun
nen voortstuderen aan Belgische univer
siteiten; dat de eerste 166 verweerders zich 
tot staving van hun eis beriepen op arres
ten van het Europees Hof van Justitie 
waarin was beslist dat de nationale wet op 
grond waarvan die bijkomende inschrij
vingsgelden waren betaald, in strijd was 
met het Verdrag van Rome; dat elk van de 
vier universiteiten, verweersters sub 168 tot 
171, tegen eiser en verweerster sub 167 een 
vordering hebben ingesteld tot vrijwa
ring tegen elke tegen hen uitgesproken ver
oordeling; dat de twee universiteiten, ver
weersters sub 168 en 169, daarenboven 
tegen eiser en verweerster sub 167 een 
tussenvordering hebben ingesteld tot be
taling van bepaalde werkingstoelagen; dat 
het arrest in substantie beslist dat eiser 
moet worden geacht het aan de twee uni
versiteiten, verweersters sub 170 en 171, 
betaalde inschrijvingsgeld te hebben ont
vangen, en dat eiser, door een wet goed te 
keuren die door het Europees Hofvan Jus
titie strijdig geoordeeld werd met het Ver
drag van Rome, een fout heeft begaan die 
de aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
van de overheid medebrengt ten aanzien 
zowel van de eerste 166 verweerders als 
van de twee universiteiten, verweersters 
sub 168 en 169; dat het arrest waarbij de 
beslissing van de eerste rechter op de voor
naamste punten wordt bevestigd, vervol
gens eiser ofwel aileen, ofwel in solidum 
met een van de sub 168 of sub 169 ge
noemde verweersters, veroordeelt om aan 
de eerste 166 verweerders het bedrag van 
de door hen onverschuldigd betaalde in
schrijvingsgelden terug te betalen, ver
hoogd met de rente tegen de wettelijke ren
tevoet met ingang van de dag van de 
gedinginleidende vordering, en de hoofd
vorderingen niet gegrond verklaart ten aan
zien van de Franse Gemeenchap, ver
weerster sub 167; eiser veroordeelt om de 
universiteiten, verweersters sub 168 en 
169, te vrijwaren tegen elke tegen hen uit
gesproken veroordeling tot betaling van ka
pitaal en rente, en de rechtsvordering tot 
vrijwaring van beide voornoemde ver
weersters niet gegrond verklaart ten aan
zien van de Franse Gemeenschap, ver
weerster sub 167, en eiser naast de sub 167 
genoemde verweerster in het geding laat in 
het kader van de door de verweersters sub 
168 en 169 tegen eiser en verweerder sub 
167 ingestelde tussenvordering tot beta
ling van werkingstoelagen, op de volgende 
gronden: "de Franse Gemeenschap (ver-

weerster sub 167) weigert op grond van het 
bepaalde in artikel 61, § 1, zesde lid (van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 be
treffende de financiering van de gemeen
schappen en de gewesten) te betalen en de 
verplichtingen (van eiser) over te nemen, 
aangezien de schulden waarover het on
derhavige geschilloopt, vaststonden v66r 1 
januari 1989, dag van de inwerkingtre
ding van de wet van 16 januari 1989 (ar
tikel 82) en de betaling ervan op die dag re
gelmatig aangevraagd was in overeen
stemming met de geldende wetten en 
reglementen; .. 0 geschillen hebben niet 
noodzakelijk tot gevolg dat de schuld zelf 
niet langer vaststaat; 000 alle procedures zijn 
in de aan het Hof onderworpen zaken bij 
dagvaarding ingeleid v66r 1 januari 1989, 
dus 'in overeenstemming met de geldende 
wetten en reglementen' en alle schulden 
waarvan de betaling wordt aangevraagd 
stonden vast op 31 december 1988; het be
staan zelf van die schulden kan immers 
niet worden betwist en dus zijn het vanaf 
de uitspraak van het arrest 00 0 op 2 februari 
1988 vaststaande schulden in de zin van 
artikel61, § 1, zesde lid, van de wet van 16 
januari 1989; .. o dat arrest sluit elke twij
fel uit omtrent de verplichting van (eiser) 
om het totaalbedrag van de bijkomende in
schrijvingsgelden, die onverschuldigd be
taald waren door de betrokken studenten 
of hun ouders, terug te betaleno De Franse 
Gemeenschap hoeft dus die verplichting 
van de Belgische Staat niet over te ne
men en moet buiten het geding worden ge
steld", 

terwijl, artikel 61, § 1, eerste lid, van de 
bijzondere wet van 16 januari 1989 betref
fende de financiering van de gemeenschap
pen en gewesten, hierna de financierings
wet van 1989 genoemd, bepaalt dat in de 
regel "de Gemeenschappen en Gewesten de 
rechen en verplichtingen van de Staat over
nemen die betrekking hebben op de be
voegdheden die hen worden toegekend bij 
de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, met inbe
grip van de rechten en verplichtingen die 
voortkomen uit hangende en toekomstige 
gerechtelijke procedures"; die bepaling van 
toepassing is op de rechten en verplichtin
gen betreffende de onderwijsbevoegdheden, 
die aan de raden van de gemeenschap
pen waren toegewezen bij artikel59bis, § 
2, eerste lid, 2°, van de Grondwet, zoals het 
was gewijzigd bij de grondwetsherziening 
van 15 juli 1988 en van kracht was op de 
dag van de uitspraak van het arrest (welke 
bepaling artikel127, § 1, eerste lid, 2°, van 
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de gecoordineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994 geworden is); artikel 61, § 1, 
zesde lid, een uitzondering is op de alge
mene regel, die in het eerste lid is vastge
legd voor de vaststaande schulden waar
van de betaling 1'op regelmatige wijze wordt 
aangevraagd" op 31 december 1988 "in 
overeenstemming met geldende wetten en 
reglementen"; de betaling van een schuld 
"op regelmatige wijze wordt aangevraagd" 
in de zin van die bepaling, wanneer zulks 
geschiedt in overeenstemming met de re
gels betreffende de boekhouding van de 
Staat, de overeenkomsten met de over
heid, de subsidies, de toekenning van toe
lag en en regels van dezelfde aard; zulks 
niet het geval is, wanneer de betaling is 
aangevraagd bij dagvaarding in rechte, in 
het bijzonder wanneer die vordering ge
grond is, ofwel op de regels betreffende de 
terugvordering van het onverschuldigd be
taalde, ofwel op de regels betreffende de 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst; uit 
artikel61, § 1, van de financieringswet van 
1989 volgt dat de Staat slechts gehouden 
blijft tot de voor de rechter gevorderde na
koming van een verplichting betreffende 
een overgedragen bevoegdheid, als over die 
rechtsvordering een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke beslissing is gewezen 
v66r de inwerkingtreding van de wet, dus 
v66r 1 januari 1989; het arrest derhalve, nu 
het dagtekent van na 1januari 1989, de be
slissing waarbij de tegen eiser in het voor
deel ofwel van de eerste 166 verweerders 
ofwel van de verweersters sub 168 en 169 
uitgesproken veroordelingen gehandhaafd 
worden, niet naar recht verantwoordt; het 
arrest evenmin de beslissing waarbij ei
ser in het geding gehouden wordt in het ka
der van de door die twee verweersters in
gestelde tussenvordering tot betaling van 
werkingstoelagen naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat artikel 61, § 1, 
eerste lid, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 betreffende de finan
ciering van de gemeenschappen en ge
westen bepaalt dat "tenzij in deze wet 
anders wordt bepaald, de gemeen
schappen en gewesten de rechten en 
verplichtingen van de Staat overne
men die betrekking hebben op de be
voegdheden die hen worden toege
kend bij de wet van 8 augustus 1988 
tot wijziging van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, met inbegrip van de rech
ten en verplichtingen die voortkomen 

uit hangende en toekomstige gerech
telijke procedures"; 

Dat voornoemde bepaling, zesde lid, 
bepaalt dat, wat andere uitgaven be
treft dan deze die beoogd worden in de 
hierboven vermelde leden 2, 3 en 4, de 
Staat eveneens gebonden blijft door de 
bestaande verplichtingen op 31 de
cember 1988, hetzij wanneer de beta
ling ervan verschuldigd is op deze da
tum als het gaat over vaste uitgaven 
of uitgaven waarvoor geen betalings
aanvraag moet voorgelegd worden, 
hetzij door de andere schulden, wan
neer ze vaststaan en de betaling er
van op regelmatige wijze werd aan
gevraagd op dezelfde datum in 
overeenstemming met geldende wet
ten en reglementen; 

Overwegende dat te dezen de schuld 
ten aanzien van de verweerders sub 1 
tot 166 niet valt onder het eerste ge
val; dat de schuld evenmin valt on
der het tweede geval, aangezien zij, 
vaststaand of niet, niet kan beschouwd 
als een schuld waarvan de betaling op 
regelmatige wijze is aangevraagd in 
overeenstemming met geldende wet
ten en reglementen in de zin van bo
vengenoemde bepaling; 

Dat immers de betaling van een 
schuld slechts op regelmatige wijze 
wordt aangevraagd zoals hierboven ge
zegd, als dat gebeurt overeenkom
stig de regels betreffende de boekhou
ding van de Staat, de overeenkomsten 
met de overheid, de subsidies, de toe
kenning van toelagen en regels van de
zelfde aard, maar niet wanneer de 
aanvraag, zoals te dezen, geschiedt bij 
dagvaarding voor de rechter, in het bij
zonder wanneer die vordering gegrond 
is, ofwel op de regels betreffende de te
rugvordering van het onverschuldigd 
betaalde, ofwel op de regels betref
fende de aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst; 

Dat het arrest derhalve de beslis
sing waarbij de Staat veroordeeld blijft 
tot terugbetaling van de door de ver
weerders sub 1 tot 166 teruggevor
derde bijkomende inschrijvingsgel
den, niet naar recht verantwoordt met 
de motivering dat alle procedures tot 
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terugbetaling ''bij dagvaarding zijn in
geleid v66r 1 januari 1989"; 

Dat het middel, in zoverre, gegrond 
is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het dictum van het arrest betref
fende de vordering tot vrijwaring van 
de verweersters tegen de Staat, zich 
bijgevolg moet uitstrekken tot het dic
tum van het arrest betreffende de vor
dering tot vrijwaring van die ver
weersters tegen de Franse Gemeen
schap, nu dat dictum niet los staat van 
de veroordeling van de Staat tot vrij
waring van de genoemde verweersters, 
aangezien geen van de partijen in het 
cassatiegeding tegen dat dictum een 
ontvankelijk cassatieberoep kan in
stellen; 

Om die redenen, verklaart de voor
ziening niet ontvankelijk, in zoverre zij 
gericht is tegen de beslissingen van 
het hof van beroep over de tussen
vorderingen van de verweerders sub 
168 en 169; vernietigt het bestreden 
arrest, in zoverre het : 

- de Belgische Staat veroordeelt 
om aan de verweerders sub 1 tot 166 
de aangegeven bedragen te betalen; 

- de rechtsvorderingen van de ver
weerders sub 1 tot 166 tegen de 
Franse Gemeenschap niet gegrond 
verklaart; 

- de Belgische Staat veroordeelt 
om de verweersters sub 168 en 169 te 
vrijwaren tegen alle tegen hen uitge
sproken veroordelingen; 

- de door de verweersters sub 168 
en 169 tegen de Franse Gemeenschap 
ingestelde rechtsvorderingen tot vrij
waring niet gegrond verklaart; 

- uitspraak doet over de kosten; 
verklaart het arrest bindend voor de 
verweersters sub 170 en 171; beveelt 
dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de uitspraak daar
omtrent over aan de feitenrechter; ver-

wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

26 januari 1995 -1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 48 

1 e KAMER- 26 januari 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN - NIET
VERBLIJFHOUDERS - BUITENLANDSE VEN
NOOTSCHAP- VASTE INRICHTING IN BELGIE 
- ROERENDE VOORHEFFING- GEEN AFTREK
KING - ART. 192, TWEEDE LID, W.I.B -
BELGISCH-ZWITSERSE OVEREENKOMST VAN 28 
AUGUSTUS 1978, ART. 25, § 3- DUBBELE BE
LASTING- VERENIGBAARHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - IN
TERNATIONALE VERDRAGEN - BELGISCH
ZWITSERSE OVEREENKOMST VAN 28 AUGUS
TUS 1978, ART. 25, § 3- DUBBELE BELASTING 
- NIET-VERBLIJFHOUDERS- BUITENLANDSE 
VENNOOTSCHAP- VASTE INRICHTING IN BEL
Gill- ROERENDE VOORHEFFING- GEEN AF
TREKKING-ART. 192, TWEEDE LID, W.I.B
VERENIGBAARHEID. 

1 o en 2° Art. 192, tweede lid, WI.B., in zijn 
op de aanslagjaren 1981 tot 1988 toepas
selijke versie, volgens hetwelk bij aan de 
belasting der niet-verblijfhouders onder
worpen belastingplichtigen, zoals de bui
tenlandse vennootschappen met een vaste 
inrichting in Belgie, geen roerende voor
heffing wordt afgetrokken uit hoofde van 
inkomsten uit aandelen of delen en van 
inkomsten uit belegde kapitalen, is niet in 
overeenstemming met het non
discriminatievoorschrift van art. 25, § 3, 
Overeenkomst van 28 augustus 1978 tus
sen Belgie en Zwitserland tot het vermij
den van dubbele belasting inzake belas
tingen naar het inkomen en naar het 
vermogen. 
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. "WIN
TERTIDJR SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES", "WIN
TERTIDJR SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA 

VIE"N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.93.0115.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 118, 131, 2°, (zoals het voortvloeit 
uit artikel 19 van de wet van 23 decem
ber 1974, gewijzigd bij artikel4 van het ko
ninklijk besluit nr. 16 van 9 maart 1982 en 
artikel 27 van de wet van 4 augustus 1986) 
en 192, tweede lid (zoals het voortvloeit uit 
artikel 30 van de wet van 3 november 1976) 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, alsmede van artikel 25, inzonder
heid §§ 3 en 6, van de Overeenkomst tus
sen het Koninkrijk Belgie en de Zwitserse 
Bondsstaat tot het vermijden van dub
bele belasting inzake belastingen naar het 
inkomen en naar het vermogen, onderte
kend te Bem op 28 augustus 1978 en goed
gekeurd bij de wet van 2 september 1980, 

doordat het arrest, in een betwisting be
treffende de overeenstemming van arti
kel192, tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen met het non
discriminatievoorschrift van artikel 25 van 
voormelde Belgisch-Zwitserse Overeen
komst, na erop te hebben gewezen dat dit 
artikel192, tweede lid, bepaalt dat "bij be
lastingplichtigen die overeenkomstig arti
kel 152, 2°, aan de belasting der niet
verblijfhouders onderworpen zijn, geen 
roerende voorheffing wordt afgetrokken uit 
hoofde van de in het vorige lid bedoelde in
komsten (dat wil zeggen 'uit hoofde van in
komsten van aandelen of delen en inkom
sten van belegde kapitalen die ingevolge 
artikel111, 1 o en 2°, in aftrek van de winst 
van het belastbaar tijdperk kunnen ko
men')", terwijl artikel 25, § 3, van voor
melde overeenkomst bepaalt dat "de be
lastingheffing van een vaste inrichting die 
een onderneming van een overeenkomst
sluitende Staat in de andere overeenkomst
sluitende Staat heeft, in die andere Staat 
niet ongunstiger is dan de belastinghef
fing van ondernemingen van die andere 
Staat die dezelfde werkzaamheden uitoe
fenen ... ", de Stelling van eiser verwerpt val
gens welke "nu de dividenden uit vaste 
deelnemingen, onder dezelfde voorwaar
den als wanneer ze door een Belgische ven-

nootschap waren verkregen, aftrekbaar zijn 
van de belastbare winsten van de (vaste) 
inrichting (van een niet-verblijfhoudende 
vennootschap), de aan de bron afgehou
den voorheffing voor (die) inrichting de 
enige fiscale last is waaraan de dividen
den in Belgie zijn onderworpen, (terwijl ten 
aanzien van de Belgische vennootschap) die 
dividenden daarna opnieuw worden be
last, hetzij wanneer ze opnieuw worden uit
gekeerd als dividenden van de Belgische 
vennootschap, hetzij bij de verdeling van 
het maatschappelijk vermogen", en be
slist dat "artikel 25, § 3, van de Overeen
komst een afwijking invoert op de toepas
sing van artikel 192, tweede lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
waardoor deze laatste bepaling van in
tem belastingrecht (. .. ) te dezen niet van 
toepassing is", op grond dat : 1. "de fis
cale last op het moment van de latere 
nieuwe uitkering van de ontvangen divi
denden in de vorm van dividenden van de 
Belgische ondememing die ze voordien had 
ontvangen, (. .. ) niet wordt gelegd op de ven
nootschap die de ontvangen dividenden 'op
nieuw uitkeert', maar op de begunstig
den van die 'nieuwe uitkering', (en) dat 
zulks trouwens ook het geval is voor de 
eventuele nieuwe uitkering van de divi
denden die zijn ontvangen bij een verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
niet aileen omdat de bijzondere aanslag van 
artikel 118 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 'geacht wordt in de 
plaats te komen van de belasting die ... we
gens het boni van de verdeling door de aan
deelhouder of de vennoot verschuldigd zou 
zijn geweest' (Com. LB., art. 118/4), maar 
ook, en vooral, omdat de verdeling van het 
maatschappelijk vermogen een verrich
ting is die geen duidelijk verband meer 
heeft met de eventuele nieuwe uitkering 
van ontvangen dividenden, zodat de rede
nering (van eiser) erop zou neerkomen elke 
betekenis te ontnemen aan het verbod in de 
Overeenkomst van een ongunstigere be
lastingheffing van de vaste inrichting, daar 
het ontbreken van bepaalde Belgische be
lastingen, dat uit het wezen zelf van het be
grip vaste inrichting van een buitenlandse 
onderneming voortvloeit, in elk geval ie
dere andere behandeling zou rechtvaardi
gen"; 2. met betrekking tot de afhouding 
aan de bron van de roerende voorheffing op 
de dividenden, die uitsluitend wordt toe
gepast op de aan niet-verblijfhouders be
taalde inkomsten (Rapport van het Co
mite voor Fiscale Zaken van de O.E.S.O. 
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inzake het modelverdrag voor dubbele be
lasting betreffende het inkomen en het ver
mogen, Parijs, 1977, p. 179, nrs. 48 en 49), 
oordeelt dat een dergelijke afhouding moei
lijk te verenigen is met het beginsel van het 
verbod van een ongunstigere belastinghef
fing van de vaste inrichtingen ten opzichte 
van de verblijfhoudende ondernemingen die 
dezelfde werkzaamheden uitoefenen en, in 
elk geval, de overeenkomstsluitende Sta
ten verzoekt om, bij voorkomend geval, die 
moeilijkheid in het kader van bilaterale on
derhandelingen te regelen; dat weliswaar 
(dit oak het geval is wanneer) ditzelfde re
sultaat wordt verkregen, zulks niet door 
een afhouding aan de bran van de roerende 
voorheffing, ten laste aileen van de niet
verblijfhoudende vennootschappen, maar 
door de weigering aan de vaste inrichtin
gen van buitenlandse vennootschappen om 
de (reele en fictieve) roerende voorheffing af 
te trekken; dat in de Belgisch-Zwitserse 
Overeenkomst geen enkele bepaling voor
komt waaruit volgt dat de overeenkomst
sluitende Staten, om die moeilijkheid in de 
bilaterale betrekkingen tussen Belgie en 
Zwitserland te regelen, dienaangaande heb
ben voorzien in een uitzondering op het in 
artikel 25, § 3, van de Overeenkomst neer
gelegde beginsel volgens hetwelk de belas
tingheffing van een vaste inrichting, die een 
Zwitserse onderneming in Belgie heeft, niet 
ongunstiger mag zijn dan de belastinghef
fing van de Belgische ondernemingen die 
dezelfde werkzaamheden uitoefenen (. .. ); 
dat artikel 25, § 6, van de Overeenkomst 
dat betrekking heeft op het belastingtarief 
dat Belgie mag toepassen op het totaal be
drag van de winsten van een vaste inrich
ting van een Zwitserse vennootschap, geen 
regeling tussen de overeenkomstsluitende 
Staten is van een uitzondering op de non
discriminatieregel die in § 3 van diezelfde 
bepaling voorkomt met betrekking tot de 
belatingheffing zelf van de vaste inrich
ting en zeker niet kan bewijzen dat arti
kel192, tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen in overeenstem
ming is met het non-discriminatie
voorschrift van de Overeenkomst", 

tweede onderdeel, artikel 25, § 6, van 
voorinelde overeenkomst zegt dat "geen en
kele bepaling van dit artikel aldus mag 
worden uitgelegd dat zij Belgie belet het to
taal bedrag van de winsten die kunnen 
worden toegerekend aan een Belgische 
vaste inrichting van een vennootschap die 
inwoner is van Zwitserland (. .. ), aan de be
lasting te onderwerpen tegen het tarief dat 
door de Belgische wetgeving is bepaald; dit 

tarief echter niet hager mag zijn dan het ta
rief dat in de regel van toepassing is op de 
winsten van vennootschappen die inwo
ner zijn van Belgie"; daaruit volgt dat ar
tikel25, § 3, van de Overeenkomst niet kan 
verantwoorden dat Belgie op de aan de Bel
gische vaste inrichtingen toe te rekenen 
winst geen belasting heft tegen het tarief 
dat door het Belgisch intern recht is be
paald, op voorwaarde dat dit tarief niet ha
ger is dan de in voormeld artikel 25, § 6, 
vastgestelde limiet; in dit verband arti
kel192, tweede lid, v&n het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, dat verwijst naar ar
tikel 152, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (zoals het voortvloeit 
uit artikel18 van de wet van 19 juli 1979, 
achtereenvolgens gewijzigd bij artikel 6 van 
het koninklijk besluit nr. 16 van 9 maart 
1982, artikel 27 van de wet van 28 decem
ber 1983, en artikel33 van de wet van 4 
augustus 1986), volgens hetwelk "de be
lasting wordt berekend (. .. ) tegen een 
aanslagvoet van 54 % (50 % vanaf het 
belastingjaar 1983 en 48 % vanaf het 
aanslagjaar 1988) voor de (niet
verblijfhoudende) vennootschappen, voor
ziet in een afzonderlijke belastingheffing 
van de dividenden tegen het tarief dat geldt 
voor de roerende voorheffing die, overeen
komstig artikel 2, § 3, van voormelde over
eenkomst, een belasting is waarop de be
palingen van de Overeenkomst van 
toepassing zijn; aldus, krachtens artikel 
192, tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, het belastingtarief dat 
van toepassing is op de winst, met name, 
het dividend dat de Belgische vaste inrich
ting heeft verkregen, 20% (of 25 %) be
draagt zoals in artikel174 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen voor de 
roerende voorheffing op de dividenden is be
paald; nu dit tarief niet hager is dan het ta
rief dat in de regel wordt toegepast op de 
winsten van de verblijfhoudende vennoot
schap van Belgie, namelijk het tarief van 
de vennootschapsbelasting dat bij artikel 
126 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen is vastgesteld op 48 % met een 
minimum van 33% (45% met een mini
mum van 31% vanafhet aanslagjaar 1983 
en 43 % met een minimum van 30 % vanaf 
het aanslagjaar 1988), artikel 192, tweede 
lid, van het Wetboek van de lnkomstenbe
lastingen geen discriminatie invoert die bij 
artikel 25 van voormelde overeenkomst is 
verboden; daaruit volgt dat het arrest, door 
te oordelen dat artikel 25, § 6, van voor
melde overeenkomst "niet kan bewijzen dat 
artikel 192, tweede lid, van het Wetboek 
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van de Inkomstenbelastingen in overeen
stemming is met het non-discriminatie
voorschrift van de Overeenkomst", op grand 
dat dit artikel 25, § 6, 'betrekking heeft op 
het belastingtarief dat Belgie mag toepas
sen op het totaal bedrag van de winsten 
van een vaste inrichting van een Zwit
serse vennootschap", artikel 192, tweede 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, en artikel 26, § 6, van voormelde 
overeenkomst schendt : 

Overwegende dat het geschil be
trekking heeft op aanslagen in de be
lasting der niet-verblijfhouders van de 
aanslagjaren 1981 tot 1988; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de Overeenkomst 
van 28 augustus 1978 tussen Belgie en 
Zwitserland tot het vermijden van 
dubbele belasting inzake belastin
gen naar het inkomen en naar het ver
mogen in artikel 25, §§ 3 en 6, be
paalt: "§ 3. De belastingheffing van 
een vaste inrichting die een onderne
ming van een overeenkomstsluitende 
Staat in de andere overeenkomst
sluitende Staat heeft, is in die an
dere Staat niet ongunstiger dan de be
lastingheffing van ondememingen van 
die andere Staat die dezelfde werk
zaamheden uitoefenen (. .. ) § 6. Geen 
enkele bepaling van dit artikel mag al
dus worden uitgelegd dat zij Belgie be
let het totaal bedrag van de winsten 
die kunnen worden toegerekend aan 
een Belgische vaste inrichting van een 
vennootschap die inwoner is van Zwit
serland (. .. ) aan de belasting te onder
werpen tegen het tarief dat door de 
Belgische wetgeving is bepaald; dit ta
rief mag echter niet hager zijn dan het 
tarief dat in de regel van toepassing is 
op de winsten van vennootschappen 
die inwoner zijn van Belgie"; 

Overwegende dat artikel 192, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), in zijn te 
dezen toepasselijke versie, bepaalt dat 
"bij belastingplichtigen die overeen
komstig artikel152, 2°, aan de belas
ting der niet-verblijfhouders onder
worpen zijn, geen roerende voorheffing 

wordt afgetrokken uit hoofde van de in 
het vorige lid bedoelde inkomsten, 
noch uit hoofde van de in artikel 111, 
5°, bedoelde verschillen in meer"; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat die bepaling, volgens welke de 
vaste inrichtingen van buitenlandse 
vennootschappen de roerende voor
heffing niet mogen aftrekken, tot het
zelfde resultaat leidt als "de afhou
ding aan de bran van de roerende 
voorheffing ten laste aileen van de 
niet-verblijfhoudende vennootschap
pen", daar de roerende voorheffing die 
is afgehouden op de aan Belgische ven
nootschappen betaalde dividenden 
wordt afgetrokken overeenkomstig ar
tikel191, 1 o, b, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964); dat 
die bepaling van artikel 192, tweede 
lid, in strijd is met de regel van § 3 
van voormeld artikel 25; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat § 6 van dat artikel 25 ai
leen maar betrekking heeft op "het 
belastingtarief dat Belgie mag toepas
sen op het totaal bedrag van de win
sten van een vaste inrichting van een 
Zwitserse vennootschap"; dat het ar
rest, door te oordelen dat die bepa
ling "geen uitzondering inhoudt op ~e 
non-discriminatieregel van § 3 van die
zelfde bepaling'', zijn beslissing dat ar
tikel 192, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) niet in overeenstemming is met 
het non-discriminatievoorschrift van 
voormelde overeenkomst, naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt het 
cassatieberoep, veroordeelt eiser in de 
kosten. 

26 januari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 
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Nr. 49 

1 e KAMER - 27 januari 1995 

1° BEDRIJFSREVISOR- BOEKHOUDKUN
DIGE STAAT - OVERGELEGDE STUKKEN -
BEWIJSWAARDE. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GE
SCHRIFTEN - BEWIJSWAARDE - DOOR 
BEDRIJFSREVISOR OPGESTELDE BOEKHOUD
KUNDIGE STAAT. 

3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- VER
MOEDENS- WETTEL1JK VERMOEDEN- DOOR 
BEDRIJFSREVISOR OPGESTELDE BOEKHOUD
KUNDIGE !3TAAT. 

1 o, 2° en 3° Er bestaat geen wettelijk ver
moeden tot bewijs van het tegendeel dat 
een bedrijfsrevisor bij het opstellen van 
een boekhoudkundige staat uitgaat van 
hem overgelegde stukken of dat de erin 
vermelde gegevens juist zijn. (Artt. 1350, 
1352 B. Wen art. 3 wet 22 juli 1953 hou
dende oprichting van een instituut der 
bedrijfsrevisoren.) 

(N.M.K.N. N.V. 
T. GERECHTELIJKAKKOORD SOFILAINE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.92.837l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1992 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 1329, 1330, 1331, 
1349, 1350, 1352, 1353 van het Burger
lijk Wetboek, 20, zoals vervangen bij wet 
van 17 juli 1975, van hoek I, titel III, en 25 
van hoek I, titel IV, van het Wetboek van 
Koophandel, 32bis van het Regentsbesluit 
van 25 september 1946 houdende de ge
coordineerde wetten op het gerechtelijk ak
koord, zoals ingevoegd bij de wet van 9 
maart 1962, 6, 871 en 877 van het Gerech
telijk Wetboek, evenals van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het 
recht van verdediging voorschrijft, 

doordat het bestreden arrest dat, op het 
hoger beroep van eiseres, het vonnis a quo 
bevestigt en haar dienvolgens veroordeelt 
tot betaling van de som van 1. 797.407 

frank, meer verwijlintresten, evenals van 
een bijkomend bedrag van 125.015 frank, 
meer verwijlrente aan 12 % en gerechte
lijke rente, op volgende gronden : "(Ver
weerders) hebben, zoals (eiseres) terecht op
merkt, nagelaten een likwidatierekening op 
te stellen met name een soort kasboek
houding waarin de vereffenaars enerzijds 
de ontvangsten noteren en anderzijds de 
uitgaven opnemen die door hen werden ge
daan in het kader van het gerechtelijk ak
koord met boedelafstand. Dit betekent 
evenwel niet dat thans geen correcte be
rekening van inkomsten en uitgaven mo
gelijk is. (Verweerders) leggen immers de 
balansen en winst- en verliesrekeningen 
over, opgesteld door bedrijfsrevisor E. Bo
gaert. Er moet tot bewijs van het tegen
deel aangenomen worden dat deze laat
ste, bij het opstellen ervan, uitgegaan is van 
de hem door (verweerders) overgelegde be
wijsstukken en dat zijn verslag daarvan 
eenjuiste weergave is. Het is derhalve niet 
nodig, zoals (eiseres) vraagt, om (verweer
ders) te verplichten al deze documenten 
nogmaals voor te leggen", 

terwijl vermoedens de gevolgtrekkin
gen zijn die de wet of de rechter afieidt uit 
een bekend feit om te besluiten tot een on
bekend feit. Deze vermoedens aan de be
oordeling van de rechter worden overgela
ten, behoudens wettelijke regeling van hun 
bewijswaarde. Ret vermoeden dat geldt tot 
het tegendeel degene in wiens voordeel het 
bestaat, van ieder bewijs ontslaat. Derge
lijk vermoeden evenwel enkel bij wet wordt 
ingesteld. Inzake boekhouding niet blijkt 
dat dergelijk vermoeden door de wet werd 
gecreeerd. Er hoogstens wordt bepaald dat 
de boekhouding tussen handelaars be
wijs levert voor zover zij regelmatig werd 
gehouden, 

zodat het bestreden arrest, dat oordeelt 
dat tot bewijs van het tegendeel moet wor
den aangenomen dat de bedrijfsrevisor bij 
h~t opstellen van de balansen en winst- en 
verliesrekeningen is uitgegaan van de hem 
door verweerders overgelegde bewijsstuk
ken en dat zijn verslag daarvan een juiste 
weergave is, een vermoeden iuris tantum 
in het leven roept, dat niet bij wet is in
gesteld (schending van artikelen 1329, 
1330, 1331, 1349, 1350, 1352, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 20 en 25 van het Wet
hoek van Koophandel en 32bis van het 
Regentsbesluit van 25 september 1946 hou
dende de gecoordineerde wetten op het ge
rechtelijk akkoord), althans nate hebben 
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vastgesteld dat verweerders nagelaten heb
ben een liquidatierekening op te stellen, al
dus te kennen gevende dat de boekhou
ding onregelmatig werd gevoerd, dergelijke 
bewijswaarde niet vermocht te hechten aan 
de door de bedrijfsrevisor opgestelde ba
lansen en winst- en verliesrekeningen 
(schending van artikel 20 van het Wet
hoek van Koophandel), aldus uitspraak 
doende bij wege van algemene en als re
gel geldende beschikking (schending van ar
tikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek) en 
door te oordelen dat de voorlegging van de 
documenten aan de hand waarvan de boek
houding werd gevoerd, niet moet worden 
bevolen zolang niet het bewijs van de on
juistheid der boekhouding is geleverd, be
wijs dat slechts uit de voorlegging van die 
stukken kan blijken, eiseres' recht van ver
dediging miskent (schending van het al
gemeen rechtsbeginsel dat de eerbiedi
ging van het recht van verdediging 
voorschrijft) en aan de artikelen 871 en 877 
van het Gerechtelijk Wetboek, die de 
voorlegging van stukken regelt, een voor
waarde toevoegt die deze artikelen niet be
vatten (schending van artikelen 871 en 877 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat "er tot bewijs van het tegen
deel moet worden aangenomen dat (de 
bedrijfsrevisor) bij het opstellen (. .. ) 
(van de balansen en winst- en verlies
rekeningen) uitgegaan is van de hem 
door (verweerders) overgelegde be
wijsstukken en dat zijn verslag daar
van eenjuiste weergave is"; da:t het ar
rest op die gronden wei gert in te gaan 
op het verzoek van eiseres de docu
menten waarop het verslag was ge
steund, voor te leggen; 

Overwegende dat er geen wette
lijk vermoeden tot bewijs van het te
gendeel bestaat dat een bedrijfsrevisor 
bij het opstellen van een balans en van 
een winst- en verliesrekening uitgaat 
van hem overgelegde stukken; 

Dat het verslag van de bedrijfs
revisor weliswaar een door de rech
ter te apprecieren bewijselement op
levert maar geen wettelijk vermoeden 
dat de erin vermelde gegevens juist 
zijn; 

Dat de appelrechters hun beslis
sing die zij baseren op een niet be-

staand wettelijk vermoeden, niet naar 
recht verantwoorden; 

27 januari 1995- 1" kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge· 
lijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Gein
ger en De Gryse. 

Nr. 50 

1 e KAMER- 27 januari 1995 

1 o HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - EINDE (OPZEGGING, HUURHER
NIEUWING, ENZ.) - OPZEGGING- GEVOLG. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - EINDE (OPZEGGING, HUUR
l'lERNIEUWING, ENZ.) - OPZEGGING- VER
KORTE OPZEGGINGSTERMIJN. 

3o HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - EINDE (OPZEGGING, HUUR
HERNIEUWING, ENZ.) - UITZETTINGS
VERGOEDING - BEEINDIGING DOOR DE 
HUURDER. 

1 o De door een partij opgezegde handels
huurovereenkomst blijft voortbestaan tot 
het -•erstrijken van de in de opzegging be
paa ie termijn (1). (Art. 3 Handels
huu vet.) 

2° Wanneer de huurder een einde maakt 
aan de handelshuurovereenkomst door 
een opzegging waarvan de termijn ver
strijkt v66r het verstrijken van de ter
mijn van opzegging door de verhuur
der, eindigt de overeenkomst niet doordat 
de termijn van de door de verhuurder ge
geven opzegging wordt verkort, maar als 
gevolg van de door de huurder gegeven 

(1) Zie Cass., 26 nov. 1990, A.R. nr. 7224 (A. C., 
1990-91, nr. 165), met concl. proc.-gen. Le
naerts. 
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opzegging bij het verstrijken van de door 
deze in acht genomen opzeggings
termijn (2). (Art. 3 Handelshuurwet.) 

3° De huurder die een einde maakt aan de 
handelshuurovereenkomst door een op
zegging waarvan de termijn verstrijkt 
v66r het verstrijken van de termijn van 
opzegging door de verhuurder, heeft geen 
recht op de in art. 25, eerste lid, 3", 
Handelshuurwet bepaalde uitzettings
vergoeding (3). (Artt. 3 en 25, eerste lid, 
3°, Handelshuurwet.) 

(COSYN T. BERNARD) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0109.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 oktober 1992 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het derde onderdeel van het eerste 
middel, gesteld als volgt : schending van de 
artikelen (. .. ), 1736, 1738, 1759, § 1, van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 22 januari 1985 en v66r de wijziging bij 
de wet van 20 februari 1991, 13, 14, 16, IY, 
25, eerste lid, 3", van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds (hoek III, titel VIII, hoofd
stuk II, afdeling II his B.W.), gewijzigd bij 
de wetten van 29 juni 1955, 5 juli 1963 en 
27 maart 1970, 

doordat het bestreden vonnis van ver
nietiging eiseressen solidair veroordeelt om 
aan verweerder het bedrag van 1.637.448 
fr. te betalen op de volgende gronden : "Bij 
aangetekend schrijven van 19 december 
1987 geeft (verweerder) aan (eiseressen) 
huuropzeg tegen 30 april 1988 ... In haa.r 
schrijven van 1 maart 1987 stelt tweede (el
seres) : 'Apres mure refiexion, rna soeur et 
moi nous avons decide de ne plus louer la 
maison que vous habitez'. De bedoeling van 
(eiseressen) zijn derhalve duidelijk. Er 
wordt opzeg gegeven. Bovendien krijgt (~er
weerder) de tijd tot 1 januari 1989 om 1ets 
anders te zoeken. In zijn aangetekende 
brief van 18 maart 1987 stelt (verweer
der): 'Par consequentje vous demande, a 
vous deux, de me faire savoir par ecrit si la 
lettre du 1 mars 1987 doit etre consideree 

(2) en (3) Zie noot 1 van dit arrest. 

etant ce conge prevu par la loi'. Daarop ant
woordt tweede (eiseres) op 27 maart 1987 : 
'Ma lettre du 1 mars me parait justifia
ble. Je sais tres bien que le delai pour met
tre fin au bail est de 18 mars'. Na de huur
hernieuwing te hebben gevraagd (19 april 
1987) en deze door (eiseressen) werd ge
weigerd (6 juli 1987) stelt (verweerder) in 
zijn schrijven van 14 juli 1987 dat hij uit de 
brieven van 6 juli 1987 moet afieiden dat 
hij niet anders zal kunnen dan vertrek
ken tegen 1 januari 1989. De opzeg moet 
niet gemotiveerd zijn, kan onder gelijk 
welke vorm gegeven worden, met een ge
wone brief, zelfs mondeling. Uit het voor
gaande blijkt ongetwijfeld dat de brief van 
1 maart 1987 huuropzeg inhoudt. Het feit 
dat (eiseressen) de aangetekende brief die 
ze hadden beslist te schrijven niet heb
ben verstuurd verandert niets aan de zaak. 
De opzeg is aan geen vormvoorwaarden on
derworpen. Aangezien (eiseressen) de huur 
opzegden kon (verweerder) de huur
hernieuwing aanvragen op grond van art. 
14 al. 3 HHW. Stricto sensu greep er geen 
uitzetting plaats, doch het recht op ver
goeding wegens uitzetting ontstaat op het 
ogenblik van de weigering van de hu~r
hernieuwing, maar wordt slechts opeis
baar op het ogenblik dat de huur ten einde 
komt en in sommige gevallen slechts na het 
verstrijken van de huur. De schuldvorde
ring van de huurder vindt haar oorsprong 
in de weigering van de huurhernieuwing. 
De opzegging door (verweerder) gegeven is 
derhalve terzake van geen belang en heeft 
enkel invloed op de datum van beeindi
ging van de huurovereenkomst, niet op het 
recht op uitzettingsvergoeding ten gevolge 
van de opzeg van (eiseressen) en kan in 
geen geval beschouwd worden als een ~k
koord tussen partijen gesloten na het m
gaan van het recht op uitzettings
vergoeding. In ieder geval diende 
(verweerder) het huurgoed tegen het einde 
van 1988 te verlaten. Door zelf opzeg te ge
ven kon dit gebeuren tegen 30 april 1988. 
Het staat vast dat de door (verweerder) ge
geven huuropzeg werd ingegeven door de 
weigering van de huurhernieuwing door (ei
seressen). De opzegbrief van (verweer
der) is daaromtrent formeel, (verweer
der) is derhalve gerechtigd op een 
uitzettingsvergoeding. Zoals reeds gemeld 
is het feit dat er stricto sensu geen uitzet
ting plaatsgreep niet pertinent evenmin als 
de opzeg door (verweerder) gegeven. (Ei
seressen) kunnen niet loochenen dat zij 
(verweerder) hebben uitgezet (opzeg, wei
gering huurhernieuwing) in de brede zin eh 
niet in de letterlijke zin van het woord. 
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(Verweerder) moest het huurgoed uiter
lijk eind 1988 verlaten. Dat (verweerder) 
vroeger is vertrokken neemt niet weg dat 
hij zijn recht op uitzettingsvergoeding be
houdt. De weigering tot huurhernieuwing 
was gebaseerd op het feit dat (eiseressen) 
het gebouw zouden afbreken en weder
opbouwen hetgeen zij niet hebben gedaan 
in de periode voorzien door art. 25.3" HHW. 
Integendeel hebben (eiseressen) het huur
goed opnieuw verhuurd, zodat art. 25.3" 
HHW van toepassing is .... Het feit dat (ver
weerder) zelf opzegde kan in geen geval een 
gewichtige reden uitmaken ... ", 

terwijl, indien de huurder regelmatig zijn 
wil heeft te kennen gegeven om van zijn 
recht op huurhernieuwing gebruik te rna
ken en het hem is geweigerd, heeft hij recht 
op een vergoeding die drie jaar huur be
draagt, eventueel vermeerderd met een be
drag toereikend om de veroorzaakte schade 
geheel te vergoeden, wanneer de verhuur
der, zonder gewichtige reden, het voorne
men op grond waarvan hij de huurder uit 
het goed heeft kunnen zetten, niet uit
voert binnen de zes maanden; dat wan
neer de verhuurder de huurhernieuwing al
dus geweigerd heeft en de handels
huurovereenkomst van onbepaalde duur 
opgezegd heeft, dan ' is de handels
huurovereenkomst door die opzegging niet 
beeindigd zolang de opzegtermijn niet ver
streken is; zolang kan de huurder zelf ook 
opzeg geven mits eerbiediging van een op
zeggingstermijn volgens gemeenrecht; dat 
de termijn van de door de verhuurder ge
geven opzegging in dat geval niet wordt 
verkort maar dat de handels
huurovereenkomst dan eindigt als gevolg 
van de door de huurder gegeven opzeg
ging bij het verstrijken van de door deze in 
acht genomen opzeggingstermijn; dat de 
huurder in dat geval zelf een einde maakt 
aan de handelshuurovereenkomst en niet 
uit het goed gezet wordt en dus geen recht 
heeft op een vergoeding wegens uitzet
ting; dat het bestreden vonnis vaststelt dat 
er op 1 maart 1987 opzeg werd gegeven te
gen 1 januari 1989, dat de door verweer
der gevraagde huurhernieuwing werd ge
weigerd op 6 juli 1987 en dat verweerder 
zelf bij aangetekend schrijven van 19 de
cember 1987 huuropzeg gaf tegen 30 april 
1988; dat het bestreden vonnis op grond 
van die vaststellingen niet wettelijk kon be
slissen dat de opzeg gegeven door verweer
der van geen belang is, enkel invloed heeft 
op de datum van beeindiging van de 
huurovereenkomst, niet op het recht op 
uitzettingsvergoeding; dat de handels
huurovereenkomst immers, als gevolg van 

de door verweerder gegeven opzegging, ein
digde op 30 april1988 (schending van artt. 
14 Handelshuurwet, 1736, 1738 en 1759, 
§1, B.W.); dat verweerder dan ook niet ge
rechtigd is op een uitzettingsvergoeding 
vermits hij de handelshuurovereenkomst 
zelf opzegde en vermits hij niet uit het ge
huurde goed gezet werd (schending van art. 
13, 14, 16.IV en 25, eerste lid, 3", Handels
huurwet), 

zodat het bestreden vonnis de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Overwegende dat artikel 25, eer
ste lid, 3", van de Handelshuurwet be
paalt dat de huurder die regelmatig 
zijn wil heeft te kennen gegeven om 
van zijn recht op hernieuwing gebruik 
te maken en het hem is geweigerd, 
recht heeft op een vergoeding en dat 
die vergoeding drie jaar huur be
draagt, eventueel vermeerderd met 
een bedrag toereikend om de veroor
zaakte schade geheel te vergoeden 
wanneer de verhuurder, zonder van 
een gewichtige reden te doen blijken, 
het voornemen op grond waarvan hij 
de huurder uit het goed heeft kun
nen zetten, niet ten uitvoer brengt bin
nen zes maanden en gedurende ten 
minste twee jaren; 

Dat die wetsbepaling vereist dat de 
verhuurder de huurder uit het goed 
heeft gezet op grond van het voorne
men van zijn weigering van huur
hernieuwing; 

Overwegende dat de huurovereen
komst door opzegging eindigt bij het 
verstrijken van de opzeggingstermijn; 

Overwegende dat, wanneer de huur
der een einde maakt aan de huurover
eenkomst door een opzegging waar
van de termijn verstrijkt v66r het 
verstrijken van de termijn van de op
zegging door de verhuurder, de 
huurovereenkomst niet eindigt door
dat de termijn van de door de verhuur
der gegeven opzegging verkort wordt, 
maar het gevolg is van de door de 
huurder gegeven opzegging bij het ver
strijken van de door deze in acht ge
nomen opzeggingstermijn; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat verweerder "stricto sensu" 



:~r :::r:==·=== 

Nr. 51 HOF VAN CASSATIE 93 

niet werd uitgezet, maar door zelf op
zegging te geven het huurgoed tegen 
30 april1988 heeft kunnen verlaten; 
dat het aldus oordeelt dat aan de voor 
de toepassing van artikel 25, eerste lid, 
3·, van de Handelshuurwet vereiste 
uitzetting van de huurder door de ver
huurder niet is voldaan; 

Dat het derhalve zijn veroordeling 
van de eiseressen tot betaling aan ver
weerder van de in het voornoemde 
wetsartikel bepaalde uitzettings
vergoeding niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk, 
zitting houdende in hager beroep. 

27 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggeuer : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal-Advocaat : mr. 
Houtkier. 

Nr. 51 

1 e KAMER - 27 januari 1995 

1 o INTERNATIONALE VERDRAGEN
C.M.R.-VERDRAG- AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE VERVOERDER- OPZET- MET OPZET GE
LIJKGESTELDE SCHULD. 

2° VERVOER - GOEDERENVERVOER 
LANDVERVOER, WEGVERVOER- WEGVERVOER 
-AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOER
DER- OPZET- MET OPZET GELIJKGESTELDE 
SCHULD. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN
C.M.R.-VERDRAG -AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE VERVOERDER- OPZET- BEGRIP. 

4o VERVOER GOEDERENVERVOER -
LANDVERVOER, WEGVERVOER- WEGVERVOER 
- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOER
DER- OPZET- BEGRIP .. 

1° en 2° Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit 
dat de rechter onderzoekt of een niet op
zettelijke {out aan de vervoerder het recht 
ontneemt om zich te beroepen op de be
perking van zijn aansprakelijkheid (1). 
(Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag.) 

3° en 4° De omstandigheid dat een ver
voerder wetens en willens een {out be
gaat en behoort te weten dat zijn {out 
waarschijnlijk schade zal veroorzaken, 
impliceert niet dat hi} met opzet han
delt in de zin van art. 29.1 C.M.R.
Verdrag (2). (Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag.) 

(TRANSPORT ROUTE WAGON N.V. 
T. FAILLISSEMENT MALENSTEIN BELGIUM N.V. 

E.A) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0105.N) 

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

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 1116, 
1150 van het Burgerlijk Wetboek, en 29 van 
het Verdrag betreffende de Overeenkomst 
tot Internationaal Vervoer van Goederen 
over de Weg (C.M.R.), ondertekend te 
Geneve, op 19 mei 1956, goedgekeurd bij 
Belgische wet van 4 september 1962, 

(1) J. PuTZEYS, Le contrat de transport rou
tier de marchandises, Bruylant, 1981, nr. 924; D.J. 
HILL en A.D. MESSENT, C.M.R.: Contracts for the 
international carriage of goods by road, Lloyd's of 
London Press, 1984,p. 154. 

(2) De door de appelrechters gebruikte formu
lering liet het Hoftoe de hypothese terzijde tela
ten dat de vervoerder wist dat de door hem we
tens en willens begane fout waarschijnlijk schade 
zou veroorzaken. 
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doordat, na te hebben gesteld dat "het 
vervoer waarvoor (eiseres) als com
missionair-vervoerder is tussengekomen, 
beantwoordt aan de objectieve criteria voor
zien in artikels 1 en 2 van het C.M.R.
Verdrag en dat de bepalingen van dit ver
drag derhalve in casu van dwingend recht 
van toepassing zijn, ongeacht de anders
luidende bepalingen die tussen partijen in 
de raamovereenkomst van 02.04.1982 wer
den bedongen; overeenkomstig artikel 17.1 
C.M.R., (eiseres) was gehouden tot een 
resultaatsverbintenis en dat het vaststaat 
dat, toen (eerste verweerder) zich op 
29.07.1986 aanbood, de trailer met de la
ding was gestolen en niet kon worden af
geleverd; uit het strafonderzoek blijkt dat 
(eiseres) op zaterdagnamiddag 26.07.1986 
de aankomst van de trailer per telex aan 
(eerste verweerder) meldde en dat zij, zon
der er zich van te vergewissen of (eerste 
verweerder) van het bericht kennis had ge
nomen en schikkingen had getroffen voor 
de ophaling, de trailer met lading onbe
waakt gedurende het ganse weekeinde op 
een verlaten parkeerplaats langsheen de 
openbare weg had opgesteld", het arrest be
paalt dat "bij toepassing van artikel 29 van 
het C.M.R.-Verdrag, (eiseres) zich niet kan 
beroepen op de beperkende schaderegeling 
in het verdrag voorzien en tot vergoeding 
van de gehele schade is gehouden", ver
mits "door aldus te handelen (eiseres) een 
bewuste fout heeft begaan die een ern
stige verzwaring van het risico meebracht 
en waarvan zij wist of normaal moest we
ten dat ze waarschijnlijk tot schade aan
leiding zou geven; dat een dergelijke fout 
naar Belgisch recht met opzet is gelijk te 
stellen en dat zonder deze fout de dief
stal en de daaruit voortvloeiende schade 
zich niet zouden hebben voorgedaan", 

terwijl : (l) artikel 29 van het C.M.R.
Verdrag van 19 mei 1956 bepaalt: "1. de 
vervoerder het recht niet heeft om zich te 
beroepen op de bepalingen van dit hoofd
stuk, die zijn aansprakelijkheid uitslui
ten of beperken of die de bewijslast omke
ren, indien de schade voortspruit uit zijn 
opzet of uit schuld zijnerzijds, welke vol
gens de wet van het gerecht, waar de vor
dering aanhangig is, met opzet gelijkge
steld wordt. (. .. )"; de voorwaarde om tot de 
onbeperkte aansprakelijkheid van de ver
voerder te kunnen besluiten bij toepas
sing van artikel29 van het C.M.R.-Verdrag, 
bijgevolg bestaat in de vaststelling, in zijn 
hoofde, van opzet of, in de landen waarin 
het begrip "opzet" niet bestaat, van een 
"schuld, welke volgens het toepasselijk 

recht met opzet gelijkgesteld wordt"; het 
Belgisch recht (artikelen 1116 en 1150 van 
het Burgerlijk Wetboek) de gelijkschake 
ling van een zware fout of zelfs van een be
wuste fout met opzet niet kent; de ophef
fing van de aansprakelijkheidsbeperking 
van de vervoerder op grond van artikel 29 
van het C.M.R.-Verdrag, althans naar Bel
gisch recht, derhalve enkel kan bevolen 
worden in geval van opzet in zijn hoofde of 
in hoofde van zijn aangestelden indien de
zen handelen in de uitoefening van hun 
werkzaamheden; (2) door te stellen dat een 
bewuste fout naar Belgisch recht met op
zet is gelijk te stellen, het arrest de arti
kelen 1116 en 1150 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; het arrest bovendien artikel 
29 van het C.M.R.-Verdrag schendt door ei
seres tot vergoeding van de gehele schade 
te veroordelen zonder vast te stellen dat de 
handelingen ofnalatigheden van eiseres (of 
haar aangestelden) met opzet, zijnde een 
daad of een verzuim begaan met het oog
merk te schaden, werden gesteld : 

Over de door de S.P.A. Inter
transport opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid van het middel : het 
middel vertoont geen belang doordat 
de door het hof van beroep te de zen in 
aanmerking genomen fout beant
woordt aan het wettelijk begrip "op
zet" van artikel 29 van het C.M.R.
Verdrag en voorts doordat de 
schending van het begrip "opzet" in 
het Belgisch recht niet tot cassatie kan 
leiden: 

Overwegende dat het onderzoek van 
de grond van niet-ontvankelijkheid 
van het middel onafscheidbaar ver
bonden is met het onderzoek van het 
middel; 

Dat de grond van niet-ont
vankelijkheid moet worden verwor
pen; 

Over het middel zelf : 

Overwegende dat artikel 29.1 van 
het C.M.R.-Verdrag luidt: "de vervoer
der heeft niet het recht om zich te be
roepen op de bepalingen van dit 
hoofdstuk, die zijn aansprakelijkheid 
uitsluiten of beperken of die de be
wijslast omkeren, indien de schade 
voortspruit uit zijn opzet of uit schuld 
zijnerzijds, welke volgens de wet van 
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het gerecht, waar de vordering aan
hangig is, met opzet gelijkgesteld 
wordt"; 

Overwegende dat, nu het Belgisch 
recht het rechtsbegrip opzet kent, die 
verdragsregel uitsluit dat de rechter 
zou onderzoeken of een niet opzette
lijke fout aan de vervoerder het recht 
ontneemt zich te beroepen op een be
perking van zijn aansprakelijkheid; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een vervoerder wetens en wil
lens een fout begaat en behoort te we
ten dat zijn fout waarschijnlijk schade 
zal veroorzaken, niet impliceert dat hij 
met opzet handelt in de zin van arti
kel 29 van het Verdrag; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat eiseres "door aldus te 
handelen een bewuste fout heeft be
gaan die een ernstige verzwaring van 
het risico meebracht en waarvan zij 
wist of normaal moest we ten dat ze 
waarschijnlijk tot schade aanleiding 
zou geven; dat een dergelijke fout naar 
Belgisch recht met opzet is gelijk te 
stellen"; 

Dat zij op die gronden niet vermoch
ten te beslissen dat eiseres zich niet op 
de beperking van aansprakelijkheid 
mocht beroepen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de door eiseres verschul
digde bedragen en over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

27 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Ad
vocaten : mrs. Kirkpatrick, Biitzler en Ne
lissen Grade. 

Nr. 52 

1 e KAMER - 27 januari 1995 

1 o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN BET HOF 
- ALGEMEEN- ONDERZOEK VAN FElTEN
FElT WAARVAN DE TOELAATBAARHEID VAN 
HET CASSATIEBEROEP AFHANG'l'. 

2o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- EXPLOOT- RECHTSPERSOON
MAATSCHAPPELLJKE OF ADMINISTRATIEVE ZE
TEL - AANGESTELDE. 

3o GERECHTSDEURWAARDER- BE
TEKENING- RECHTSPERSOON- MAATSCHAP
PELlJKE OF ADMlNlSTRATlEVE ZETEL- AAN
GESTELDE. 

1 o Om zijn toezicht op de regelmatigheid 
van het cassatieberoep te kunnen uitoe
fenen, is het Hof bevoegd feiten te onder
zoeken (1). (Art. 1078 Ger.W.) 

2° en 3° Rechtsgeldig is de betekening die 
de gerechtsdeurwaarder aan de maat
schappelijke of administratieve zetel van 
een rechtspersoon doet door het ter hand 
stellen van een afschrift aan diens aan
gestelde, nu de overgelegde stukken be
treffende de hoedanigheid van deze laat
ste die vaststelling van de gerechtsdeur
waarder niet tegenspreken. (Art. 35 
Ger.W.) 

(MUTUALlSTlSCHE JONGEREN ACTIE V.Z.W. 
T. VAN OOSTERWYCK E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0137.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

II. Op de voorziening in de zaak A.R. 
nr. C.94.0137.N : 

(1) Zie Cass., 15juni 1979 (A.C., 1978-79, 
1226). 
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Over het door de verweerders sub 1, Nr. 53 
2 en 3 opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening : 
de voorziening is laattijdig : 3e KAMER - 30 januari 1995 

Overwegende dat de voorziening van 
eiseres aan de genoemde verweer
ders werd betekend op 1 april 1994 en 
ter griffie van het Hof neergelegd op 6 
april1994, dit is meer dan die maan
den na de betekening van het bestre
den arrest aan die verweerders op 29 
oktober 1992; 

Overwegende dat het middel van 
niet-ontvankelijkheid van de voorzie
ning het onderzoek meebrengt van fei
ten; dat het Hof die feiten moet on
derzoeken om zijn toezicht op de 
regelmatigheid van het rechtsmiddel 
te kunnen uitoefenen; 

Overwegende dat uit de stukken die 
regelmatig aan het Hof werden over
gelegd, blijkt dat het afschrift van het 
betekeningsexploot van 29 oktober 
1992 ter hand gesteld werd van Re
gine Longie, "aangestelde"; dat de door 
eiseres overgelegde stukken die vast
stelling van de gerechtssdeurwaar
der niet tegenspreken; 

Dat derhalve de betekening van het 
bestreden arrest rechtsgeldig werd ge
daan zodat de termijn om cassatie
beroep in te stellen, dan aanving; 

Overwegende dat de voorziening van 
eiseres laattijdig en mitsdien niet ont
vankelijk is; 

27 januari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen - Verslagge
ver : de h. Forrier - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Geinger en 
Nelissen Grade. 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVAL
LEN-AANPASSINGSBIJSLAGEN -AARD- IN
TERESTEN - EISBAARHEID. 

2° ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLEGING 
-KOSTEN- GESCHIL TUSSEN FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN EN VERZEKERINGSIN
STELLINGEN- SUBROGATOIRE VORDERING
BIJSLAGEN - INTERESTEN. 

3° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZON
DERE REGELS) -ARBEIDSONGEVAL- VER
GOEDING- GEDING TUSSEN FONDS VOOR AR
BEIDSONGEVALLEN EN VERZEKERINGSIN
STELLING- SUBROGATOIRE VORDERING
BIJSLAGEN - INTERESTEN- AARD VORDE
RING- KOSTEN- GEVOLG. 

4 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ALLERLEI- GESCHIL 
TUSSEN VERZEKERINGSINSTELLING EN FONDS 
VOORARBEIDSONGEVALLEN -ARBEIDSON
GEVAL- INTERESTEN OP BIJSLAGEN- SUB
ROGATOIRE VORDERING -AARD- GERECHTS
KOSTEN- GEVOLG. 

1 o De bijslagen die verschuldigd zijn krach
tens art. 58, § 1, T, Arbeidsongeval
lenwet, zoals die bepaling van toepas
sing was v66r de wijziging ervan bij KB. 
nr. 530 van 31 maart 1987, zijn uitke
ringen bedoeld in de Arbeidsongevallen
wet waarop krachtens art. 42, derde lid, 
van die wet van rechtswege interest ver
schuldigd is vanaf het ogenblik dat ze eis
baar worden. 

2°, 3° en 4° Art. 68 Arbeidsongevallenwet 
is niet toepasselijk op het geschil tussen 
de ziekteverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over een vordering tot 
betaling van interest op uitgekeerde bij
slagen (1).(Art. 76quater, § 2, vierde lid, 
ZIV-wet; art. 1017 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 7 april1986, A.R. nr. 7641 (A. C., 
1985-86, nr. 480); 6 april1987, A.R. nr. 7863 (A. C., 
1986-87, nr. 468). 
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(L.C.M. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0010.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1983 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling 
Hasselt, gewezen; 

Overwegende dat de zaken inge
schreven op de algemene rol onder de 
nummers S.94.0010.N en S.94.0116.N 
voorzieningen tegen hetzelfde arrest 
betreffen; dat zij dienen te worden sa
mengevoegd; 

I. Op de voorziening van de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten : 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 42, inzonderheid derde 
lid, 58,§ 1, enig lid, 7°, (zoals van kracht 
v66r de wijziging van artikel 58 bij konink
lijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987) en 
58bis, § 1, enig lid, 2°, (zoals ingevoegd bij 
koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 
1987) van de wet van 10 april1971 betref
fende de arbeidsongevallen, 6 (zoals ver
vangen bij koninklijke besluiten van 17 juli 
1974, 15 februari 1978 en 2 februari 1983) 
en 9 (zoals vervangen bij koninklijk be
sluit van 2 februari 1983) van het konink
lijk besluit van 21 december 1971 betref
fende de bijslagen en de sociale bijstand 
verleend door het Fonds voor Arbeidson
gevallen, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing eisers aanspraken op betaling 
van intresten wegens de laattijdige terug
betaling, door verweerder, van de' 
aanpassingsbijslagen die de ziekte- en 
invaliditeitsverzekeraar uitkeerde aan het 
slachtoffer van het arbeidsongeval, af
wijst op volgende gronden: "Artikel27bis 
van de wet van 10 april 1971, zoals inge
voegd bij artikel 3 van het koninklijk be
sluit nr. 530 d.d. 31 maart 1987, met uit
werking op 1 januari 1988, heeft het reeds 
over bijslagen, en voorziet dat de Koning de 
toekenningsvoorwaarden en het bedrag er
van kan bepalen. Artikel42 bepaalt: ' ... Op 
de in deze wet bedoelde uitkeringen is van 
rechtswege intrest verschuldigd vanaf het 
ogenblik waarop zij eisbaar worden', zon
der dat precies wordt omschreven hoe het 
begrip 'uitkeringen' moet worden inge
vuld. De bedoeling in de wet van 10 april 
1971, artikel42, laatste lid, hetwelk ont
stond voor de genese van artikel 27bis en 

het koninklijk besluit van 10 december 
1987, werd enkel verwezen naar de tijde
lijke vergoeding en de jaarlijkse toelagen en 
de vervallen rente (zie Trib. Trav. Liege, 23 
maart 1978, R.G.A.R., 1979, 10.053). Ten
zij bijzondere wetgeving, welke in casu en
kel de wettelijke rente voorzag vanaf de op
eisbaarheid der bij de aftikelen 9, 10 en 11 
van het koninklijk besluit van 10 decem
ber 1987 bedoelde bijslagen en vermits het 
rechtsadagium 'lex specialia derogat gene
ralia' op de in het geding zijnde bijslagen 
geen toepassing kan vinden, moet er ver
wezen worden naar de algemene regels 
voorzien bij artikel 1153, alinea 3, van het 
Burgerlijk Wetboek. Een ingebrekestel
ling is niet bewezen, zodat geen mora
toire intresten zijn verschuldigd. De inmo
rastelling bij akte van rechtsingang dateert 
van na de uitbetaling; er zijn dan ook geen 
intresten van welke aard ook, verschul
digd" (arrest p. 4-5), 

terwijl overeenkomstig artikel 58, § 1, 7°, 
van de wet van 10 april1971 betreffende de 
arbeidsongevallen, zoals van kracht v66r de· 
wijziging bij koninklijk besluit nr. 530 van 
31 maart 1987, het Fonds voor Arbeidson
gevallen tot taak had, bijslagen waarvan 
het bedrag en de toekenningsvoorwaarden 
worden bepaald door de Koning, te verle
nen aan sommige categorieen van getrof
fenen of hun rechthebbenden; overeenkom
stig artikel 6 van het koninklijk besluit van 
21 december 1971 betreffende de bijslagen 
en de sociale bijstand verleend door het 
Fonds voor Arbeidsongevallen, onder be
paalde voorwaarden een aanpassingsbijslag 
kan worden toegekend aan de getroffene 
van een arbeidsongeval of aan de recht
hebbenden, bedoeld bij artikelen 12 tot en 
met 17 van de wet; deze bijslag overeen
komstig artikel 9 ambtshalve door het 
Fonds voor Arbeidsongevallen moet wor
den toegekend; niet betwist werd dat ei
ser aan zijn verzekerde bijslagen toeken
den voor de periode van 1 februari 1984 tot 
en met 31 januari 1985, die hem, als ge
subrogeerde in de rechten van het slacht
offer, slechts op 2 december 1988 door ver
weerder werden terugbetaald; overeen
komstig artikel 42; derde lid, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op 
de in deze wet bedoelde uitkeringen van 
rechtswege intrest verschuldigd is, vanaf 
het ogenblik waarop zij eisbaar worden; op 
de in uitvoering van genoemd artikel 58, 
§ 1, 7°, van deArbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 bij artikel 6 van het genoemde 
koninklijk besluit van 21 december 1971 
bedoelde aanpassingsbijslag derhalve van 
rechtswege intrest verschuldigd is vanafhet 
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ogenblik waarbij hij eisbaar wordt, nu deze 
aanpassingsblijslag een "in (de wet van 10 
april 1971) bedoelde uitkering" is, hier
aan geen afbreuk wordt gedaan door de 
vaststelling dat, ingevolge het koninklijk 
besluit nr. 530 van 31 maart 1987, voor de 
ongevallen overkomen na 1 januari 1988 
deze aanpassingsbijslag niet langer door 
verweerder verschuldigd is (vervanging van 
artikel 58, § 1, enig lid, 7o, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971), 
en voor de ongevallen overkomen v66r 1 ja
nuari 1988 deze bijslag vanaf 1 januari 
1988 door verweerder verschuldigd wordt 
ingevolge artikelen 58bis, § 1, enig lid, 2°, 
en 27ter van de Arbeidsongevallenwet en 3 
van het koninklijk besluit van 10 decem
ber 1987 betreffende de bijslagen verleend 
in het kader van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, 

zodat het arbeidshof niet wettig ver
mocht eiser het recht op intresten las
tens verweerder, voor de periode tijdens de
welke de aanpassingsbijslagen verschuldigd 
waren en het tijdstip waarop verweerder 
deze aan eiser terugbetaalde, te ontzeg
gen (schending van alle in de aanhefvan 
het middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Over de grond van niet-ont
vankelijkheid die door verweerder 
wordt opgeworpen: artikel 76quater, 
§ 2, vierde lid, van de Ziekte- en 
lnvaliditeitswet (1963) wordt niet als 
geschonden aangewezen : 

Overwegende dat niet blijkt dat tus
sen de partijen een geschil bestaat 
over de vraag of eiser, als gesubro
geerde in de rechten van zijn verze
kerde, van verweerder interest op een 
reeds terugbetaalde aanpassingsbijslag 
kan vorderen; 

Dat het arrest over die vraag ook 
geen uitspraak doet; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 
Overwegende dat, luidens de bepa

lingen van artikel 42, tweede lid, van 
de Arbeidsongevallenwet, de Koning 
bij een in Ministerraad overlegd be
sluit kan bepalen onder welke voor
waarden, volgens welke modalitei
ten en met welke periodiciteit de 
jaarlijkse vergoedingen en vervallen 
renten, evenals de bijslagen betaald 

worden; dat luidens de bepalingen van 
het derde lid op de in de wet bedoelde 
uitkeringen van rechtswege interest 
verschuldigd is vanaf het ogenblik 
waarop zij eisbaar worden; 

Dat, krachtens de bepalingen van 
artikel58, § 1, 7o, van voormelde wet, 
zoals zij te dezen toepasselijk zijn, ver
weerder tot taak heeft "bijslagen, 
waarvan het bedrag en de 
toekenningsvoorwaarden worden be
paald door de Koning, te verlenen aan 
sommige categorieen van getroffe
nen of hun rechthebbenden"; 

Dat die bijslagen uitkeringen zijn 
bedoeld in de Arbeidsongevallenwet 
waarop krachtens het derde lid van 
voormeld artikel42 van rechtswege in
terest verschuldigd is vanafhet ogen
blik waarop zij eisbaar worden; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen dat op de bijslagen geen in
terest verschuldigd is "tenzij bijzon
dere wetgeving'', de in het middel aan
gehaalde bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van het Fonds 
voor Arbeidsongevallen : 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 68 van de wet van 10 
april1971 betreffende de arbeidsongeval
len, 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, 
vervangen bij artikel 15 van de wet van 24 
juni 1970 en nadien gewijzigd bij artikel26 
van de wet van 30 juni 1971, en voor zo
veel als nodig schending van artikel 76 
(i.h.b. § 2, vierde lid) van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, 

doordat, het bestreden arrest, recht
doende op het beperkte hager beroep van 
eiser, de subrogatoire vordering van ver
weerder tot betaling van de wettelijke in
tresten op de door hem aan de getroffene 
uitgekeerde aanpassingsbijslagen onge
grond verklaart en het vonnis a quo op dit 
punt vernietigt; het arrest niettegenstaande 
het verweerder in het ongelijk heeft ge
steld, met toepassing van artikel 68 van de 
wet van 10 april 1971 betreffende de Ar
beidsongevallen, eiser verwijst in de kos
ten van de beroepsprocedure, 
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terwijl, krachtens artikel1017, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, ieder eind
vonnis, zelfs ambtshalve, de in het onge
lijk gestelde partij in de kosten verwijst, 
tenzij bijzondere wetten anders bepalen; ar
tikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april1971, in afwijking van artikel1017, 
eerste lid, voormeld, de kosten van alle vor
deringen gesteund op de Arbeidsongevallen
wet, ten laste van de verzekeraar legt, be
halve wanneer de eis roekeloos en tergend 
is; 

en terwijl, uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat eiser op 2 december 1988 
de aanpassingsbijslagen over de periode 
van 1 februari 1984 tot en met 31 januari 
1985 die verweerder als ziekteverzekeraar 
aan zijn verzekerde uitbetaalde; de vorde
ring van verweerder ertoe strekte eiser te 
veroordelen tot betaling van de wettelijke 
intresten op deze prestaties; een 
verzekeringsinstelling een dergelijke vor
dering instelt op grand van artikel 76qua
ter, § 2, vierde lid, van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering; deze vordering der
halve niet "een vordering op grand van de 
Arbeidsongevallenwet" in de zin van arti
kel 68 van deze wet uitmaakt, 

zodat het bestreden arrest niet wettig ei
ser met toepassing van artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet tot de beroepskosten 
heeft kunnen veroordelen (schending van 
artikel 68 Arbeidsongevallenwet); door ver
weerder als de in het ongelijk gestelde par
tij niet te veroordelen tot de kosten van het 
hager beroep schendt het bestreden ar
rest tevens artikel1017, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het arrest, met 
toepassing van artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, eiser veroor
deelt in de kosten van de procedure in 
hoger beroep; 

Overwegende dat voormeld arti
kel, luidens welk de kosten van alle op 
die wet gegronde vorderingen ten laste 
van de verzekeraar vallen, behalve 
wanneer de eis roekeloos en tergend is, 
niet toepasselijk op een geding tus
sen het Fonds voor Arbeidsongeval
len en een ziekenfonds dat op grond 
van artikel 76quater, vierde lid, van de 
Ziekte- en Invaliditeitswet (1963), te
gen het Fonds een vor<;lering heeft in-

gesteld tot betaling van interest op een 
reeds terugbetaalde aanpassings
bijslag; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de za
ken nummers S.94.0010.N en 
S.94.0116.N; vernietigt het arrest in 
zoverre het uitspraak doet over de in
terest op de aanpassingsbijslag en over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

30 januari 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Simont. 

Nr. 54 

3e KAMER- 30 januari 1995 

PENSIOEN- WERKNEMERS- BRUGRUST· 
PENSIOEN - REFERTEPERIODE - BEREKE
NING- LOON- TEWERKSTELLING BUITEN 
EUROPA- OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
FACULTATIEVE OUDERDOMS- EN OVERLE
VINGSPENSIOEN- BIJDRAGEN- GEEN GE
VOLG IN VERPLICHT WETTELIJK PENSIOEN
STELSEL. 

Uit de bepalingen van de artt. 1, 1 °' Pen
sioenwet Werknemers en 12 en 13 van de 
wet van 17 juli 1963 betreffende de Over
zeese Sociale Zekerheid volgt dat bijdra
gen die naar aanleiding van een tewerk
stelling in een door de Koning aangeduid 
land in het stelsel van de facultatieve ver
zekering van de overzeese sociale zeker
heid zijn betaald, niet gelden in het stel
sel van de verplichte pensioenregeling 
voor werknemers, bepaald in de Pen
sioenwet Werknemers. 
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(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. FRANCOIS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0061.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 februari 1993 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 7, 51, van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, gesloten te Rome op 25 maart 1957, 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 
1957, 1, a enj, 2, § 1, 3, § 1, 44, van de ver
ordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van 14 juni 
1971 van de Raad betreffende de toepas
sing van de sociale-zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de Ge
meenschap verplaatsen, 1, 6, 12, 13, 14, 20 
tot 28 van de wet van 17 juli 1963 betref
fende de overzeese sociale zekerheid, 1, 5, 
1°, littera b, 14, 23, 28 van de wet van 27 

· juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
sociale zekerheid der werknemers, 1, 1 o, 3, 
1 o, 5bis, § 1, vierde lid, van het konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 be
treffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers, 1, 4 van het koninklijk 
besluit van 15 september 1965 met betrek
king tot de inning van de bijdragen voor 
overzeese sociale zekerheid, 4, 1 o en 2°, 23, 
28 van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1967 tot vaststelling van het alge
meen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der werknemers, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging de door eiser getroffene administra
tieve beslissing d. d. 3 juni 1987 wijzigt in 
die zin dat met ingang van 1 maart 1987 
vier bijkomende jaren, t.w. de jaren 1987, 
1988, 1989 en 1990, aan de reeds erkende 
beroepsloopbaan als werknemer van ver
weerder worden toegevoegd, welke loop
baan echter verminderd wordt met de drie 
fictieve jaren, zodat de uiteindelijke 
loopbaanbreuk van verweerder op 40/45-
sten wordt vastgesteld, en zegt dat het loon, 
in aanmerking te nemen voor deze vier bij
komende jaren, gelijk is aan het effectief 
verdiend loon waarmede rekening moet 
worden gehouden voor het jaar 1986, even
wei begrensd overeenkomstig artikel 7 van 
het K.B. op volgende gronden : Het valt met 
de eerste rechter en verweerder te be
amen dat eiser aan de bepalingen vervat in 
de redactie van artikel 5bis van het K.B. nr. 
50 d.d. 24 oktober 1967 kennelijk een voor-

waarde toevoegt waar die poneert dat uit
sluitend rekening mag worden gehouden 
met lonen in verband waarmede de bijdra
gen werden gestort aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid. Verweerder doet zeer te
recht gelden dat zijn tewerkstelling als be
diende luidens een door de verantwoorde
lijke voor het beheer van het geexpatrieerd 
personeel van zijn voormalige werkgeef
ster N.V. Tractebel uit Brussel afgeleverd 
getuigschrift d.d. 21 augustus 1986 bewe
zen wordt voor de daarin aangegeven pe
rioden tijdens de jaren 1983 tot 1987, waar
bij meer bepaald voor 1984 en 1985 de 
brutolonen zijn ingeschreven waarop de be
dragen voor de pensioenen regelmatig wer
den afgehouden en gestort, dat in casu bij 
de Dienst voor Overzeese Zekerheid. Waar 
er bij nader toezicht voor het hier kwes
tieuze jaar 1986 geen gedetailleerde wedde
cijfers voorliggen, blijkt er niettemin geen 
twijfel noch tegenspraak te bestaan om
trent het feit dat naar aanleiding der als 
technisch ingenieur in dienst der voor
noemde Belgische firma N.V. Tractebel door 
verweerder ook gedurende het jaar 1986 ge
leverde gelijkaardige arbeidsprestaties in 
Saoedi-Arabie en Zai:re aan dezelfde ver
plichtingen met het oog op een pensioen
opbouw werd voldaan. Eiser kan ter zake 
geen valabel bezwaar vinden in de consta
tering dat op naam van verweerder inder
daad geen individuele rekening bestaat in 
de vorm zoals voorgeschreven door het KB. 
d.d. 9 december 1968 genomen in uitvoe
ring van artikel 28 van het K.B. d.d. 21 de
cember 1967, gezien de doelstelling met de 
bijdragen overgemaakt aan de Dienst voor 
Overzeese Sociale Zekerheid, waaraan de 
omstandigheid dat die verplichte bijdra
gen in het specifiek geval van verweerder 
wei op een andere wijze worden vastge
steld, werkelijk niet verandert. Uit de ho
ger omschreven gezamenlijke erkenning re
sulteert dat het hoger beroep van 
verweerder niet is te bewilligen; ... dat ver
weerder betoogde dat de eerste rechter met 
reden heeft uitgemaakt dat artikel 5bis van 
het K.B. nr. 50 vallen, maar niet op Bel
gisch grondgebied werkzaam waren of uit
gezonden gedurende maximaal twaalf 
maanden in de loop van het kalendeijaar 
voorafgaand aan het jaar waarin om een 
brugrustpensioen wordt verzocht, zodat ver
weerder zich aansluit bij het standpunt van 
de Arbeidsrechtbank die de bezoldiging 
heeft in aanmerking genomen waarmee in 
het kader van de wet van 17 juli 1963 be
treffende de overzeese sociale zekerheid 
werd rekening gehouden voor de betrok
ken werknemer~ voor wie op grond van de 
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wet van 17 juli 1963 bijdragen worden be
taald, visie welke steun vindt in de gecom
mentarieerde tekstgedeelten van aange
duide jurisprudentie van het Europese Hof 
van Justitie. Aangaande zijn bezoldigin
gen over het jaar 1986 waarvoor degelijk op 
basis van een Belgisch stelsel van sociale 
zekerheid bijdragen zijn betaald aan een 
openbare Belgische instelling, nl. de Dienst 
voor Overzeese Sociale Zekerheid, ver
klaart verweerder dat in de individuele re
kening opgemaakt door N.V. Tractebel een 
brutobedrag van 1.275.177 fr. is opgege
ven, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden ar
rest ten onrechte beslist dat het feit dat er 
op naam van verweerder geen individuele 
rekening bestaat in de vorm zoals voorge
schreven door het K.B. van 9 december 
1968, geen valabel bezwaar is tegen het in 
aanmerking nemen van het voor verweer
der in 1986 bij zijn tewerkstelling buiten 
Europa verdiende loon voor de bereke
ning der vier toegevoegde jaren aan zijn 
brugrustpensioen; dat immers eiser daar
door geen voorwaarde toevoegt aan arti
kel 5bis van het K.B. nr. 50 van 24 okto
ber 1967; dat inderdaad enerzijds voor de 
samenstelling van het brugrustpensioen en
kel rekening gehouden wordt met het loon 
dat ingeschreven is op de individuele re
kening van verweerder en waarvoor de bij
dragen gestort werden aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid; dat er voor het jaar 
1986 op de individuele rekening van ver
weerder geen loon vermeld is zodat er met 
geen bedrag voor dit jaar kan rekening ge
houden worden, ook niet met het door ver
weerder in dat jaar effectief verdi end loon 
(schending van artt. 5bis, § 1, vierde lid, 
van het K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967, 
23, 28, van het K.B. van 21 december 
1967); dat het feit dat de bijdragen op dit 
in 1986 door verweerder in Saoedi-Arabie 
verdiende loon aan de Dienst voor Over
zeese Sociale Zekerheid overgemaakt wer
den daaraan geen afbreuk doet; dat im
mers deze bijdragen afgehouden werden in 
het kader van een fakultatieve keuze van 
verweerder en derhalve een vrijwillige ver
zekering is op grond waarvan een rente, 
verschillend van het wettelijk rustpensioen 
en van het brugrustpensioen, wordt geves
tigd, zodat er een fundamenteel verschil be
staat tussen het verplicht stelsel van de so
ciale zekerheid van werknemers in Belgie 
tewerkgesteld en het vrijwillig stelsel voor 
de sociale overzeese zekerheid (schending 
van artt. 5bis, § 1, vierde lid, van het het 
K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967, 1, 6, 12, 
13, 20 van de wet van 17 juli 1963; 1, 4 van 

het K.B. van 15 september 1965); dat an
derzijds voor het berekenen van het 
werknemerspensioen rekening dient ge
houden te worden met de brutolonen die op 
de individuele rekening van verweerder 
worden gebracht, al dan niet begrensd, 
maar de bijdragen gestort aan de Dienst 
voor Overzeese Sociale Zekerheid geen ver
band houden met het bedrag van die lo
nen, zodat het bestreden arrest ten on
rechte beslist heeft dat eiser met het door 
verweerder in 1986 verdiend loon, waar
voor hij facultatiefbijdragen stortte aan de 
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, 
rekening dient te houden voor de vier bij
gevoegde jaren bij de rekening van zijn 
brugrustpensioen (schending van artt. 1, 6, 
12, 13, 20 tot 28 van de wet van 17 juni 
1963, 1, 5, 1°, lettera B, 14, 23, 28 van de 
wet van 27 juni 1969, 5bis, § 1, vierde lid, 
van het K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967), 

tweede onderdeel, het feit dat artikel 5bis 
van het K.B. nr. 50 d.d. 24 oktober 1967 
een leemte vertoont in verband met de si
tuatie van werknemers die als zodanig wel 
onder toepassing van dit K.B. nr. 50 val
len, maar niet op Belgisch grondgebied 
werkzaam waren of uitgezonden waren ge
durende maximaal twaalf maanden in de 
loop van het kalenderjaar voorafgaand aan 
het jaar waarin om een brugrustpensioen 
wordt verzocht, niet toelaat voor het jaar 
1986 voor verweerder rekening te hou
den met de bezoldiging die verweerder in 
het buitenland alsdan verdiend heeft en die 
medegedeeld werd, in het kader van de wet 
van 17 juli 1963 betreffende de overzeese 
sociale zekerheid aan de Dienst voor Over
zeese Sociale Zekerheid en aan de hand van 
dewelke bijdragen voor zijn pensioen, op 
grond van de wet van 17 juli 1963, werd be
taald; dat immers het brugrustpensioen, zo
als het rustpensioen, slechts toegekend 
wordt ten voordele van werknemers die in 
Belgie zijn tewerkgesteld, hetgeen voor ver
weerder niet het geval is, often voordele 
van werknemers die van deze voorwaarde 
vrijgesteld zijn in toepassing van een in
ternationale overeenkomst of die tewerk
gesteld zijn in het buitenland voor reke
ning van een in Belgie gevestigde 
werkgever ofverbonden bleven aan een in 
Belgie gevestigde ondernemingszetel, zo die 
werknemers hun hoofdverblijfplaats in Bel
gie hebben behouden en uit hoofde van die 
tewerkstelling aan de Belgische sociale
zekerheidswetgeving onderworpen ble
ven; dat het bestreden arrest niet vast
stelt dat verweerder aan die voorwaarden 
voldeed zodat de wettelijkheid der toeken
ning ervan niet kan onderzocht worden 
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(schending van artt. 1, 1°, 3, 1°, van het 
K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967, 4, 1 o en 2°, 
van het K.B. van 21 december 1967); dat 
daarbij de wet van 17 juli 1963 betref
fende de overzeese sociale zekerheid niet tot 
voorwerp heeft de toestand te regelen van 
personen in Belgie tewerkgesteld in uit
voering van enige arbeidsovereenkomst, 
vermits deze wet essentieel personen be
treft in het buitenland tewerkgesteld en een 
facultatief systeem van ouderdomsverze
kering organiseert, verschillend van het 
Belgisch wettelijk stelsel, zodat verweer
der alzo niet onder toepassing der ver
plichte Belgische regeling valt (scherr
ding van artt. 1, 1°, van het K.B. nr. 50 van 
24 oktober 1967,4, lo en 2°, van het K.B. 
van 21 december 1967, 1, 12, 13, 14 van de 
wet van 17 juli 1963); dat, ondanks het feit 
dat verweerder kan aangezien worden als 
een werknemer, hij dus niet onder het 
toepassingsveld valt van een verplichte re
geling van sociale zekerheid en hij enkel ge
bruik kan maken van het facultatief inge
steld regime ten behoeve van werknemers 
buiten Belgie en buiten een E.E.G.-land te
werk gesteld; dat de toepassing van het 
communautair reglement nr. 1408/71 daar
aan niets wijzigt en enkel kan leiden tot 
toepassing, op een Belgisch onderdaan, van 
het facultatief systeem (schending van artt. 
7, 51, van het E.E.G.-Verdrag van 25 maart 
1957, 1, a enj, 2, § 1, 3, § 1, 44 van het Re
glement (E.E.G.) nr. 1408/71, van 14 juni 
1971, 1, 1 o, van het K.B. nr. 50 van 24 ok
tober 1967, 4, 1 o en 2°, van het K.B. van 21 
december 1967, 1, 12, 13, 14 van de wet 
van 17 juli 1963), 

zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, eensdeels, al

leen de werknemers die, zoals bepaald 
in artikel 1, 1 o, van het koninklijk be
sluit nr. 50 van 24 oktober 1967, in 
Belgie zijn tewerkgesteld of die over
eenkomstig artikel 4 van het konink
lijk besluit van 21 december 1967 van 
dat vereiste zijn vrijgesteld, van de 
verplichte pensioenregeling voor werk
nemers kunnen genieten; 

Overwegende dat, anderdeels, blij
kens artikel 12 van de wet van 17 juli 
1963 betreffende de overzeese sociale 
zekerheid, de bij die wet georgani
seerde ouderdoms- en overlevingsver
zekering een facultatieve verzeke-

ring is, waaraan kan worden 
deelgenomen door de personen die hun 
beroepsactiviteiten in een van de door 
de Koning aangeduide landen uitoe
fenen; 

Dat, krachtens artikel 13 van die 
wet en behoudens de in het tweede lid 
van dat artikel bepaalde uitzonde
ring, die ten deze geen toepassing 
vindt, de wetgeving betreffende de so
ciale zekerheid der werknemers niet 
toepasselijk is op de personen die in 
een van de voormelde landen zijn te
werkgesteld; 

Overwegende dat uit de voormelde 
bepalingen volgt dat bijdragen die 
naar aanleiding van een tewerkstel
ling als hiervoren bedoeld, in het stel
sel van de voormelde facultatieve ver
zekering zijn betaald, niet gelden in 
het stelsel van de verplichte pensioen
regeling voor werknemers, bepaald in 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok
tober 1967; 

Overwegende dat het arrest voor de 
toepassing van artikel 5bis van het 
voormelde koninklijk besluit nr. 50 
loon in aanmerking neemt dat in 
Saoedi-Arabie en in Zai're werd ver
diend, alsmede de bijdragen die met 
betrekking tot dat loon werden over
gemaakt aan de Dienst voor Over
zeese Sociale Zekerheid, op grond dat 
"de doelstelling met (die bijdragen) 
precies dezelfde is als deze beoogd bij 
tussenkomst van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, waaraan de om
standigheid dat die verplichte bijdra
gen in het specifieke geval van (ver
weerder) wel op een andere wijze 
worden vastgesteld werkelijk niets ver
andert''; 

Dat het arrest aldus de hiervoren 
vermelde wettelijke bepalingen 
schendt, 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
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Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak. naar 
het Arbeidhof te Antwerpen. 

30 januari 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Houtekier en 
Biitzler. 

Nr. 55 

3e KAMER- 30 januari 1995 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING- BESLISSING TOT TERUGVORDERING
VERMELDING VAN PERIODE- GOEDE TROUW 
WERKLOZE. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING- BESLISSING TOT TERUGVORDERING
VERMELDING VAN PERIODE- GEEN VERMEL
DING VAN BED RAG- GEVOLG T.A.V: VERJA
RING. 

1 o Door uitdrukkelijk de periode waarop de 
terugvordering betrekking had in zijn be
slissing te bepalen, spreekt de directeur 
zich in die beslissing uit over de goede 
trouw van de werkloze overeenkomstig 
art. 210 Werkloosheidsbesluit 1963 (thans 
art. 169, Werkloosheidsbesluit 1991). (Art. 
210 Werkloosheidsbesluit 1963.) 

2° Uit de bepalingen van art. 7, § 13, 
tweede lid, Besluitwet 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, toegevoegd bij de 
Programmawet van 30 december 1988, 
volgt dat de daarin bedoelde verja
ringstermijn slechts loopt naar aanlei
ding of ten aanzien van de beslissing van 
de directeur waarbij de terugvordering 
.van de onrechtmatig genoten en onver
schuldigd betaalde werkloosheidsuitke
ringen wordt bevolen; de omstandigheid 
dat die beslissing het bedrag van die uit
keringen niet vermeldt, doet daaraan niet 
af (1). 

(1) Zie: Cass., 2 mei 1969,A.C., 1969, blz. 845; 
J. LECLERCQ, L'indu dans le droit de la securite so- . 
ciale (III), blz. 30 e.v. 

(SAEYS T. R.V:A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0076.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1994 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelel' 2, 1235, 1376, 1377 
van het Burgerlijk Wetboek, 50, eerste lid, 
862, § 1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
v66r de wijziging bij de wet van 3 augus
tus 1992, 7, §§ 11, tweede lid, en 13, van de 
Besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, gewijzigd bij de wetten van 10 
oktober 1967 en 30 december 1988, 160, §§ 
1, 2 en 3, 194, 210 en 211 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963, betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 1 december 1967, 10 maart 1971, 6 ok
tober 1978, 8 augustus 1986, 3 oktober 
1988, 14 december 1988, 26 januari 1989, 
en v66r de wijziging bij de koninklijke be
sluiten van 27 november 1990 en 25 no
vember 1991, 83ter van het ministerieel be
sluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, 
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 
26 mei 1987 en 27 januari 1989 en v66r de 
wijzigingen bij koninklijke besluiten van 25 
mei 1990 en 27 november 1990, 1, 2 en 4 
van de wet van 11 maart 1977 tot invoe
ring van een verjaringstermijn voor schul
den jegens de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen, 112 en 113 van 
de Programmawet van 30 december 1988, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging de vordering van eiser gericht te
gen de administratieve beslissing van 6 fe
bruari 1990 onontvankelijk verklaart en de 
vordering van eiser gericht tegen de ad
ministratieve beslissing van 18 oktober 
1990 ongegrond verklaart op de volgende 
gronden : "(Eiser) geniet sinds 1 februari 
1983 werkloosheidsuitkeringen als gezins
hoofd. Sinds 1983 genoot zijn echtgenote 
echter van een, zij het bescheiden, inko
men uit een beroep als concierge van een 
flat. Bij beslissing van 6 februari 1990 (C 
29) besliste de Gewestelijke Werkloosheids
inspecteur dientengevolge (eiser) uit te slui
ten van de uitkeringen als gezinshoofd en 
hem slechts toe te laten aan code samen
wonende, vervolgens (eiser) wegens niet
afgifte van zijn samenwoonst met zijn echt
genote, die over een beroepsinkomen 
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beschikte uit te sluiten voor dertien we
ken en tenslotte kondigde hij de terugvor
dering aan van de aldus eventueel ten on
rechte gedane uitkeringen. Op 18 oktober 
1990 besliste de Gewestelijke Werk
loosheidsinspecteur (beslissing C31) de ten 
onrechte betaalde werkloosheidsuitkerin
gen ten grootte van 459.580 fr. terug te vor
deren. Op 2 november 1990 kwam (eiser) in 
beroep tegen beide beslissingen ... dat art. 
7, § 11, tweede lid, van de Besluitwet van 
28 december 1944 de termijn bepaalt waar
binnen de geschillen over rechten ont
staan uit de werkloosheidsregle
mentering dienen ter kennis gebracht te 
worden van de Arbeidsrechtbank. Dat deze 
geschillen binnen de maand te rekenen 
vanaf de dag waarop de betrokkene er ken
nis van had, aan de bevoegde Arbeidsrecht
bank dienen te worden voorgelegd. Dat 
deze termijn een vervaltermijn is, waar
van de niet-naleving een verzuim of onre
gelmatigheid daarstelt die gesanctioneerd 
wordt met absolute nietigheid ... dat het be
roep tegen de beslissing van 6 februari 1990 
pas ingesteld en tegelijk met het beroep te
gen de beslissing C 31 van 18 oktober 1990 
dan ook laattijdig is, en op grond van de be
slissing van 6 februari 1990 niet meer kan 
worden teruggekomen. Dat trouwens in te
genstelling met wat (eiser) beweert de 
praktijk om in afzonderlijke beslissingen 
over de terugvordering te statueren in aile 
opzichten rechtmatig is, vermits de juri
dische grondslag ervan terug te vinden is 
in art. 211 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963. Dater dus van enige 
misleiding van de betrokkene werkloze 
geen sprake kan zijn, vermits het evident 
is dat wanneer de periode van de terug
vordering expliciet in de beslissing over de 
grond wordt vermeld, de betrokkene de 
hoegrootheid en het belang ervan moet en 
kan onderkennen. Dat vaststelt dat het be
roep tegen de beslissing C 29 laattijdig was 
en over de grond niet kan worden terug
gekomen, kan er noch over de goede trouw, 
noch over de essentii:He verjaring nog be
twisting bestaan. Dat overigens het be
drag op zich met name 459.850 fr. niet 
wordt betwist en er ten overvloede ook niet 
op de verjaring kan teruggekomen wor
den, te meer daar de korte verjarings
termijn van 3 en 5 jaar (wet van 11 maart 
1977 en wet van 30 december 1988) en
kel geldt t.a.v. de beslissing tot terugvor
dering (in casu C 29 en 6 februari 1990) en 
niet ten aanzien van de effectieve inning er
van. Dat het terugvorderingsrecht (C 31) 
immers slechts in die mate kan betwist 
worden in zoverre de samenstellende be-

dragen of het eindbedrag niet correct zou 
berekend zijn", 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer dedi
recteur van het gewestelijk bureau van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of het 
personeelslid van het gewestelijk bureau 
dat door de directeur-generaal van de Rijks
dienst is aangeduid, met een eerste beslis
sing oordeelt dat ten onrechte uitkerin
gen uitbetaald werden aan de werkloze en 
de terugvordering van die onrechtmatig be
taalde uitkeringen beveelt zonder echter 
over de goede trouw van de werkloze en 
over het bedrag van de terugvordering te 
beslissen en wanneer dat bedrag met een 
tweede beslissing ter kennis gebracht wordt 
van de werkloze, dan kan die werkloze, die 
enkel deze tweede en laatste beslissing tij
dig aan de bevoegde arbeidsrechtbank voor
legt, bewijzen dat hij te goeder trouw uit
keringen ontvangen heeft waarop hij geen 
recht had; dat hij aldus immers niet be
twist dat die uitkeringen onverschuldigd 
aan hem uitbetaald werden, hetgeen voor
werp is van de eerste beslissing; dat hij al
dus enkel aanvoert te goeder trouw te zijn 
geweest ten einde het bedrag van de te
rugvordering, dat pas met de tweede be
slissing vastgesteld en ter kennis gebracht 
werd, te beperken tot de laatste honderd
vijftig dagen van onverschuldigde toeken
ning; dat het bestreden arrest vaststelt dat 
de gewestelijke werkloosheidsinspecteur op 
6 februari 1990 besliste om eiser uit te slui
ten van de uitkeringen als gezinshoofd, 
hem slechts toe te laten aan code samen
wonende en dat hij de terugvordering aan
kondigde van de aldus eventueel ten on
rechte gedane uitkeringen; dat het 
bestreden arrest ook vaststelt dat de ge
westelijke werkloosheidsinspecteur pas op 
18 oktober 1990 besliste de ten onrechte 
uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen ter 
grootte van 459.580 fr. terug te vorderen; 
dat het bestreden arrest ten onrechte be
slist heeft dat er over de goede trouw geen 
betwisting meer kan bestaan louter om
dat het beroep van eiser tegen de eerste be
slissing van 6 februari 1990 laattijdig was; 
dat eiser immers tijdig, namelijk op 2 no
vember 1990 beroep ingesteld had tegen de 
tweede beslissing van 18 oktober 1990 en 
dat hij bijgevolg wel degelijk gerechtigd was 
zijn goede trouw te bewijzen om het be
drag van de terugvordering te beperken tot 
de laatste honderdvijftig dagen van onver
schuldigde toekenning; dat het bestreden 
arrest immers niet vaststelt dat de beslis
sing van 6 februari 1990 reeds uitspraak 
gedaan had over de goede trouw (scherr
ding van de artikelen 160, §§ 1, 2 en 3, 194, 
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210 en 211 K.B. 20 december 1963, 83ter 
M.B. 4 juni 1964, 1235, 1376 en 1377 B.W., 
7, § 11, tweede lid, wet 28 december 1944, 
50, eerste lid, en 862, § 1, 1 o, Ger.W.); 

tweede onderdeel, wanneer de directeur 
van het gewestelijk bureau van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening of het per
soneelslid van het gewestelijk bureau dat 
door de directeur-generaal van de Rijks
dienst is aangeduid, met een eerste beslis
sing oordeelt dat ten onrechte uitkerin
gen uitbetaald werden aan de werkloze en 
de terugvordering van die onrechtmatig be
taalde uitkeringen beveelt zonder echter 
het bedrag van de terugvordering aan de 
werkloze ter kennins te brengen en wan
neer dat bedrag later met een tweede be
slissing ter kennis gebracht wordt aan de 
werkloze, dan kan die werkloze, die en
kel deze tweede en laatste beslissing tij
dig aan de bevoegde arbeidsrechtbank voor
legt, bewijzen dat de terugvordering van de 
onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen ge
deeltelijk verjaard is, dat hij aldus im
mers niet betwist dat die uitkeringen on
verschuldigd aan hem uitbetaald werden, 
hetgeen voorwerp is van de eerste beslis
sing; dat hij aldus enkel aanvoert lat de 
vordering tot terugbetaling van ,et be
drag dat hem met een tweede besli' :ing ter 
kennis gebracht werd, gedeelte."jk ver
jaard is; dat het bestreden arrest vast
stelt dat de. gewestelijk werk
loosheidsinspecteur op 6 februari 1990 
besliste om eiser uit te sluiten van de uit
keringen als gezinshoofd, hem slechts toe 
te laten aan de code samenwonende en dat 
hij de terugvordering aankondigde van de 
aldus eventueel ten onrechte gedane uit
keringen; dat het bestreden arrest ook vast
stelt dat de gewestelijke werkloosheids
inspecteur op 18 oktober 1990 besliste de 
ten onrechte uitbetaalde werkloosheids
uitkeringen ter grootte van 459.580 fr. te
rug te vorderen; dat het bestreden arrest 
ten onrechte beslist heeft dat er over de 
eventuele verjaring geen betwisting meer 
kan bestaan en op de verjaring niet kan te
ruggekomen worden louter omdat het be
roep van eiser tegen de eerste beslissing 
van 6 februari 1990 laattijdig was; dat ei-

. ser immers tijdig, namelijk op 2 novem
ber 1990 beroep ingesteld had tegen de 
tweede beslissing van 18 oktober 1990 en 
dat er, ingevolge dit beroep, wel degelijk be
twisting mogelijk was over de verjaring van 
de vordering tot terugbetaling van het be
drag van 459.580 fr. (schending van art. 
160, §§ 1, 2 en 3, 194, 210 en 211 K.B. 20 
december 1963, 83ter M.B. 4 juni 1964, 
1235, 1376, 1377 B.W., 7, § 11, tweede lid, 

en§ 13, wet 28 december 1944, 50, eerste 
lid, en 862, § 1, 1°, Ger.W.); 

derde onderdeel, artikel 4 van de wet van 
11 maart 1977 tot invoering van een ver
jaringstermijn voor schulden jegens de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloos
heidsuitkeringen bepaalt dat de terugvor
dering van onrechtmatig genomen uitke
ringen zich niet verder mag uitstrekken 
dan tot de periode gelegen in de drie jaar 
v66r de dag waarop de betrokkene het 
laatst onrechtmatig uitkeringen genoot; dat 
die bepaling de terugvordering van on
rechtmatig genoten werkloosheidsuitke
ringen, die in de loop van de door artike
len 1 en 2 van voormelde wet bepaalde 
verjaringstermijn wordt ingesteld, be
perkt; dat de wet van 11 maart 1977 werd 
opgeheven door artikel 113 van de 
Programma wet van 30 december 1988, die 
op 1 januari 1989 in werking is getreden; 
dat krachtens artikel 112 van de 
Programmawet van 30 december 1988, 
waarvan de bepalingen in artikel 7, § 13, 
van de Besluitwet van 28 december 1944 
zijn neergelegd, de verjaringstermijn, in
gesteld door de wet van 11 maart 1977, 
door een nieuwe verjaringstermijn is ver
vangen die op 1 januari 1989 is beginnen 
te lopen; dat de opgeheven wet geen toe
passing vindt op de toekomstige gevolgen 
van situaties die tijdens haar geldings
periode zijn ontstaan en zich voordoen of 
zich voortzetten binnen de geldingsperiode 
van de nieuwe wet; dat artikel 4 van de wet 
van 11 maart 1977 niet kan worden toe
gepast op een terugvordering die na zijn op
heffing, onder de gelding van het nieuw ar
tikel 7, § 13, van de besluitwet van 28 
december 1944 is bevolen, ook al betreft die 
terugvordering uitkeringen die v66r de op
heffing werden genoten; dat de kwestieuze 
terugvordering bevolen werd op 6 februari 
1990 en dat het bedrag van de terugvor
dering ter kennis gebracht werd bij beslis
sing van 18 oktober 1990, dus onder de gel
ding van het nieuw artikel 7, § 13, van de 
Besluitwet van 28 december 1944; dat het 
bestreden arrest, in zoverre het beslist heeft 
dat de korte verjaringstermijn van drie en 
vijfjaar van de wet van 11 maart 1977 van 
toepassing is door te oordelen dat die ter
mijn enkel geldt ten aanzien van de be
slissing tot terugvordering van 6 februari 
1990, zijn beslissing niet wettelijk gerecht
vaardigd heeft (schending van art. 2 B.W., 
1, 2 en 4 wet 11 maart 1977, 112 en 113 
Programmawet 30 december 1988, 7, § 13, 
wet 28 december 1944, 160, §§ 1, 2 en 3, 
194, 210 en 211 K.B. 20 december 1963, 
83ter M.B. 4 juni 1964); 
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vierde onderdeel, het recht van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening om de te- · 
rugbetaling van onverschuldigd betaalde 
werkloosheidsuitkeringen te bevelen, bui
ten de gevallen van arglist en opzet van de 
werkloze, verjaart met drie jaar ingevolge 
artikel 7, § 13, van de Besluitwet van 28 
december 1944, gewijzigd bij de wet van 30 
december 1988; dat deze verjaringster
mijn zowel geldt voor de beslissing waarin 
de terugvordering van de onrechtmatig be
taalde sommen bevolen wordt zonder ken
nisgeving van het bedrag, als voor de be
slissing waarin het bedrag van de 
terugvordering wordt vastgesteld en ter 
kennis gebracht; dat eiser, zonder tegen
gesproken te worden door het bestreden ar
rest, staande hield dat zowel de beslis
sing van 6 februari 1990, waarin de 
terugvordering van de onrechtmatig be
taalde sommen bevolen werd, als de be
slissing van 18 oktober 1990 waarin het be
drag van de terugvordering ter kennis 
gebracht werd, een verjaringsterijmn van 
vier jaar toepassen in plaats van de ver
jaringstermijn van drie jaar zoals voorge
schreven door artikel 7, § 13, van de 
Besluitwet van 28 december 1944, gewij
zigd bij de wet van 30 december 1988; dat 
het bestreden arrest niet ontkent dat de 
verjaringstermijn ingevolge de wet van 28 
december 1944 gelijk is aan drie jaar; dat 
het bestreden arrest echter ten onrechte be
slist dat deze verjaringstermijn van drie 
jaar enkel geldt ten aanzien van de beslis
sing tot terugvordering van 6 februari 1990; 
dat deze verjaringstermijn van drie jaar im
mers ook geldt ten aanzien van de beslis
sing van 18 oktober 1990 waarin het be
drag van de terugvordering berekend werd, 
ter kennis gebracht wen:i en waarin de te
rugbetaling van dit bedrag bevolen werd, 
dat die beslissing immers ook met inacht
neming van die verjaringstermijn diende 
genomen (schending van art. 2 B.W., 7, 
§ 13, wet 28 december 1944, 160 §§ 1, 2 en 
3, 194, 210 en 211 K.B. 20 december 1963, 
83ter M.B. 4 juni 1964), 

zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vaststellin

gen van het arrest blijkt dat verweer
der op 6 februari 1990 onder meer be
sliste de werkloosheidsuitkeringen die 
eiser onrechtmatig ontvangen had, te
rug te vorderen en dat verweerder de 

periode waarop de terugvordering be
trekking had, in zijn beslissing uit
drukkelijk vermeldde; 

Overwegende dat verweerder, door 
uitdrukkelijk de periode, waarop de te
rugvordering betrekking had in zijn 
beslissing van 6 februari 1990 te be
palen, zich in die beslissing overeen
komstig artikel 210 van het 
Werkloosheidsbesluit van 20 decem
ber 1963 uitgesproken heeft over de 
goede trouw van eiser; 

Dat het onderdeel dat ervan uit
gaat dat verweerder zich in die beslis
sing over dat punt niet heeft uitge
sproken, niet kan worden aangeno
men; 

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

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 11 maart 1977 tot invoering 
van een vmjaringstermijn voor schul
den jegens de uitbetalingsinstellingen 
voor werkloosheidsuitkeringen, dat 
met ingang van 1 januari 1989 door de 
Programma wet van 30 december 1988 
is opgeheven, bepaalt dat de verja
ringstermijn aanvangt de dag waarop 
de werkloze de aangetekende brief ont
vangt waarbij verweerder hem de be
slissing ter kennis brengt in de geval
len van terugvordering van onrecht
matig genoten uitkeringen, tenzij de 
aangetekende brief niet wordt ''bete
kend" binnen het jaar van de uitbe
taling, in welk geval de verjaringster
mijn een jaar na die uitbetaling 
aanv 'lgt; 

Dat de verjaringstermijn, bepaald bij 
artikel 7, § 13, tweede lid, van de 
Besluitwet van 28 december 1944 be
tre:ffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, toegevoegd bij de 
Programmawet van 30 december 1988, 
dat op 1 januari 1989 in werking is ge
treden, voor zover hij verweerder be
treft, blijkens de bewoordingen van die 
bepaling betrekking heeft op het recht 
van verweerder om de terugbetaling 
van onverschuldigd betaalde werk
loosheidsuitkeringen te bevelen, 
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Dat uit die bepalingen volgt dat de 
daarin bedoelde verjaringstermijn 
slechts loopt naar aanleiding of ten 
aanzien van de beslissing van ver
weerder waarbij de terugvordering van 
de onrechtmatig genoten en onver
schuldigd betaalde werkloosheidsuit
keringen bevolen wordt; dat de om
standigheid dat die beslissing het 
bedrag van die uitkeringen niet ver
meldt, daaraan niets afdoet; 

Overwegende dat het arrest wet
tig beslist dat op de beslissing tot te
rugvordering van 6 februari 1990, 
waarvan het arrest vaststelt dat ze de
finitief is, niet kan worden terug
gekomen, en dat over de verjaring 
geen betwisting meer mogelijk is, nu 
die ve:rjaring enkel geldt ten aanzien 
van die beslissing; 

Dat de onderdelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt verweerder in de kosten. 

30 januari 1995 - 3e kamer - Voorzit
-ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Simont. 

Nr. 56 

2e KAMER- 31 januari 1995 

1° DWANGSOM- BEDRAG PER TIJDSEEN
HEID - BEGROTING VAN MAXIMUMBEDRAG. 

2° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PI;AATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE - HERSTELMAATREGELEN- TER
MIJN -AANVANG. 

1 o De rechter die de dwangsom vaststelt op 
een bedrag per tijdseenheid kan even
eens een bedrag bepalen waarboven geen 
dwangsom meer verbeurd wordt (1). (Art. 
1385ter Ger.W.) 

2° De termijn bepaald door het gerecht voor 
de herstelmaatregelen inzake stedebouw 
gaat in op het ogenblik dat het vonnis of 
arrest in kracht van gewijsde gaat. (Art. 
65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

(VLAAMS GEWEST T. BOGAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1138.N) 

HET HOF;- Gelet op het be,stre
den arrest, op 24 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 1385bis, 1385ter 
en 1385quinquies van bet Gerechtelijk Wet
hoek, ingevoerd door artikel 2 van de wet 
van 31 januari 1980 houdende goedkeu
ring van de Benelux-Overeenkomst hou
dende eenvormige wet betre:ffende de 
dwangsom, en van de bijlage, 

doordat het bestreden arrest bet von
nis a quo op burgerrechtelijk gebied be- --. 
vestigt "mits deze enkele wijziging dat 
beklaagdes veroordeling tot betaling van 
een dwangsom van 5.000 frank per dag ver
jaring bij niet-uitvoering van het arrest bin
nen de termijn van 1 jaar, geldt gedurende 
een termijn van 3 maanden"; de beper
king van de looptijd van de dwangsom tot 
drie maanden in het bestreden arrest wordt 
verantwoord op grond dat "dit in billijk
heid en in redelijkheid volstaat om de rech
ten van de burgerlijke partij te vrijwa
ren", 

terwijl overeenkomstig artikel 1385bis 
van bet Gerechtelijk Wetboek ingevoerd 
door artikel 2 van de wet van 31 januari 
1980 houdende goedkeuring van de een
vormige wet betre:ffende de dwangsom, de 
rechter op vordering van een der partijen 
de wederpartij kan veroordelen tot beta
ling van een dwangsom voor het geval dat 

(1) Zie G. BALLoN, "Dwangsom", (A.PR.), =· 72. 
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aan de hoofdveroordeling niet wordt vol
daan; de rechter, overeenkomstig het laat
ste lid van dit artikel, kan bepalen dat de 
veroordeelde pas na verloop van een ze
kere termijn de dwangsom zal kunnen ver
beuren; wat de modaliteiten van de dwang
som betreft, artikel 1385ter van het 
Gerechtelijk Wetboek, ingevoerd door ar
tikel2 van de wet van 31 januari 1980 hou
dende goedkeuring van de eenvormige wet 
betreffende de dwangsom, de rechter de 
dwangsom hetzij op een bedrag ineens, het
zij op een bedrag per tijdseenheid of per 
overtreding kan vaststellen; wanneer het -
zoals in het geval van het bestreden ar
rest - gaat om een bedrag per tijdseen
heid of per overtreding, de rechter even
eens een maximaal bedrag kan vaststellen, 
waarboven geen dwangsom meer verbeurd 
wordt; overeenkomstig artikel 1385quin
quies van het Gerechtelijk Wetboek, inge
voerd door artikel2 van de wet van 31 ja
nuari 1980 houdende goedkeuring van de 
eenvormige wet betreffende de dwang
som, de rechter die een dwangsol? heeft op
gelegd, de dwangsom op vordermg van de 
veroordeelde kan opheffen, de looptijd er
van kan opschorten gedurende de door hem 
te bepalen termijn, of de dwangsom kan 
verminderen, in geval van blijvende oftij
delijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijk
heid voor de veroordeelde om aan de hoofd
veroordeling te voldoen, 

en terwijl de rechter, overeenkomstig de 
voornoemde wetsbepalingen, behalve in het 
geval van een vordering tot herziening van 
de veroordeling tot het betalen van een 
dwangsom, voorzien in artikel 1385quin
quies, niet wettig kan beslissen om het ver
beuren van de dwangsom in de tijd te be
perken, ook niet wanneer dit "in billijkheid 
en in redelijkheid volstaat om de rechten 
van de (belanghebbende) te vrijwaren"; zo
dat het bestreden arrest dat de veroorde
ling tot de betaling van een dwangsom be
perkt tot een termijn van drie maanden, 
hoewel niet moest worden geoordeeld over 
een vordering tot herziening van de ver
oordeling van de dwangsom overeenkom
stig artikel1385quinquies van het Gerech
telijk Wetboek, schending inhoudt van de 
in het middel vermelde wetsbepalingen : 

Overwegende dat, luidens artikel 
1385ter van bet Gerecbtelijk Wetboek, 
de recbter die de dwangsom vaststelt 
op een bedrag per tijdseenbeid, even
eens een bedrag kan bepalen waar
boven geen dwangsom meer verbeurd 
wordt; 

Overwegende dat de appelrecbters, 
na te bebben overwogen dat de ver
oordeling van verweerder tot een 
dwangsom van vijfduizend frank per 
dag "in de tijd beperkt wordt tot 3 
maanden nu dit in billijkheid en in re
delijkheid volstaat om de recbten van 
(eiser) te vrijwaren'', bet beroepen von
nis bevestigen mits de "veroordeling 
tot betaling van een dwangsom ( ... ) 
geldt gedurende een termijn van 3 
maanden"; 

Dat de appelrecbters aldus een 
dwangsom vaststellen op een bedrag 
per tijdseenbeid; dat zij door dit be
drag van vijfduizend frank te beper
ken tot drie maanden, met toepas
sing van artikel 1385ter van bet 
Gerecbtelijk Wetboek, een bedrag be
palen waarboven geen dwangsom 
meer verbeurd wordt; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 65, § 1, eerste en 
tweede lid, van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke or
dening en van de stedebouw, waarvan het 
eerste lid, voor wat betreft het punt a, werd 
aangevuld door artikel 82 van de voor
noemde wet, ingevoerd door artikel 2 van 
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 
juni 1984 houdende aanvulling van de 
Stedebouwwet, 

doordat het bestreden arrest, door de (ge
deeltelijke) bevestiging van het vonnis a 
quo op burgerlijk gebied, de verwerende 
partij heeft bevolen om de plaats in de vo
rige staat te herstellen, "hetgeen impli
ceert het tenietdoen van de reliefwijziging, 
binnen het jaar van het in kracht van ge
wijsde gaan van huidig (arrest)", waarna 
het college van burgemeester en schepe
nen of de gemachtigde ambtenaar, inge
val het arrest niet wordt ten uitvoer ge
legd, daarin op kosten van de verwerende 
partij kan voorzien, 

terwijl overeenkomstig artikel 65, § 1, 
eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke or
dening en van de stedebouw, zoals aange
vuld door artikel 82 van de voornoemde 
wet, ingevoerd door artikel 2 van het de
creet van de Vlaamse Raad van 28 juni 
1984 houdende aanvulling van de 
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Stedebouwwet, de rechtbank bij bouw
misdrijven, benevens de straf, op vorde
ring van de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en schepe
nen, beveelt de plaats in de vorige staat te 
herstellen; de rechter in dat geval, over
eenkomstig artikel 65, § 1, tweede lid, van 
de Stedebouwwet, daarvoor een termijn be
paalt die een jaar niet mag overschrij
den; bij gebreke van een wettelijke om
schrijving van de aanvang van deze termijn 
van eenjaar, aangenomen moet worden dat 
het herstel van de plaats in de vorige staat 
moet worden bevolen binnen de termijn van 
een jaar vanaf de datum van het vonnis of 
arrest; zodat het bestreden arrest, dat het 
herstel van de plaats in de vorige staat en
kel beveelt "binnen het jaar van het in 
kracht van gewijsde gaan van huidig (ar
rest)", schending inhoudt van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen : 

Overwegende dat de termijn bedoeld 
in artikel 65, § 1, eerste en tweede lid, 
van de Stedebouwwet wettelijk in
gaat op het ogenblik dat het vonnis of 
het arrest in kracht van gewijsde gaat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

S1 januari 1995- 2" kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal·-Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 57 

2" KAMER- S1 januari 1995 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EIND
BESLISSING)- SCHADE- EIGEN VERMOGEN 
- VERMOGENVAN HUWGEMEENSCHAP. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- SCHADE - EIGEN VERMOGEN - VERMO
GEN VAN HUWGEMEENSCHAP- GEEN EIND
BESLISSING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP. 

so CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -
TERM1JNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EIND
BESLISSING)- SCHADE- GETROFFENE- GE
SUBROGEERDE ~ NIET DEFINITIEVE BESLIS
SING. 

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- SCHADE - GETROFFENE - GE
SUBROGEERDE - NIET DEFINITIEVE BESLIS
SING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP. 

1 o en 2° Voor de beoordeling van de ont
vankelijkheid van het cassatieberoep vor
men burgerlijke rechtsvorderingen met be
trekking tot het eigen vermogen en het 
vermogen van de huwgemeenschap een 
geheel (1). (Art. 416 Sv.) 

so en 4° Een niet definitieve beslissing over 
de burgerlijke rechtsvordering tegen
over de getroffene is evenmin definitief te
genover het in zijn rechten gesubrogeerde 
ziekenfonds, zelfs als de door het zieken
fonds verkregen vergoeding overeenkomt 
met het gevorderde bedrag (2). (Art. 416 
Sv.) 

(POELMANS, AXA N.V T. VANDECRUYS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.9S.1566.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 8 juni 1990 en 22 ok
tober 1993 gewezen door het Hofvan 
Beroep te Antwerpen; 

Overwegende dat het arrest van 8 
juni 1990 uitspraak doet over de straf
vordering tegen eiser en op civielrech
telijk gebied aan de N.V. Drouot Bel
gium akte verleent van haar vrijwillige 
tussenkomst, deze tussenkomst en de 

(1) Cass., 9 feb. 1988, A.R. nr. 1535 (A. C., 1987-
88, nr. 347). 

(2) Cass., 20 jan. 1988, A.R. nr. 6074 (A. C., 
1987-88, nr. 305). 
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uithreiding van eis van de hurger
lijke partijen ontvankelijk verklaart, 
het arrest hindend verklaart aan de 
vrijwillig tussengekomen partij en de 
zaak voor verdere afhandeling van de 
hurgerlijke helangen terugzendt naar 
de eerste rechter; dat het arrest van 22 
oktoher 1993, met gedeeltelijke heves
tiging van het heroepen vonnis, de 
N.V. Axa akte verleent van de hervat
ting van het geding namens haar 
rechtsvoorgangster, de N.V. Drouot 
Belgium, uitspraak doet over de te
gen Rudy Poelmans ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen van de hur
gerlijke partijen Paul Vandecruys, 
Maria Rodiers en de Landshond der 
Christelijke Mutualiteiten, in de rech
ten van Paul Vandecruys' gesuhro
geerd ziekenfonds, waarhij het onder 
andere met hetrekking tot de namens 
de huwgemeenschap gestelde civiel
rechtelijke vorderingen van Paul Van
decruys en Maria Rodiers een her
opening van de dehatten heveelt; 

I. Op de voorzieningen van Rudy 
Poelmans: 

Wat de heide arresten hetreft : 
Overwegende dat voor de heoorde

ling van de ontvankelijkheid van het 
cassatieheroep civielrechtelijke vorde
ringen met hetrekking tot het eigen 
vermogen en het vermogen van de 
huwgemeenschap een geheel vormen; 

Overwegende dat de heslissing van 
22 oktoher 1993 geen eindheslissing is 
in de zin van artikel416 van het Wet
hoek van Strafvordering en geen uit
spraak doet over een geschil inzake he
voegdheid; 

Dat mitsdien de voorzieningen te
gen de heide arresten niet ontvanke
lijk zijn; 

II. Op de voorzieningen van de N.V. 
Axa: 

Wat de heide arresten hetreft : 
A. In zoverre de voorzieningen ge

richt zijn tegen de hindendverklaring 
van de heslissingen over de civielrech
telijke vordering van Paul Vandecruys 
tegen Rudy Poelmans, heklaagde : 

Overwegende dat mr. Antoine De 
Bruyn, advocaat hij het Hof van Cas
sa tie, hij akte ter gri:ffie van het Hof 
neergelegd op 24 januari 1994, ver
klaart uit naam van eiseres afstand 
zonder herusting te doen van de voor
ziening : "tegen de arresten uitgespro
ken door de tiende correctionele ka
mer van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, respectievelijk op 8 juni 
1990 en 22 oktoher 1993, in zover hij 
deze arresten uitspraak is gedaan over 
de hurgerlijke helangen van : ... Paul 
Vandecruys, en zijn echtgenote, ... Ma-
ria Rodiers, handelend in naam van de 
tussen hen hestaande huw
gemeenschap ... in hun hoedanigheid 
van oorspronkelijk hurgerlijke par
tij"; 

Overwegende dat de voorziening van 
eiseres enkel gericht is tegen Paul 
Vandecruys en niet tegen Maria Ro
diers; dat de afstand van de voorzie
ning ten aanzien van Maria Rodiers 
geen hestaansreden heeft; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de hindendverklaring 
van de heslissingen over de civielrech
telijke vordering van de Landshond 
der Christelijke Mutualiteiten tegen 
Rudy Poelmans, heklaagde : 

Overwegende dat een beslissing die 
niet definitief is tegenover de getrof
fene oak niet definitief is tegenover het 
in zijn rechten gesuhrogeerd zieken
fonds, zelfs als het door het zieken
fonds verkregen hedrag van de ver
goeding overeenkomt met het door dat 
fonds gevorderd hedrag; 

Overwegende dat de heslissing van 
22 oktoher 1993 geen eindheslissing is 
in de zin van artikel416 van het Wet
hoek van Strafvordering en geen uit
spraak doet over een geschil inzake he
voegdheid; 

Dat mitsdien de voorzieningen te
gen heide arresten niet ontvankelijk 
zijn; 

Om die redenen, verleent akte aan 
de N.V. Axa van de afstand van haar 
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voorziening ten aanzien van Paul Van
decruys; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt de ei
sers in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

31 januari 1995- ze kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 58 

ze KAMER - 31 januari 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING - STRAFVORDERING - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
STRAFRECHTER- HANGEND FISCAAL GESCHIL 
- SCHORSING VAN DE UITSPRAAK. 

De beslissing van de strafrechter die de ver
dere behandeling van de zaak onbepaald 
uitstelt wegens een hangend fiscaal ge
schil, is geen eindbeslissing in de zin van 
art. 416 Sv. noch een uitspraak over een 
geschil inzake bevoegdheid, zodat het 
cassatieberoep, ingesteld v66r de eindbe
slissing, niet ontvankelijk is (1). 

(SMETS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0105.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest de ver
dere behandeling van de zaak onbe
paald uitstelt "in afwachting van de 
oplossing van de geschillen door de be
klaagden ingeleid, die hangende zijn"; 

(1) De feitenrechter had te dezen toepassing ge
maakt van artt. 462 W.I.B. (1992) en 74, § 4, 
W.B.T.W. 

Overwegende dat deze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering en geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

31 januari 1995 - ze ·kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal. 

Nr. 59 

2° KAMER - 31 januari 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBE
SLISSING)- RAADKAMER- VERWIJZING NA 
CORRECTIONALISATIE- BURGERLIJKE PAR
TIJ -·HOGER BEROEP- KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING- NIET ONTVANKE
LIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van 
de burgerlijke partij, ingesteld v66r de 
eindbeslissing, tegen het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling dat het 
hager beroep van die partij tegen de be
slissing van de raadkamer tot verwij
zing van de beklaagde na correctionali
satie, niet ontvankelijk heeft verklaard (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(1) Luidens art. 135 Sv. kunnen de procu
reur des Konings en de burgerlijke partij hoger 
beroep aantekenen tegen beschikkingen van de 
raadkamer, strekkende hetzij tot buiten
vervolgingstel!ing (art. 128 Sv.), hetzij tot ver
wijzing van de verdachte naar, de politierecht
bank (art. 129 Sv.) of naar de correctionele 
rechtbank (art. 130 Sv.) Het aldus bij art. 42 wet 
20 juli 1990 vervangen art. 135 Sv. is in zulk
danige algemene bewoordingen gesteld dat de 
vraag kon rijzen ofhet hierin vermelde appel-
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(CARPENTIER N. T CARPENTIER J.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0269.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 januari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

recht nag zoals voorheen het specifiek juridisch 
erkende belang, bestaande in een voor de straf
of de civiele vordering nadelige beslissing, blijft 
vereisen. 

Waar sommigen inderdaad een extensieve uit
breiding van dat appelrecht voorstaan (0. KLEES, 
"La situation de l'inculpe lors du reglement de la 
procedure et du prevenu devant le juge du fond", 
in La detention preventive, dir. B. Dejemeppe, 268-
269), blijkt het evenwel niet dat de wetgever, on
clanks de gehanteerde formulering, de wil te ken
nen heeft gegeven om aan het rechtsmiddel in art. 
135 Sv. een uitgebreider toepassingsveld te ver
lenen dan datgene wat onder de vroegere wet
geving door toedoen van rechtspraak en rechtsleer 
tot stand was gekomen (R. DECLERCQ, "Voorlo
pige hechtenis en rechtsmiddelen", R.W., 1991-
92, 105, nr. 13). 

In het hier geannoteerde arrest hanteerde de 
burgerlijke partij art. 135 Sv. om zich te verzet
ten tegen de door de raadkamer bevolen verwij
zing van de verdachte naar de correctionele recht
bank na aanneming van verzachtende omstan
digheden. Haar hoger beroep werd, bij gebrek aan 
belang, door de kamer van inbeschuldigingstel
ling niet ontvankelijk verklaard. 

Er bestaat geen eensgezindheid over het ant
woord op de vraag of in dergelijk geval een bur
gerlijke partij rechtsgeldig hoger beroep kan in
stellen. 

Volgens de ene stelling dient de burgerlijke par
tij ter zake volledig gelijkgesteld te worden met 
het openbaar ministerie dat zulk appelrecht on
getwijfeld bezit (BRAAs, Precis de procedure pe
nale, 1950, I, nr. 482; R. VAN RoYE, Manuel de la 
partie civile, nr. 398; F. HUTSEBAUT, "De positie van 
de benadeelde in het Belgisch strafproces", 
Panopticon, 1985, 410, nr. 42; M. FRANCIDMONT, A. 
JACOBS en A. MASSET, Manuel de procedure pe
nale, 37 4). Anderen menen daarentegen dat voor
noemde opvatting voor kritiek vatbaar is, nu de 
aanneming door het onderzoeksgerecht van ver
zachtende omstandigheden in hoofde van de ver
dachte, wel de strafvordering maar niet de ci
viele vordering in het gedrang kan brengen (J. 
D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht, 2e druk, nr. 
466; R. DECLERCQ, "Onderzoeksgerechten", A.P.R., 
nrs. 371 en 372). 

Die laatste zienswijze werd, op weliswaar be
twistbare gronden, doorgetrokken om het ho
ger beroep van de burgerlijke partij niet ontvan
kelijk te verklaren waar deze opkwam tegen het 
aannemen door de raadkamer van een straf
verminderende reden van verschoning, zoals uit-

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij het ho
ger beroep van eiser, burgerlijke par
tij, tegen de beslissing van de raad
kamer waarbij verweerder, met 
aanneming van verzachtende omstan
digheden, naar de correctionele recht
bank wordt verwezen, niet ontvanke
lijk wordt verklaard : 

Over de aanvoering van eiseres om
trent de 11toepassing van artikel 416, 
tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordering" : 

Overwegende dat de raadkamer be
voegd was om bij het afsluiten van het 
gerechtelijk onderzoek de rechtsple
ging te regelen; 

Overwegende dat eiseres door aan te 
dringen 11om de zaak niet naar de cor
rectionele rechtbank te verzenden doch 
wel te beschouwen als een misdaad11 

de bevoegdheid van de raadkamer 
naar de aard en de plaats van de fei
ten en de persoon van de verdachte 
niet betwistte; dat eiseres zelf aan
voerde 11 dat de raadkamer zelf kan oor
delen dat het hier om een misdaad 
gaat die niet te correctionaliseren 

lokking (K.I. Brussel, 11 jan. 1990, met noot J. De 
Codt, J.L.M.B., 1990, 591; R. VERSTRAETEN, "Ver
leden heden en toekomst van artikel135 van het 
Wetb~ek van Strafvordering", in Liber Arnica
rum Jules D'Haenens, 355, nr. 9). 

Maar, water ook van zij, tegen de beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die het 
hager beroep van de burgerlijke partij tegen een 
verwijzing na contraventionalisatie of correctio
nalisatie ofwel niet ontvankelijk, ofwel niet ge
grond verklaart, staat, ingevolge art. ~16, e~-:
ste lid Sv., hoe dan ook geen onm1ddelh]k 
cassati~beroep open. Zulke voorziening is pas ont
vankelijk na de einduitspraak (R. DECLERCQ, Be
ginselen van strafrechtspleging, nr. 595; R. VER
STRAETEN, De burgerlijke partij en het gerechte
lijk onderzoek, nrs. 620 en 621). Er mag im
mers, behoudens het geval van bevoegdheids
geschil, niet vooruit gelopen wordei_I op de door de 
aldus met de zaak geadieerde fmtenrechter te 
treffen eindbeslissing. En geen bevoegdheids
geschil in de zin van artt. 416, tweede lid,juncto 
539 Sv. vormt de zoals te dezen voor de raadka
mer aangevoerde grief betreffende de enkele 
rechtsmacht van dat onderzoeksgerecht (Cass., 10 
feb. 1987, A.R. nr. 740, A. C., 1986-87, nr. 347, en 
21 juni 1988, A.R. nr. 2006, ibid., 1987-88, nr. 648, 
telkens met noot R.D.). 

M.D.S. 



Nr. 60 HOF VAN CASSATIE 113 

valt"; dat haar bedoeld verweer de op
portuniteit van de beslissing van de 
raadkamer en niet dezer bevoegdheid 
betreft; 

Overwegende dat buiten de geval
len van bevoegdheidsbetwisting de mo
gelijkheid tot onmiddellijk cassatie
beroep van de burgerlijke partij tegen 
een beslissing van de kamer van in
beschuldigingstelling, uitspraak 
doende als onderzoeksgerecht, be
perkt is tot het geval dat door deze be
slissing de voortgang van de strafvor
dering wordt belemmerd; dat dit niet 
het geval is voor een beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij het hoger beroep van de bur
gerlijke partij tegen een beslissing van 
de raadkamer tot verwijzing na cor
rectionalisatie niet ontvankelijk wordt 
verklaard; 

Dat de bestreden beslissing geen 
eindbeslissing is in de ziri. van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de voorziening, nu zij is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet ont
vankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiseres 
veroordeeld wordt tot het betalen van 
schadevergoeding aan verweerder : 

Overwegende dat eiseres geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiseres aangevoerde 
"middelen van het cassatieberoep", die 
niet de ontvankelijkheid van de voor
ziening betreffen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

31 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. R. Convents, 
Leuven. 

Nr. 60 

2e KAMER- 31 januari 1995 

HERZIENING- ADVIES EN VERWIJZING TOT 
RERZIENING- NIEUW FElT- ADVIES VAN 
RET ROF VAN BEROEP- TOETSING VAN RET 
ROF- DRAAGWIJDTE. 

Het Hofvan Cassatie gaat na.of het ad
vies van het hof van beroep, dat met het 
onderzoek van een aanvraag tot herzie
ning is belast, overeenkomstig de wet is 
(1). (Art. 445 Sv.) 

(DE BUSSCHER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1394.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hofvan 24 mei 1994 (2) waar
bij het onderzoek door het Hofvan Be
roep te Brussel wordt bevolen van de 
tot de telastlegging A beperkte aan
vraag tot herziening van het ten aan
zien van eiser op tegenspraak gewe
zen en in kracht van gewijsde gegane 
arrest van 26 juni 1989 van het Hof 
van Beroep te Gent, waarbij hij we
gens : A. een te Gent op 20 mei 1986 
door middel van geweld of bedreiging 
gepleegde diefstal met de omstandig
heid dat een wapen of een op een wa
pen gelijkend voorwerp werd gebruikt 
of getoond, en B. een te Gent op 1 juni 
1985 gepleegde diefstal samen, werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van drie jaar; 

Gelet op de door het Hof van Be
roep te Brussel gedane onderzoek en 
het op 26 oktober 1994 gewezen ar
rest waarin het hof adviseert dat de 
tot staving van de aanvraag tot her
ziening aangevoerde feiten niet be
slissend genoeg schijnen om de zaak te 
herzien; 

(1) Cass., 20 feb. 1985, A.R. nr. 3488 (A. C., 
1984-85, nr. 371). 

(2) A.R. nr. P.93.0489.N (A. C., 1994, nr. 258). 
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Overwegende dat luidens artikel 445 
van het Wetboek van Strafvordering 
het Hof enkel moet nagaan of het door 
het hof van beroep gedane onderzoek 
geschied is overeenkomstig de wet; 

Overwegende dat het onderzoek 
dienovereenkomstig is geschied en de 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen; 

Om die redenen, verwerpt de aan
vraag tot herziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

31 januari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 61 

2e KAMER- 1 februari 1995 

1° EUROPESE UNIE - PREJDDICIELE GE
SCHILLEN- E.E.G.-VERDRAG- ART. 177- liT
LEGGING- HOF VAN CAS SA TIE- VERPLICH
TING TOT HET STELLEN VAN EEN PREJDDI
CrELE VRAAG- GRENZEN. 

2° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- BEGINSELS- E.E.G.-VERDRAG
ART. 30 - KWANTITATIEVE BEPERKING -
MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING- PRIJS
VERHOGING- VOORAFGAANDE AANGIFTE -
VERPLICHTING- MINISTERIEEL BESLIDT VAN 
24 JDNI 1988. 

3° ECONOMIE - PRIJSREGLEMENTERING
PRIJSVERHOGING - VOORAFGAANDE AAN
GIFTE- VERPLICHTING- MINISTERIEEL BE
SLUIT VAN 24 JUNI 1988- E.E.G.-VERDRAG
ART. 30 - KWANTITATIEVE BEPERKING -
MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING. 

4 o BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST, 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST -
PRIJSVERHOGING - VOORAFGAANDE AAN
GIFTE - VERPLICHTING- GEMEENSCHAPS
RECHT- MINISTERIEEL BESLIDT VAN 24 JUNI 
1988 - TEGENSTRIJDIGHEID - AANGEVOERDE 

OMSTANDIGHEDEN- GEGEVENS WAARDOOR 
DIE OMSTANDIGHEDEN GELOOFW AARDIG 
WORDEN. 

1 o Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E. G.-Verdrag dezelfde is als de 
vraag waarover het Hof van Justitie 
E. E. G. een beslissing van uitlegging heeft 
gewezen, behoeven de nationale rechter
lijke instanties waarvan de beslissin
gen volgens het nationale recht niet vat
baar zijn voor enige voorziening, zich niet 
opnieuw, bij wijze van een prejudiciele 
vraag, voor uitlegging tot het Hof van 
Justitie te wenden, op voorwaarde even
we! dat zij zich in hun beslissing naar die 
uitlegging gedragen (1). (Art. 177 E.E.G.
Verdrag.) 

2° en 3° Een nationale prijsbeheersings
regeling is te beschouwen als een - in 
art. 30 E.E.G.-Verdrag verboden- maat
regel van gelijke werking als een kwan
titatieve invoerbeperking, voor zover de af
zet van uit een andere Lid-Staat 
herkomstige ingevoerde produkten daar
door onmogelijk of moeilijker wordt dan 
die van nationale produkten, dan wel 
voor zover zij leidt tot een begunstiging 
van de afzet van nationale produkten ten 
koste van de ingevoerde produkten; oak al 
is een zonder onderscheid voor natio
nale en ingevoerde produkten geldende 
prijsstop, zoals die ingevoerd bij het M.B. 
van 24 juni 1988 dat de aangifte van 
prijsverhogingen voorschrijft, op zich
zelf niet als een maatregel van gelijke 
werking als een kwantitatieve beper
king te beschouwen, tach kan hij zulk een 
effect sorteren wanneer de prijzen lig
gen op een niveau dat de afzet der inge
voerde produkten onmogelijk maakt of 
meer bemoeilijkt dan de afzet van natio
nale produkten (2). (Art. 30 E.E.G.
Verdrag.) 

4 o Wie aanvoert dat hij ten gevolge van de 
in het M.B. van 24 juni 1988 vervatte ver
plichting tot prijsverhogingsaangifte in 
een nadelige of discriminatoire positie ver
keert vergeleken bij zijn concurrenten of 
dat de doelstellingen van art. 30 E.E.G.
Verdrag in gevaar worden gebracht door 
de gevolgen van voormelde regeling, dient 

(1) Cass., 2 sept. 1981, A.R. nr. 1599 (A. C., 
1981-82, nr. 3). 

(2) H.v.J., 6 nov. 1979, Verz.Arr. H.v.J., blz. 
3327; Cass., 26 feb. 1980 CA. C., 1979-80, nr. 399) 
en 22 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 533). 
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zijn beweringen te staven met alle gege
vens die ze geloofwaardig kunnen rna
ken (3). 

(KLUR, SHARP BUROTYPE MACHINES N.V. 
T. LEMOINE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1111.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1994 gewezen 
door de correctionele kamer van het 
Hof van Beroep te Brussel; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de te
gen Alain Klur ingestelde strafvorde
ring en tegen de beslissing waarbij de 
naamloze vennootschap Sharp Buro
type Machines veroordeeld wordt als 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

Over het middel : schending van het al
gemeen rechtsbeginsel betreffende de be
wijslast in strafzaken en van het vermoe
den van onschuld, neergelegd in de 
artikelen 6.2 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955 en 14.2 van het ln
ternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, goedgekeurd bij de 
wet van 15 mei 1981, 

doordat het bestreden arrest het ver
weermiddel ten betoge dat de in het mi
nisterieel besluit van 24 juni 1988 ver
vatte regeling van voorafgaande 
prijsverhogingsaangifte in strijd is met ar
tikel 30 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap 
verwerpt op grond dat "de beklaagden en/of 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
niet bewijzen en evenmin aanbieden te be
wijzen dat zij voor de vertraging waar
mee ze- werkelijke ofvermeende- prijs
verhogingen konden doorberekenen in de 
bestanddelen van de op de nationale markt 
afgezette produkten, in een nadelige of dis
criminatoire concurrentiepositie verkeer
den vergeleken bij hun concurrenten, of 
nog, algemeen gesteld, dat de doelstellin-

(3) Zie Cass., 2 sept. 1981, A.R. nr. 1599 (A. C., 
1981-82, nr. 3); 15 nov. 1988, A.R. nr. 662 (ibid., 
1988-89, nr. 151). 

gen van artikel 30 van het Verdrag in ge
vaar werden gebracht door de gevolgen van 
de aangeklaagde regeling", 

terwijl in het geval dat de beklaagde een 
feit aanvoert dat het bestaan van het straf
bare feit uitsluit en dat zijn bewering niet 
alle geloofwaardigheid mist, het de taak 
van het openbaar ministerie of, in voorko
mend geval, van de burgerlijke partij is de 
onjuistheid ervan te bewijzen; beklaagde 
(thans eiser tot cassatie) in zijn conclusie 
heeft betoogd dat het in het ministerieel be
sluit van 24 juni 1988 vervatte stelsel van 
prijsverhogingsaangifte om de aangege
ven redenen geacht moet worden in strijd 
te zijn met artikel 30 van het E.E.G.
Verdrag en dat voormeld ministerieel be
sluit bijgevolg niet kon dienen als wette
lijke grondslag voor de vervolgingen; eiser 
tot cassatie niet meer in het bijzonder voor 
de feitenrechters heeft aangevoerd "dat het 
de conclusienemer niet onredelijk lijkt 
te betogen dat te dezen ook de 
prijsverhogingsaangifte geacht moet wor
den in strijd te zijn met artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag en dat bijgevolg de straf
fen gesteld op de schending van de rege
ling waarbij die verplichting wordt inge
voerd, niet kunnen worden toegepast; uit de 
toedracht van de zaak (aankoop van pro
dukten in Duitsland door een Franse 
rechtspersoon met het oog op afzet op de 
Belgische markt) immers schijnt te vol
gen dat het handelsverkeer tussen de Lid
Staten noodzakelijkerwijze, ook al is het 
maar potentieel, zou worden belemmerd, 
indien de regeling van de prijsverhogings
aangifte te dezen was toegepast"; het be
streden arrest niet vaststelt dat de stel
ling van beklaagde, namelijk dat de 
regeling houdende invoering van de ver
plichting van voorafgaande prijsverhogings
aangifte, waarop de vervolgingen zijn ge
grond, in strijd is met het Gemeenschaps
recht, aile geloofwaardigheid miste; het dus 
die stelling niet wettig ter zijde heeft kun
nen schuiven op grond, kort samengevat, 
dat noch de beklaagde noch de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij be
wees of aanbood te bewijzen dat, in con
creto, de aangeklaagde regeling in strijd 
was met het Gemeenschapsrecht; 

Overwegende dat het Hof van Cas
sa tie in het arrest van 9 januari 1979 
aan het Hofvan Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen de volgende 
prejudiciele vraag heeft gesteld : "Moet 
artikel 30 van het Verdrag aldus wor
den uitgelegd dat het verbod van 
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maatregelen van gelijke werking als 
kwantitatieve invoerbeperkingen mede 
betrekking heeft op de regeling ver
vat in het ministerieel besluit van 22 
december 1971, waarbij aan iedere 
producent of invoerder de verplich
ting wordt opgelegd om, uiterlijk twee 
maanden voor de toepassing, aangifte 
te doen van iedere prijsverhoging die 
hij voornemens is toe te passen op de 
Belgische markt (. .. )in zoverre zij : 
a) geen onderscheid maakt tussen al 
dan niet ingevoerde produkten, b) de 
minister bevoegdheid verleent om het 
doorberekenen van de onmiddellijke 
druk van prijsverhogingen van inge
voerde produkten te verhinderen, al
thans buiten aanvaardbare grenzen te 
vertragen ?"; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie in het arrest van 6 november 
1979 in zake Danis en anderen, recht
doende inzake de aldus gestelde pre
judiciele vraag, voor recht verklaart : 
"Een nationale prijsbeheersings
regeling als door de nationale rech
ter bedoeld, is te beschouwen als een 
- in artikel 30 van het E.E.G.
Verdrag verboden - maatregel van 
gelijke werking als een kwantitatieve 
invoerbeperking, voor zover de afzet 
van uit een andere Lid-Staat herkom
stige, ingevoerde produkten daardoor 
onmogelijk wordt of meer wordt be
moeilijkt dan die van nationale pro
dukten, dan wel voor zover zij leidt tot 
een begunstiging van de afzet van na
tionale produkten ten koste van de in
gevoerde produkten"; 

Dat het arrest in de motivering ver
meldt : "Volgens artikel 30 van het 
Verdrag zijn in de handel tussen Lid
Staten alle maatregelen van gelijke 
werking als een kwantitatieve invoer
beperking verboden. Dit verbod geldt 
zodra de betrokken maatregelen al 
dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk 
of potentieel, het handelsverkeer tus
sen Lid-Staten kunnen belemmeren. 
Ook al is zulk een zonder onderscheid 
voor nationale en ingevoerde produk
ten geldende prijsstop op zichzelf niet 
als een maatregel van gelijke wer
king als een kwantitatieve beperking 

te beschouwen, kan zij nochtans zulk 
een effect sorteren wanneer de prij
zen liggen op een niveau dat de af
zet der ingevoerde produkten onmo
gelijk maakt of meer bemoeilijkt dan 
de afzet van nationale produkten"; 

Overwegende dat het ministerieel 
besluit van 22 december 1971 is op
geheven en vervangen bij het minis
terieel besluit van 24 juni 1988 dat in 
gelijksoortige bepalingen, meer be
paald in artikel 1, de verplichting tot 
prijsverhogingsaangifte oplegt; dat het 
antwoord van het Hof van Justitie op 
hoven aangehaalde prejudiciele vraag 
ook geldt voor de regeling vervat in het 
ministerieel besluit van 24 juni 1988; 
dat het Hofvan Cassatie derhalve ont
slagen is van de in het artikel 177, 
laatste lid, van het E.E.G.-Verdag op
gelegde verplichting om zich tot het 
Hofvan Justitie te wenden met een 
verzoek om uitlegging naar aanlei
ding van de vraag naar de verenig
baarheid van voornoemd ministeri
eel besluit met de bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht; 

Overwegende dat, ook al gaat het 
hier over de toepassing van een straf
bepaling, degene die aanvoert dat hij 
ten gevolge van de verplichting tot 
prijsverhogingsaangifte in een nade
lige of discriminatoire positie ver
keert vergeleken bij zijn concurren
ten of dat, de doelstellingen van artikel 
30 van het Verdrag in gevaar wor
den gebracht door de gevolgen van de 
aangeklaagde regeling, zijn bewerin
gen client te staven met alle gegevens 
die ze geloofwaardig maken, 

Overwegende dat de eisers voor het 
hof van beroep hadden betoogd dat uit , 
de toedracht van de zaak (aankoop van 
produkten in Duitsland, door een 
Franse rechtspersoon, met het oog op 
afzet op de Belgische markt) blijkt dat 
het handelsverkeer tussen de Lid
Staten noodzakelijkerwijze, ook al is 
het maar potentieel, zou belemmerd 
worden, indien de regeling van de 
prijsverhogingsaangifte te dezen was 
toegepast; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest het verweermiddel van de eisers 
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ten betoge dat het hen te laste gelegde 
feit geen strafbaar feit oplevert, om
dat de in het ministerieel besluit van 
24 juni 1988 vervatte regeling van 
voorafgaande prijsverhogingsaangifte 
in strijd is met artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag verwerpt op grond "dat 
uit de bewoordingen van het arrest 
(van het Hofvan Justitie) blijkt dat de 
betwiste regelingen, die zonder onder
scheid gelden voor de ingevoerde en de 
nationale produkten op zichzelf niet 
strijdig zijn met artikel 30, tenzij zij 
zodanig effect sorteren dat er tussen 
beide een discriminatie ontstaat waar
door het handelsverkeer tussen de Lid
Staten kan worden belemmerd, dat de 
al dan niet rechtstreekse, daadwerke
lijke of potentiele, mogelijke nefaste 
gevolgen van de in het ministerieel be
sluit van 24 juni 1988 vervatte rege
ling in concreto moet worden beoor
deeld" en dat de eisers "niet bewijzen 
en evenmin aanbieden te bewijzen dat 
zij door de vertraging waarmee ze de 
werkelijke ofvermeende prijsverho
gingen konden doorberekenen in de 
bestanddelen van de op de nationale 
markt afgezette produkten, in een na
delige of discriminatoire concurren
tiepositie verkeerden vergeleken bij 
hun concurrenten, of nog, algemeen 
gesteld, dat de doelstellingen van ar
tikel 30 van het Verdrag in gevaar 
werden gebracht door de gevolgen van 
de aangeklaagde regeling"; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de beslissing waarbij de eisers veroor
deeld worden op grond van het minis
terieel besluit van 24 juni 1988 hou
dende verplichting tot aangifte der 
prijsverhogingen, naar recht verant
woordt zonder de regels inzake de be
wijslast in strafzaken of het beginsel 
van het vermoeden van onschuld te 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

Overwegende dat de eisers afstand 
doen van hun voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorzieningen van 
de eisers in zoverre zij gericht zijn te
gen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; veroor
deelt iedere eiser in de kosten van zijn 
voorziening. 

1 februari 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Gerard. 

Nr. 62 

2e KAMER - 1 februari 1995 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK- BEGRIP. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- BEGRIP. 

3° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- NIET-VERSCHIJNENDE GETUIGE
VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR EEN VOL
GENDE ZITTING-RECHTENVAN DE PARTIJEN. 

4 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
-ALGEMEEN- PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING- AUTHENTIEKE VASTSTEL
LINGEN- BEWERINGEN DIE DOOR DIE VAST
STELLINGEN WORDEN TEGENGESPROKEN
GEEN BETICHTING VAN VALSHEID- ONTVAN
KELIJKHEID. 
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5° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA· 
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- MISDAAD- VERZWARENDE OMSTAN
DIGHEID - VERSCHILLENDE BESCHULDIGDEN 
-VRAGEN. 

6° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- EVENREDIGHEIDSBEGINSEL - STRAFZA
KEN. 

7o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 3- DOOD
STRAF- ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE 
STRAF OF BEHANDELING. 

8° STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID - WETTIGHEID - DOOD
STRAF- ART. 3 E.V.R.M.- ONMENSELIJKE OF 
VERNEDERENDE STRAF OF BEHANDELING. 

9o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- RECHTSPRAAK IN TWEE INSTAN
TIES. 

10° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6-
ARTIKEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK- HOF VAN ASSISEN- VERKLARING 
VAN DE JURY- GEEN MOTIVERING. 

11° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- VERKLARING VAN DE 
JURY- GEEN MOTIVERING- EERLIJKE BE
HANDELING VAN DE ZAAK. 

12° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- VERKLARING VAN DE 
JURY- BERAADSLAGING VAN DE JURY- DOS
SIER WAARVAN GEEN INVENTARIS IS OPGE
MAAKT- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK- RECHT VAN VERDEDIGING. 

13° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6-
ARTIKEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK-HOFVAN ASSISEN- VERKLARING 
VAN DE JURY- DOSSIER WAARVAN GEEN IN
VENTARIS IS OPGEMAAKT. 

14° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- BERAAD
SLAGING VAN DE JURY- DOSSIER WAARVAN 
GEEN INVENTARIS IS OPGEMAAKT. 

15° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- GETUIGE - GETUIGENIS- VERSCHIL
LEN - VERPLICHTING DAARV AN AANTEKE
NING TE HOUDEN- VOORWAARDE. 

1 o Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is 
behandeld in de zin van art. 6.1 E. V.R.M. 
moet worden nagegaan of de zaak in haar 
geheel op een eerlijke wijze is behandeld; 
blijkt dat de beklaagde voor het vonnis
gerecht de kans heeft gekregen om uri} te
genspraak te voeren over de door het O.M. 
tegen hem ingebrachte gegevens, dan kan 
hij niet beweren dat hij geen recht heeft 
gehad op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak, in de zin van voormeld ver
drag (1). 

2° Zodra de beklaagde voor het vonnis
gerecht de kans heeft gehad om uri} te
genspraak te voeren over de door het O.M. 
tegen hem ingebrachte gegeuens, kan hij 
niet beweren dat zijn recht van verdedi
ging in dat opzicht is geschonden (2). 

3° Wanneer een getuige niet verschijnt op de 
terechtzitting van het hof van assisen, 
hebben de beschu;[digde en de uer'.Jol
gende partij het recht om de verwijzing 
van de zaak naar een andere zitting te 
vragen (3). (Art. 354 Sv.) 

4 o Niet ontvankelijk is het middel dat be
rust op beweringen die worden tegenge
sproken door de authentieke vaststellin
gen van een proces-verbaal van de 
terechtzitting, wanneer eiser dat proces
verbaal niet van valsheid heeft beticht (4). 

5° De vragen m.b.t. de objectieve verzwa
rende omstandigheden kunnen, wan
neer een misdaad aan verscheidene 
beschuldigden ten laste wordt gelegd, 

(1) Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 2821 (A. C., 
1983-84, nr. 260); 23 jan. 1991, A.R. nr. 8732 
(ibid., 1990-91, nr. 274). 

(2) Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 2921 (A. C., 
1983-84, nr. 260). 

(3) Cass., 16 nov. 1988, A.R. nr. 7095 (A. C., 
1988-89, nr. 156). 

(4) Zie Cass., 7 mei 1990, A.R. nr. M.519.F 
(A. C., 1989-90, nr. 520). 
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afzonderlijk voor iedere beschuldigde wor
den gesteld (5). (Artt. 337 en 338 Sv.) 

6° In strafzaken bestaat geen algemeen 
rechtsbeginsel "van evenredigheid" (6). 

7o en go Een beslissing waarbij een rechts
college de doodstraf uitspreekt in een land 
waar die straf wettelijk bestaat, vormt op 
zich geen onmenselijke of vernederende 
behandeling in de zin van art. 3 E. V.R.M. 
(7) 

go Art. 6.1 E.V.R.M. verleent aan de recht
zoekende tegen wie een strafuervolging is 
ingesteld, geen recht op rechtspraak in 
twee instanties (8). 

10° en 11 o Uit de enkele omstandigheid dat 
de gezworenen voor het hof van assisen 
niet verplicht zijn hun overtuiging te mo
tiveren kan niet worden afgeleid dat de 
beschuldigde bij de uitspraak over de ge
grondheid van de tegen hem ingestelde 
strafuervolging geen eerlijk proces gekre
gen heeft in de zin van art 6.1 E. V.R.M. 
(9) 

12°, 13° en 14° Uit de enkele omstandig
heid dat er geen inventaris is opgemaakt 
van het aan de gezworenen bij hun be
raadslaging overhandigde dossier kan 
niet worden afgeleid dat de zaak niet op 
een eerlijke wijze is behandeld in de zin 
van art. 6.1 E. ·v.R.M. of dat het recht van 
verdediging van de beschuldigde is ge
schonden. 

15° De voorzitter van het hofvan assisen 
hoeft de griffier geen aantekening te doen 
houden van de veranderingen, toevoegin
gen en verschillen die in het getuigenis 
mochten voorkomen ten opzichte van de 
vorige verklaringen van die getuige, wan
neer de beschuldigde tijdens het verhoor 
van de getuige geen gebruik gemaakt heeft 

(5) Cass., 5 mei 1993, A.R. nr. P.93.0418.F 
(A.C., 1993, nr. 220). 

(6) Cass., 16 nov. 1994, A.R. nr. P.94.0385.F 
(A. C., 1994, nr. 490). 

(7) Cass., 19 jan. 1994, A.R. nr. P.93.1631.F 
(A.C., 1994, nr. 33). 

(8) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6302 (A. C., 
1987-88, nr. 355). 

(9) Zie VELU en ERGEC, R.P.D.B., v° Conven
tion europeenne des droits de l'homme, aanv. VII, 
nr. 478. 

van zijn recht om de voorzitter te vorde
ren dat te doen (10). (Art. 318 Sv.) 

(BONGIORNO, DUBUISSON T. STEINER, RADU) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1545.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten nrs. 1754/94 en 1755/ 
94, op 18 november 1994 gewezen door 
het Hof van Assisen van de provin
cie Henegouwen; 

I. Op de voorziening van Carmela 
Bongiorno: 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van Michel 
Dubuisson: 

Gelet op de memorie ... 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het arrest waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de strafvordering : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat bij de beoorde

ling of een zaak eerlijk is behandeld, 
in de zin van artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, moet worden nagegaan 
of de zaak in haar geheel op een eer
lijke wijze is behandeld; 

Overwegende dat eiser te dezen voor 
het vonnisgerecht vrij tegenspraak 
heeft kunnen voeren over de door het 
openbaar ministerie en de burger
lijke partijen tegen hem ingebrachte 
gegevens, zodat hij niet vermag aan te 
voeren dat hij geen recht heeft ge
had op een eerlijke behandeling in de 
zin van de voornoemde bepaling van 
het Verdrag of dat zijn recht van ver
dediging is miskend; 

(10) Zie Cass., 19 jan. 1994, A.R. nr. 
P. 93.1631.F (A.C., 1994, nr. 33). 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzittingen blijkt 
dat de in het middel genoemde getui
gen op verzoek van het openbaar mi
nisterie zijn gedagvaard en opgeroe
pen om te verschijnen op de 
terechtzitting van 7 november 1994, 
om 14 uur; dat ze evenwel niet heb
ben geantwoord bij de afroeping van 
hun naam, aangezien de ene in het 
buitenland in hechtenis was, en de an
dere geen gekende woon- ofverblijf
plaats had; dat alle partijen op deze te
rechtzitting ermee hebben ingestemd 
dat de zaak verder zou behandeld wor
den buiten hun tegenwoordigheid 
"mits ze zouden worden gehoord, 
mochten ze zich aanmelden in de loop 
van de debatten"; dat eiser op de te
rechtzitting van 15 november 1994 
evenwel verklaard heeft niet af te zien 
van het verhoor van die getuigen; dat 
echter eiser die zich van elk verzoek 
had onthouden, na de beslissing van 
de voorzitter om de debatten voort te 
zetten, geen bezwaar gemaakt heeft 
tegen die voortzetting; 

Overwegende dat eiser, enerzijds, 
niet gevraagd heeft om de zaak met 
toepassing van artikel 354 van het 
Wetboek van Strafvordering naar een 
andere zitting te verwijzen, ofschoon 
hij in zijn hoedanigheid van beschul
digde, zoals de vervolgende partij, het 
recht had zich op die wetsbepaling te 
beroepen, anderzijds de kans gekre
gen heeft om voor het hofvan assi
sen vrij tegenspraak te voeren over de 
tijdens het voorbereidend onderzoek 
tegen hem verzamelde getuigen
verklaringen; 

Dat het hof van assisen bijgevolg 
noch de in het middel aangegeven 
wetsbepalingen heeft geschonden, noch 
eisers recht van verdediging heeft mis
kend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzittingen blijkt 
dat de voorzitter van het hofvan as
sisen op de terechtzitting van 9 no
vember 1994 op verzoek van de be
schuldigde Carmelo Bongiorno aan de 
officier van gerechtelijke politie Claude 
Darville opdracht gegeven heeft om 
het origineel van een huurovereen
komst op te sporen en "de handteke
ningen te vergelijken met die welke 
waren aangebracht op abonnements
kaarten Intercom" en hem aangezocht 
heeft om de bevindingen van zijn op
sporingen zo spoedig mogelijk ken
baar te maken; dat de voorzitter op de 
terechtzitting van 14 november 1994 
"in aansluiting op de aanvullende op
dracht die aan de getuige Darville 
Claude was gegeven op de terechtzit
ting van 9 november 1994 en uitge
voerd was door Jadin Philippe van het 
laboratorium van de gerechtelijke po
litie te Charleroi", "op grond van zijn 
discretionaire macht" voornoemde Phi
lippe Jadin, hoofd van het laborato
rium van wetenschappelijke politie, ge
hoord heeft en hem aangezocht heeft 
"zijn proces-verbaal zo spoedig moge
lijk over te leggen"; dat hij op de te
rechtzitting van 15 november 1994 "op 
grond van zijn discretionaire macht", 
onder meer het door het hoofd van het 
laboratorium opgemaakte proces
verbaal dat de vergelijking van de 
handtekeningen bevatte, bij het dos
sier van de rechtspleging heeft ge
voegd; 

Dat "de partijen" zich tegen de voe
ging van dat stuk "niet hebben ver
zet" en hebben verklaard daarvan af
schrift te hebben ontvangen; 

Overwegende dat eiser het proces
verbaal van de terechtzittingen niet 
van valsheid heeft beticht, zodat het 
middel ten betoge dat de voorzitter 
van het hof van assisen van zijn dis
cretionaire macht gebruik gemaakt 
heeft "buiten de terechtzitting" niet 
ontvankelijk is; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling verbiedt dat de vragen met 
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betrekking tot de objectieve verzwa
rende omstandigheden afzonderlijk 
voor iedere beschuldigde worden ge
steld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het zesde middel : 
Overwegende, enerzijds, dat er geen 

algemeen rechtsbeginsel"van evenre
digheid" bestaat in het Belgisch straf
recht; 

Overwegende, anderzijds, dat een 
beslissing waarbij een rechtscollege de 
doodstraf uitspreekt in een land waar 
die straf wettelijk bestaat op zich geen 
onmenselijke of vernederende straf 
vormt, in de zin van artikel 3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het zevende middel : 
Overwegende dat artikel 6.1 van 

voornoemd verdrag volgens he .. velk, 
onder meer, de zaak op een e• rlijke 
wijze moet worden behandeld, <.an de
gene tegen wie een strafvervolging is 
ingesteld, geen recht op een dubbele 
aanleg verleent; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het achtste middel : 
Overwegende dat uit de enkele om

standigheid dat de gezworenen voor 
het hof van assisen niet verpicht zijn 
hun overtuiging te motiveren, niet kan 
worden afgeleid dat eiser bij de be
slissing over de gegrondheid van de te
gen hem ingestelde strafvervolging 
geen eerlijk proces gekregen heeft in 
de zin van voornoemd artikel6.1 van 
het Verdrag; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tiende middel : 
Overwegende dat uit het proces

verbaal van de terechtzittingen blijkt 
dat de voorzitter van het hofvan asssi
sen, overeenkomstig artikel 341 van 
het Wetboek van Strafvordering, op de 
terechtzitting van 17 november 1994, 
bij de overhandiging van de vragen 

aan de gezworenen in de persoon van 
de hoofdman van de jury, hun zowel de 
akte van beschuldiging, de processen
verbaal die het misdrijf vaststellen, en 
de processtukken, met uitzondering 
van de schriftelijke verklaringen van 
de getuigen, als de overtuigings
stukken heeft overhandigd; 

Overwegende dat uit de enkele, in 
het middel aangevoerde omstandig
heid dat er geen inventaris is opge
maakt van het aan de gezworenen bij 
hun beraadslaging overhandigde dos
sier niet kon worden afgeleid dat zijn 
zaak niet op een eerlijke wijze is be
handeld, in de zin van artikel6.1 van 
het Verdrag of dat zijn recht van ver
dediging is miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het elfde middel, aangevoerd in 
de aanvullende memorie : 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzittingen blijkt 
dat een van eisers raadslieden op de 
terechtzitting van 8 november 1994 de 
voorzitter van het hof van assisen ge
vraagd he eft "om akte te nemen van 
de verschillen die er volgens hem be
staan tussen de verklaringen van de 
getuige Haslet Jacques, die gehoord 
werd op de terechtzitting van 7 no
vember 1994 om 14 uur"; dat de voor
zitter erop gewezen heeft "dat geen en
kel verzoek in die zin tot hem was 
gericht tijdens het verhoor van deze 
getuige, dat de getuige toestemming 
kreeg om zich na zijn verhoor terug te 
trekken en dat alle partijen hiermee 
instemden"; dat hij derhalve voorge
steld heeft om, "ten einde het verloop 
van de debatten niet te hinderen en 
opdat een stuk, waarin de eventuele 
verschillen tussen de verklaringen van 
de getuige zouden worden vastgesteld, 
eventueel aan de gezworenen zou kun
nen worden voorgelegd", de getuige 
met instemming van alle partijen op
nieuw te ondervragen; dat de voorzit
ter op dezelfde terechtzitting "het 
openbaar ministerie gevraagd heeft om 
die getuige opnieuw te ondervragen" 
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en dat het openbaar ministerie hier
mee heeft ingestemd; dat het open
baar ministerie op de terechtzitting 
van 10 november 1994 verklaard heeft 
"dat de getuige Hoslet Jacques is ver
hoord" en gevraagd heeft "dat het op 
8 november 1994 door de rijkswacht
brigade van La Louviere opgemaakte 
proces-verbaal bij het dossier van de 
rechtspleging zou worden gevoegd"; 
dat een afschrift van dat stuk is me
degedeeld aan alle partijen en dat 
geen ervan om een nieuw verhoor van 
voornoemde getuige heeft verzocht; dat 
de voorzitter vervolgens verklaard 
heeft "krachtens zijn discretionaire 
macht dat proces-verbaal bij het dos
sier van de rechtspleging te voegen, 
zonder dat een van de partijen die over 
dat punt in het bijzonder waren on
dervraagd, zich he eft verzet"; 

Dat het hof van asssisen bijgevolg 
artikel318 van het Wetboek van Straf
vordering niet heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
titile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het arrest dat uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvorderin
gen: 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt iedere eiser in 
de kosten van zijn voorziening. 

1 februari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter en verslaggever : de h. Fischer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. E. Devieusart, Charleroi. 

Nr. 63 

1 e KAMER - 2 februari 1995 

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP -
FRANSE GEMEENSCHAP- COMMERCIELE RE
CLAME- REGLEMENTERING V66R DE BIJZON
DERE WET VAN 8 AUGUSTUS 1988. 

Art. 5 van het decreet van 8 juli 1983 van 
de Franse Gemeenschap tot "reglemen
tering van de niet-commerciele publici
teit op radio en televisie", dat een schen
ding inhield van art. 59bis, § 2, 1 ', Gw. 
en van art. 4, 6', van de bijzondere wet tot 
hervorming der instellingen, v66r zijn wij
ziging bij de bijzondere wet van 8 augus
tus 1988, had dus niet tot gevolg dat een 
overeenkomst over commerciele reclame 
op televisie onwettig was. 

(REGIE MEDIABELGE N.Y. T. OFFPRESS N.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0173.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1992 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 
23 december 1993 (1); 

Gelet op het arrest van het 
Arbitragehofvan 18 oktober 1994 (2); 

Ove - het middel : schending van de ar
tikeleJ 3ter, 25, 26 van de Grondwet, 59bis, 
§ 2, 1 en laatste lid, 59bis, § 4, van de 
Grond\ et, zoals gewijzigd bij de wet van 17 
juli 1980, 1, § 2, 4, 6', 11, 19, § 1, eerste lid, 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen v66r de wij
ziging ervan bij de wet van 8 augustus 
1988, 1, 2, 5, 6 van het decreet van 8 juli 
1983 van de Franse Gemeenschap tot re
glementering van de niet-commerciele pu
bliciteit op radio en op televisie, 6 en 1131 
van het Burgerlijk Wetboek, 

(1) AR. nr. C.93.0173.F (A.C., 1992-93, nr. 545). 

(2) A.A., nr. 78/94. 
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doordat het arrest, ter afwijzing van de 
rechtsvordering van eiseres tot betaling van 
vijf facturen betreffende de financiele bij
drage van de verweersters voor 18 televisie
uitzendingen van de serie "Nikel Odeon", 
nate hebben overwogen dat de publici
teit waarover de overeenkomst tussen par
tijen handelde en die in die uitzendingen 
werd gemaakt geen niet-commerciele pu
bliciteit was, in de zin van artikel 1, § 3, 
van het decreet van 8 juli 1983, beslist dat 
de overeenkomst tussen partijen nietig is 
wegens strijdigheid met de bepalingen van 
dat decreet, die volgens het arrest van 
openbare orde zijn, gelet op artikel 5 er
van waarbij met een geldboete van 26 tot 
10.000 frank worden gestraft, zij die per ra
dio oftelevisie publiciteit hebben uitgezon
den die niet overeenstemt met de voor
schriften van het decreet en zij die een 
bericht hebben opgesteld dat per radio of 
televisie werd uitgezonden en dat niet over
eenkomt met de voorschriften van het de
creet, en op artikel 6 ervan volgens het
welk de rechtbank de verbeurdverklaring 
uitspreekt van de ontvangsten ingeza
meld door zij die berichten hebben uitge
zonden met een karakter van niet
commerciele publiciteit die niet aan de door 
de artikelen 1, § 3, en 2 bepaalde voor
waarden beantwoorden, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 59bis, § 2, 1", van de Grand
wet, de Gemeenschapsraden, ieder wat hem 
betreft, bij decreet dat binnen de grenzen 
van artikel 59, § 4, van de Grondwet kracht 
van wet heeft, de culturele aangelegenhe
den regelen; artikel4, 6°, van de bijzon
dere wet tot hervorming der insteilingen, 
waarin de in artikel 59bis, § 2, 1", van de 
Grondwet bedoelde aangelegenheden wor
den omschreven, de bevoegdheid inzake pu
bliciteit op radio en op televisie tussen de 
gemeenschapswetgever en de nationale 
wetgever verdeelt, waarbij de commer
ciele publiciteit aan de nationale wetge
ver wordt voorbehouden en de niet
commerciele publiciteit aan de ge
meenschapswetgever wordt toegekend; de 
Franse Gemeenschapsraad, bij de regle
mentering van de niet-commerciele publi
citeit op radio en op televisie ervoor moest 
zorgen de grenzen van zijn bevoegdheid in 
acht te nemen en zich niet te begeven op 
het terrein van de aan de nationale wet
gever voorbehouden commerciele publici
teit; artikel 1 van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 8 juli 1983, nadat het de 
niet-commerciele publiciteit heeft toege
staan (§ 1), de daden van publiciteit om
schrijft (§ 2) en het niet-commerciele ka-

rakter van een publiciteit aan vier voor
waarden onderwerpt (§ 3); artikel 5, door 
straffen vast te steilen voor "zij die per ra
dio oftelevisie publiciteit hebben uitgezon
den die niet overeenstemt met de voor
schriften van dit decreet" en "zij die een 
bericht hebben opgesteld dat per radio of 
televisie werd uitgezonden en dat niet over
eenkomt met de voorschriften van dit de
creet", niet aileen de niet-commerciele pu
bliciteit, die de bij het decreet gestelde 
voorwaarden niet in acht neemt, straf
baar stelt, maar ook de commerciele pu
bliciteit, welke vorm van publiciteit die niet 
is toegestaan bij artikell, § 1, van het de
creet niet overeenstemt met de voorschrif
ten van het decreet; het decreet, door in zijn 
artikel5 die algemene formulering te ge
bruiken, derhalve de bevoegdheid uitoe
fent die inzake niet-commerciele publici
teit aan de nationale wetgever is 
voorbehouden en schending inhoudt van de 
regels van openbare orde betreffende de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de 
Staat en de Franse Gemeenschap die, 
krachtens artikel 59bis, § 2, 1", van de 
Grondwet, bij artikel4, 6°, van de bijzon
dere wet tot hervorming der instellingen 
van 8 augustus 1980 zijn vastgesteld; het 
arrest, dat het niet-commercieel karakter 
heeft uitgesloten van de publiciteit waar
over de overeenkomst tussen partijen han
delde en op artikel 5 van het decreet van 8 
juli 1983 steunt om te beslissen dat de uit
zending van die publiciteit op de televisie 
in strijd is met de bepalingen van open
bare orde van dat decreet en daardoor leidt 
tot absolute nietigheid van de overeen
komst tussen partijen, derhalve de regels 
betreffende de verdeling van de bevoegd
heden tussen de Staat en de Franse Ge
meenschap schendt (schending van aile in 
het middel aangewezen grondwettelijke en 
wettelijke bepalingen, met uitzondering van 
de artikelen 1, 2, 5 en 6 van het decreet van 
8 juli 1983); 

tweede onderdeel, indien artikel 5 van het 
decreet van 8 juli 1983 aldus moet wor
den uitgelegd dat het aileen maar straf
fen vaststelt voor "zij die per radio of te
levisie 'niet-commerciele' publiciteit hebben 
uitgezonden die niet overeenstemt met de 
voorschriften van dit decreet" en voor "zij 
die een 'niet-commercieel' bericht hebben 
opgesteld dat per radio oftelevisie werd uit
gezonden en dat niet overeenkomt met de 
voorschriften van dit decreet", het arrest, 
dat oordeelt dat de overeenkomst tussen 
partijen betrekking had op een publici
teit die het niet-commerciele karakter mist, 
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niet naar recht kon beslissen dat die over
eenkomst door een absolute nietigheid was 
aangetast omdat ze in strijd was met de be
palingen van het decreet van 8 juli 1983, 
inzonderheid de artikelen 1, 2, 5, en 6 
(schending van de artikelen 1, 2, 5, 6 van 
het decreet van 8 juli 1983, 6 en 1131 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het Arbitrage
hof, in antwoord op de in het arrest 
van het Hofvan 23 december 1993 ge
stelde vraag, heeft geoordeeld dat, in 
de uitlegging die dat arrest geeft aan 
artikel 5 van het decreet van 8 juli 
1983 van de Franse Gemeenschap 
tot reglementering van de niet
commerciEHe publiciteit op radio en op 
televisie - namelijk dat dit artikel zo
wel op de niet-commerciele publici
teit die niet voldoet aan de in artikel 
2 gestelde criteria, als op de niet bij ar
tikel 1, § 1, toegestane commerciele 
publiciteit van toepassing is - dat ar
tikel 5 "in strijd was met artikel 59bis, 
§ 2, 1", van de Grondwet en artikel4, 
6°, van de bijzondere wet tot hervor
ming der instellingen van 8 augus
tus 1980, v66r de wijziging ervan bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988, in 
zoverre het, wegens zijn algemene for
mulering, aldus wordt uitgelegd dat 
het voorziet in straffen voor diege
nen die commerciele publiciteit uit
zonden"; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, na te hebben vastgesteld dat de 
tussen de partijen bestaande overeen
komst betrekking heeft op een com
merciele publiciteit, oordeelt dat die 
overeenkomst ingevolge voormeld ar
tikel5 strijdig is met de openbare orde; 

Dat het arrest, door op grond van 
die overweging te beslissen dat de 
rechtsvordering van eiseres niet ont
vankelijk is, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de nota's die de eerste ver-

weerster buiten de bij artikel 1093 van 
het Gerechtelijk Wetboek vastgestelde 
termijn ter griffie van het Hof heeft in
gediend, vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Luik. 

2 februari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Dassesse. 

Nr. 64 

1 e KAMER- 2 februari 1995 

1 o VERZEKERING- LANDVERZEKERING
GROVE FOUT VAN DE VERZEKERDE- INDIVI
DUELE VERZEKERINGSOVEREENKOMST MET 
GEWAARBORGDE VERGOEDING- WETTELIJK
HEID. 

2° OPENBARE ORDE- VERZEKERINGS
OVEREENKOMST- GROVE FOUT VAN DEVER
ZEKERDE - INDIVIDUELE VERZEKERINGS
OVEREENKOMST MET GEWAARBORGDE VER
GOEDING - WETTELIJKHEID. 

1 o en 2° Niet strijdig met de openbare 
orde is de bepaling van de individuele 
verzekeringsovereenkomst waarbij, met 
verwijzing naar de arbeidsongevallen
wetgeving, de gevallen waarin het onge
val aan de grove {out van de getroffene te 
wijten is, niet van dekking worden uit
gesloten (1). (Art. 16 Verzekeringswet.) 

(1) Zie Cass., 2juni 1967 (A.C., 1967, 1206); 27 
feb. 1989, AR. nr. 6454 (ibid., 1988-89, nr. 360); 
concl. adv.-gen. Lenaerts bij Cass., 26 feb. 1975 
(A. C., 1975, 729; Gedr.St., Kamer, 1586/5-1990-
91, blz.5). 
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(A. G. 1824 N.V. T. DEMIL) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. C.94.0134.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1993 door 
het Hofvan Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 16 van de wet van 11 juni 187 4 hou
dende de titels X en XI, hoek I, van het 
Wetboek van Koophandel, zoals zij op deze 
rechtspleging toepasselijk is, 6, 1131, 1133, 
1134, 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 149 van de op 17 februari 
1994 gecoordineerde Grondwet, 97 van de 
Grondwet v66r die coordinatie, 

doordat het arrest heeft beslist, even
wei zonder volstrekte zekerheid, dat er geen 
"fundamenteel verschil bestond tussen de 
voorwaarden van de dekking" die, ener
zijds, aan de arbeiders is verleend, "on
der de voorwaarden van de wet van 10 
april1971", en, anderzijds, aan verweer
der "onder de voorwaarden voor arbeids
ongevallen", en derhalve dat eiseres "zich 
ertoe heeft verbonden de zaakvoerders van 
de vennootschap A.B.D.R. - onder wie 
(verweerder)- te dekken onder de voor
waarden van de Arbeidsongevallenwet, dat 
wil zeggen voor alle ongevallen van het 
beroeps- en prive-leven, alsofhet in allege
vallen zou gaan om een arbeidsongeval", en 
vervolgens het vonnis a quo gedeeltelijk be
vestigt en, voor het overige, wijzigt en al
dus eiseres veroordeelt om aan verweer
der het provisioneel bedrag van drie miljoen 
frank te betalen, zegt dat de van 28 okto
ber 1988 tot 3 juni 1991 vervallen inte
rest interest zal opleveren en een deskun
digenonderzoek beveelt, op grond van de 
volgende overwegingen: "dat (eiseres) om 
haar dekking te weigeren, ten onrechte ar
tikel 4, derde lid, van de 'Algemene voor
waarden groepsverzekering tegen arbeids
ongevallen' aanvoert (zie supra punt 3"), 
aangezien uit de tekst van die bepaling niet 
blijkt dat inzonderheid de grove fout van de 
getroffene wordt vermeld onder de in die 
verzekering bepaalde oorzaken van ver
val, uitsluiting of schorsing, die 'zowel aan 
de getroffene en zijn rechtverkrijgenden als 
aan de verzekeringnemer kunnen wor
den tegengeworpen ( .. .)'; (. .. ) dat de verze
keringsmaatschappij eveneens ten on
rechte de bepalingen van artikel 6 van de 
'Algemene voorwaarden individuele
groepsverzekering tegen ongevallen' aan-

voert (zie supra punt 4") (. .. ); dat immers uit 
geen vermelding in de bijzondere voor
waarden blijkt dat de overeenkomst voor 
(verweerder) onder die algemene voorwaar
den valt, waarin de uitsluiting van de li
tigieuze dekking is bepaald; dat integen
deel, nude bijzondere voorwaarden van de 
polis zowel betrekking hebben op de arbei
ders als op de twee zaakvoerders van de 
vennootschap A.B.D.R. en de genoemde bij
zondere voorwaarden, overigens, zoals reeds 
is gezegd (zie supra punt 2"), slechts naar 
een soort algemene voorwaarden verwij
zen, helemaal niet kan worden aangeno
men dat zij de 'Algemene voorwaarden 
individuele-groepsverzekering tegen onge
vallen' uitmaken; ( ... ) dat bijgevolg, nu het 
vaststaat en niet wordt betwist dat de li
tigieuze feiten die aan (verweerder) zijn 
overkomen, wei degelijk een ongeval zijn, 
enerzijds, en dat moet worden beslist dat 
is overeengekomen dat de getroffene 'bij on
geval' op dezelfde wijze gedekt wordt als 
krachtens de wet op de arbeidsongeval
len, anderzijds, moet worden besloten dat 
de maatschappij, (thans eiseres), de zware 
fout die zij in haar brief van 27 oktober 
1986 aanvoert, niet tegen hem kan doen 
gelden; ( ... ) dat dit stelsel van vergoeding 
van arbeidsongevallen immers uitsluit dat 
de verzekeraar de eventuele grove fouten 
van de getroffene door een ongeval, aan die 
getroffene kan tegenwerpen; ( ... ) dat ten
slotte dient te worden vastgesteld dat 
thans, in tegenstelling tot vroeger, arti
kel 16 van de wet van 11 juni 187 4 niet van 
openbare orde is, zodat de verzekeraar te 
dezen daarvan kon afwijken door in de 
verzekeringsovereenkomst te bepalen dat 
de zaakvoerders van de vennootschap 
A.B.D.R. gedekt zijn overeenkomstig de 
voorwaarden van de Arbeidsongevallen
wet, dat wil zeggen, inzonderheid voor
waarden die - impliciet doch zeker - de 
dekking niet uitsluiten wanneer het onge
val aan de grove fout van de getroffene is 
te wijten (zie Fredericq, "L'assurance de la 
faute lourde", noot onder cass. 2 juni in 
R.C.J.B., 1971, nr. 56, p. 72 tot 74)", 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de verzekeraar, over

eenkomstig artikel16 van de Verzekerings
wet van 11 juni 1874, niet gehouden is tot 
vergoeding van de schade die door de grove 
fout van de verzekerde is veroorzaakt; de 
regel van artikel16 van de wet van 11 juni 
187 4, die zegt dat geen verlies of schade, 
veroorzaakt door een opzettelijke daad of 
door een met een dergelijke daad gelijk te 
stellen grove fout van de verzekerde, ten 
laste van de verzekeraar is, van openbare 
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orde is; de verzekeraar bijgevolg niet bij 
voorbaat afstand kan doen van zijn voor
deel en de in de polis bepaalde uitsluitings
gevallen bijgevolg nooit als beperkend kun
nen worden beschouwd; te dezen, volgens 
de stelling van de appelrechters, met ver
weerder is overeengekomen dat hij, "bij on
geval", een identieke dekking geniet als die 
verleend door de Arbeidsongevallenwet en 
eiseres hem derhalve geen grove fout kan 
tegenwerpen die is afgeleid uit de staat van 
dronkenschap van de verzekerde die het 
ongeval heeft veroorzaakt; de bepaling van 
artikel 16 van de wet van 11 juni 187 4 de 
openbare orde raakt zodat elk beding of 
elke overeenkomst, die tegenstrijdig of 
andersluidend is, dient te worden vernie
tigd; zodat het arrest, dat beslist dat de 
partijen konden afwijken van het verbod op 
verzekering van de grove fout, door te be
palen dat de verzekerde, in de uitlegging 
van de appelrechters, zelfs voor gevallen 
buiten het beroepsleven, gedekt is over
eenkomstig de voorwaarden van de 
Arbeidsongevallenwet, zonder te weerleg
gen dat de schade, tot vergoeding waar
van het eiseres veroordeelt, door de grove 
fout van de verzekerde, thans verweer
der, is veroorzaakt, artikel16 van de wet 
van 11 juni 1874 schendt, dat een bepa
ling van openbare orde is, en waarvan de 
schending leidt tot nietigheid (schending 
van de artikelen 16 van de Verzekerings
wet van 11 juni 187 4, 6, 1131 en 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek), en artikel149 van 
de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde 
Grondwet, en voor zoveel nodig 97 van de 
Grondwet v66r die coiirdinatie : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest oor

deelt "dat de litigieuze feiten die aan 
(verweerder) zijn overkomen, wel de
gelijk een ongeval zijn, enerzijds, en 
(. .. ) dat is overeengekomen dat de ge
troffene 'bij ongeval' op dezelfde wijze 
gedekt wordt als krachtens de wet op 
de arbeidsongevallen; anderzijds, moet 
worden besloten dat de maatschap
pij, (thans eiseres), ·de zware fout die 
zij in haar briefvan 27 oktober 1986 
aanvoert, niet tegen hem kan doen gel
den; (. .. ) dat dit stelsel van vergoe
ding van arbeidsongevallen immers 
uitsluit dat de verzekeraar de even
tuele grove fouten van de getroffene 
door een ongeval, aan die getroffene 
kan tegenwerpen"; 

Overwegende dat artikel16 van de 
wet van 11 juni 1874 bepaalt dat geen 
verlies of schade, veroorzaakt door de 
daad of door de grove fout van de ver
zekerde, ten laste van de verzeke
raar is; 

Overwegende dat het hof van be
roep naar recht beslist "dat thans, in 
tegenstelling tot vroeger, artikel 16 
van de wet van 11 juni 187 4 niet van 
openbare orde is, zodat de verzeke
raar te dezen daarvan kon afwijken, 
door in de verzekeringsovereenkomst 
te bepalen dat de zaakvoerders van de 
vennootschap A.B.D.R. gedekt zijn 
overeenkomstig de voorwaarden van 
de Arbeidsongevallenwet, dat wil zeg
gen, (. .. ) voorwaarden die(. .. ) de dek
king niet uitsluiten wanneer het on
geval aan de grove fout van de 
getroffene is te wijten"; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

2 februari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. B-iitzler en 
Gerard. 

Nr. 65 

1e KAMER- 3 februari 1995 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- GEVOLGEN, BEVOEGHEID VAN DE 
RECHTER 

Het hager beroep tegen een eindvonnis of te
gen een vonnis alvorens recht te doen, 
maakt het geschil zelf aanhangig bij de 
appelrechter en dat geschil wordt niet be
perkt door de juridische kwalificatie die 
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de eerste rechter aan de betwisting heeft 
gegeven (1). (Art. 1068 Ger.W.) 

(SECO N.V. T. STAD LEUVEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.91.7933.N, C.91.7934.N en 
C.92.8386.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen, ingeschreven op de algemene rol 
nummers C.91.7933.N, C.91.7934.N en 
C.92.8386.N, tegen hetzelfde arrest 
zijn gericht; dat ze dienen te worden 
gevoegd; 

III. Op de voorziening van de stad 
Leuven: 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 1050, 1054, eerste lid, 
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, en van het algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk het aan de rechter 
staat, onder eerbiediging van het recht van 
verdediging, op de regelmatig aan zijn be
oordeling voorgedragen feiten, zonder het 
voorwerp noch de oorzaak van de vorde
ring te wijzigen, de rechtsregel toe te pas
sen op grond waarvan hij op de vordering 
zal ingaan of ze zal afwijzen, rechtsbegin
sel dat o.m. in artikel 774 van het Gerech
telijk Wetboek wordt toegepast, 

doordat het hofvan beroep de inleidende 
vordering en de vordering in vrijwaring van 
eiseres, die hun oorzaak vinden in de be
weerde onrechtmatige daad van de N.V. 
Bouwwerken Dammen-OeyEm en van de 
S.V. Seco, ongegrond verklaart, eiseres ver
oordeelt tot de door haar gemaakte kos
ten van beide aanleggen en vaststelt dat de 
verschillende vorderingen in vrijwaring die 
aan de genoemde inleidende vordering en 
vordering in vrijwaring kleven, bijgevolg 
zonder voorwerp zijn, na te hebben vast
gesteld o.m. : dat (de eerste rechter) de S.V. 
Seco heeft veroordeeld omdat zij de toela
ting had gegeven tot het ontkisten ter-

(1) Cass., 22 nov. 1993, A.R. nr. S.93.0015.N 
(A. C., 1993, nr. 475). 

wijl "zij strikt juridisch geen toelating had 
te verstrekken" en "zelf contractueel pre
cies hiertoe niet gehouden was" (p. 8), op 
grond : "dat (de) rechtsmiddelen in eerste 
orde gesteund zijn op het middel dat ge
put wordt uit de regels omtrent de samen
loop tussen contractuele en buiten
contractuele aansprakelijkheid, en dat ertoe 
strekt de door de eerste rechter aangeno
men quasi-delictuele aansprakelijkheid te 
doen afwijzen; (. .. ) dat (eiseres) enkel en ai
leen incidenteel beroep heeft ingesteld 'voor 
zover de eerste rechter in de motivering van 
het vonnis aan (eiseres) voorbehoud ver
leent voor wat de kosten van lening be
treft, doch nagelaten heeft in het beschik
kend gedeelte van het vonnis dit 
voorbehoud te bevestigen'; (. .. ) dat op de al
dus ingestelde rechtsmiddelen het hof bij
gevolg geen kennis hoeft te nemen van een 
vordering van (eiseres) die haar oorzaak 
zou vinden in een overeenkomst met de 
aannemer N.V. Bouwwerken Dammen
Oeyen of de S.V. Seco; dat het enkel nog 
vermag te oordelen of deze oorspronke
lijke verweerders inderdaad, zoals de eer
ste rechter heeft beslist, een quasi
delictuele fout hebben begaan in oorzakelijk 
verband met de schade (cfr. ook de aan
vullende conclusie in hoger beroep van (ei
seres) dd. 15/1/1991, p. 5, sub B) " (pp. 9 en 
10) en door het hof, na de inhoud van dedi
verse ter zake gesloten overeenkomsten te 
hebben besproken (XXI), pp. 25-28) - hier
bij aanstippend dat verweerster "een 
controleopdracht had, met het oog op de la
tere verzekering van de tienjarige aanspra
kelijkheid, maar geen beslissingsmacht" (p. 
28) - en, betreffende de uitvoering van 
deze overeenkomsten (XXII, pp. 29-33), na 
te hebben geoordeeld overeenkomstig de 
vaststellingen van deskundige Rathe, "dat 
de beslissingen om te ontkisten ( ... ) wer
den genomen (. .. )door (verweerster), die 
niet aileen niet bevoegd was om de beslis
sing te nemen maar die er zich bovendien 
contractueel toe verbonden had om deze be
slissing niet te nemen en, bijgevolg, ook om 
niet te beslissen in de plaats van Ir. Van 
Himbeeck, maar om de besluiten van deze 
laatste in vraag te stellen; dat (. .. ) artikel 
5 van de algemene voorwaarden, gehecht 
aan de overeenkomst van (verweerster), 
dan ook ter zake niet kan gelden als een 
exoneratieclausule, op straffe immers van 
het voorwerp van de verbintenis, om niet op 
te treden als oprichter, iedere zin en bete
kenis te doen verliezen; (. .. ) (dat) in het bij
zonder Ir. Van Himbeeck en (verweerster), 
zoals de door hen aangegane overeenkom
sten hen dat toelieten, hun medewerking en 
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hun kontrole hadden rooeten weigeren toen 
de door de aanneroer en zijn gespeciali
seerde leverancier ( ... ) aangeprezen wijzi
ging niet begeleid was door de plans en de 
onderrichtingen die een veilige werkwijze 
roogelijk roaakten; dat, bij gebreke aan deze 
plans en onderrichtingen, ( ... ), deze spe
cialisten van de stabiliteit alleszins on
voorzichtig zijn geweest door na een lou
ter gebruik van de sclerometer toe te laten 
dat oro het even welke balk werd ontkist" 
(pp. 32-33), over de vorderingen van eise
res beslist dat zij "slechts hun oorzaak vin
den in de onrechtmatige daad die door deze 
beide roedekontraktanten van (eiseres) zou 
zijn gepleegd ( ... ); ( ... ) dat blijkt uit wat hier
boven sub XXI en XXII werd gezegd, dat, 
roocht het bewezen zijn dat de N.V. Bouw
werken Damroen-Oeyen en (verweerster) 
schuld hebben aan de beschreven tekort
koroingen die het ongeval van 30 juni 1978 
hebben veroorzaakt, deze schuld de scherr
ding uitroaakt, niet van een aan iedereen 
opgelegde verplichting, maar van een 
kontraktueel aangegane verbintenis; (en) 
dat de door (eiseres) ingestelde hoofd
vordering en vorderingen in vrijwaring, 
voor zover ze hun oorzaak vinden in een on
rechtroatige daad van de N.V. Bouwwer
ken Dammen-Oeyen en (verweerster), dan 
ook ongegrond zijn" (pp. 33-34), 

terwijl, hoewel het aan de partijen staat, 
door het hoofdberoep en het incidenteel ho
ger beroep, de grenzen te bepalen waar
binnen de appelrechter uitspraak moet 
doen over de aan de eerste rechter voor
gelegde betwistingen, door het onbeperkt 
hoger beroep van verweerster het geschil op 
de appelrechters is overgegaan met al de 
feitelijke en juridische vragen die daar
mee samenhangen; verweerster, in haar 
verzoekschrift tot hoger beroep, welis
waar de beslissing van de eerste rechter be
kritiseert betreffende haar "quasi-delictuele 
fout", doch tevens haar aansprakelijk
heid en de toelaatbaarheid van eiseres' vor
dering betwist zoals gesteund op "de even
tuele gebrekkige uitvoering van de 
"controleopdracht" (nr. 1) of op "een ver
gissing begaan ( ... ) in haar controleopdracht 
door het goedkeuren van de litigieuze daad 
(ontkisting) " (nr. 3), bovendien, onder ver
wijzing naar "art. 3 van de overeenkorost 
getekend tussen partijen op 15.3.79", aan
voert dat het door eiseres gevorderd be
drag rooest worden verminderd met be
taalde voorschotten (nr. 7) en tenslotte 
vordert - zonder enige beperking aan
gaande de aan de eerste rechter voorge
legde betwistingen - de oorspronkelijke 
hoofdeis en tussenvorderingen niet ont-

vankelijk minstens ongegrond te verkla
ren "op de voor de eerste rechter aange
voerde, de hier aangehaalde en aile andere 
nader aan te voeren roiddelen en gran
den" (pp. 8 en 9); verweerster anderzijds in 
haar conclusie in beroep dd. 8 september 
1987, uitdrukkelijk de "ongegrondheid van 
de vordering op contractuele basis" op
wierp "op grond van het overeengekoroen 
exoneratiebeding" (pp. 19-20, nr. 5), het hof 
van beroep bijgevolg, in zoverre het zich be
perkt acht door het hoger beroep van ver
weerster in zijn bevoegdheid om kennis te 
neroen van eiseres' vordering waarvan de 
oorzaak zou te vinden zijn in een overeen
komst met verweerster, de bewijskracht 
van voorroelde akte tot hoger beroep en 
conclusie miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); uit de voor eiseres gena
men conclusies in hoger beroep anderzijds 
blijkt dat: (1) onder verwijzing naar de 
vaststellingen van de deskundige betref
fende de oorzaken van het ongeval de fout 
van verweerster werd oroschreven als het 
gegeven van de toelating om de onvoltooide 
B.4.4-balk te ontkisten (eerste conclusie, pp. 
11-12); (2) het belang van eiseres bij het in
stellen van haar vordering werd afgeleid uit 
de gebrekkige uitvoering van de controle
opdracht waartoe verweerster zich verbon
den had (aanvullende conclusie, p. 4); (3) af
gezien van artikel1382 B.W. als juridische 
omschrijving van de aan verweerster ver
weten fout - het geven van de toelating tot 
ontkisting - waardoor zij 'buiten haar con
tractuele opdracht trad, nu ze zich niet be
perkte tot de controle, doch de e:ffectieve lei
ding van de werken op haar naro" (ibidem, 
p. 5), eiseres als arguroenten ten gronde 
aanvoerde dat verweerster "toelating heeft 
verleend tot ontkisting, alhoewel zij juri
disch gezien hiervoor geen bevoegdheid 
had, vermits ze enkel een controle
bevoegdheid had" (ibidem, p. 8) zoals te
recht vastgesteld door de eerste rechter, 
verwijzend naar de bevoegdheid van dear
chitect en de betoningenieur, en dat, wan
neer verweerster ''haar opdracht typeert als 
een middelenverbintenis" met als doel de 
controle te realiseren met het oog op het 
sluiten van de verzekeringsovereenkomst 
ter dekking van de aansprakelijkheid van 
de oprichter, zij "haar opdracht ten 
onrechte roiniroaliseert" (ibidem, p. 10); 
(4) eiseres tenslotte, betreffende het inge
roepen exoneratiebeding, vervat in arti
kel 5 van de algeroene voorwaarden van de 
technische controle-overeenkomst tussen 
partijen, o.ro. dat verweerder zich op deze 
clausule niet kon beroepen oro zich van 
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haar verantwoordelijkheid te ontdoen, dat 
deze nietig is, ten minste indruist tegen de 
openbare orde, "nu ze elk voorwerp of elke 
zin van de controle-overeenkomst ontneemt 

. (. .. )", dat deze overeenkomst, als voor
waarde van het verzekeringscontract, geen 
louter formalistische voorwaarde vormt en 
dat het toch niet opgaat in de controle
overeenkomst juist de controle (uit) te slui
ten (ibidem, pp. 11-12); uit de samenlezing 
van de redengeving van de eerste rechter 
(inz. pp. 12-13), van voormelde conclusies 
van eiseres en van het bestreden arrest 
(inz. pp. 8, 28 en 32-33) ontegenspreke
lijk blijkt dat telkens dezelfde feiten - met 
name de afWezigheid van enige bevoegd
heid van verweerster om de betrokken toe
lating tot ontkisting te geven - als fout ten 
laste van verweerster werden ingeroe
pen, derwijze dat het hofvan beroep, in zo
verre het weigert kennis te nemen van en 
uitspraak te doen over een andere juridi
sche omschrijving (contractuele tekortko
ming) van de foutieve handeling van ver
weerster dan de door de eerste rechter 
aangenomen kwalificatie (quasi-delictuele 
fout), nalaat de wet toe te passen op de fei
ten die de vordering tot grondslag liggen 
(schending van voormeld algemeen rechts
beginsel) en tevens, gelet.op voormelde on
beperkte draagwijdte van verweersters ho
ger beroep, de devolutieve werking van het 
hoger beroep miskent door zijn beperkte be
voegdheid mede te steunen op de vaststel
ling dat eiseres enkel en aileen inciden
teel beroep heeft ingesteld "voor zover de 
eerste rechter in de motivering van het von
nis van (eiseres) voorbehoud verleent voor 
wat de kosten van lening betreft, doch na
gelaten heeft in het beschikkend gedeelte 
van het vonnis dit voorbehoud te bevesti
gen" (schending van de artikelen 1050, 
1054 en 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het beroep tegen een eindvon
nis of tegen een vonnis alvorens recht 
te doen, het geschil zelf aanhangig 
maakt bij de rechter in hoger beroep; 

Dat het geschil in hoger beroep niet 
wordt beperkt door de juridische kwa
lificatie die de eerste rechter aan de 
betwisting heeft gegeven; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat verweerster zonder beper
king hoger beroep heeft ingesteld te-

' gen het vonnis waarbij zij uitsluitend 
op grond van haar quasi-delictuele 
aansprakelijkheid werd veroordeeld; 
dat zowel eiseres als verweerster voor 
de eerste rechter en voor het hofvan 
beroep ook geconcludeerd hebben over 
de contractuele aansprakelijkheid van 
verweerster waarop de vordering van 
eiseres tevens was gegrond; 

Overwegende dat aldus ook de vraag 
over de contractuele aansprakelijk
heid van verweerster vo.or het hof van 
beroep werd aangebracht; dat daar
toe niet was vereist dat eiseres die in 
eerste aanleg de veroordeling van ver
weerster op quasi-delictuele grand
slag verkreeg, incidenteel beroep in
stelde; 

Overwegende dat de appelrechters 
beslissen dat eiseres voor dit punt van 
haar vordering wei incidenteel be
roep moest instellen; 

Dat zij aldus artikel1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen ingeschreven onder de num
mers C.91.7933.N, C.91.7934.N en 
C.92.8386.N van de algemene rol; ver
werpt de voorzieningen en de vorde
ringen tot bindendverklaring in de za
ken C.91.7933.N en C.91.7934.N; 
veroordeelt de eisers in de laatstge
noemde zaken in de kosten van hun 
respectieve voorziening; vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet in de zaak C.92.8386.N 
over de vorderingen van eiseres en 
over de sub 7.3 van het dictum van het 
arrest vermelde samenhangende vor
deringen en over de kosten van die 
vorderingen; verklaart dit arrest bin
dend voor de in de zaak C.92.8386.N 
opgeroepen partijen; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten van de 
voorziening van de stad Leuven aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 
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3 februari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye, Biitzler, De Gryse, Simont 
en van Heeke. 

Nr. 66 

1e KAMER- 3 februari 1995 

OVEREENKOMST- ALLERLEI- STRAFBE
DING- VERPLICHTINGEN VAN DE SCHULD
ElSER- SCHADE - BEWIJS. 

Uit de artt. 1226 en 1229, eerste lid, B. W. 
volgt dat, hoewel de als straf bedongen 
geldsom enkel een vergoeding mag zijn 
van schade die de schuldeiser kan lij
den ten gevolge van het niet-nakomen van 
de verbintenis, de schuldeiser niet kan 
worden verplicht te bewijzen dat hij wer
kelijk schade leed (1). (Artt. 1152, 1226 en 
1229, eerste lid, B.W.) 

(EIGEN WONING C.V. T. DAELEMANS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.92.8358.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 18 december 1991 en 
15 april 1992 door het Hof van Be
roep te Antwerpen gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 1134, 
1152, 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden (tussen)arrest van 
18 december 1991, nate hebben vastge
steld dat "(verweerders) aan hun contrac
tuele verbintenis tekort zijn gekomen", be
paalt dat "(. .. ) (eiseres) nog dient aan te 
tonen dat zij door de tekortkoming van 
(verweerders) aan hun verbintenissen enige 
schade leed" en dat "de immers conventio
nele vaststelling van de vergoeding op het 

(1) Cass., 15 jan. 1988, A.R. nr. 5588 (A. C., 
1987-88, nr. 295). 

forfaitair bedrag van minstens 25 %van de 
aankoopsom, (eiseres) niet vrijstelt om aan 
te tonen dat zij enige schade heeft gele
den" en de heropening der debatten be
veelt "teneinde (eiseres) toe te Iaten aan te 
tonen dat zij enige schade onderging ten ge
volge van de tekortkoming van (verweer
ders) aan hun contractuele verbintenis
sen voortkomende uit de koopovereenkomst 
van 30 januari 1980 en partijen toe te Ia
ten desbetre:ffend een stelling in te ne
men (arrest, p. 6, 1. 6 en 7, en p. 7); het be
streden (eind)arrest van 15 april 1992 
eiseres' vordering ongegrond verklaart op 
grond van de in het eerste middel aange
haalde overwegingen, 

terwijl een "straf-" of"schade"-beding in 
de zin van de artikelen 1226, 1229 en 1152 
van het Burgerlijk Wetboek als bedoeling 
heeft de mogelijke schade bij het niet
naleven van een bepaalde verbintenis te 
vergoeden en derhalve een forfaitaire ra
ming van die mogelijke schade bevat; zo het 
niet volstaat dat de verbintenis waarvan de 
miskenning door een strafbeding wordt ge
sanctioneerd niet werd nagekomen, doch te
vens dien:t te worden nagegaan ofhet in het 
beding bepaalde bedrag een vergoeding kan 
zijn voor de mogelijke schade die uit de 
niet-nakoming van de verbintenis zou kun
nen ontstaan, het in het schadebeding voor
ziene bedrag echter niet met werkelijk ge
leden schade dient overeen te stemmen; dit 
immers elk nut van dergelijk strafbeding 
zou ontnemen; 

en terwijl uit bovenstaande overwegin
gen van beide arresten blijkt dat aan ei
seres wordt opgelegd aan te tonen dat zij 
werkelijke schade heeft geleden; uit de 
overwegingen van het arrest van 15 april 
1992 duidelijk blijkt dat het zich niet be
perkt tot het nagaan welke de op het ogen
blik van het overeenkomen van het schade
beding, mogelijke schade was die partijen 
beoogden te vergoeden; het immers eerst 
aanneemt dat het strafbeding de morele 
schade van eiseres, meer bepaald de mis
kenning van het maatschappelijk belang 
van eiseres, kan sanctioneren; het daama 
echter tach beslist dat eiseres zich niet op 
het strafbeding kan beroepen indien zij 
geen werkelijke materii\le schade kan aan
tonen; 

zodat de bestreden arresten d.d. 18 de
cember 1991 en 15 april1992, door te be
slissen dat het schadebeding zoals voor
zien in artikel 21 van het bestek N.M./ 
V75 dat deel uitmaakt van de ver
koopvoorwaarden van het koopkontrakt 
van 30 januari 1980, slechts toepassing kan 
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vinden indien eiseres aantoont dat zij wer
kelijk schade heeft geleden, die volgens het 
arrest van 15 april1992 zelfs enkel kan be
staan in het verschil tussen·de werkelijke 
kostprijs van de waning en de ve~ko~p
prijs ervan aan verweerders, schendmg m
houdt van de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen inzake "straf'- of"schade
beding" - de artikelen 1226, 1229, 1152 
Burgerlijk Wetboek- alsook van de bin
dende kracht van de verkoopsvoorwaarden 
bij de verkoop van 30 januari 1980, meer 
bepaald van artikel21 van het bestek N.MJ 
V75 miskent, derhalve van artikel1134 van 
het Burgerlijk Wetboek dat deze bindende 
kracht bevestigt : 

Overwegende dat, volgens artikel 
1226 van het Burgerlijk Wetboek, een 
strafbeding een beding is waarbij een 
persoon, om de uitvoering van een 
overeenkomst te verzekeren, zieh voor 
het geval van niet-uitvoering tot iets 
bepaalds verbindt; dat artikel1229, 
eerste lid, van hetzelfde wetboek ver
duidelijkt dat het strafbeding de 
sehade vergoedt die de sehuldeiser Iijdt 
ten gevolge van het niet-nakomen van 
de hoofdverbintenis; 

Dat uit die bepalingen volgt dat, 
hoewel deals straf bedongen geld
som enkel een vergoeding mag zijn 
van sehade die de sehuldeiser kan lij
den ten gevolge van dit niet-nakomen 
van de verbintenis, de sehuldeiser niet 
kan worden verplieht te bewijzen dat 
hij werkelijk sehade leed; 

Overwegende dat de arresten vast
stellen dat de verweerders, kopers van 
een soeiale woning, een "beding van 
niet-vervreemding" hebben miskend en 
dat de koop-verkoopovereenkomst het 
reehtsgeldig strafbeding inhoudt dat 
de verkoper gereehtigd is als sehade
vergoeding de onmiddellijke betaling 
te eisen van minimaal 25 pet. van de 
oorspronkelijke verkoopprijs; dat de 
appelreehters evenwel oordelen dat "de 
eonventionele vaststelling van de ver
goeding op het forfaitair bedrag van 
minstens 25 pet. van de aankoopsom, 
(eiseres) niet vrijstelt om aan te to
nen dat zij enige sehade heeft gele
den" en beslissen dat eiseres die 
sehade niet bewijst; 

Dat de arresten die aan eiseres het 
bewijs opleggen dat zij werkelijk 
sehade leed, de in het middel aange
wezen wetsbepalingen sehenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het eerste mid
del niet tot ruimere eassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten, behalve in zoverre 
het hoger beroep ontvankelijk wordt 
verklaard en de tegeneis van de ver
weerders wordt afgewezen; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde arresten; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenreehter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

3 februari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal
Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 67 

3e KAMER - 6 februari 1995 

1° GEMEENTE - PERSONEEL- PENSIOEN 
- BURGERLLJKPENSIOEN- RUSTPENSIOEN
BEREKENING- VEREFFENING- BEGRIP. 

2° AMBTENAAR - AMBTENAAR (GEMEEN
TEN EN PROVINCIES)- GEMEENTE- PERSO
NEEL- PENSIOEN- BURGERLIJK PENSIOEN 
- RUSTPENSIOEN- BEREKENING- VEREF
FENING- BEGRIP. 

3° PENSIOEN- BURGERLIJK PENSIOEN
RUSTPENSIOEN- BEREKENING- VEREFFE
NING- GEMEENTE- PERSONEEL. 

1°, 2° en 3° Art. 19 K.B. betreffende de 
pensioenregeling van het gemeente
personeel is impliciet opgeheven. [Art. 8, 
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§ 1 (1), wet 21 juli 1844; art. 67, 1 o, wet 
21 mei 1991; art. 156 Nieuwe Gemeen
tewet; art. 19 K.B. 26 december 1938.] 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN PENSIOE
NEN T. SIMON) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0135.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op de beschikking door de eer
ste voorzitter van het Hof genomen op 
18 november 1994, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet van 7 februari 
1831, dat artikel 149 van de op 17 februari 
1994 gecotirdineerde Grondwet is gewor
den; 1 en 8, § 1, van de algemene wet van 
21 juli 1844 op de burgerlijke en kerke
lijke pensioenen, welk artikel 8, § 1, is ver
vangen bij artikel27, § 1, van de wet van 
21 mei 1991, dat krachtens artikel 77,a, 
van voormelde wet van 21 mei 1991 met in
gang van 1 januari 1981 uitwerking heeft; 
1, eerste en tweede lid, van de wet van 25 
april 1933 omtrent de pensioenregeling van 
het gemeentepersoneel, gewijzigd bij de 
wetten van 20 mei 1949 en 21 juni 1976, 
dat artikel156, eerste en tweede lid, van de 
"Nieuwe gemeentewet" is geworden, geco
dificeerd bij koninklijk besluit van 24 juni 
1988 (tot codificatie van de gemeentewet 
onder het opschrift "Nieuwe gemeente
wet"), bekrachtigd bij de wet van 26 mei 
1989; 2, 3, 4, 5, 10bis, 11 en 12 van voor
melde wet van 25 april1933, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit nr. 281 van 31 maart 
1936, en de wetten van 20 mei 1949 en 5 
augustus 1968, van kracht zijnde tot 31 de
cember 1986, 1, 2, 6, 7, 8, 10 en 11 van het 
koninklijk besluit nr. 491 van 31 decem
ber 1986, tot wijziging van de voormelde 
wet van 25 april1933, welk koninklijk be
sluit krachtens artikel 13 ervan, met in
gang van 1 januari 1987 in werking is ge
treden; 67, 1', van de wet van 21 mei 1991 
houdende diverse wijzigingen in de wet-

(1) Art. 8, § 1, na de wijziging ervan bij art. 27 
wet 21 mei 1991. 

geving betreffende de pensioenen van de 
openbare sector, dat krachtens artikel 77, 
a, van voormelde wet in werking treedt op 
1 januari 1981; 131, inzonderheid 5' en 15', 
van de Gemeentewet van 30 maart 1836, 
gewijzigd bij de wetten van 27 mei 1975 en 
29 juni 1976, dat artikel 255 van de 
"nieuwe gemeentewet" is geworden; 55bis 
en 57 van de wet van 7 oktober 1886, hou
dende het Veldwetboek, gewijzigd bij de 
wetten van 30 januari 1924 en 29 juni 
1976, v66r de opheffing ervan bij de wet 
van 11 februari 1986 op de gemeentepolitie; 
172 en 181 van de Gemeentewet van 30 
maart 1836, aangevuld bij de wet van 11 fe
bruari 1986, die respectievelijk de artike
len 189 en 201 van de "nieuwe gemeente
wet" zijn geworden, 

doordat het arrest voor recht verklaart 
dat het rustpensioen van verweerder op 1 
december 1983 moet worden berekend op 
basis van een gemiddelde jaarwedde van 
514.529 frank, in plaats van 413.000 frank, 
het verschil zijnde de bedragen die ver
weerder, brigadechef van de landelijke po
litie, heeft ontvangen voor het toezenden 
van de gerechtelijke opdrachten aan de 
veldwachters, en doordat het arrest eiser 
veroordeelt om aan verweerder, buiten het 
op die basis berekend rustpensioen, de ach
terstallen met ingang van 1 december 1983 
en de kosten van de beide instanties te be
talen op grond dat: "Dat (de) beslissing van 
de minister van Justitie om 7 frank (per 
correspondentie) toe te kennen voor 'de 
aankoop van papier, enveloppen en alle 
kantoorkosten' van de brigadier
veldwachters (belast met de toezending van 
gerechtelijke opdrachten) dateert van 1971 
en niets afdoet aan de stelling (van ver
weerder), daar hij voldoende naar recht be
wijst dat, in 1978, de Belgische Staat via de 
procureur des Konings te Charleroi (aan 
verweerder) vroeg dat hij vrijwillig een 
nieuwe taak zou aannemen, te weten het 
doorzenden van de voor de veldwachters be
stemde post (cf. stuk 9 van het dossier van 
verweerder) en dat voor dat bijkomend 
werk gerechtsemolumenten werden uitbe
taald, onverminderd de kantoor- en 
postzegelkosten die voor rekening zijn van 
andere Staatsdiensten (cf. stuk 10 van ver
weerders dossier); dat zo, zoals (eiser) be
toogt, dat bijkomend werk wel tot (ver
weerders) ambt behoorde, men echter niet 
begrijpt, enerzijds, waarom hij in 1983 had 
geweigerd dat werk uit te voeren en in 
1978 ermee akkoord ging en, anderzijds, 
waarom de Belgische Staat hem van 1978 
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tot 1982 gerechtsemolumenten heeft be
taald volgens het aantal behandelde dos
siers, terwijl de Staat voorziet in een stel
sel van bestelbons, kantoorbenodigdheden, 
enveloppen, documenten, enzo 0 oo; dat bo
vendien de parketcirculaire van het Hof 
van Beroep te Bergen, van 1 augustus 1989 
alle dubbelzinnigheid wegneemt nopens de 
wijze waarop de rechterlijke macht, via de 
brigadier-veldwachters toezicht houdt op de 
goede uitvoering van gerechtelijke opdrach
ten, en waarvan in 1989 is afgezien 'we
gens de kosten en de werkoverlast ervan' 
(cfo stuk 11 van verweerders dossier); dat 
derhalve vaststaat dat de Belgische Staat 
van 1978 tot 1982 aan verweerder gerechts
emolumenten heeft betaald wegens bijko
mende taken bij zijn ambt ooo; 000 (eiser) aan
voert dat de wedde (van verweerder) ten 
laste kwam van de minister van Binnen
landse Zaken en dat de bewuste bedra
gen door het departement van Justitie wer
den betaald; dat het statuut van een 
rijksambtenaar, ongeacht of hij onder een 
dan wel twee ministers ressorteert, de Bel
gische Staat niet vrijstelt van zijn verbin
tenissen om aan een ambtenaar het hem 
verschuldigde pensioen uit te betalen; dat 
(eiser) zich moet doen vervangen door de 
bevoegde minister voor de uitbetaling van 
het pensioen van zijn ambtenaar die door 
zijn ambt afhing zowel van het ministe
rie van Binnenlandse Zaken als van het mi
nisterie van Justitie, bij de uitvoering van 
gerechtelijke opdrachten a1s gerechtelijk 
agent (cfo stuk 11); oOO dat bovendien (ver
weerder) zijn vordering terecht doet steu
nen op artikel 19 van het te dezen toepas
selijke koninklijk besluit van 26 december 
1938", 

terwijl, 000 

tweede onderdeel, artikel 1, eerste en 
tweede lid, van de wet van 25 april 1933, 
thans artikel 156, eerste en tweede lid, van 
de "nieuwe gemeentewet", bepaalt dat "de 
gemeenten gehouden zijn aan de leden van 
hun personeel die vast benoemd zijn, een 
pensioen te verzekeren berekend volgens de 
regelen die op de ambtenaren en beamb
ten van het hoofdbestuur van het minis
terie van Binnenlandse Zaken worden toe
gepast o o o Het pensioen de normale 
gemiddelde wedde der laatste vijf dienst
jaren tot grondslag heeft"; artikel 8, § 1, 
van de wet van 21 juli 1844 op de burger
lijke en kerkelijke pensioenen - houdende 
onder meer regeling van de pensioenen van 
ambtenaren en personeelsleden die deel uit
maken van het algemeen bestuur (artikel 
1 van de wet)- vervangen bij artikel 27, 
§ 1, van de wet van 21 mei 1991, dat krach-

tens artikel 77, a, van die wet, uitwer
king heeft met ingang van 1 januari 1981, 
bepaalt, in het eerste lid, dat het rust
pensioen wordt vereffend naar rata van een 
gedeelte van de gemiddelde wedde van de 
laatste vijfjaar van de loopbaan, indien de 
duur ervan niet korter is dan vijfjaar, en, 
in het tweede lid, dat "voor het bepalen van 
deze gemiddelde wedde, rekening wordt ge
houden met de wedde die verbonden is aan 
het ambt waarin de betrokkene was be
noemd alsmede, in voorkomend geval, met 
elk weddesupplement dat inherent is aan 
dit ambtooo"; artikel67, 1·, van die wet van 
21 mei 1991, dat krachtens artikel 77, a, 
van die wet, eveneens uitwerking heeft met 
ingang van 1 januari 1981, artikel10 van 
de wet van 21 juli 1844 opheft dat, zoals 
het bij de wet van 3 juni 1920 was gewij
zigd, in het tweede lid bepaalde : "wor
den in de berekening van de gemiddelde 
wedde begrepen de toevallige ambts
voordelen en andere emolumenten die gel
den als weddesupplement"; dat die ophef
fing impliciet opheffing meebrengt van 
artikel19 van het koninklijk besluit van 26 
december 1938 betreffende de pensioen
regeling van het gemeentepersoneel, val
gens hetwelk de persoonlijke emolumen
ten welke een integraal geheel met de 
bezoldiging uitmaken in de berekening van 
de wedde worden begrepen; uit die ophef
fing en de bepalingen van de artikelen 1 
van de wet van 25 april 1933 en 8, § 1, van 
de wet van 21 juli 1844 immers blijkt dat 
aileen de weddesupplementen die inhe
rent zijn aan het ambt, met uitsluiting van 
de emolumenten, in aanmerking kunnen 
worden genomen bij de berekening van het 
pensioen, zulks met ingang van 1 januari 
1981; daaruit volgt dat, zelfs indien de be
wuste bedragen van 7 frank per corres
pondentie, te weten gemiddeld 101.189 
frank per jaar, dienden te worden be
schouwd als emolumenten die in aanmer
king komen als weddesupplement voor ta
ken die geen deel uitmaken van het ambt, 
zoals het arrest heeft geoordeeld, dit niet 
naar recht kon beslissen dat verweerders 
pensioen, met ingang van 1 december 1983, 
diende te worden berekend op basis van het 
gemiddelde van de wedden van de laat
ste vijf jaar, vermeerderd met de tijdens 
diezelfde periode ontvangen "gerechts
emolumenten" (schending van de artike
len 1 en 8, § 1, van de wet van 21 juli 1844, 
gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, 1, 
eerste en tweede lid, van de wet van 25 
april1933 en 156, eerste en tweede lid, van 
de "nieuwe gemeentewet", 67, r, en 77, a, 
van de wet van 21 mei 1991); 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 1, eerste lid, van de wet van 25 
april1933, welke bepaling is overge
nomen in artikel 156, eerste lid, van 
de nieuwe gemeentewet van 24 juni 
1988, het pensioen va:n de gemeente
lijke personeelsleden die vast benoemd 
zijn, waaronder de leden van de 
gemeentepolitie, wordt berekend val
gens de regelen die op de ambtena
ren en beambten van het hoofdbestuur 
van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken worden toegepast; 

Dat dit pensioen, derhalve, moet 
worden berekend volgens de regelen 
van de wet van 21 juli 1844 op de bur
gerlijke en kerkelijke pensioenen, met 
name van artikel 8, § 1, van die wet, 
gewijzigd bij artikel 27 van de wet van 
21 mei 1991 houdende diverse wijzi
gingen in de wetgeving betreffende de 
pensioenen van de openbare sector, dat 
uitwerking heeft met ingang van 1 ja
nuari 1981, volgens hetwelk voor het 
bepalen van de gemiddelde wedde dat 
tot grondslag dient voor de bereke
ning van het pensioen, rekening wordt 
gehouden met de wedde die verbon
den is aan het ambt waarin de betrok
kene was benoemd alsmede, in voor
komend geval, met elk wedde
supplement dat inherent is aan dit 
ambt; 

Dat, bij ontstentenis van specifieke 
wettelijke of reglementaire bepalin
gen, een weddesupplement slechts als 
inherent aan het ambt kfu'l worden be
schouwd, als het onafscheidelijk ver
bonden is met het ambt waarin het be
trokken personeelslid is benoemd; 

Overwegende dat de nieuwe voor
melde bepaling van artikel 8, § 1, van 
de wet van 21 juli 1844, en de ophef
fing van artikel 10, tweede lid, van 
diezelfde wet bij de wet van 21 mei 
1991 niet te verenigen zijn met arti
kel 19 van het koninklijk besluit van 
26 december 1938 betreffende de 
pensioenregeling van het gemeente
personeel, volgens hetwelk in de be
rekening van de gemiddelde wedde be-

grepen zijn de toevallige ambts
voordelen en andere persoonlijke 
emolumenten welke een integraal ge
heel met de bezoldiging uitmaken; dat 
die reglementaire bepaling aldus im
pliciet is opgeheven; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder het ambt van 
brigadechef van de landelijke politie 
heeft uitgeoefend en dat hij als dus
danig op 1 december 1983 werd ge
pensioneerd; dat het arrest vaststelt 
dat verweerder in de gemiddelde 
wedde die tot basis dient voor de be
rekening van zijn pensioen, bepaalde 
bedragen wil doen opnemen, die het 
arrest als "gerechtsemolumenten" be
stempelt, en hem van 1978 tot 1982 
door de minister van Justitie zijn be
taald voor het doorzenden van gerech
telijke opdrachten in strafzaken; dat 
het arrest oordeelt dat die "emolu
menten" waren betaald "voor bijko
mende taken bij het uitgeoefende 
ambt"; 

Dat het arrest, dat aanneemt dat 
het aldus betaald "bijkomend werk" 
geen deel uitmaakte van verweerders 
ambt, op grond van artikel 19 van het 
koninklijk besluit van 26 december 
1938 beslist dat die "emolumenten" 
moeten worden opgenomen in de ge
middelde jaarwedde die tot grand
slag dient voor de berekening van ver
weerders pensioen; 

Dat het arrest zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door verweerder aan de 
eerste voorzitter van het Hof gezon
den stukken, vernietigt het bestre
den arrest, behoudens in zoverre het 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Bergen. 
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6 februari 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, 
afdelingsvoorzitter - Gedeeltelijk anders
luidende conclusie (2) van de h. Leclerq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 68 

3e KAMER- 6 februari 1995 

VERZEKERING- ALGEMEEN- RECHTS
VORDERING VOORTVLOEIEND UIT EEN VERZE
KERINGSPOLIS- BE GRIP- PRIVE-LEVEN
bNGEVAL- RISICO'S - PERSONEEL- WERK
GEVER- ARBEIDSOVEREENKOMST- WERK
NEMER- DERDENBEDING. 

De rechtsvordering van een werknemer te
gen zijn werkgever tot het geven van de 
dekking uit een door de werkgever geslo
ten verzekeringsovereenkomst waarbij 
laatstgenoemde leden van zijn perso
neel verzekert tegen ongevallen die hun 
tijdens hun prive-leven kunnen overko
men, is geen rechtsvordering die voort
vloeit uit een verzekeringspolis, in de zin 
van art. 32, eerste lid, Verzekeringswet, 
wanneer die verzekeringsovereenkomst ie
der beding ten behoeve van derden uit
sluit (1). [Art. 32, eerste lid (2), Verze
keringswet.) 

Noot arrest nr. 67: 
(2) Ret O.M. concludeerde tot gedeeltelijke ver

nietiging op grond van het eerste onderdeel 
waarin wordt aangevoerd dat op eisers conclu
sie niet is geantwoord. 

N oten arrest nr. 68 : 
(1) Zie J.L. FAGNART, La prescription et 

!'assurance, in Prescription des actions, Recents 
developpements et perspectives dans les princi
pales branches du droit, Journee d'etude du 25 
avril 1986, gehouden door de Conference du 
Jeune Barreau de Mons, nr. 10; E. PARIDAENS, 
Delai, interruption et suspension de la prescrip
tion dans le droit belge des assurances, R. G.A.R., 
1992, 11989/2. 

(2) Zie wet van 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst, art. 34, § 1, eerste lid. 

(NATIONALE FEDERATIE WIT- GEEL KRUIS V.Z.W. 
T. GODIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0060.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 juni 1992 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1119, 1120, 1121, 1122, 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek en 32 van de oude 
Verzekeringswet van 11 juni 1874, 

doordat het arrest vaststelt dat artikel 5 
van de arbeidsovereenkomst van 2 juni 
1990 tussen de partijen bepaalt dat "de per
soneelsleden eveneens verzekerd zijn voor 
ongevallen die in hun prive-leven gebeu
ren"; dat die contractuele bepaling zegt dat 
"de draagwijdte van die verzekering in ar
tikel 20 van het arbeidsreglement wordt 
omschreven"; dat dit artikel 20 bepaalt : 
"Ret personeel van het Wit-Geel Kruis ge
niet, benevens de wettelijke dekking bij ar
beidsongeval en de dekking van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 
en jegens derden, aanvullende dekking in 
de gevallen waarin de arbeidsongevallen
wetgeving niet van toepassing is en bij on
gevallen in het 'prive-leven"', en vervol
gens verweersters vordering tegen eiseres 
in beginsel aanneemt, in zoverre zij ver
goeding beoogt van de schade ten gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid, op 
grond dat "hoewel het bestaan van een ar
beidsverhouding met ondergeschiktheid, te 
dezen in de vorm van een geschreven ar
beidsovereenkomst, voor de toepassing van 
de dekking is vereist, die dekking, waarop 
(verweerster) aanspraak maakt, toch ont
staat uit de verzekeringspolis die de werk
gever ten voordele van zijn personeel heeft 
gesloten; dat in dat opzicht, het feit dat het 
stelsel van het beding ten behoeve van der
den is afgewezen en dat een sommen
delegatie van de door de verzekeraar ver
schuldigde vergoeding is bepaald ten gunste 
van de werkgever van de verzekerde per
sonen, zonder belang is; dat de rechtsvor
dering dus wel degelijk moet worden be
schouwd als een vordering "die voortvloeit 
uit een verzekeringspolis" in de zin van ar
tikel 32 van de wet van 11 juni 187 4, nu die 
polis inderdaad de voorwaarden en gren
zen aanwijst van de verbintenissen die (ver
weerster) in haar voordeel wil doen uit
voeren; dat bijgevolg de te dezen 
toepasselijke vmjaringstermijn 3 jaar be
draagt", 
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terwijl naar luid van artikel 32 van de 
oude Verzekeringswet van 11 juni 1874, die 
het arrest toepast, "elke rechtsvordering die 
voortvloeit uit een verzekeringspolis ver
jaard is door verloop van drie jaren, te re
kenen van de gebeurtenis waarop zij is ge
grond"; dat artikel niet van toepassing is op 
de rechtsvorderingen van een derde te
gen de verzekerde, die op een andere 
rechtsverhouding zijn gegrond; boven
dien uit de artikelen 1119, 1120, 1121, 1122 
en 1165 van het Burgerlijk Wetboek volgt 
dat de overeenkomsten aileen gevolgen te
weegbrengen tussen de contracterende par
tijen en aan derden geen nadeel toebren
gen en hen in beginsel niet tot voordeel 
strekken; te dezen uit de vaststellingen van 
het arrest volgt dat de door verweerster in
gestelde rechtsvordering de uitvoering be
oogt van de waarborgen bepaald in arti
kel 5 van de arbeidsovereenkomst en die 
zijn vermeld in artikel 20 van het arbeids
reglement, en dat de door eiseres onderte
kende verzekeringsovereenkomst uitdruk
kelijk elk beding ten behoeve van derden 
ten voordele van het personeel van laatst
genoemde, een derde bij de verzekerings
overeenkomst, uitsluit; verweersters rechts
vordering tegen eiseres bijgevolg gegrond 
is op een van de verzekeringsovereenkomst 
onderscheiden rechtsverhouding en daar
van niet is afgeleid; daaruit volgt dat het 
arrest, door aan te nemen dat verweersters 
rechtsvordering onder toepassing valt van 
de verjaringstermijn van drie jaar bepaald 
bij artikel 32 van de oude wet van 11 juni 
1874, het wettelijk begrip "rechtsvorde
ring die voortvloeit uit een verzekerings
polis" miskent, in de zin van die bepaling 
(schending van artikel 32 van de oude wet 
van 11 juni 1874) en aan de verzekerings
overeenkomst een gevolg toekent die zij niet 
wettig ten aanzien van verweerster heeft 
(schending van de artikelen 1119, 1120, 
1121, 1122 en 1165 van het Burgerlijk Wet
boek) : 

Overwegende dat, naar luid van het 
eerste lid van artikel 32 van de Ver
zekeringswet van 11 juni 1874, elke 
rechtsvordering die voortvloeit uit een 
verzekeringspolis ve:rjaard is door ver
loop van drie jaren, te rekenen van de 
gebeurtenis waarop zij is gegrond; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring van een werknemer tegen zijn 
werkgever tot het geven van de dek-

king uit een door de werkgever geslo
ten verzekeringsovereenkomst waar
bij laatstgenoemde leden van zijn per
soneel verzekert tegen ongevallen die 
hun tijdens hun prive-leven kunnen 
overkomen, geen rechtsvordering is die 
voortvloeit uit een verzekeringspolis, 
in de zin van artikel 32, eerste lid, van 
de wet van 11 juni 187 4, wanneer die 
verzekeringsovereenkomst, zoals te de
zen, ieder beding ten behoeve van der
den ten voordele van de werknemer 
uitsluit; dat immers, uit het feit ai
leen dat de dekking die de werkne
mer, derde in de verzekerings
overeenkomst, van de werkgever 
vraagt, in die overeenkomst zijn be
paald, dienaangaande onvoldoende is, 
nu het recht van de werknemer op die 
dekking in dat geval alleen uit de ar
beidsovereenkomst voortvloeit; 

Overwegende dat het arrest, dat an
ders beslist, de in het middel aange
wezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het tweede 
middel te moeten onderzoeken dat tot 
geen ruimere vernietiging kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre het uitspraak doet over ver
weersters rechtsvordering tot beta
ling van de vergoeding voor blijvende 
arbeidsongeschiktheid; 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 al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

6 februari 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Si
mont en De Bruyn. 
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Nr. 69 

3e KAMER - 6 februari 1995 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING ~ WERKLOZE ZONDER LOON~ LOON~ 
OPZEGGINGSVERGOEDING ~ RECHT ~ BE
STAAN ~ GEVOLG ~ WERKLOOSHEIDSUITKE
RING ~ VOORLOPIGE BETALING. 

2° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKE
RING ~ WERKLOZE ZONDER LOON~ LOON~ 
OPZEGGINGSVERGOEDING ~ WERKLOOSHEIDS
UITKERING ~ 'IERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE. 

3° TERUGVORDERING VAN RET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE- RECHT 
OP WERKLOOSHEIDSUITKERING ~ OP
ZEGGINGSVERGOEDING. 

4 ° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING ~ WERKLOZE ZONDER LOON~ LOON~ 
OPZEGGINGSVERGOEDING ~ GEDEELTELIJKE 
BETALING. 

1 o Het enkel bestaan van het recht p een 
opzeggingsvergoeding staat in de z, ~g aan 
enige toekenning van een recht o werk
loosheidsuitkeringen; doch, wanneer de 
werknemer de opzeggingsvergoeding 
waarop hij eventueel aanspraak kan ma
ken, niet of slechts gedeeltelijk heeft ont
vangen, kan hij voorlopig, gedurende de 
overeenstemmende periode, uitkeringen 
genieten, indien hij voldoet aan de ver
eiste wettelijke en reglementaire voor
waarden (1). [Art. 126, eerste en tweede 
lid, (2) Werkloosheidsbesluit (1963); art. 
7, § 12, Beslw. 28 dec. 1944.] 

2° en 3° De erkenning door de rechter van 
het recht van de werknemer op een 
opzeggingsvergoeding is voldoende om de 
voorlopige betaling van werkloosheids
uitkeringen als onverschuldigd te be
schouwen; het beheerscomite van de 

(1) Zie Cass., 14 mei 1984, A.R. nr. 4086 (A. C., 
1983-84, nr. 521; J.T.T., 1984, biz. 437, met op
merkingen van J. Van Langendonck); Ontwerp 
van programmawet, Memorie van toelichting, Ge
dr.St., Kamer, gew. zitt. 1988-89, nr. 609/1, biz. 52 
tot 54; P. DENIS, Droit de la securite sociale, Mise 

· a jour au 5 janvier 1989 de la cinquieme edi
tion, Brussei, 1989, nr. 480; P. DENIS, Droit de la 
securite sociale, II, Brussei, 1994, nrs. 50 en 51. 

(2) Zie K.B. 25 nov. 1991, art. 44, art. 46, § 1, 
5°, en art. 47. 

R. V.A. kan echter van de terugvorde
ring van de betaalde uitkeringen afzien, 
wanneer de werknemer, wegens de toe
stand van zijn werkgever, het vonnis hou
dende veroordeling van laatstgenoemde 
tot betaling van de opzeggingsvergoeding 
niet kan doen uitvoeren (3). [Artt. 126, 
eerste en tweede lid (4), en 214, 5o (5) 
Werkloosheidsbesluit; art. 7, § 12, Be
slw. 28 dec. 1944.] 

4 o Bij gedeeltelijke betaling aan de werk
loze van de hem verschuldigde op
zeggingsvergoeding, heeft deze geen aan
spraak op werkloosheidsuitkeringen, zelfs 
niet naar evenredigheid met het gedeelte 
van de opzeggingstermijn dat overeen
stemt met het gedeelte van de opzeggings
vergoeding dat niet werd uitbetaald (6). 
[Art. 126, eerste en tweede lid (7), 
Werkloosheidsbesluit; art. 7, § 12, Be
slw. 28 dec. 1944.] 

(RIJXSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T.MONSEUR) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0069.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1994 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 126 (inzonderheid eerste en tweede 
lid), 214, 5°, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeidsvoor
ziening en werkloosheid, dat artikel 126 als 
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 
22 juli 1975, 5 oktober 1979 en 12 okto
ber 1982; 7, § 12, van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de sociale ze
kerheid der werknemers (die § 12 inge
voegd in dat artikel 7 bij artikel 111 van de 
Programmawet van 30 december 1988); 2 
van het Burgerlijk Wetboek en misken
ning van het algemeen beginsel van het 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie noot 2. 

(5) Zie K.B. 25 nov. 1991, art. 173, 5°. 

(6) Cass., 14 mei 1984, A.R. nr. 4086 (A. C., 
1983-84, nr. 521; J.T.T., 1984, biz. 437, met op
merkingen van J. Van Langendonck). 

(7) Zie noot 2. 
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recht dat wetten geen terugwerkende 
kracht hebben, 

doordat het arrest, nu eiser op 28 fe
bruari 1990 (na de vernietiging van een 
voorgaande beslissing) heeft beslist om ver
weerster vanaf 19 augustus 1980 tot 18 fe
bruari 1981, met toepassing van artikel126 
van bet koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, uit te sluiten van het recbt op 
werkloosbeidsuitkeringen, en de uitkerin
gen terug te vorderen die haar gedurende 
die periode van zes maanden voorlopig wa
ren toegekend, te weten 115.706 frank,
heeft vastgesteld : (a) dat de arbeidsover
eenkomst van verweerster op 18 augus
tus 1980 is beeindigd wegens de inveref
feningstelling van de vereniging zonder 
winstoogmerk waar zij sedert iets meer dan 
vijfjaar bediende was; dat de vereffenaars 
hebben erkend dat zij recht had op een 
opzeggingsvergoeding die overeenstemt met 
negen maanden loon; (b) dat haar bij be
slissing van 7 oktober 1980 voorlopig het 
recht op werkloosheidsuitkeringen is toe
gekend; (c) dat zij op 18 mei 1987 van de 
vereffenaars een bedrag van 75.759 frank 
heeft ontvangen, dat is 20 pet. van haar 
schuldvordering jegens haar werkgever, 
"hetzij, volgens baar, voor de periode van 18 
mei 1980" (lees : 18 augustus 1980) "tot 11 
oktober 1980 (54 dagen op 270 dagen)"
en vervolgens beslist "dat de administra
tieve beslissing van 28 februari 1990 toe
passing diende te maken van artikel 7 van 
de besluitwet van 28 december 1944" en 
dat de debatten dienen te worden hero
pend om de partijen in staat te stellen uit
leg te geven over de periode die is gedekt 
door de door verweerster ontvangen ver
goeding, waarbij het vovr die beslissing 
steunt op de motieven dat artikel 7, § 12, 
van de besluitwet van 28 december 1944, 
dat na artikel 126 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 in werking is 
getreden, "de inhoud en inzonderbeid de 
vereiste van het werkelijk ontvangen van 
de compensatoire opzeggingsvergoeding wij
zigt"; dat bet Hofvan Cassatie voordien in 
zijn arrest van 14 mei 1984 had beslist dat 
uit dat artikel 126 niet kan worden afge
leid dat de werknemer, die zijn opzeggings
vergoeding gedeeltelijk heeft ontvangen, 
recht zou hebben op werkloosheidsuitke
ringen voor het gedeelte van de opzeg
ging dat overeenstemt met het gedeelte van 
de vergoeding dat niet is betaald; dat ar
tikel 7, § 12, van de besluitwet van 28 de
cember 1944 evenwel onmiddellijk van toe
passing was en bijgevolg door eiser diende 
te worden nageleefd toen hij zijn admini
stratieve beslissing van 28 februari 1990 

nam na de vernietiging van de beslissing 
van 25 oktober 1987; dat, "zoals vroeger 
voor de arbeids(rechtbank), alleen nog het 
probleem van de verrekening van de te
rugvordering van het bedrag (dat ver
weerster als opzeggingsvergoeding beeft 
ontvangen) aan de orde is en inzonder
heid het tijdperk waarvoor die terugvor
dering geldt"; dat de beropening van de de
batten dient te worden bevolen om de 
partijen de mogelijkheid te bieden alle ver
duidelijkingen te geven die in dat verband 
noodzakelijk zijn, ' 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 126 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 tot 1 juni 1992 van kracht is geble
ven; het bijgevolg van toepassing was op de 
litigieuze beslissing van 28 februari 1990; 
dat artikel 126 inzonderheid bepaalde dat 
de werknemer, om aanspraak te hebben op 
werkloosheidsuitkeringen, zonder loon moet 
zijn, en dat de vergoeding wegens beein
diging van de arbeidsovereenkomst, waarop 
hij eventueel recht beeft, als loon wordt 
aangemerkt; daaruit volgde dat hij, bij ge
deeltelijke betaling van die vergoeding, 
geen aanspraak op werkloosheidsuitkerin
gen kon maken, zelfs niet naar evenredig
heid met het gedeelte van de opzegging
stermijn dat overeenstemt met het gedeelte 
van de opzeggingsvergoeding dat hem niet 
was betaald; de werknemer waaraan, zo
als aan verweerster, alleen voorlopige werk
loosheidsuitkeringen waren toegekend, we
gens zijn recht op een opzeggings
vergoeding, dus niet kon eisen dat de 
terugbetaling van die uitkeringen beperkt 
wordt, rekening houdend met de 
opzeggingsvergoeding die hem werkelijk 
werd uitbetaald; die oplossing bevestigd 
wordt door artikel214, 5°, van het konink
lijk besluit; in tegenstelling de beslissing 
van het arrest, nocb de inhoud van arti
kel 1~ 6 van het koninklijk besluit van 20 
decen 1er 1963, nocb de regel die daaruit 
volgt, 'l die betrekking heeft op de terug
betalil ~·van de voorlopige werkloosheids
uitkeringen, zijn gewijzigd bij de bepalin
gen van artikel 7, § 12, van de besluitwet 
van 28 december 1944, ingevoegd door de 
programmawet van 30 december 1988; § 
12, nieuw, van dat artikel 7 immers uit
drukkelijk bepaalt dat "de werknemer geen 
recht beeft op werkloosheidsuitkeringen ge
durende de periode gedekt door een ver
goeding of een scbadevergoeding ... waarop 
hij aanspraak kan maken uit hoofde van de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst"; 
die nieuwe bepalingen aldus het beginsel 
bandhaven dat reeds in artikel 126 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 



Nr. 69 HOF VAN CASSATIE 139 

was vastgelegd; zoals inzonderheid volgt uit 
de memorie van toelichting van de 
Programmawet, zij tot doel hadden een 
wettelijke basis te verlenen aan eisers prak
tijk om voorlopige werkloosheidsuitkerin
gen toe te kennen aan de werknemer die 
recht heeft op een opzeggingsvergoeding; 
daaruit volgt dat het arrest, door te beslis
sen dat artikel 7, § 12, van de besluitwet 
van 28 december 1944 de inhoud van ar
tikel126 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 heeft gewijzigd en dat ei
ser bijgevolg aanspraak kon maken op te
rugbetaling van alle voorlopig aan ver
weerster toegekende uitkeringen tijdens de 
zes maanden na de beeindiging van haar 
arbeidsovereenkomst, maar dat de pe
riode diende te worden vastgelegd die ge
dekt was door de opzeggingsvergoeding die 
haar was betaald, de regel miskent dat de 
gedeeltelijke betaling van die vergoeding 
aan de werknemer geen aanspraak ver
leent op werkloosheidsuitkeringen, zelfs 
niet voor het gedeelte van de opzegging
stermijn dat overeenstemt met het niet be
taalde gedeelte van de opzeggings
vergoeding (schending van de artikelen 126, 
214-5', van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid en 7, § 12, van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid van de 
werknemers); 

tweede onderdeel, de nieuwe wet niet van 
toepassing is op toestanden die onder vi
geur van de vroegere wetgeving zijn ont
staan en waarvan de gevolgen onder haar 
vigeur definitief zijn voltrokken; § 12, 
nieuw, van artikel 7 van de besluitwet van 
20 december 1944, dat een administra
tieve praktijk wettelijk onderbouwt, de 
voorwaarden regelt waaronder de voorlo
pige werkloosheidsuitkeringen kunnen wor
den toegekend aan een werknemer die 
recht heeft op een opzeggingsvergoeding; de 
inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van 
artikel 7, § 12, van de besluitwet van 20 de
cember 1944, zelfs in de onderstelling dat 
daardoor de inhoud van artikel 126 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
wordt gewijzigd, zoals het arbeidshof ten 
onrechte oordeelt, hoegenaamd geen be
trekking kon hebben op de terugbetaling 
van voorlopige werkloosheidsuitkeringen 
die ingevolge een administratieve beslis
sing van 7 oktober 1980 zijn toegekend voor 
de periode van 18 augustus 1980 tot 18 fe
bruari 1981; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat eiser rekening had die
nen te houden met die nieuwe bepalin
gen bij zijn litigieuze beslissing van 28 fe-

bruari 1990, het algemeen rechtsbeginsel 
van de niet terugwerkende kracht van de 
wet miskent, dat inzonderheid is vastge
legd in artikel 2 van het Burgerlijk Wet
hoek, en ook de andere in het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen schendt : 

Wat betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 126 van 

het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid, inzonderheid be
paalt dat aanspraak op de werkloos
heidsuitkering heeft de werknemer, 
die, wegens omstandigheden onafhan
kelijk van zijn wil, werkloze zonder 
loon wordt, en dat meer bepaald de 
opzeggingsvergoeding, waarop de 
werknemer eventueel recht heeft, als 
loon wordt aangemerkt; 

Dat ingevolge artikel 214, 5', van 
hetzelfde koninklijk besluit de werk
loosheidsuitkeringen die de werkne
mer tijdens de opzeggingstermijn heeft 
genoten zonder dat de verschuldigde 
opzeggingsvergoeding wordt betaald, 
ten onrechte ontvangen bedragen zijn 
waarvan eisers beheerscomite gemach
tigd is af te zien; 

Overwegende dat uit voornoemd ar
tikel 126 niet kan worden afgeleid dat 
de werkloze, bij gedeeltelijke beta
ling van de opzeggingsvergoeding, 
recht heeft op werkloosheidsuitkerin
gen naar evenredigheid met het ge
deelte van de opzeggingstermijn dat 
overeenstemt met het gedeelte van de 
opzeggingsvergoeding dat hem niet 
werd uitbetaald; 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 7, § 12, van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de sociale 
zekerheid der werknemers, ingevoegd 
bij de programmawet van 30 decem
ber 1988, "de werknemer geen recht 
heeft op werkloosheidsuitkeringen ge
durende de periode gedekt door een 
vergoeding of een schadevergoeding, 
met uitzondering van de vergoeding 
wegens morele schade, waarop lllj aan
spraak kan maken uit hoofde van de 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst. Nochtans, wanneer hij de ver
goeding of schadevergoeding waarop 
hij eventueel recht heeft, niet of slechts 
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gedeeltelijk ontvangen heeft, kan hij 
voor de overeenstemmende periode 
voorlopig werkloosheidsuitkeringen ge
nieten", indien hij bepaalde voorwaar
den vervult; 

Dat uit de parlementaire voorberei
ding van de genoemde programma
wet volgt dat de bepaling van § 12 "tot 
doel heeft een wettelijke basis te ver
lenen aan de administratieve prak
tijk krachtens welke de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening voorlopige 
werkloosheidsuitkeringen toekent aan 
de werknemers die, om redenen on
afhankelijk van hun wil, niet effec
tief een vergoeding of schadevergoe
ding ontvangen hebben waarop zij 
eventueel recht hebben wegens de ver
breking van hun arbeidsovereen
komst"; dat die bepaling de regel ver
vat in artikel 126 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 hoege
naamd niet wijzigt; 

Overwegende dat het arrest, door de 
in het middel weergegeven motieven, 
niet naar recht beslist dat artikel 7, § 
12, van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 "de inhoud wijzigt" van ar
tikel 126 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, en dat bijge
volg voor de terugvordering door ei
ser van de door verweerster ontvan
gen werkloosheidsuitkeringen "ver
rekening" moet gebeuren; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

6 februari 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 70 

3e KAMER- 6 februari 1995 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- TER· 
MIJN - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - PARITAIR COMITE VOOR 
VERZEKERINGSWEZEN- VASTHEID VAN BE
TREKKING- PROCEDURE- NALEVING- FOR
FAITAIRE VERGOEDING. 

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - PARITAIR COMITE VOOR 
VERZEKERINGSWEZEN- VASTHEID VAN BE
TREKKING- FORFAITAIRE VERGOEDING
PROCEDURE - NALEVING- ARBEIDSOVER
EENKOMST- EINDE - ONTSLAG OM DRIN
GENDE REDEN- TERMIJN. 

1 o en 2° In ondernemingen die ressorte
ren onder het Paritair comite voor het 
verzekeringswezen, onderstelt de nale
ving van de procedure van art. 4, b, 
tweede lid, 2·, C.A.O. van 9 november 
1987 betreffende de vastheid van betrek
king, die algemeen verbindend is ver
klaard bij KB. van 30 maart 1988, nood
zakelijk dat de twee in lid 3 en 4 van art. 
35 Arbeidsovereenkomstenwet gestelde ter
mijnen in acht zijn genomen en, in ge
val van ontslag zonder dat de in voor
meld art. 4 bepaalde procedure is 
nageleefd, is de werkgever verplicht aan 
de werknemer een forfaitaire vergoeding 
uit te betalen (1). [Art. 35, derde en vierde 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet; C .A. 0. 
van 9 nov. 1987 algemeen verbindend 
verklaard bij K.B. van 30 maart 1988, 
art. 4, b, tweede lid, 2°, en art. 15 (2).] 

("ROYALE BELGE 1994" N.V T. FLAMEY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0088.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1994 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 5 april1993, J.T.T., 1993, blz. 
218. 

(2) Art. 15 na de wijziging ervan bij art. 6 
C.A.O. van 31 mei 1989 algemeen verbindend ver
klaard bij K.B. van 5 okt. 1989. 
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Over het middel : schending van arti
kel 35 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten en van de 
artikelen 4 en 15 van de collectieve ar
beidsovereenkomst, op 9 november 1987 ge
sloten in het Paritair Comite voor het 
verzekeringswezen en algemeen verbin
dend verklaard bij koninklijk besluit van 30 
maart 1988 (B.S. 9 april 1988), artikel 15 
zoals het is gewijzigd bij artikel 6 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 
1989 die algemeen verbindend is verklaard 
bij koninklijk besluit van 5 oktober 1989 
(B.S. 26 oktober 1989), 

doordat het arrest, nu vaststaat en niet 
wordt betwist dat verweerster op 13 april 
1992 om een dringende reden werd ont
slagen en dat eiseres, overeenkomstig ar
tikel 4, b, 2", van de collectieve arbeids
overeenkomst van 9 november 1987, 
dezelfde dag de syndicale afVaardiging in
formeerde omtrent dat ontslag om een drin
gende reden, en, na erop te hebben gewe
zen dat "volgens artikel 15 van de op 9 
november 1987 in het Paritair Comite voor 
het verzekeringswezen gesloten C.A.O .. 'in 
geval van ontslag zonder dat de in de ar
tikelen 4 en 5 bepaalde procedure is na
geleefd ... een forfaitaire vergoeding die ge
lijk is aan het loon van 9 maanden voor de 
personeelsleden met een ancienniteit van 
meer dan 5 jaar' is verschuldigd", beslist 
dat verweerster aanspraak kan maken op 
betaling van de vergoeding inzake vast
heid van betrekking en eiseres veroor
deelt om haar, met toepassing van voor
meld artikel15, het bedrag van 1.134.227 
frank plus de wettelijke en gerechtelijke in
terest op het nettobedrag te betalen, op 
grond dat "(verweerster) niet om een drin
gende reden werd ontslagen 'in de zin zo
als bedoeld in de wetgeving en in de recht
spraak inzake de arbeidsbetrekkingen' 
(artikel4, b, van de C.A.O .. ); het hofim
mers heeft beslist ... dat het ontslag om een 
dringende reden niet binnen de bij arti
kel 35 van de wet van 3 juli 1978 vastge
stelde termijn ter kennis was gebracht; 
(verweerster) dus niet om een dringende re
den in de zin zoals bedoeld in de wetge
ving werd ontslagen", 

terwijl, eerste onderdeel, de werkgever, 
krachtens artikel 15 van voormelde collec
tieve arbeidsovereenkomst, slechts ertoe ge
houden is de ontslagen werknemer de vast
gestelde forfaitaire vergoeding inzake 
vastheid van betrekking te betalen in
dien hij de procedure van artikel 4 niet 
heeft nageleefd; dit artikel daarenboven 
niet bepaalt dat de vergoeding verschul
digd is indien de in het kader van de pro-

cedure van artikel4, b, 2°, aangevoerde re
den geen dringende reden is in de zin zoals 
bedoeld in artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten of indien daarvan geen kennis werd 
gegeven binnen de termijn van drie da
gen waarvan sprake is in laatstgenoemde 
bepaling, en in die gevallen de procedure 
geacht wordt niet te zijn nageleefd; de tar
diviteit ofhet gebrek aan grondslag van de 
aangevoerde dringende reden aileen maar 
tot gevolg kunnen hebben dat de proce
dure waarbij die reden ter kennis is ge
bracht niet werd nageleefd; nu vaststond en 
niet werd betwist dat eiseres, overeenkom
stig artikel4, b, 2°, de syndicale afVaardi
ging op 13 april1992 had ge'informeerd om
trent het ontslag om een dringende reden 
waarvan dezelfde dag aan verweerster ken
nis was gegeven en dus dat zij de in die be
paling bedoelde procedure had nageleefd, 
het arrest niet naar recht aan verweerster 
de vergoeding inzake vastheid van betrek
king kon toekennen, op grond dat het ont
slag om een dringende reden niet binnen de 
bij artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 be
paalde termijn ter kennis was gebracht 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 15 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 9 
november 1987, gesloten in het Pari
tair Comite voor het verzekerings
wezen en algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 30 
maart 1988, bepaalt dat de werkge
ver verplicht is de werknemer de erin 
bepaalde forfaitaire vergoeding uit te 
betalen onder meer in geval van ant
slag zonder dat de in artikel 4 be
paalde procedure is nageleefd; dat ar
tikel 4, b, 2", van die collectieve 
arbeidsovereenkomst bepaalt dat in
dien de werkgever de arbeidsovereen
komst om een dringende reden ver
breekt in de zin zoals bedoeld in de 
wetgeving en in de rechtspraak in
zake de arbeidsbetrekkingen, hij de 
syndicale afvaardiging informeert zo
dra het ontslag aan de betrokkene 
"wettelijk" wordt betekend; 

Dat, krachtens artikel 35, derde en 
vierde lid, van de wet van 3 juli 1978 
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betreffende de arbeidsovereenkom
sten, ontslag om een dringende re
den niet meer zonder opzegging of v66r 
het verstrijken van de termijn mag 
worden gegeven, wanneer het feit ter 
rechtvaardiging ervan sedert ten min
ste drie werkdagen bekend is aan de 
partij die zich hierop beroept, welke 
dringende reden binnen drie werkda
gen na het ontslag ter kennis moet 
worden gebracht; dat uit die bepalin
gen volgt dat de kennisgeving van de 
dringende reden aan de betrokkene 
wettelijk is op voorwaarde dat ze ge
schiedt binnen drie werkdagen na het 
ontslag dat moet worden gegeven bin
nen drie werkdagen nadat het feit be
kend is; dat de naleving van de pro
cedure van artikel 4, b, 2', van 
voormelde collectieve arbeidsovereen
komst, derhalve, noodzakelijk onder
stelt dat de twee in het derde en 
vierde lid van de wet van 3 juli 1978 
gestelde termijnen in acht zijn geno
men; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het ontslag om een dringende 
reden niet binnen de in artikel 35 van 
de wet van 3 juli 1978 gestelde ter
mijn ter kennis werd gebracht; 

Dat het aldus vaststelt dat de pro
cedure van artikel4, b, 2', van de col
lectieve arbeidsovereenkomst niet kon 
zijn nageleefd, daar er binnen de wet
telijke termijn geen kennisgeving van 
het ontslag om een dringende reden 
aan de betrokkene is geschied; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 februari 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en De Bruyn. 

Nr. 71 

2e KAMER -7 februari 1995 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) 
- BETRAPPING OP HETERDAAD - HUISZOE
KING WEGENS EEN BEPAALD MISDRIJF -
VASTSTELLING MET BETREKKING TOT EEN AN
DER MISDRIJF - GELDIGHEID. 

Tijdens een huiszoeking met betrekking tot 
een op heterdaad betrapt misdriJf kun
nen geldige vaststellingen worden ver
richt no pens een ander misdrijf waar
van de sporen werden gevonden zonder 
dat de grenzen van de oorspronkelijke 
huiszoeking werden overschreden (1). 
(Artt. 8 en 29 Sv.) 

(CRAB) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0848.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 april 1993 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Leuven; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 97 van de 
Grondwet, artikel41 van het Wetboek van 
Strafvordering en de artikelen 1, tweede lid, 
2', van de wet van 7 juni 1969, 

doordat de appelrechters, uitspraak 
doende over de strafvordering lastens ei
ser tot cassatie, hem schuldig hebben be
vonden aan de feiten B 2 en B 3 (alcohol
intoxicatie en dronkenschap) dat de 
appelrechter de volgende overwegingen 
heeft aangenomen : "Overwegende inder
daad dat tijdens de huiszoeking i.v.m. een 
welbepaald misdrijf - in casu vlucht
misdrijf- sporen kunnen gevonden wor
den van een ander misdrijf; dat indien de 
verbalisanten de grenzen van de oorspron
kelijke huiszoeking niet overtreden - het
geen in casu niet gebeurde - zij omtrent 
deze misdrijven geldige vaststellingen kun
nen doen; overwegende dat daarenboven de 
verbalisanten die een regelmatige huiszoe
king i.v.m. het vluchtmisdrijf uitvoerden-

(1) Zie Cass., 26 apr. 1971 (A. C., 1971, 824); 
R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
Kluwer 1994, nr. 369. 
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dit wordt niet betwist- ter plaatse vast
stelden dat Crab stomdronken was; dat zij 
(de verbalisanten) in die omstandigheden 
ingevolge art. 63 van het K.B. van 16/3/ 
1968 verplicht waren een bloedanalyse te 
laten uitvoeren"; en verder oak nag: "dat 
Rega dan oak toestemming kan geven aan 
de verbalisanten om de waning te betre
den; dat zij kan beschouwd worden als be
woner van het pand, zodat haar toestem
ming elke huiszoeking geldig en rechts
matig maakte, al was het maar omdat Crab 
in de onmogelijkheid verkeerde zijn toe
stemming te geven, aangezien hij sliep en 
gezien zijn dronkenschap", 

terwijl eiser tot cassatie in een regelma
tig aan de appelrechters overlegde appel
conclusie op omstandige wijze betoogde : 
"Dat de wet van 7/6/1969 tot vaststelling 
van de tijd gedurende welke geen opspo
ring ten huize of huiszoeking mag wor
den verricht bepaalt dat er geen opsporin
gen of huiszoekingen mogen worden 
verricht in een voor het publiek niet toe
gankelijke plaats voor 5 uur 's morgens en 
na 21 uur 's avonds; dat op deze bepaling 
uitzonderingen zijn voorzien nl. de betrap
ping op heterdaad en de toestemming van 
de persoon die het werkelijk genot heeft 
van de plaats waar de huiszoeking zal door
gaan; (art. 1, 2° en 3°, W 7/6/1969); dat de 
feiten aantonen dat Hoofdinspekteur 1° 
klasse Vancleef Luc radiofonisch op de 
hoogte werd gebracht van een aanrijding 
met vluchtmisdrijf gepleegd te Tienen, Leu
vensestraat; dat de Heer Vancleef en bri
gadier Bruyninckx de achtervolging inzet
ten van een klein voertuig tot in de 
Galgestraat te Tienen; dat na onderzoek 
van dit voertuig bleek dat het niet dat voer
tuig was dat betrokken werd in het ges
einde ongeval; dat ondertussen het water
spoor op de plaats van de aanrijding deze 
verbalisanten doet verder zoeken om uit
eindelijk te belanden aan de waning van 
beklaagde; dat het voertuig van genaamde 
Rega Marie Christine wordt aangetroffen 
met schade en lekkende radiator; dat deze 
twee verbalisanten het eerste onderzoek 
doen ten huize van concluant; dat beide 
verbalisanten zich konden beroepen op de 
betrapping op heterdaad om hun opspo
ring verder te zetten; dat de Heer Van
cleef Luc de opdracht geeft aan Mevrouw 
Rega om haar vriend te wekken teneinde 
de toestand van deze persoon na te gaan en 
hem te onderwerpen aan een ademtest; (zie 
PV dd. 5/4/1992 vermeld als bijlage aan Pro 
justitia nr. LE dd.); dat het thans van be
lang is vast te stellen dat de verbalisant 
aanvankelijk de waning is kunnen betre-

den wegens betrapping op heterdaad (nl. 
waterspoor voertuig - aantreffen van de 
wagen in de garage met radiatorlek); dat de 
betrapping op heterdaad een vooraf be
staand misdrijfveronderstelt dat terstond 
wordt gepleegd of terstond nadat het is ge
pleegd; dat verbalisant Vancleef terecht kon 
overgaan tot de vaststellingen aangaande 
het misdrijfvan vluchtmisdrijf; dater ech
ter geen verdere huiszoeking kon gebeu
ren aangaande andere misdrijven zoals 
alcoholintoxicatie en dronkenschap; dat 
deze misdrijven andere feiten betreffen 
waarvoor de betrapping op heterdaad niet 
geldt; (zie Pol. Roeselare, 25/2/1988, T. 
Vred., 1991, 147 ev, Cass., 22/10/1985, Pas., 
1986, I, 207); dat bijgevolg de opdracht tot 
het afnemen van de ademtest als angel
dig dient te worden beschouwd; dat ver
der de opdracht om een geneesheer te vor
deren eveneens ongeldig is nu zij aileen de 
niet op heterdaad gepleegde misdrijven be
treft; dat zowel de resultaten van de adem
test als van de bloedafuame en het 
laboratoriumonderzoek ongeldig zijn en niet 
kunnen dienen als bewijs tegen conclu
ant; dat concluant (eiser tot cassatie) der
halve meent dat de eerste rechter ten on
rechte de betichtingen alcoholintoxicatie en 
dronkenschap heeft weerhouden; dat de 
eerste rechter - om hager vermeld pro
bleem te ontwijken - zich beroept op de 
toelating om de waning te betreden welke 
gegeven werd aan verbalisant brigadier 
Thomas en brigadier Maes door genaamde 
Rega Marie Christine; dat concluant (ei
ser tot cassatie) zich vragen stelt of de toe
stemming welke gegeven werd door Me
vrouw Rega Marie Christine geldig is; dat 
zij slechts verblijft bij concluant (eiser tot 
cassatie) op onregelmatige tijdstippen en 
dus niet geacht wordt werkelijk het ge
not te hebben van de waning; dat conclu
ant (eiser tot cassatie) tenslotte wenst te 
herhalen dat de betrapping op heterdaad of 
de toestemming om de waning te betre
den slechts geldig kan zijn met het oog op 
de vaststellingen van misdrijven waar
van men weet dat zij gepleegd zijn of waar
van men ernstige aanwijzingen heeft dat zij 
gepleegd werden; dat het betreden van de 
waning om een verkeersongeval vast te 
stellen en de nodige processen-verbaal op 
te maken niet inhoudt dat de verbalisant 
mag overgaan tot vasts telling van om het 
even welk misdrijf; dat zulks zou neerko
men op een extreem recht om via een feit 
alle mogelijke misdrijven na te gaan; dat 
het niet de bedoeling van de wetgever ge
weest is om verbalisanten onder het voor
wendsel van een feit toelating te geven om 
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meerdere feiten of misdrijven vast te stel
len; dat derhalve de betichtingen B 2 en B 
3 als niet bewezen moeten worden be
schouwd"; de appelrechters, derhalve, door 
de feiten B 2 en B 3 bewezen te verkla
ren niet geantwoord hebben op de door ei
ser tot cassatie aangevoerde middelen met 
name dat de vaststellingen van een mis
drijftijdens de periode van 21 uur 's avonds 
tot 5 uur 's morgens enkel en aileen gel
dig kan gebeuren mits het om een mis
drijf gaat waaromtrent de betrapping op 
heterdaad geldt en meer speciaal wan
neer het misdrijf op heterdaad wordt vast
gesteld terwijl het gepleegd wordt of on
middellijk daarna; dat bijgevolg de 
appelrechters de hoger vermelde wetsbe
palingen hebben geschonden : 

Overwegende dat tijdens een huis
zoeking met betrekking tot het op he
terdaad betrapt misdrijf, overeenkom
stig de artikelen 8 en 29 van het 
Wetboek van Strafvordering geldige 
vaststellingen kunnen worden ver
richt nopens een ander misdrijfwaar
van de sporen worden gevonden zon
der dat de grenzen van de 
oorspronkelijke huiszoeking worden 
overschreden; 

Dat de appelrechters met de in het 
middel vermelde redenen, het ver
weer van eiser verwerpen, zodoende 
zijn conclusie beantwoorden en hun 
beslissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
titile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

7 februari 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. D. Ka
mers, Brussel. 

Nr. 72 

2e KAMER -7 februari 1995 

1 o STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN- HERSTEL IN 
HET RECHT TOT STUREN AFHANKELIJK VAN 
HET SLAG EN VOOR EEN THEORETISCH ONDER
ZOEK- ONWETTIGHEID - VERNIETIGING
OMVANG. 

2° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- HERSTEL IN HET 
RECHT TOT STUREN AFHANKELIJK VAN HET 
SLAGEN VOOR EEN THEORETISCH ONDERZOEK 
- ONWETTIGHEID - VERNIETIGING - OM
YANG. 

1 o en 2° De met toepassing van art. 28, 
§ 3, Wegverkeerswet opgelegde onderzoe
ken maken een beveiligingsmaatregel uit. 
De onwettigheid van de beslissing die het 
herstel in het recht tot sturen afhanke
lijk maakt van het slagen voor een theo
retisch onderzoek strekt zich uit tot de an
dere aan de beklaagde opgelegde 
onderzoeken (1). (Art. 426 Sv.) 

(DEBEUF) 

(A.R. nr. P.93.1028.N) 

7 februari 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Strijdige conclusie (2) 
van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
Advocaat: mr. S. DeVos-DeGroote, Gent. 

Nr. 73 

2e KAMER -7 februari 1995 

1 o DRUKPERS (PO LITlE OVER DE) -
DRUKPERSMISDRIJF- LASTER- RECLAME
BLAD. 

Noten arrest nr. 72: 
(1) Zie Cass., 22juni 1993,A.R. nr. 6417 CA.C., 

1993, nr. 300). 

(2) Het O.M. was van mening dat het bestre
den arrest art. 195 Sv. niet heeft geschonden. 
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2o LASTER EN EERROOF - GESCHRIF
TEN- RECLAMEBLAD- DRUKPERSMISDRIJF. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- HOF VAN BE
ROEP RECHTDOENDE OVER EEN ALS GEMEEN
RECHTELIJK MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT
BEWOORDINGEN DIE IN HET ONGEWISSE LA
TEN OF DAT MISDRIJF EEN DRUKPERS
MISDRIJF IS -ARREST DAT TOETSING VAN DE 
WETTELIJKHEID ERVAN ONMOGELIJK MAAKT. 

4 ° CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING- HOF VAN BEROEP DAT 
ZICH IMPLICIET BEVOEGD VERKLAART -
DRUKPERSMISDRIJF- VERNIETIGING VAN HET 
ARREST- UITBREIDING VAN DE VERNIETI
GING. 

5o VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN- VERNIETIGING VAN EEN ARREST VAN 
HET HOF VAN BEROEP WEGENS ONBEVOEGD
HEID- UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - VERWIJ
ZING NAAR DE KAMER VAN INBESGHULDIGING
STELLING. 

1 o en 2° Laster verspreid door middel van 
een gedrukt geschrift kan een drukpers
misdrijf zijn, dat tot de bevoegdheid van 
het hofvan assisen behoort (1). (Artt. 150 
Gw., 443 en 444 Sw.) 

3° Het arrest van het hofvan beroep, waar
van de bewoordingen in het ongewisse la
ten of de ten laste van de beklaagde ge
legde feiten een gemeenrechtelijk dan wel 
een drukpersmisdrijf zijn, laat het Hof 
niet toe de bevoegdheid van de appel
rechters na te gaan (2). (Artt. 179 en 211 
Sv.) 

4 o Wanneer een beklaagde wegens een als 
gemeenrechtelijk misdrijf beschouwd feit 
naar de correctionele rechtbank is ver
wezen, en de rechtbank en het hof van be
roep zich impliciet bevoegd hebben ver
klaard om kennis te nemen van de 
vervolging terwijl het ten laste gelegde feit 
zoals het uit de bewoordingen van het ar
rest blijkt een drukpersmisdrijf kan uit
maken, vernietigt het Hof op het cassatie
beroep tegen het arrest van het hof van 

(1) Zie Cass., 22 feb. 1965 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 636). 

(2) Zie Cass., 27 juni 1977 (A. C., 1977, 1113). 

beroep, dit arrest en hetgeen eraan is 
voorafgegaan met inbegrip van de be
schikking tot verwijzing (3). (Artt. 408 en 
413 Sv.) 

5° Wanneer het Hof in strafzaken wegens 
onbevoegdheid een arrest vernietigt en 
hetgeen eraan is voorafgegaan met inbe
grip van de beschikking tot verwijzing, 
verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling (4). (Artt. 427 en 
429 Sv.) 

(B ... V .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1260.N) 

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

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
seres ingestelde strafvordering wat de 
telastlegging A betreft : 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 97 
(thans 149) en 98 (thans 150) van de 
Grondwet: 

Overwegende dat eiseres bij beschik
king van de raadkamer te Kortrijk van 
9 juni 1992 naar de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk is verwezen, als 
verdacht van, onder meer, (A) "te 
Waregem en met samenhang elders in 
het Rijk, op 18 mei 1991, door geschrif
ten, aldan niet gedrukt, door pren
ten of zinnebeelden die aangeplakt, 
verspreid of verkocht, te koop gebo
den of openlijk tentoongesteld wor
den kwaadwillig een bepaald feit ten 
laste te hebben gelegd van (verweer
der), die klacht neerlegt, feit dat zijn 
eer kan krenken of hem aan de open
bare verachting kan blootstellen en 
waarvan het wettelijk bewijs niet 
wordt geleverd, terwijl de wet het be
wijs van het ten laste gelegd feit niet 
toelaat, namelijk door in een 

(3) Zie noot 2. 

(4) Zie noot 2, get. R.D., bij Cass., 30 mei 1989, 
A.R. nr. 3391.) (A. C., 1988-89, nr. 556). 
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publiciteitsblad Gaver-Echo devol
gende tekst te laten afdrukken : (ver
weerder) heeft sinds 18 maanden het 
echtelijk dak verlaten om relaties aan 
te gaan met verschillende vrouwen"; 

Dat de appelrechters het beroepen 
vonnis bevestigen "waar (deze) ten
lastelegging bewezen werd verklaard, 
zij het thans als een door het hof (van 
beroep) heromschreven misdrijfvan 
laster en (eiseres) werd veroordeeld tot 
een geldboete van 100 frank, verhoogd 
met 790 deciemen en aldus gebracht 
op 8.000 frank of een vervangende ge
vangenisstraf van 10 dagen, met be
houd van het verleende uitstel gedu
rende drie jaar, deze bestraffing thans 
geldend voor de bewezen gebleven ten
lastelegging A, zoals heromschreven 
door het hof (van beroep) als laster" en 
eiseres veroordelen in kosten van de 
strafvordering; 

Overwegende dat de in de telastleg
ging bedoelde kwaadwillige aantij
ging, verspreid door middel van een 
gedrukt geschrift gepubliceerd op de in 
deze telastlegging beschreven wijze, de 

. uiting kan zijn van een mening, zo
dat de voorwaarden voor het bestaan 
van een drukpersmisdrijf dat tot de be
voegdheid van het hof van assisen be
hoort vervuld kunnen zijn; dat we
gens het ontbreken van andere 
gegevens over de aard van het ge
schrift en de omvang van de eraan ge
geven publiciteit, de bewoordingen van 
de telastlegging in het ongewisse la
ten of de ten laste van eiseres gelegde 
feiten een gemeenrechtelijk misdrijf of
wei een drukpersmisdrijf zijn; 

Overwegende dat het Hof we gens 
deze onnauwkeurige motivering niet 
vermag na te gaan of de appelrechters 
bevoegd zijn om kennis te nemen van 
de tegen eiseres ingestelde strafvor
dering; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 408 en 413 van het Wetboek 
van Strafvordering de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiseres ingestelde 
strafvordering, ook de vernietiging 
meebrengt van hetgeen eraan is voor
afgegaan vanaf de eerste nietige be-

slissing, te dezen de beschikking tot 
verwijzing van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kort
rijk van 9 juni 1992; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen' de beslissing op de civielrech
telijke vordering van verweerder te
gen eiseres op grond van de telastleg
gingA: 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering tegen eise
res, de vernietiging meebrengt van de 
beslissing op de civielrechtelijke vor
dering van verweerder tegen eiseres 
die er het gevolg van is; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiseres aangevoerde middelen die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden ar
rest en vernietigt hetgeen eraan vooraf 
is gegaan vanaf de beschikking van 
verwijzing van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kort
rijk van 9 juni 1992 in zoverre deze be
slist over de telastlegging A; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissingen; laat 
de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hofvan Beroep te Gent, kamer van in
beschuldigingstelling. 

7 februari 1995 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. F. De Smet, 
Oudenaarde. 

Nr. 74 

ze KAMER - 7 februari 1995 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN - ARTIKEL 35. 



Nr. 75 HOF VAN CASSATIE 147 

Naar recht verantwoord is de beslissing van 
de rechter die oordeelt dat de passagier in 
een auto op een plaats die met een vei
ligheidsgordel is uitgerust, geen liggende 
houding mag aannemen indien het daar
door niet mogelijk is de veiligheidsgor
del om te doen. (Art. 35.1 Wegverkeers
reglement.) 

(BOEYDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1179.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 juni 1994 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering tegen eiseres : 

Over het middel : 
Overwegende dat de rechters - na 

eraan te hebben herinnerd dat arti
kel 35.1 van het Wegverkeersregle
ment bepaalt dat de bestuurder en de 
passagiers van auto's de veiligheids
gordel moeten dragen op plaatsen die 
ermee uitgerust zijn - considereren 
dat "door de zetel volledig plat te leg
gen, teneinde te kunnen slapen, (ei
seres) niet (werd) ontslagen van deze 
verplichting"; 

Dat zij hierinee te kennen geven dat 
- indien het niet mogelijk zou zijn de 
veiligheidsgordel vast te hechten wan
neer een liggende houding wordt aan
genomen en het wettelijk voorschrift 
van artikel35.1 van het Wegverkeers
reglement na te Ieven - de passa
gier geen liggende houding mag aan
nemen; 

Dat zij aldus hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Overwegende dat het middel, nu het 
opkomt tegen een overtollige redenge
ving, niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 

genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

7 februari 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. A. De Roeck, Gent. 

Nr. 75 

2e KAMER- 7 februari 1995 

1 o DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN- NIET OP TEGENSPRAAK UIT
GEVOERD DESKUNDIGENONDERZOEK- GE
VOLG. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- MISKENNING- BEG RIP. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 

RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.1- STRAFZAKEN -RECHT OP EEN EER
LIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- NIET OP 
TEGENSPRAAK UITGEVOERD DESKUNDIGEN
ONDERZOEK. 

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- ONDERZOEKSGERECHT- VORDE· 
RING TOT INTERNERING- STRAFDOSSIER -
INZAGERECHT. 

5o ONDERZOEKSGERECHTEN - VOR
DERING TOT INTERNERING- STRAFDOSSIER
INZAGERECHT. 

6° DESKUNDIGENONDERZOEK -
STRAFZAKEN- DESKUNDIGENVERSLAG- ON
DERLIGGENDE TEST- BESCHRIJVING EN RE
SULTAAT. 

7o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- DESKUNDIGENVERSLAG- ONDER
LIGGENDE TEST- NIET TOEGEVOEGDE STUK
KEN. 



148 HOF VAN CASSATIE Nr. 75 

go RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- NIET TOEGEVOEGDE STUKKEN. 

1 o, 2° en 3° Wanneer het deskundigen
verslag aan de tegenspraak van de par
tijen is onderworpen valt geen schen
ding van art. 6.1 E. V.R.M. noch 
miskenning van het recht van verdedi
ging afte leiden uit de omstandigheid dat 
het deskundigenonderzoek in strafza
ken in de regel niet op tegenspraak wordt 
uitgevoerd (1). 

4° en 5° Wanneer een vordering tot inter
nering bij het onderzoeksgerecht is aan
hangig gemaakt, heeft de verdachte het 
recht kennis te nemen van het volledig 
strafdossier, het in te zien en afschrift er
van te nemen. (Art. 7 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

6° en 7° Geen miskenning van het recht van 
verdediging is af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de tests die de 
gerechtsdeskundige heeft uitgevoerd niet 
bij het dossier zijn gevoegd, wanneer het 
deskundigenverslag die tests en de resul
taten ervan duidelijk beschrijft (2). 

go Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de feitenrechter dat andere dos
siers ten laste van de verdachte niet moe
ten worden gevoegd, wanneer hij de 
beoordeling van diens geestestoestand niet 
steunt op gegevens van die dossiers (3). 

(VANBAELEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0002.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

(1) Zie Cass., 1juni 1988,A.R. nr. 6546 (A.C., 
1987-88, nr. 603). 

(2) Zie R. VERSTRAETEN, Handboek strafvorde
ring, Maklu 1993, nr. 1076, blz. 344. 

(3) Zie Cass., 29 juni 1993, A.R. nr. 
P. 93.0351.N (A.C., 1993, nr. 312). 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
de weigering tot het verlenen van toe
lating tot inzage van het strafdossier 
aan de technische raadsman van ei
ser, nadat in dit dossier een aanvul
lend verslag van een college van 
gerechtsdeskundigen is toegevoegd, de 
onmogelijkheid voor de verdediging om 
terzake een deskundigenadvies in te 
winnen tot gevolg heeft en dat het voe
ren van een behoorlijk verweer 
daarom in ernstige mate wordt aan
getast; 

Overwegende dat de bewijsvoering 
in strafzaken geregeld wordt door de 
bepalingen van het Wetboek van Straf
vordering en de beginselen van de 
rechtspleging in strafzaken; dat geen 
schending van artikel 6 van het 
E.V.R.M., noch miskenning van het 
recht van verdediging valt af te lei
den uit de omstandigheid dat het des
kundigenonderzoek in strafzaken in de 
regel niet op tegenspraak wordt uit
gevoerd, wanneer het deskundigen
verslag aan de tegenspraak van par
tijen is onderworpen; dat de verdachte 
het recht heeft om kennis te nemen 
van het volledig dossier, dit in te zien 
en, zo hij het nodig acht, afschrift er
van te nemen; 

Overwegende dat de appelrechters 
na, onder meer, te hebben vastgesteld 
dat verdachte en zijn raadslieden re
gelmatig werden verwittigd van de da
tum waarop de zaak ter behandeling 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling werd gesteld en dat het dos
sier van de rechtspleging tijdig voor in
zage ter beschikking was, considereren 
dat "ter terechtzitting van 2 septem
ber 1994 op verzoek van de verdedi
ging de zaak verdaagd werd naar de 
terechtzitting van 6 oktober 1994 en 
alsdan andermaal op verzoek van de 
verdediging verdaagd werd naar de te
rechtzitting van 20 oktober 1994" en 
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"dat zowel de verdachte als zijn raads
lieden bijgevolg inzage hebben kun
nen nemen van het volledig dossier 
( ... ); dat de verdediging immers door 
kennisname van de verslagen van de 
gerechtsdeskundigen in de gelegen
heid was de resultaten van deze ver
slagen te betwisten in een tegenspre
kelijk gevoerd debat" en nog "dat uit 
deter terechtzitting van 13 januari 
1994 door de verdediging neergelegde 
conclusies blijkt dat (door) de door ver
dachte geraadpleegde geneesheer 
Dr. J. L. Liesens, specialist zenuw
ziekten, een zeer grondig en diepgaand 
onderzoek werd verricht"; 

Dat de appelrechters door die mo
tieven hun beslissing "dat de niet me
dedeling van de verslagen van de 
gerechtsdeskundigen ( ... ) aan Dr. Lie
sens dan ook geen schending inhoudt 
van de rechten van de verdediging" 
naar recht verantwoorden; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser aanvoert dat, 

wegens het niet toevoegen aan het dos
sier van door de gerechtsdeskundigen 
uitgevoerde psycho-technische proe
ven die zij in hun verslag bespreken, 
deze onderzoeksverrichtingen onttrok
ken zijn aan de tegenspraak en hij 
daardoor in de onmogelijkheid wordt 
geplaatst om zich op ernstige wijze 
over deze onderzoeksverrichtingen te 
verdedigen; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen "dat geen enkele wette
lijke bepaling oplegt dat de deskun
digen hun uitgevoerde testen en/of 
proeven bij hun verslag dienen te voe
gen; dat de deskundigen in casu dui
delijk de uitgevoerde testen beschrij
ven en de resultaten ervan in hun 
verslag beschrijven en zelfs hun gra
fieken weergeven" en considereren 
"dat (de door eiser geconsulteerde) ge
neesheer in de mogelijkheid was om 
(eiser) te onderwerpen aan aile moge
Iijke testen en onderzoeken en dus ook 
deze die door het college van gerechts
deskundigen werden uitgevoerd en 
daaruit de passende conclusies had 
kunnen maken", zodoende hun beslis
sing dat "de rechten van de verdedi-

ging te dezen werden gevrijwaard", 
naar recht verantwoorden; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat eiser aanvoert dat 

het recht van verdediging is miskend 
door het niet voegen van andere straf
dossiers ten laste van eiser, nu gege
vens van deze dossiers de motivering 
van de gerechtsdeskundigen en van de 
appelrechters zouden schragen; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren "dat het college van des
kundigen uiteraard kennis genomen 
heeft van (eisers) strafregister; dat (ei
ser) bij de belangrijkste feiten aan de 
deskundigen hierover de nodige uit
leg heeft verschaft zoals aangehaald in 
het verslag van de deskundigen; ( ... ) 
dat de feiten waarin een broer en zus
ter van (eiser) zouden betrokken ge
weest zijn enkel blijken uit de verkla
ring van (eiser) aan de leden van het 
college van deskundigen zoals blijkt uit 
(hun) verslag; dat ook de door (eiser) 
persoonlijk geraadpleegde genees
heer Dr. J. L. Liesens van deze gege
vens kennis gekregen heeft; dat uit de 
lezing van het verslag van de gerechts
deskundigen in strijd met de bewe
ring van (eiser) niet blijkt dat hun be
sluitvorming gestoeld is op feiten 
waarin een broer en zuster van (ei
ser) betrokken zouden zijn"; 

Dat de appelrechters zodoende hun 
beoordeling van de geestestoestand 
van eiser niet Iaten steunen op gege
vens van andere dossiers ten laste van 
eiser, mitsdien hun beslissing dat "er 
geen gronden aanwezig zijn die de voe
ging van voormelde dossiers recht
vaardigen" en "dat de rechten van de 
verdediging derhalve niet geschon
den werden door de niet-voeging van 
deze strafdossiers" naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor- . 
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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7 februari 1995 -28 kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haene_ns, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. A. Verbrug
gen en P. Neefs, Mechelen. 

Nr. 76 

28 KAMER- 8 februari 1995 

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING

VERGOEDINGSVERPLICHTING - GEMEEN
SCHAPPEL1JKMOTORWAARBORGFONDS- TOE
VALLIG FElT- VEREISTEN. 

De vergoedingsverplichting van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
overeenkomstig art. 50, § 1, 2°, wet 9 juli 
1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, vereist dat 
geen enkele toegelaten verzekerings
onderneming tot de genoemde vergoe
ding verplicht is, a.m. omdat de bestuur
der van het voertuig dat het ongeval heeft 
veroorzaakt vrijuit gaat om reden van een 
toevallig feit, maar niet omdat de vast
stelling van de aansprakelijkheid onmo
gelijk is (1). 

(L.B. INVEST B.V.B.A. E.A. T. MOHAMED E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.94.058l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorzieningen van de 
B.V.B.A. L. B. Invest en de naamloze 
vennootschap Luikse verzekering : 

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

(1) Zie Cass., 9 jan. 1992, A.R. nr. 9104 (A. C., 
1991-92, nr. 234); 13 nov. 1992, A.R. nr. 7742 
(ibid., 1991-92, nr. 729) met concl. adv.-gen. J. du 
Jardin. 

eiseressen tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds : 

Over het middel : schending van arti
kel 50,§ 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekerings
ondernemingen en artikel19, § 1, van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoe
ring van de artikelen 49 en 50 van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, 

doordat de 8e kamer van het Hof van Be
roep te Luik zich bij het bestreden arrest 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eiseressen tegen de zesde verweerder, op 
grand dat "de burgerlijke partijen, in zeer 
ondergeschikte orde, van (de zesde ver
weerder) vergoeding vorderen van hun 
schade en zich hiertoe 'naar keuze' beroe
pen op het toevallig feit waardoor (eerst
genoemde verweerder) vrijuit gaat of op het 
feit dat het ongeval is veroorzaakt door een 
derde wiens identiteit niet is vastgesteld; 
(eerstgenoemde verweerder) in casu van de 
hem ten laste gelegde feiten is vrijgespro
ken wegens het bestaan van de door hem 
aangevoerde rechtvaardigingsgrond; - die 
rechtvaardigingsgrond niet een toevallig feit 
is, maar de waarschijnlijke fout van een an
dere bestuurder wiens identiteit bekend is; 
- geen van de beklaagden zich op een toe
vallig feit beroept; - de identiteit is vast
gesteld van alle bestuurders van het mo
torrijtuig die bij het ongeval betrokken 
waren of konden betrokken zijn; - het on
geval derhalve niet kon worden toegeschre
ven aan een derde wiens identiteit niet was 
vastgesteld; - alleen de verantwoordelijk
heid voor het ongeval zelfwordt betwist we
gens het bestaan van twijfel; de tegen (de 
zesde verweerder) ingestelde vorderingen 
niet gegrond zijn; artikel 1 van het konink
lijk besluit van 5 januari 1957 immers 
luidde als volgt : 'Ret gemeenschappelijk 
waarborgfonds wordt in de plaats van de 
verplichtingen van de aansprakelijke da
der gesteld, voor de vergoeding van de 
sc}lade .. .',(de zesde verweerder) volgens 
dat algemeen beginsel enkel in de plaats 
kan worden gesteld van een aansprake
lijke persoon; hoewellatere bepalingen de 
dekking van de (zesde verweerder) heb
ben uitgebreid tot toevallige feiten, zij niet 
zijn afgeweken van dat algemeen begin
sel", 

terwijl elke benadeelde van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds de vergoeding 
kan bekomen van de schade voortvloeiende 
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uit lichamelijke letsels die door een mo
torrijtuig zijn veroorzaakt, wanneer geen 
enkele toegelaten verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding verplicht is om reden van 
een toevallig feit waardoor de bestuurder 
van het voertuig dat het ongeval veroor
zaakte, vrijuit gaat (artikel 50, § 1, van de 
wet van 9 juli 1975); "het voertuig dat het 
ongeval veroorzaakte", in de zin van die be
paling, het voertuig is waarmee eerstge
noemde verweerder reed; het bestaan van 
een toevallig feit ten aanzien van hem moet 
worden beoordeeld en niet ten aanzien van 
de andere, bij het ongeval betrokken be
stuurders; het toevallig feit, bedoeld in ar
tikel 50, § 1, van de wet van 9 juli 1975, de 
fout van een derde kan zijn; de fout van een 
derde, ook de slechts waarschijnlijke fout, 
eerstgenoemde verweerder van zijn aan
sprakelijkheid ontslaat, en het bestaan van 
die waarschijnlijke fout de reden is waarom 
geen enkele toegelaten verzekerings
onderneming verplicht is tot vergoeding van 
de docir het ongeval veroorzaakte schade; 
het arrest derhalve de in het middel aan
gegeven wettelijke en reglementaire bepa
lingen schendt : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 50, § 1, 2°, van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen elke be
nadeelde van het Gemeenschappe
lijk Waarborgfonds de vergoeding kan 
bekomen van de schade voortvloeiende 
uit lichamelijke letsels die door een 
motorrijtuig zijn veroorzaakt, wan
neer de identiteit van het motorrij
tuig dat het ongeval heeft veroorzaakt 
niet is vastgesteld, of wanneer geen 
enkele toegelaten verzekerings
onderneming tot die vergoeding ver
plicht is om reden van een toevallig 
feit waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval veroorzaakte, 
vrijuit gaat; dat, in laatstgenoemd ge
val, het Fonds, krachtens artikel 19, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 16 
december 1981 houdende uitvoering 
van artikel 50, ook gehouden is tot ver
goeding van de stoffelijke schade die 
door het voertuig is veroorzaakt; 

Overwegende dat het toevallig feit, 
bedoeld in artikel 50, § 1, 2°, van die 
wet moet worden beoordeeld ten aan
zien van de bestuurder van het voer
tuig dat het ongeval veroorzaakte; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat de iden
titeit is vastgesteld van aile bij het on
geval betrokken voertuigen en dat de 
reden waarom geen enkele toegela
ten verzekeringsonderneming ver
plicht is tot vergoeding van de schade 
niet het bestaan van een toevallig feit 
is waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval veroorzaakte 
vrijuit gaat, mllar de onmogelijkheid 
om de aansprakelijkheid vast te stel
len; 

Dat het arrest, door het hof van be
roep onbevoegd te verklaren om uit
spraak te doen over de tegen verweer
der ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen, de beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

8 februari 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Biitzler en Gerard. 

Nr. 77 

2e KAMER- 8 februari 1995 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- VORDERING TOT 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - VER
WIJZINGSBESCHIKKING WAARIN GEWAG GE
MAAKT WORDT VAN VERZACHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN DOOR VERWIJZING NAAR DEVOR
DERING- VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLA
RING. 

Wanneer de raadkamer een verdachte naar 
de correctionele rechtbank verwijst en 
daartoe in haar beschikking verwijst naar 
de verzachtende omstandigheden die zijn 
aangegeven in de vordering van de pro
cureur des Konings, terwijl enerzijds die 
vordering geen melding maakte van der
gelijke omstandigheden maar strekte tot 
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buitenvervolgingstelling, en anderzijds de 
in de beschikking in aanmerking gena
men feiten, zoals ze zijn omschreven, wor
den gestraft met criminele straffen en de 
correctionele rechtbank zich bij een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis on
bevoegd verklaard heeft om er kennis van 
te nemen, vernietigt het Hof de beschik
king in het kader van de regeling van 
rechtsgebied en verwijst het de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hofvan beroep (1). (Art. 526 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK IN ZAKE 
WEUSTEN, DEMEYERE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0028.F) 

HET HOF;- Gelet op de beschik
king, op 15 december 1992 gewezen 
door de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Tongeren, en ge
let op de vonnissen, op 6 april1993 ge
wezen door de Correctionele Recht
bank te Tongeren en op 15 maart 1994 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Luik; 

Gelet op het verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, op 20 december 1994 in
gediend door de procureur des Ko
nings te Luik ... ; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer vooralsnog 
geen rechtsmiddel openstaat en dat de 
vonnissen van de voormelde correc
tionele rechtbanken in kracht van ge
wijsde zijn gegaan; 

Dat uit de tegenstrijdigheid tus
sen die beslissingen een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de pro
cesgang belemmert; · 

Dat er grond bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer de bovengenoemde 
beklaagden naar de correctionele 
rechtbank verwijst wegens het be
staan van de verzachtende omstan
digheden, die zijn aangegeven in de 

(1) Zie Cass., 30 nov. 1994, A.R. nr. P.94.1268.F 
(A.C., 1994, nr. 522). 

vordering van de procureur des Ko
nings van 11 september 1992; 

Dat deze vordering geen gewag 
maakt van verzachtende omstandig
heden, 

Overwegende dat de aan Hubert 
Weusten en Mathilde Demeyere ten 
laste gelegde feiten, zoals ze zijn om
schreven, overeenkomstig de artike
len 193, 196, 197, 213 en 214 van het 
Strafwetboek, worden gestraft met cri
minele straffen; 

Dat, nude beschikking van 15 de
cember 1992 geen verzachtende om
standigheden heeft vastgesteld voor 
die telastleggingen, de correctionele 
rechtbank niet bevoegd was om er 
kennis van te nemen; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikk:ing d. d. 15 december 1992 van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Tongeren, in zoverre 
zij Hubert Weusten en Mathilde De
meyere verwijst naar de correctio
nele rechtbank; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beschikking; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de kamer van in
beschuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Luik. 

8 februari 1995 -29 kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Lahousse - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 78 

2e KAMER- 8 februari 1995 

1 o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VOEGDHEID VAN DE WETGEVER 
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS - INZAGE 
VAN HET DOSSIER- BIJSTAND VAN EEN TOLK 
-WIJZE. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- BIJSTAND VAN EEN TOLK- WIJZE. 

1 o Het algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk de rechter het recht van verdedi
ging in acht moet nemen, verbiedt de wet
gever niet de uitoefening van het recht 
van verdediging in bepaalde gevallen, zo
als ter zake van voorlopige hechtenis, na
der te regelen (1). 

2° en 3° Noch het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging noch 
art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
worden geschonden, wanneer de ver
dachte, die de taal van de rechtspleging 
niet verstaat, de bijstand van een talk 
krijgt binnen de in art. 184bis Sv. aan
gegeven grenzen. 

(VUKIC) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0138.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1995 gewe
zen door het Hof van B~roep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel : 

Overwegende dat de artikelen 6.3.e 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden en 14.3.fvan het 
Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten in de 
regel enkel betrekking hebben op de 
uitoefening van het recht van verde
diging voor de vonnisgerechten en niet 
op de rechtspleging inzake voorlo
pige hechtenis; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende, bovendien, dat het 
middel niet aanvoert dat het dossier 
van de verdachte noch aan hem noch 

(1) Cass., 11 aug. 1988, A.R. nr. 2593 (A. C., 
1987-88, nr. 688). 

aan zijn raadsman is medegedeeld 
v66r zijn verschijning voor de 
onderzoeksgerechten; dat het der
halve enkel betrekking heeft op de toe
passing van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 
dat de wetgever niet verbiedt de uit
oefening van dat recht, in bepaalde ge
vallen nader te regelen; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat eiser, 
overeenkomstig de wet, totnogtoe in 
alle fasen van de rechtspleging de bij
stand van een tolk gekregen heeft en 
dat naar het vereiste van artikel 
184bis van het Wetboek van Strafvor
dering het bureau voor consultatie en 
verdediging, binnen de bij die wets
bepaling aangegeven grenzen, aan de 
door het bureau aangewezen advo
caat een tolk heeft toegevoegd ten 
einde zijn verdediging voor te berei
den; 

Dat, voor het overige, de kosteloze 
aanwijzing van een vertaler behoort 
tot de bevoegdheid van het bureau 
voor rechtsbijstand waaraan eiser geen 
verzoek heeft gericht; 

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

8 februari 1995 -2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat: mr. J.L. Berwart, Luik. 

Nr. 79 

1 e KAMER - 9 februari 1995 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- RECHTSPLEGING -AMBTSHALVE 
FAILLIETVERKLARING- RECHT VAN VERDE
DIGING - VEREISTEN - UITZONDERLIJKE 
SPOED- BEOORDELING. 
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2° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLLJKE ZAKEN- FAILLISSEMENT- AMBTS
HALVE FAILLIETVERKLARING- VEREISTEN
UITZONDERLIJKE SPOED- BEOORDELING. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- RECHTSPLEGING- AMBTSHALVE 
FAILLIETVERKLARING- VERZET- GEVOL
GEN. 

4 o VERZET - FAILLISSEMENT - AMBTS
HALVE FAILLIETVERKLARING- GEVOLGEN 
VAN HET VERZET. 

1 o en 2° Het recht van verdediging ver-' 
eist bij een ambtshalve faillietverkla
ring ofwel dat de schuldenaar voor de be
handeling van de zaak wordt opgeroepen 
ofwel dat de rechter de redenen van uit
zonderlijke spoed geeft waarom hij de 
schuldenaar niet oproept; die omstan
digheden van uitzonderlijke spoed kun
nen enkel worden aangewezen en beoor
deeld door de rechter die het faillissement 
uitspreekt (1). (Art. 442 Faillissements
wet.) 

3° en 4 o Het verzet tegen het vonnis van 
faillietverklaring heeft niet tot gevolg dat 
dit vonnis vervalt, zodat, in zoverre het 
verzet ongegrond wordt verklaard, de oor
spronkelijke beslissing wordt gehand
haafd met inbegrip van de nietigheden 
waardoor zij is aangetast (2). (Art. 473 
Faillissementswet.) 

(VAN AMMEL E.A. 
T. FAILLISSEMENT VAN AMMEL E.A) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0084.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 10 november 1992 
door het Hof van Beroep te Brussel op 
verwijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof, op 
25 september 1989 gewezen; 

(1) Cass., 10 dec. 1990, A.R. nr. 7083 (A C., 
1990-91, nr. 183). 

(2) Cass., 25 juni 1993, A.R. nr. 8131 (A C., 
1993, nr. 307). 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 442, 4 73 van de 
Faillissementswet van 24 april1851, die 
boek III van het Wetboek van Koophan
del vormt, 1122, 1130 van het Gerechte
lijk Wetboek, 6, lid 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 
14, lid 1, van het Internationaal Verdrag in
zake burgerrechten en politieke rechten, op
gemaakt te New York op 19 december 1966, 
goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, 

doordat het bestreden arrest, A.R. 465/ 
90, het beroepen vonnis van de Rechtbank 
van Koophandel te Antwerpen, waarbij het 
verzet tegen het vonnis van faillietverkla
ring van eisers werd verworpen, beves
tigt, op grond van de overwegingen : "(. .. ) 
dat (eisers) de eerste rechter ten grieve dui
den ambtshalve het faillissement te heb
ben uitgesproken bij vonnis van 31 januari 
1985 zonder hen voorafte horen; (. .. ) dat 
het vaststaat dat (eisers) voor de failliet
verklaring van 31 januari 1985 niet wer
den opgeroepen en niet werden gehoord; (. .. ) 
dat de eerbiediging van het recht van ver
dediging, algemeen rechtsbeginsel tevens 
geconsacreerd door art. 6.1 E.V.R.M., bij een 
rechtspleging van ambtshalve faillietver
klaring vereist dat de schuldenaar, be
halve wanneer de zaak uitzonderlijk spoed
eisend is, voor de beslissing wordt gehoord 
in zijn middelen; (. .. ) dat de rechter die uit
spraak doet over het verzet, in eerste aan
leg of in hoger beroep, een eventueel ge
brek aan motivering nopens de uitzonder
lijke spoed alsnog kan herstellen door de 
omstandigheden aan te duiden die naar zijn 
oordeel dit uitzonderlijk spoedeisend ka
rakte opleverden; dat hij zich daarbij dient 
te stt men op de gegevens waarover de 
rechtl die het faillissement uitsprak des
tijds 1 3chikte; (. .. ) dat de sedertdien ver
lopen tijd daartoe geen beletsel inhoudt, nu 
de gegevens die aan de eerste rechter be
kend waren vervat liggen in het zoge
naamde verzoekschrift dat hem op 31 ja
nuari 1985 door de curator van de N.V. 
Bouwonderneming Van Ammel was voor
gelegd; ( ... ) dat in dit verzoekschrift on
der verwijzing naar de gepaste stukken 
werd aangetoond dat Achiel Van Ammel, 
Julia Theunis, de N.V. Bouwonderneming 
Van Ammel, de N.V. Verkoopkantoor Van 
Ammel en de N.V. Beleggingsmaatschap
pij Groot Hoefijzer een feitelijke vennoot
schap onder firma vormden; (. .. ) dat in dit 
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verzoekschrift eveneens de volmacht van 2 
januari 1985 ( ... )en de verkoopakte van 9 
januari 1985 ( ... )onder de aandacht van de 
rechter werd gebracht; ( ... ) dat Achiel Van 
Ammel, handelend als enig directeur van 
de N.V. Beleggingsmaatschappij Groot 
Hoefijzer Wassenaar, bij de akte van 2 ja
nuari 1985 twee notarisklerken, respectie
velijk wonende te Zele en te Hansbeke, met 
de macht om elk afzonderlijk op te tre
den, als bijzondere lastgevers heeft aan
gesteld om 'al haar onroerende goederen ge
legen in Belgie' te verkopen; ( ... ) dat deze 
akte 'in het bizonder' een over vier blad
zijden getipte lijst bevat van appartements
gebouwen, huizen, villa's, appartementen 
en gronden gelegen te Kalmthout, Turn
bout, Oud-Turnhout, Aartselaar, Berchem
Antwerpen, Antwerpen, Schelle, Kontich en 
Brasschaat; ( ... ) dat deze verkoop kon ge
beuren 'in der minne of gerechtelijk, uit de 
hand, bij openbare toewijzing of veiling, in 
de vormen, voor de prijzen, onder de las
ten, bedingen en voorwaarden aan zoda
nige persoon of person en die de lastheb
ber zal goedvinden'; ( ... ) dat de eerste 
lasthebber krachtens deze volmacht bij de 
akte die op 9 januari 1985 werd verleden 
voor notaris Bouckaert te Kalken (Laarne) 
een appartementsgebouw met garage, ge
legen te Kalmthout, heeft verkocht aan ene 
N.V. Santuario Fenix met zetel te San Jose 
in Costa Rica, en dit aan de prijs van 
12.500.000 frank, som die de verkoper bij 
het verlijden van de akte heeft verklaard te 
hebben ontvangen; ( ... ) dat aldus onmis
kenbaar het inzicht is gebleken om, wei
nige dagen na de faillietverklaring van N.V. 
Bouwonderneming Van Ammel, heel het 
onroerend bezit om te zetten in geldsom
men die zonder moeite buiten het bereik 
van de schuldeisers kunnen gebracht wor
den; ( ... ) dat het daarbij opvallend is dat 
volmacht wordt gegeven aan personen die 
woonachtig zijn in Oost-Vlaanderen om on
roerende eigendommen te verkopen die alle 
gelegen zijn in het Antwerpse waar (ei
sers) gevestigd zijn en al hun activiteiten 
verrichten; dat de lasthebbers zelfs uit de 
hand mochten verkopen en naar eigen 
goeddunken de voorwaarden mochten be
palen en de kopers kiezen; ( ... ) dat vooral 
uit deze laatste bedingen het inzicht blijkt 
om de onroerende bezittingen ten spoedig
ste en te allen prijze te gelde te maken ten 
nadele van de schuldeisers; dat dit inzicht 
reeds vlug in werkelijkheid werd omge
zet bij akte van 9 januari 1985; ( ... ) dat er 
dan ook op 31 januari 1985 uitzonderlijke 
spoed voorhanden was die de rechter er
van ontsloeg (eisers) te horen vooraleer te 

vonnissen; dat hij terecht uitspraak heeft 
gedaan op de dag zelf dat hogervermelde 
omstandigheden hem ter kennis werden ge
bracht, zelfs gelet op de mogelijkheid om 
verkorte oproepingstermijnen toe te pas
sen;( ... ) dat de beschreven werkwijze toe
liet activa te verduisteren ondanks bet feit 
dat Achiel Van Ammel en Julia Theunis 
zich in voorlopige hechtenis bevonden en 
dat sommige stukken in beslag waren ge
nom en; ( ... ) dat een dagvaarding van 
Achiel Van Ammel en Julia Theunis om 
voor de eerste rechter te verschijnen geens
zins kon beletten dat de lasthebbers ver
der zouden gaan met uit de hand te ver
kopen, zonder dat de fiscus en de 
hypotheekbewaarder hiervan op de hoogte 
werden gesteld", 

terwijl, eerste onderdeel, bet recht van 
verdediging vereist dat de schuldenaar ge
hoord wordt in zijn middelen vooraleer de 
rechtbank van koophandel beslist over zijn 
faillietverklaring; deze hoorplicht tevens 
geldt in een rechtspleging van ambtshalve 
faillietverklaring, en in dat geval niet af
hankelijk is van de ontstentenis van het 
uitzonderlijk spoedeisend karakter van de 
zaak; de term ambtshalve in zijn gebrui
kelijke zin immers niet betekent dat de be
slissing kan worden genomen zonder voor
afgaand verweer, maar wel dat de rechter 
die beslissing kan nemen zonder dat hij 
daartoe is gevorderd, het bestreden ar
rest derhalve bet verweer van eisers dat 
hun recht van verdediging miskend was bij 
hun ambtshalve faillietverklaring niet kon 
verwerpen door omstandigheden te ver
melden waaruit het bet uitzonderlijk spoed
eisend karakter van de beslissing tot fail
lietverklaring afleidt, zonder artikelen 442 
van de Faillissementswet, 6, lid 1, van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 14, lid l, van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, en het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging te 
schenden; 

tweede onderdeel, in zoverre het uitzon
derlijk spoedeisend karakter van de zaak 
de ambtshalve faillietverklaring van een 
handelaar, zonder dat deze voorafgaand in 
zijn middelen wordt gehoord, zou recht
vaardigen, aileen de rechter zelf, die de 
ambtshalve faillietverklaring uitspreekt, 
het uitzonderlijk spoedeisend karakter van 
de zaak kan beoordelen en, in voorkomend 
geval, vaststellen in de motivering van zijn 
beslissing; de rechter die over het verzet 
van de gefailleerde tegen het vonnis van 
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ambtshalve faillietverklaring, overeenkom
stig artikel 4 73 van de Faillissements
wet, uitspraak doet, en de appelrechter die 
vervolgens uitspraak doet over het hoger 
beroep tegen het vonnis op verzet aileen de 
wettigheid en de regelmatigheid van het 
vonnis van faillietverklaring kunnen on
derzoeken, en hetzij dit vonnis kunnen be
vestigen, hetzij, wanneer de eerste rech
ter ten onrechte besliste dat de 
grondvoorwaarden van het faillissement 
voorhanden waren, of in geval van een on
regelmafigheid in de rechtspleging die de 
ambtshalve faillietverklaring voorafgaat, 
beslissen dat het faillissement ten onrechte 
werd uitgesproken en dientengevolge het 
vonnis waartegen verzet werd ingesteld 
vernietigen; het verzet tegen het vonnis van 
ambtshalve faillietverklaring immers een 
derdenverzet is, welk rechtsmiddel in zulk 
geval geen devolutieve werking heeft, zo
dat de rechter op verzet geen eigen onder
zoek van de grondvoorwaarden van het fail
lissement kan verrichten, zij het aan de 
hand van de gegevens waarover de eer
ste rechter reeds beschikte, en evenmin de 
eventuele onregelmatigheden in de moti
vering van de eerste rechter kan rechtzet
ten, bijvoorbeeld door het uitzonderlijk 
spoedeisend karakter van de zaak vast te 
stellen, al zou dit laatste geschieden aan de 
hand van gegevens waarover ook de eer
ste rechter reeds beschikte; de appelrechter, 
die uitspraak doet over het hoger beroep te
gen het vonnis op verzet, over geen rui
mere bevoegdheden beschikt dan de rech
ter op verzet zelf, het arrest derhalve, door 
te overwegen dat "de rechter die uitspraak 
doet over het verzet, in eerste aanleg of in 
hoger beroep, een eventueel gebrek aan mo
tivering nopens de uitzonderlijke spoed als
nog kan herstellen door de omstandighe
den aan te duiden die naar zijn oordeel dit 
uitzonderlijk spoedeisend karakter ople
veren", en dat "hij zich daarbij client te 
steunen op de gegevens waarover de rech
ter die het faillissement uitsprak destijds 
beschikte", vervolgens de boven aange
haalde omstandigheden vast te stellen die 
het uitzonderlijk spoedeisend kenmerk van 
de zaak zouden uitmaken, en aldus het be
roepen vonnis te bevestigen, alle in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt; 

derde onderdeel, in zoverre het uitzon
derlijk spoedeisend karakter van de zaak 
de ambtshalve faillietverklaring van een 
handelaar, zonder dat deze voorafgaand in 
zijn middelen wordt gehoord, zou recht
vaardigen, deze uitzondering op de hoor
plicht beperkend moet worden uitgelegd; in 

het arrest van het Hof van Beroep te Ant
werpen van 24 mei 1988, A.R. 1332/86, dat 
door het arrest van uw Hof van 25 sep
tember 1989 werd vernietigd, door de 
appelrechters werd overwogen "dat, waar 
de wet bepaalt dat een schuldenaar ambts
halve kan failliet verklaard worden, zon
der dat de rechtbank verplicht is hem 
vooraf te horen, van deze mogelijkheid 
slechts gebruik zal gemaakt worden in
dien het nodig is op staande voet een 
faillissementsvonnis uit te spreken; ( ... ) dat 
in casu de faillietverklaring geen uitstel kon 
lijden, nu bleek dat ondanks de aanhou
ding van (eerste en tweede eisers) de rech
ten van de schuldeisers verder in gevaar 
werden gebracht, o.m. door de verkoop op 
9 januari 1985 van een appartement te
gen de prijs van 12,5 miljoen frank, die mo
gelijk was ingevolge een lastgeving d. d. 2 
januari 1985 aan twee notarisklerken om 
'te verkopen ... al haar onroerende goede
ren gelegen in Belgie'; (. .. ) dat uit de no
tariele akte van 9 januari 1985 blijkt dat 
het onroerend goed verkocht werd 'voor vrij, 
zuiver en onbelast door alle hoegenaamde 
hypothecaire lasten en inschrijvingen' en 
dat de verkopers verklaren de prijs ont
vangen te hebben; (. .. ) dat het eenvoudi
ger is een geldsom buiten bereik van de 
schuldeisers te brengen dan een onroe
rend goed, en de bewuste lastgeving en ver
koop derhalve terecht als een belangrijke 
aantasting van het gemeenschappelijk on
derpand der schuldeisers van de V.O.F. be
oordeeld werden; (. .. ) dat de eerste rech
ter het spoedeisend karakter van de 
faillietverklaring erkende, vermits hij uit
spraak deed de dag zelf dat de curator hem 
de bezwarende inlichtingen ter kennis 
bracht (31 januari 1985); (. .. ) dat da(a)r
enboven client opgemerkt dat de schulde
naar in casu de voorzorg had genomen een 
notaris te gelasten buiten de streek waar 
de goederen gelegen zijn en de schulde
naar zijn commerciele activiteiten ontwik
kelt en zijn belangen heeft"; uw Hofin zijn 
arrest van 25 september 1989 besliste dat 
deze door het Hofvan Beroep te Antwer
pen aangehaalde omstandigheden niet vol
stonden om van een uitzonderlijk spoed
eisend karakter te kunnen gewagen, het 
bestreden arrest derhalve, door op grond 
van de hoven aangehaalde overwegingen te 
besluiten tot het uitzonderlijk spoedeisend 
karakter van de zaak, hoewel de daartoe 
vermelde omstandigheden dezelfde zijn als 
deze die werden aangestipt in het arrest 
van het Hof van Beroep te Antwerp en van 
24 mei 1988, welke omstandigheden door 
uw Hof in het arrest van 25 september 
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1989 onvoldoende werden bevonden, het be
grip "uitzonderlijk spoedeisend karak
ter", dat een uitzondering op de hoorplicht 
voorafgaand aan de ambtshalve failliet
verklaring zou vormen, miskent, en dien
tengevolge artikelen 442 van de 
Faillissementswet, 6, lid 1, van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 14, lid 1, van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
recht!)n, en het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging schendt; 

vierde onderdeel, de verplichting een han
delaar in zijn middelen te horen voor:;tf
gaand aan zijn ambtshalve faillietverkHt
ring niet noodzakelijk betekent dat de 
handelaar zou worden gedagvaard bij 
gerechtsdeurwaardersexploot om te ver
schijnen op een zitting, met inachtneming 
van een - al dan niet verkorte -
dagvaardingstermijn, en evenmin dat bij 
een andere oproepingswijze dan een dag
vaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot 
enig vormvoorschrift of een termijn van ver
schijning in acht zou moeten worden ge
nomen; het de faillissementsrechter inte
gendeel vrij staat de handelaar te horen op 
de wijze die hem gelet op de omstandighe
den het meest aangewezen voorkomt; niets 
belet dat de rechter zich naar de hande
laar zelf zou begeven, bijvoorbeeld wan
neer deze zich in voorlopige hechtenis be
vindt of zich om een andere reden niet zelf 
kan verplaatsen; in zoverre het uitzonder
lijk spoedeisend karakter van de zaak de 
ambtshalve faillietverklaring van een han
delaar zonder dat deze voorafgaand in zijn 
middelen wordt gehoord, zou rechtvaardi
gen, het bestaan van dit uitzonderlijk 
spoedeisend karakter moet worden beoor
deeld in het licht van de daadwerkelijk 
voorhanden zijnde mogelijkheid tot ho
ren van de handelaar, en desnoods, in
dien een tegensprekelijk debat niet moge
lijk is, aan een beperkte uiteenzetting van 
de middelen de voorkeur moet worden ge
geven hoven de uitsluiting van de uitoefe
ning van elk recht van verdediging; het be
streden arrest derhalve, door te beslissen, 
op grond van hoven aangehaalde overwe
gingen, dat "er dan ook op 31 januari 1985 
uitzonderlijke spoed voorhanden was die de 
rechter ervan ontsloeg (eisers) te horen 
vooraleer te vonnissen; dat hij terecht uit
spraak heeft gedaan op de dag zelf dat 
hogervermelde omstandigheden hem ter 
kennis werden gebracht, zelfs gelet op de 
mogelijkheid om verkorte oproepingster
mijnen toe te passen", en dat "een dag
vaarding van Achiel Van Ammel en Julia 

Theunis om voor de eerste rechter te ver
schijnen geenszins kon beletten dat de last
hebbers verder zouden gaan met uit de 
hand te verkopen, zonder dat de fiscus en 
de hypotheekbewaarder hiervan op de 
hoogte werden gebracht", artikelen 442, 473 
van de Faillissementswet, 6, lid 1, van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 14, lid 1, van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, en het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging 
schendt: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het in het onder
dee! bedoelde arrest vaststelt : dat 1. 
de eisers Achiel Van Ammel, Julia 
Theunis en de feitelijke vennootschap 
onder firma Van Ammel op 31 januari 
1985 door de Rechtbank van Koop
handel te Antwerpen ambtshalve fail
liet werden verklaard; 2. zij v66r de 
faillietverklaring niet werden opge
roepen en niet werden gehoord; 3. op 
verzet van de eisers, dezelfde recht
bank bij vonnis van 24 april 1986 het 
verzet ongegrond heeft verklaard; 

Dat het, na te hebben overwogen 
dat "de rechter die uitspraak doet over 
het verzet, in eerste aanleg of in ha
ger beroep, een eventueel gebrek aan 
motivering nopens de uitzonderlijke 
spoed alsnog kan herstellen door de 
omstandigheden aan te duiden die 
naar zijn oordeel dit uitzonderlijk 
spoedeisend karakter opleverden; dat 
hij zich daarbij dient te steunen op de 
gegevens waarover de rechter die het 
faillissement uitsprak destijds be
schikte", oordeelt dat te dezen een uit
zonderlijke spoed was vereist en het 
beroepen vonnis bevestigt; 

Overwegende dat het recht van ver
dediging bij een ambtshalve failliet
verklaring vereist ofWel dat de schul
denaar v66r de behandeling van de 
zaak wordt opgeroepen ofwel dat de 
rechter de redenen van uitzonder
lijke spoed geeft waarom hij de schul
denaar niet oproept; 

Dat de omstandigheden van uitzon
derlijke spoed enkel door de rechter 
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die het faillissement uitspreekt, kun
nen worden aangewezen en beoor
deeld; 

Overwegende dat het verzet bedoeld 
in artikel 4 73 van de Faillissements
wet niet tot gevolg heeft dat het 
faillissementsvonnis vervalt; dat, in zo
verre de rechter het verzet ongegrond 
verklaart, de oorspronkelijke beslis
sing wordt gehandhaafd met inbe
grip van de nietigheden waardoor zij 
is aa,ngetast; 

Dat de appelrechter die een derge
lijke beslissing bevestigt, zich de nie
tigheden toeeigent van het beroepen 
vonnis; 

Overwegende dat het arrest dat 
voorbijgaat aan de exceptie van nie
tigheid door de eisers opgeworpen te
genover het vonnis gewezen op ver
zet, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het arrest ingeschreven onder 
nr. 465/90 van de algemene rol van het 
Hof van Beroep te Brussel vernieti
ging meebrengt van het arrest 
nr. 443/90 van dezelfde algemene rol, 
dat er het gevolg van is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde arresten; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

9 februari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaatcgeneraal- Ad
vocaat : mr. van Heeke. 

Nr. 80 

1 e KAMER - 9 februari 1995 

DESKUNDIGENONDERZOEK- BURGER
LIJKE ZAKEN- VOORLICHTING DOOR DER
DEN- OPROEPING VAN PARTIJEN. 

Geen wetsbepaling schrijft op straffe van 
nietigheid voor dat de deskundige die zich 
door een derde laat voorlichten, de par
tijen moet oproepen om aanwezig te zijn 
bij de verrichtingen van die derde (1). 
(Art. 973 Ger.W.) 

(MOLTI BELGIEN N.V. T. ANNICQ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0088.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1992 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Ouden
aarde; 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat uit de in het mid
del geciteerde overwegingen blijkt dat 
de appelrechter het in het onderdeel 
bedoelde verweer met opgave van re
denen verwerpt en beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechter op 
onaantastbare wijze in feite oordeelt 
dat "de deskundige zich in het kader 
van zijn contacten met de N.V. 'Sa
del' niet heeft onttrokken aan de op 
hem rustende verplichting de hem toe
vertrouwde opdracht persoonlijk uit te 
voeren"; 

Dat het onderdeel dat opkomt te
gen de beoordeling van de feiten door 
de rechter, niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

(1) Zie Cass., 8 mei 1978 (A. C., 1978, 1048). 
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Overwegende dat geen wetsbepa
ling op stra:ffe van nietigheid voor
schrijft dat de deskundige die zich door 
een derde laat voorlichten, de par
tijen moet oproepen om aanwezig te 
zijn bij de verrichtingen van die derde; 

Overwegende dat de appelrechter, 
door te beslissen dat "de deskundige 
zich in het kader van zijn contacten 
met de N.V. 'Sadel' niet heeft onttrok
ken aan de op hem rustende verplich
ting de hem toevertrouwde opdracht 
persoonlijk uit te voeren", oordeelt dat 
de deskundige op regelmatige wijze 
zijn opdracht heeft uitgevoerd en dat 
eiseres, in de loop van het deskundi
genonderzoek, in staat is geweest te
genover de deskundige verweer te voe
ren over het verslag van de N.V. Sadel 
en haar recht van verdediging heeft 
kunnen uitoefenen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenenj verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

9 februari 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Butzler en Nelissen Grade. 

Nr. 81 

1 e KAMER - 9 februari 1995 

1° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN -ALGEMEEN- DOOR PARTIJEN AANGE
VOERDE FEITEN EN REDENEN- BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE 
AANVULLEN DER REDENEN- VOORWAARDEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- DOOR PARTIJEN AANGE
VOERDE FEITEN EN REDENEN - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE 
AANVULLEN DER REDENEN- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° De rechter moet de juridische 
aard van de door de partijen aangevoerde 
feiten onderzoeken, en mag, ongeacht de 
benaming die de partijen daaraan heb
ben gegeven, de door hen aangevoerde re
denen ambtshalve aanvullen op voor
waarde dat hi} geen betwisting opwerpt 
waarvan de partijen bij conclusie het be
staan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op elementen die hem regelmatig 
zijn voorgelegd, dat hi} het voorwerp noch 
de oorzaak van de vordering wijzigt en 
dat hi} daarbij het recht van verdedi
ging van de partijen eerbiedigt (1). (Art. 
1138, 2°, Ger.W.) 

(DELOOE E.A. T. PEYS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0468.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat de rechter de ju
ridische aard van de door de partijen 
aangevoerde feiten moet onderzoe
ken, en, ongeacht de benaming die de 
partijen daaraan hebben gegeven, de 
door hen aangevoerde redenen ambts
halve mag aanvullen op voorwaarde 
dat hij geen betwisting opwerpt waar
van de partijen bij conclusie het be
staan hebben uitgesloten, dat hij en
kel steunt op elementen die hem 
regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp noch de oorzaak van de vor
dering wijzigt en dat hij daarbij het 
recht van verdediging van de partijen 
eerbiedigt; 

Overwegende dat de partijen voor de 
feitenrechter niet aanvoerden dat de 
overeenkomsten van 9 oktober 1986 
een schuldvernieuwing tot stand 
brachten waardoor een lening ont
stond; 

(1) Cass., 9 nov. 1987, A.R. nr. 7876 (A C., 1987-
88, nr. 153), en 25 juni 1990, A.R. nr. 8613 (ibid., 
1989-90, nr. 624). 
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Dat de appelrechters de partijen niet 
in de gelegenheid hebben gesteld ver
weer te voeren met betrekking tot de 
ambtshalve toegepaste schuldvernieu
wing; 

Dat het arrest aldus het recht van 
verdediging van de eisers miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

9 februari 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 82 

1e KAMER -10 februari 1995 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- BEVOEGDHEID- FAILLISSEMENT 
- CURATOR- BEHEERSFOUT. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- AL
GEMEEN- FAILLISSEMENT- CURATOR
BEHEERSFOUT. 

3° RECHTBANKEN- ALLERLEI- FAIL
LISSEMENT- CURATOR- BEHEERSFOUT
BEVOEGDHEID. 

1°, 2° en 3° De rechtbank van koophan
del is bevoegd om kennis te nemen van 
een geschil met betrekking tot de aan
sprakelijkheid van de curatoren op grand 
van een beheersfout in de uitoefening van 
hun opdracht, daar dit geschil recht
streeks uit het faillissement onstaat en de 
gegevens voor de oplossing ervan zich be
vinden in het bijzonder recht dat het stel-

sel van het faillissement beheerst. (Art. 
574, 2°, Ger.W.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. C.92.8392.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1992 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 1382, 1383, 1384, 1991, 
1992, van het Burgerlijk Wetboek, 568, eer
ste lid, 573, 1°, 574,2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 24 
maart 1975, 470, 561, van hoek III, van het 
Wetboek van Koophandel, 2 en 3 (oud), 220, 
221, 227, §§ 1 en 3, 280, van de algemene 
bepalingen inzake douane en accijnzen, ge
coiirdineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 
1977 en bekrachtigd bij de wet van 6 juli 
1978, 51, 70, 73, van de wet van 3 juli 1969 
houdende het wetboek over de belasting op 
de toegevoegde waarde gewijzigd bij de wet 
van 27 december 1977 en 10 februari 1989, 
en v66r de wijziging bij de wet van 22 de
cember 1989, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging het door eiser ingesteld hager be
roep ongegrond verklaart, dat gericht was 
tegen het vonnis d.d. 12 september 1989 
waarbij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel zich onbevoegd verklaarde om van 
de door eiser tegen verweerder ingestelde 
vordering tot betaling van de sam van 
2.087.534 F douanerechten en B.T.W. te 
kennen, en de zaak verwees naar de Recht
bank van Koophandel te Brussel, op vol
gende gronden : dat de briefwisseling die 
over een periode van ongeveer vijf jaar 
werd gevoerd tussen enerzijds Mr. X ... in 
zijn hoedanigheid van curator van de N .V. 
Forward Fashion en, anderzijds de Admi
nistratie der Douane en Accijnzen en haar 
opeenvolgende raadslieden, duidelijk het 
voorwerp van het huidig geschil aangeeft; 
dat de vraag die zich ten deze stelt is of de 
schuldvordering van de Belgische Staat uit 
hoofde van invoerrechten en B.T.W. een 
schuld is in de boedel dan wel van de hoe
del, naargelang het tijdstip waarop zij is 
ontstaan; dat het ter deze totaal onbelang
rijk is dat deze schuld van fiscale aard is; 
dat het aldus omschreven geschil recht
streeks ontstaat uit het faillissement en de 
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gegevens voor de oplossing ervan zich be
vinden in het bijzonder recht dat het stel
sel van het faillissement beheerst, zodat het 
overeenkomstig artikel574, 2°, Ger.W. be
hoort tot de bevoegdheid van de Recht
bank van Koophandel; dat de Belgische 
Staat in de besluiten na tussenarrest vaag 
blijft omtrent de rechtsgrond van zijn vor
dering gericht tegen Mr. X ... in eigen naam; 
dat vaststaat dat Mr. X... de bewuste 
textielgoederen in geen geval in eigen naam 
en voor eigen rekening heeft ingevoerd en/of 
verkocht, maar hierbij enkel heeft gehan
deld in zijn hoedanigheid van curator; dat 
de Belgische Staat die beweert bepaalde 
rechten niet te hebben kunnen innen in
gevolge de houding van de curator, tegen 
deze laatste enkel een quasidelictuele vor
dering kan instellen op grond van een fout 
in de uitoefening van het hem opgedra
gen gerechtelijk mandaat; dat dergelijke 
vordering die gericht is tegen de curator 
persoonlijk overeenkomstig artikel574, 2°, 
Ger.W. eveneens behoort tot de bevoegd
heid van de Rechtbank van Koophandel nu 
de bepalingen die het beheer van het fail
lissement regelen en de rechten, verplich
tingen en bevoegdheden van de curator om
schrijven, tot het faillissementsrecht 
behoren; dat uit hetgeen voorafgaat volgt 
dat de eerste rechter zich terecht onbe
voegd heeft verklaard en de zaak verzon
den heeft naar de Rechtbank van Koop
handel te Brussel, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de door eiser tegen ver

weerder in persoonlijke naam ingestelde 
vordering tot voorwerp heeft de betaling 
van de som van 2.087.596 F ontdoken in
voerrechten en B.T.W. belasting omdat ver
weerder als curator van de N.V. Forward 
Fashion met het oog op verwerking inge
voerde goederen zonder betaling van in
voerrechten en B.T.W. belasting verkocht 
heeft ; dat enerzijds deze vordering niet 
rechtstreeks ontstaan is uit het faillisse
ment van de N.V. Forward Fashion; dat 
deze vordering ontstaan is uit de fiscale 
fraude door verweerder gepleegd en even
zeer zou ontstaan zijn buiten alle faillis
sement om, zodat de Rechtbank van Koop
handel ten onrechte als bevoegd werd 
beschouwd (schending van art. 574, 2°, 
Ger.W., 220, 221, 257, §§ 1 en 3, 280 van 
het K.B. van 18 juni 1975, 51, 70, 73 van 
de wet van 3 juli 1969); dat anderzijds de 
gegevens voor de oplossing van dit geschil 
niet behoren tot het bijzonder recht van het 
faillissement; dat integendeel de oplos
sing van het geschil voornamelijk beheerst 
wordt door de regelen van gemeen recht in-

zake aansprakelijkheid en de orgaan
theorie, gekoppeld aan de fiscale aard der 
inbreuken; dat de regelen inzake de be
voegdheid van de curator van bijkomend 
belang zijn, zodat de Rechtbank van Koop
handel ten onrechte als bevoegd beschouwd 
werd (schending van art. 574, 2°, Ger.W., 
470 Faillissementswet, 1382, 1383, 1384, 
1191, 1192, B.W., 220,221,257, §§ 1 en 3, 
280 van het K.B. van 18 juni 1975, 51, 70, 
73, van de wet van 3 juli 1969); dat de na
tuurlijke rechter over deze vordering be
treffende ontdoken invoerrechten en B.T.W. 
belasting de burgerlijke rechter is en deze 
bevoegdheid als van openbare orde wordt 
beschouwd; dat daarbij eiser noch verweer
der, optredend in persoonlijke naam, han
delaar is zodat in elk geval de Rechtbank 
van Koophandel ten onrechte bevoegd ver
klaard werd (schending van art. 568, eer
ste lid, 573, 1° , Ger.W., 280 van het K.B. 
van 18 juli 1975), 

zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de Belgische Staat de curator ver
wijt bepaalde rechten niet te hebben 
kunnen innen ingevolge de houding 
van de curator en vaststelt dat eiser op 
die grond "enkel een quasi-delictuele 
vordering (tegen de curator) kan in
stellen"; 

Dat het arrest oordeelt dat het een 
geschil betreft over het faillissements
beheer en de aansprakelijkheid van de 
curator; 

Overwegende dat de bepalingen die 
het beheer en de vere:ffening van het 
faillissement beheersen en de rech
ten, verplichtingen en bevoegdheden 
van de curator omschrijven, neerge
legd zijn in de Faillissementswet; 

Dat het geschil met betrekking tot 
de aansprakelijkheid van de cura
tors op grond van een beheersfout in 
de uitoefening van hun opdracht al
dus rechtstreeks uit het faillissement 
ontstaat en de gegevens voor de op
lossing ervan zich bevinden in het bij
zonder recht dat het stelsel van het 
faillissement beheerst; 
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Dat derhalve de rechtbank van 
koophandel, krachtens artik.el574, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd 
is om van het geschil kennis te ne
men; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het stuk dat ter gri:ffie van 
het Hof werd neergelegd buiten de bij 
de artikelen 1079 en 1087 van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalde termijn, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

10 februari 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. Houtekier en Geinger. 

Nr. ss 

1e KAMER -10 februari 1995 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GE
SCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN- BE
PALINGEN VAN EEN RICHTLIJN E.G.-RAAD
ARTT. 100 EN 189 E.G.-VERDRAG- GEEN VER
MELDING- ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
MID DEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- ALGEMEEN- GROND VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID- ONDERZOEK VAN RET 
MIDDEL- ONDERLING VERBAND- GEVOLG. 

3o EUROPESE UNIE- PREJUDICIELE GE
SCHILLEN -ART. 177 E.G.-VERDRAG- BEPA
LINGEN VAN EEN RICHTLIJN E.G.-RAAD 
VRAAG OM UITLEGGING. 

4 o BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- AFTREK VAN BE
LASTING- INVESTERINGEN BESTEMD VOOR 
HET BEDRIJF - GEEN INGEBRUIKNEMING 
DOOR TOEDOEN VAN DERDEN- ARTT. 17, § 2, 
RICHTLIJN 6, 77/388 E.G.-RAAD VAN 17 MEl 1977 

- VRAAG OM UITLEGGING- VERPLICHTING 
VOOR HET HOF VAN CASSATIE. 

1 o Aan art. 1080 Ger. W, in zoverre dit voor
schrijft in het verzoekschrift tot cassatie 
de wettelijke bepalingen te vermelden 
waarvan schending wordt aangevoerd, 
wordt voldaan wanneer weliswaar geen 
schending wordt aangevoerd van de artt_ 
100 en 189 E. G.-Verdrag, maar de aan
gevoerde schending van de aangehaalde 
bepalingen van de E. G. -richtlijn en van 
het W.B. T. W. volstaat om tot vernieti
ging te leiden van de bestreden beslis
sing (1). (Art_ 1080 Ger.W.) 

2° De tegen een middel opgeworpen grand 
van niet-ontvankelijkheid kan niet wor
den aangenomen wanneer het onder
zoek ervan onafscheidbaar is van het on
derzoek van het middel (2). (Art_ 1080 
Ger.W) 

3° en 4° Wanneer voor het Hofvan Cassa
tie een vraag rijst in verband met de uit
legging van een bepaling van een richt
lijn van de Raad, met name de vraag 
naar de draagwijdte van art. 17.2 van de 
Zesde Richtlijn 77 I 388 E. G. Raad van 17 
mei 1977 betreffende de harmonisatie van 
de wetgevingen der Lid-Staten inzake om
zetbelasting (Gemeenschappelijk stelsel 
van belasting over de toegevoede waarde : 
uniforme grondslag), verzoekt het Hof, in 
de regel, het Hof van Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen daarover bij 
wijze van prejudiciele beslissing uit
spraak te doen. (Art. 177 E.G.-Verdrag; 
art_ 45, § 1, W.RT.W; artt_ 1 en 2 K.B_ nr_ 
3 van 10 dec. 1969.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. GHENT COAL TERMINAL N.V.) 

ARREST 

(AR. nr_ C.93.0072.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestr,e
den arrest, op 26 oktober 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Zie Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5999 (A. C., 
1987-88, nr. 344). 

(2) Cass., 23 nov. 1987, A.R. nr. 7854 (A. C., 
1987-88, nr. 175). 
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Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel17, hoofdzakelijk § 2 ini
tio en litt. a, van de Zesde Richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen, 
van 17 mei 1977, betreffende de harmoni
satie van de wetgevingen der Lid-Staten in
zake omzetbelasting - Gemeenschappe
lijk stelsel van belasting over de toe
gevoegde waarde: uniforme grondslag (77/ 
388/EEG), Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen van 13.6.1977; van 
artikel45, § 1, 47 en 48, § 2, van de wet 
van 3 juli 1969 houdende invoering van het 
wetboek van de belasting op de toegevoegde 
waarde, deze bepalingen zoals aangevuld 
bij de wet van 27 december 1977, en van de 
artikelen 1, § 1, 2,1" en 6 tot en met 11, in
zonderheid art. 6, art. 8.1, en art. 10, van 
het koninklijk besluit nr. 3 van 10 decem
ber 1969 met betrekking tot de aftrek
regeling voor de toepassing van de belas
ting over de toegevoegde waarde, deze 
artikelen zoals zij gewijzigd werden resp. 
bij de koninklijke besluiten van 31 maart 
1978 en 17 oktober 1980- al deze tek
sten zoals zij van kracht waren v66r het in 
werking treden van de wet van 28 decem
ber 1992, 

doordat het arrest, na de stelling van ei
ser te hebben samengevat, overweegt : 

"Door deze stelling op te houden geeft (ei
ser) aan de inhoud van artikel45, § 1, in
zonderheid aan de woorden 'voor zover hij 
die goederen en diensten gebruikt voor het 
verrichten van: .. .', een grotere draag
wijdte dan welke zij hebben en maakt de 
(eiser) de bepalingen van het K.B. nr. 3 van 
10 december 1969 totaal ondergeschikt aan 
het in artikel 45, § 1, voormeld. 

Artikel1 van het K.B. nr. 3 voegt aan ar
tikel45, § 1, Wb. BTW een belangrijke pre
cisering toe, door te bepalen dat de belas
tingplichtige de belasting in aftrek mag 
brengen die werd geheven van goederen en 
diensten 'die hij bestemt' voor het verrich
ten van handelingen onderworpen aan de 
BTW (zie BTW-Handleiding van het Mi
nisterie van Financien, nr. 335). 

Overeenkomstig artikel45, § 1, Wb. BTW 
mag de belastingplichtige 'Op de belas
ting die hij verschuldigd is ter zake van de 
door hem verrichte leveringen en dien
sten' in aftrek brengen de belasting gehe
ven van de aan hem geleverde goederen en 
diensten en van de door hem ingevoerde 
goederen, voor zover hij die goederen en 
diensten gebruikt voor het verrichten van : 

1. handelingen onderworpen aan de be
lasting; 

2 .... 

Artikel1 van het K.B. nr. 3 voegt aan ar
tikel 45, § 1, Wb. BTW een belangrijke pre
cisering toe, door te bepalen dat de belas
tingplichtige de belasting in aftrek mag 
brengen die werd geheven van goederen en 
diensten 'die hij bestemt' voor het verrich
ten van handelingen onderworpen aan de 
BTW (zie BTW-Handleiding van het Mi
nisterie van Financien nr. 335). 

Nr. 336 van zelfde BTW-Handleiding ver
meldt als beoordelingscriterium : 'de ver
moedelijke bestemming van de ontvan
gen goederen en diensten'. Aftrek wordt 
toegepast en wordt dus toegelaten voor zo
ver de ontvangen goederen en diensten 'val
gens de normale gang van zaken' bestemd 
zijn voor het verrichten van handelingen 
onderworpen aan de BTW. 

Dat die aftrek maar een voorlopig recht 
zou zijn blijkt niet. 

Zoals hoger reeds vermeld wordt er niet 
betwist dat bijaldien de akte van ruiling 
niet was tussengekomen, kwestige goede
ren waarvan aftrek van BTW werd ge
daan normalerwijze bestemd waren voor 
het stellen van belastbare handelingen. Die 
ruiling was door (verweerster) niet vooraf 
voorzien, noch gepland, en zo zij op con
sensuele basis is afgesloten, blijkt uit de 
overliggende stukken dat zij met zachte 
dwang is tot stand gekomen en voor de 
(verweerster) bedrijfsmatig niet uit de weg 
te gaan, aldus zelfs voor haar een econo
mische overmacht vormende. 

De samenlezing van artikel 45, § 1, Wb. 
BTW en de artikelen 1 en 2 van het K.B. 
nr. 3 voormeld doen besluiten dat het recht 
op aftrek van de BTW afhankelijk is van de 
'vermoedelijke' bestemming volgens de nor
male gang van zaken op het ogenblik dat 
de aftrek wordt gedaan. Het recht op af
trek moet worden toegestaan indien er dan 
objectief kon worden vastgesteld dat er be
lastbare handelingen zullen (zouden) wor
den gesteld. 

Nu het recht op aftrek ingevolge arti
kel 2 van het K.B. nr. 3 voormeld ontstaat 
op het tijdstip waarop de belasting ver
schuldigd is krachtens de artikelen 17 en 
22 van het Wb. BTW, dit is op het ogen
blik van de levering, heeft (verweerster) te
recht de aftrek van de BTW alsdan toege
past. Het recht op aftrek was dan 
gevestigd, en moet op dat ogenblik beoor
deeld worden, nu alsdan volgens de nor
male gang van zaken, dit is v66r de rui
ling, die investeringsgoederen waarvan 
aftrek van BTW werd gedaan, zouden ge
bruikt worden voor het verrichten van be
lastbare handelingen. 
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Wanneer achterafblijkt dat wijziging is 
ingetreden in de factoren die aan de bere
kening van de aftrek ten grondslag lig
gen, wat in casu het geval was, nu inge
volge de akte van ruiling de normaal 
gegeven bestemming zich niet kon verwe
zenlijken, dringt zich als enig correctief de 
herziening opals bepaald bij artikel48, § 
2, wb. BTW en nader gepreciseerd in het 
K.B. nr. 3 reeds voormeld (artt. 6 en 10). 

De door (verweerster) uitgevoerde 
investeringswerken ter Imsakkerlaan waar
van aftrek van BTW werd gedaan zijn door 
het K.B. nr. 3 vatbaar voor herziening nu 
in artikel6 ervan voorkomen :'de licha
melijke, roerende of onroerende goederen 
die bestemd zijn om op een duurzame wijze 
te worden gebruikt als werkinstrumenten 
of exploitatiemiddelen' en nu het artikel10, 
4e, van dit K.B. stelt dat die herziening 
moet gebeuren wanneer het bedrijfsmid
del ophoudt in de onderneming te bestaan, 
welke twee voorwaarden zich ter zake heb
ben verwezenlijkt. Er was dus principieel 
aanleiding om tot herziening over te gaan", 

terwijl de wettekst, zowel van de com
munautaire als van de nationale wetge
ver, het recht op aftrek uitdrukkelijk ver
bindt aan het effectief gebruik van de 
bedoelde investeringen in het bedrijf van de 
betrokken belastingplichtige, 

dat een louter inzicht of bestemming, 
wanneer daaraan nooit enig begin van uit
voering wordt gegeven, niet met gebruik 
kan gelijkgesteld worden, 

dat uit de uitspraak van de feitenrechter 
blijkt dat de bedoelde investeringen nooit 
effectief gebruikt werden in de onderne
ming van verweerster; dat deze investe
ringen aldus blijken buiten de werkings
sfeer van de belasting over de toegevoegde 
waarde te zijn gebleven, en derhalve op 
geen enkel ogenblik een recht op aftrek 
hebben doen ontstaan; dat overmacht hier
bij geen rol speelt; 

en terwijl de bepalingen van het konink
lijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 de 
uitvoering van artikel 45, § 1, van de wet 
enkel regelen voor de gevallen waarin het 
recht op aftrek principieel kan erkend wor
den; 

Waaruit blijkt dat het arrest ten on
rechte aanneemt dat verweerster, ten tijde 
van de realisatie van de besproken inves
teringen, een definitief recht had op af
trek van de op die investeringen slaande 
belasting op de toegevoegde waarde (scherr
ding van artikel 45, § 1, van het BTW
wetboek en van artikel17, § 2, litt. a, van 
de zesde EEG-Richtlijn); dat het arrest ten 

onrechte aan dit artikel45, § 1, een exten
sieve interpretatie gegeven heeft met ver
wijzing naar de artikelen 1 en 2 van het ko
ninklijk besluit van 10 december 1969, die 
geen toepassing kunnen vinden wanneer 
het principieel recht op aftrek niet kan er
kend worden (schending van deze artike
len), 

en waaruit tevens ook blijkt dat het ar
rest ten onrechte toepassing heeft gemaakt 
van de bepalingen betreffende de herzie
ning van de aftrek (schending van artikel 
48, § 2, van het meervermeld wetboek en 
van de artikelen 6 tot 11 van het konink
lijk besluit nr. 3 van 10 december 1969), 

en terwijl, tenslotte, indien over de boven
vermelde interpretatie van de Belgische wet 
enige twijfel bestond, de betekenis van de 
wettelijke regel afhankelijk is van de in
terpretatie van artikel 17, § 2, litt. a, van 
de Zesde Richtlijn inzake BTW van 17 mei 
1977, zodat het geschil overeenkomstig ar
tikel 177 van het Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap het voorwerp moet 
uitmaken van een prejudiciele vraag, ge
richt aan het Hofvan Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen, met volgende in
houd: 

1. Moet artikel 17, § 2, litt. a van de 
Zesde Richtlijn van de Raad, van 17 mei 
1977, zo begrepen worden dat het recht op 
aftrek ontstaat en blijft bestaan voor de 
BTW op investeringen, die - al wezen zij 
oorspronkelijk bestemd om te dienen in de 
onderneming van een belastingplichtige -
nooit effectief door deze onderneming in ge
bruik werden genomen? Of moet deze be
paling zo begrepen worden dat, wanneer de 
oorspronkelijk vastgestelde bestemming 
nooit een begin van uitvoering gekregen 
heeft, de bedoelde investeringen volledig 
buiten de werkingssfeer van de belasting 
over de toegevoegde waarde blijven? 

2. Kan bovendien het antwoord op deze 
vraag bei:nvloed worden door het al of niet 
bestaan van overmacht? Zo ja, is dan het te 
hanteren begrip overmacht te verstaan als 
de druk van een omstandigheid die zich 
voordoet buiten het toedoen van de belas
tingplichtige en waarvan hij de gevolgen 
niet kan vermijden, alle diligentie ten spijt? 
Ofkan een verandering in de inzichten van 
de belastingen op grond van economische 
drukking uitgeoefend door derden aan dit 
begrip overmacht beantwoorden?: 

Over de door verweerster opgewor
pen gronden van niet-ontvankelijkheid 
van het middel : 1. het middel voert 
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geen schending aan van de artikelen 
100 en 189 van het E.G.-Verdrag: 

Overwegende dat het middel scherr
ding aanvoert zowel van de Zesde 
Richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 
in haar artikel 17, §2, als van de re
levante artikelen van het B.T.W.
Wetboek; dat het middel de artike
len van het E.G.-Verdrag niet vermeldt 
die de bevoegdheid van de Gemeen
schap omschrijven de wetgeving te 
harmoniseren en die de werking van 
de richtlijnen bepalen; 

Dat daaruit evenwel niet volgt dat 
het middel dienaangaande niet ont
vankelijk zou zijn; 

Dat immers, hoewel artikel 1080 
van het Gerechtelijk Wetboek ver
eist dat in het verzoekschrift tot cas
sa tie de wettelijke bepalingen wor
den vermeld waarvan de schending 
wordt aangevoerd, eiser te dezen niet 
betoogt dat de artikelen 100 en 189 
van het Verdrag zouden zijn geschon
den en de schending van de genoemde 
bepalingen van de richtlijn en van het 
B.T.W.-Wetboek volstaat om tot ver
nietiging te leiden als het middel ge
grond is; 

Dat de grond van niet
ontvankelijkheid moet worden ver
worpen; 

2. eiser voert geen schending aan 
van artikel107 (oud) van de Grond
wet: 

Overwegende dat, volgens ver
weerster, artikel 107 (oud) van de 
Grondwet als geschonden wetsbepa
ling moest worden aangewezen nu het 
recht op aftrek verantwoord is op 
grond van de artikelen 1 en 2 van het 
koninklijk besluit nr. 3 en de grieven 
van eiseres hierop neerkomen dat de 
appelrechters ten onrechte dit konink
lijk besluit hebben toegepast terwijl dit 
koninklijk besluit in strijd is met het 
B. T. W.-Wetboek; 

Overwegende dat de grond van niet
ontvankelijkheid nauw verbonden is 
met de grond van de zaak en niet af
zonderlijk kan worden onderzocht; 

Over het middel zelf : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat : 1. verweerster in 1980 gron
den kocht in de havenzone van Gent; 
2. verweerster op die gronden 
investeringswerken uitvoerde en on
middellijk de B.T.W. in mindering 
bracht in haar B.T.W..-aangifte voor de 
periode tussen 1 januari 1981 en 31 
december 1983; 3. op initiatiefvan de 
stad Gent, verweerster de gekochte 
gronden ruilde op 1 maart 1983 en, in
gevolge deze ruiling, de investerings
werken die zij had laten uitvoeren 
nooit gebruikte; 

Dat het arrest oordeelt, zonder des
wege te worden bekritiseerd, dat de 
ge'investeerde goederen normaler
wijze bestemd waren voor het stel
len van belastbare handelingen, dat de 
ruiling door verweerster niet vooraf 
voorzien, noch gepland was, voor ver
weerster bedrijfsmatig niet uit de weg 
te gaan en zelfs voor haar een econo
mische overmacht vormde; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel45 van het B.T.W.-wetboek, de be
lastingplichtige op de belasting die hij 
verschuldigd is ter zake van de door 
hem verrichte leveringen en diensten, 
in aftrek mag brengen de belasting ge
heven van de aan hem geleverde goe
deren en verleende diensten en van de 
door hem ingevoerde goederen, voor 
zover hij de goederen en diensten ge
bruikt; 

Dat dit artikel voor een deel de im
plementatie is van de Zesde Richt
lijn van de Raad van 17 mei 1977; dat, 
teneinde de rechtszekerheid en de een
vormigheid van het recht te handha
ven, het nationale recht moet wor
den uitgelegd in het licht van de 
bewoordingen en het doel van de richt
lijn, ook al heeft de richtlijn krach
tens het E.G.-Verdrag geen directe 
werking; 

Dat, krachtens artikel 17.1 van de 
bedoelde Richtlijn, het recht op af
trek ontstaat op het tijdstip waarop de 
aftrekbare belasting verschuldigd 
wordt; dat, krachtens artikel17.2 van 
de Richtlijn, de belastingplichtige van 
de door hem verschuldigde belasting 
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mag aftrekken de belasting over de 
toegevoegde waarde, welke verschul
digd of voldaan is voor de hem door 
een andere belastingplichtige gele
verde of te leveren goederen en voor de 
te zijnen behoeve door een andere be
lastingplichtige verrichte ofte verrich
ten diensten, voor zover de goederen 
en diensten worden gebruikt voor be
lastbare handelingen; 

Dat aldus de vraag rijst of artikel 
17.2 van de richtlijn zo begrepen moet 
worden dat het recht op aftrek blijft 
bestaan voor de belasting op de toe
gevoegde waarde op investeringen die 
oorspronkelijk bestemd waren om te 
dienen in de onderneming maar door 
de onderneming nooit effectief in ge
bruik werden genomen; 

Overwegende dat in de huidige 
stand van de rechtspleging, het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen krachtens artikel 177 van 
het E.G.-Verdrag over deze vraag bij 
wijze van prejudiciele beslissing uit
spraak moet doen; 

Om die redenen, stelt de uitspraak 
uit tot het Hofvan Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen bij wijze van 
prejudiciele beslissing over devol
gende vraag uitspraak heeft gedaan : 
"Moet artikel 17 van de Zesde Richt
lijn van de Raad van 17 mei 1977 be
treffende de harmonisatie van de wet
gevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting aldus worden uitge
legd dat het recht op aftrek blijft be
staan voor de belasting op de toege
voegde waarde op investeringen, die 
oorspronkelijk bestemd waren om te 
dienen in de onderneming, maar bui
ten de wil van de onderneming door 
deze laatste nooit effectief in gebruik 
werden genomen ?" houdt de kosten 
aan. 

10 februari 1995 -1 ekamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. Claeys Bouuaert en Van Om
meslaghe. 

Nr. 84 

1e KAMER- 10 februari 1995 

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIE
NING VOOR HET HOF VAN BEROEP- HOF VAN 
BEROEP- BEVOEGDHEID. 

Wanneer het hof van beroep in eerste en 
laatste aanleg het beroep van de belas
tingplichtige moet behandelen, moet en 
mag het in feite en in rechte uitspraak 
doen, doch enkel binnen de perken van 
het aanhangig gemaakte geschil (1). (Art. 
278 W.I.B., thans art. 377 W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F.93.0017.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1992 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel278 van het Wetboek de'r 
Inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest de aan
slag in zijn geheel teniet doet, 

terwijl appellant in zijn bezwaarschrift en 
in zijn tot het Hof gericht verzoekschrift en
kel de vernietiging van de aanslag heeft ge
vraagd in de mate dat een alimentatie van 
4.000 BEF per maand niet in mindering 
van de inkomsten werd gebracht, zodat het 
Hof, door de aanslag voor zijn totaliteit te 
vernietigen, de perken van het aanhan
gig gemaakt geschil te buiten is gegaan en, 
derhalve, art. 278 W.I.B. heeft geschon
den: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 278, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964), 
de belastingplichtige van de beslissin
gen van de directeurs der belastin
gen en van de gedelegeerde ambtena
ren, getroffen krachtens de artikelen 

(1) Zie Cass., 16 sept. 1994, A.R. nr. 
F.92.2008.N (A. C., 1994, nr. 384); Cass., 4 feb. 
1993, A.R. nr. F.1993.N (A. C., 1993, nr. 76), en 
Cass., 18 jan. 1990, A.R. nr. 101l.F (A. C., 1989-
90, nr. 314). 
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267, 268 en 277, een voorziening kan 
indienen bij het hof van beroep in 
wiens gebied het kantoor gelegen is 
waar de belasting is of moet worden 
ge'ind; 

Overwegende dat het hof van be
roep dat in eerste en laatste aanleg het 
beroep van de belastingplichtige moet 
behandelen, enkel binnen de perken 
van het aanhangig gemaakte geschil, 
in feite en in rechte uitspraak moet en 
mag doen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat zowel het bezwaar als het 
beroep tegen de beslissing van de di
recteur, waarbij het bezwaar werd af
gewezen, weliswaar betrekking heb
ben op de aanslag in de personen
belasting, kohierartikel 7706961, 
aanslagjaar 1986, gemeente Ever
gem, maar enkel in zover bij het op
maken van de aanslag geen rekening 
werd gehouden met de alimentatie die 
de verweerders hebben betaald aan de 
moeder van verweerder; 

Overwegende dat het hof van be
roep de voorziening ontvankelijk en 
gegrond verklaart, de aanslag voile
dig teniet doet en de terugbetaling be
vee It van "de op grond van die aan
slag eventueel reeds ge'inde sommen, 
meer de moratoriumintresten"; dat het 
aldus de aangewezen wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
de voorziening ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

10 februari 1995 -1e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal. 

Nr. 85 

2e KAMER- 10 februari 1995 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- ALGEMEEN- 'IEGENSTRIJ
DIGHEID IN DE REDENEN- BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE -
BELASTINGZAKEN -I!IIPLICIETE AANVOERING. 

3° BEWIJS- BELASTINGZAKEN- GESCiffiiF
TEN- BEWIJSWAARDE - FEITELIJKE GEGE
VENS EN OVERGELEGDE STUKKEN- MISKEN
NING VAN BEWIJSKRACHT. 

1 o Er kan slechts tegenstrijdigheid be
staan tussen redenen, welke in de bestre
den beslissing worden aangehaald. (Art. 
149 Ger.W.) 

2° De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een impliciete aanvoering van een 
conclusie. (Art. 149 Ger.W.) 

3o Noch de bewijskracht van de aange
voerde feitelijke gegevens en overgelegde 
stukken, noch de artt. 248 en 257 WI.B. 
worden miskend door de rechter die aan 
deze gegevens en stukken een andere 
bewijswaarde toekent dan die welke in 
conclusie wordt voorgestaan. (Artt. 248 en 
257 W.I.B., thans artt. 342 en 352 WI.B. 
1992.) (1) 

(BECKERS 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN ANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F.93.0117.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het tweede middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel een 

reden aanhaalt die in het arrest niet 

{1) Zie Cass., 12 dec. 1994, A.R. nr. S.94.67.F 
(A.C., 1994, nr. 550). 
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voorkomt, zodat de beweerde tegen
strijdigheid met andere redenen van 
het arrest niet bestaat; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest niet op 

een impliciete aanvoering van eiser 
hoefde te antwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat het arrest een an
dere dan de door eiser voorgestane 
bewijswaarde toekent aan de door hem 
in zijn conclusie aangevoerde feite
lijke gegevens en aan de door hem 
overgelegde stukken; dat het aldus 
noch de bewijskracht van de vermelde 
akten noch de in het onderdeel aan
gewezen rechtsregels betreffende het 
bewijs miskent; 

Dat eiser voor het overige opkomt 
tegen de beoordeling van feiten door de 
appelrechters; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

10 februari 1995 -1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaten: mrs. Claeys Bouuaert; J. Bouve
roux en L. Poelmans, Antwerpen . 

Nr. 86 

3e KAMER- 13 februari 1995 

1° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING- 'lDEKENNINGSVOORWAARDEN- UIT
SLUITING- BESLISSING WERKLOOSHEIDS
INSPECTEUR- MAATREGEL- AARD. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
-NON BIS IN IDEM- 'lDEPASSING- WERK
LOOSHEID- 'lDEKENNINGSVOORWAARDEN
UITSLUITING- BESLISSING WERKLOOSHEIDS
INSPECTEUR- MAATREGEL- GEVOLG. 

1 o Het ontzeggen van het recht op werk
loosheidsuitkeringen wegens het niet be
schikbaar zijn voor de arbeidsmarkt op 
grand van art. 131, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit 1963 is een maat
regel die genomen wordt ten aanzien van 
de werknemer die aan de voorwaarden 
van toekenning van werkloosheidsuitke
ring niet voldoet en mitsdien geen recht 
op die uitkeringen heeft (1). 

2° Het algemeen rechtsbeginsel "non bis in 
idem" geldt niet voor de maatregel gena
men op grand van art. 131, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit 1963 (2). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. TRIEST) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0056.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1994 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : schending van de ar
tikelen 131, § 1, eerste lid, 133, eerste en 
vierde lid, 172, 17 4 en 210 van het K.B. van 
20 december 1963, ( ... )en van het alge
meen rechtsbeginsel "non bis in idem"; 

doordat het arrest het hoger beroep ont
vankelijk doch ongegrond verklaarde op 
grond van de volgende overwegingen "( ... ) 
in casu dient alleen onderzocht ofhet ada
gium 'non bis in idem' al dan niet van toe
passing is, m.a.w. of er over een en de
zelfde feitelijkheid niet een tweede maal 
werd geoordeeld. ( ... ) Dat echter het uni
verseel karakter van dit adagium maakt 
dat de toepassing ervan niet wordt be
perkt tot het strafrecht; het adagium is ook 
van toepassing op het sanctioneringsrecht, 

(1) Zie Cass., 26 sept. 1977, J.T.T., 1978, 192, 
met conclusie adv.-gen. Lenaerts. 

(2) P. PALSTERMAN, "L'application de l'adage non 
bis in idem en matiere de securite sociale et par
ticulierement d'assurance-chomage", in Soc.Kron., 
1990, blz. 317 e.v. 



Nr. 86 HOF VAN CASSATIE 169 

waartoe de reglementering op de werkloos
heid ongetwijfeld behoort. Dat derhalve 
dient onderzocht ofhet naleven van arti
kel174 van het K.B. van 20.12.1963 een 
loutere ontvankelijkheidsvereiste is, dan 
wel of het onderzoek of de pleegvormen 
voorzien in dit artikel al dan niet geres
pecteerd werden, een beoordeling over de 
grond uitmaakt; dat uit het dispositief van 
het arrest van dit Hof d.d. 10.5.1991 blijkt 
dat de beoordeling van de feitelijkheden 
i.v.m. de onbeschikbaarheid (art. 131) werd 
ontvankelijk verklaard, doch dat de nie
tigheid van de beslissing op grond van ar
tikel174 van het K.B. van 20.12.1963 werd 
vastgesteld, wat impliceert dat het nale
ven van de vormvereisten van artikel174 
geen louter vereiste van ontvankelijkheid 
van de vordering aanbelangt, doch insluit 
dat er over de grond van de zaak geoor
deeld werd, waarop als dusdanig niet kan 
worden teruggekomen" (vierde en vijfde 
bladzijde van het arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, het beginsel "non 
bis in idem" een algemeen rechtsbeginsel 
is dat ertoe strekt te verhinderen dat een
zelfde persoon voor dezelfde feiten een 
tweede maal vervolgd zou worden; lit al
gemeen rechtsbeginsel aldus een asr ct van 
het strafrechtelijk gezag van gewi.i :ie uit
maakt, naast het adagium "res iudi ,ata pro 
veritate habetur" dat de mate uitdrukt 
waarin het gewijsde bindend is voor de 
rechter die uitspraak moet doen in een an
der geding; de exceptie van strafrechte
lijk gewijsde een andere grondslag heeft 
dan het gezag van gewijsde in het privaat
rechtelijk procesrecht wat vervat ligt in de 
artikelen 23 tot en met 28 van het Gerech
telijk Wetboek; het algemeen rechtsbegin
sel "non bis in idem" derhalve slechts op die 
bepalingen van de werkloosheids
reglementering van toepassing kan zijn 
waarbij een sanctie wordt opgelegd; de wet
gever terzake van de werkloosheids
reglementering in het K.B. van 20 decem
ber 1963 een duidelijk onderscheid heeft 
gemaakt tussen de voorwaarden van toe
kenning van werkloosheidsuitkeringen (af
deling II, hoofdstuk I van dit K.B.) ener
zijds en de administratieve sancties 
(afdeling III, hoofdstuk II van dit K.B.) 
evenals de strafbepalingen (Hoofdstuk IV 
van dit K.B.) anderzijds; in casu de getrof
fen maatregel niet van strafrechtelijke aard 
is noch een administratieve sanctie uit
maakt daar hij er louter toe strekt terug
betaling te bekomen van werkloosheids
uitkeringen die verweerster onrechtmatig
heeft ontvangen (artikel210 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963) daar 

zij een voorwaarde van toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen nl. geldig inge
schreven te zijn als werkzoekende (arti
kel131 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963) niet vervulde; de getrof
fen maatregel bijgevolg geen "sanctione
ring'' inhield zodat het beginsel "non bis in 
idem" geen toepassing kon vinden; 

zodat het arbeidshof, door het beginsel 
"non bis in idem" niettemin toe te pas
sen, ter zake van bepalingen van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 die 
geen sancties betreffen, het beginsel "non 
bis in idem" heeft geschonden; tevens de ar
tikelen 131, §1, eerste lid, 133, eerste en 
vierde lid, 172, 17 4 en 210 van het K.B. van 
20 december 1963 heeft geschonden in zo
verre deze artikelen van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 geen sancties 
uitmaken doch respectievelijk ressorte
ren onder de wettelijke voorwaarden van 
toekenning van werkloosheidsuitkering (ar
tikelen 131 en 133), de algemene bepalin
gen van toekenning van werkloosheidsuit
kering (artikelen 172 en 17 4) en de 
uitbetaling van werkloosheidsuitkering (ar
tikel 210) : 

Overwegende dat het ontzeggen van 
het recht op werkloosheidsuitkering 
wegens het niet beschikbaar zijn voor 
de arbeidsmarkt, op grond van arti
kel 131, eerste lid, van het Werk
loosheidsbesluit van 20 december 
1963, een maatregel is die genomen 
wordt ten aanzien van de werknemer 
die aan de voorwaarden van toeken
ning van de werkloosheidsuitkerin
gen niet voldoet en mitsdien geen 
recht op die uitkeringen heeft; 

Dat voor zulke maatregel het alge
meen rechtsbeginsel non bis in idem 
niet geldt; 

Overwegende dat het arrest, door 
anders te oordelen, de in het onder
dee! aangewezen wettelijke bepalin
gen schendt en het voormeld alge
meen rechtsbeginsel miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
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Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

13 februari 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 87 

3e KAMER -13 februari 1995 

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- SOCIALE VERKIEZINGEN- KANDI
DATUUR- BEDOELING VAN DE WETGEVING
BESCHERMING TEGEN ONTSLAG. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- SOCIALE VERKIEZINGEN- OPEEN
VOLGENDE VERKIEZINGEN - KANDIDAAT -
VERSCHILLENDE ORGANEN- EERSTE OF VOL
GENDE KANDIDATUUR- BEGRIP. 

3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- SOCIALE VERKIEZINGEN- KANDI
DAAT - OPEENVOLGENDE VERKIEZINGEN
VERSCHILLENDE ORGANEN- DUUR VAN DE 
BESCHERMING. 

1° De artt. Ibis,§ 4, Gezondheid en Veilig
heidswet en 21, § 4, Bedrijfsorganisatie
wet beogen respectievelijk niets anders 
dan de bescherming van de kandidaten 
die zijn voorgedragen, hetzij bij de ver
kiezingen bedoeld in art. 1, § 4, b, 4, vi]fde 
lid, Gezondheid en Veiligheidswet het
zij bij de verkiezingen bedoeld in de artt. 
20 en 21 Bedrijfsorganisatiewet (1) (2). 
(Artt. 1 en 1bis Gezondheid en Veilig
heidswet, 20 en 21 Bedrijfsorganisatie
wet.) 

(1) Wetsbepalingen zoals van kracht v66r de in
werkingtreding van de wet van 19 maart 1991. 

(2) Zie Cass., 22 aprill982 (A.C., 1981-82, 
nr. 489). 

2° Met eerste of volgende kandidatuur, in de 
zin van de artt. 1 bis, § 4, eerste en derde 
lid, Gezondheid en Veiligheidswet en 21, 
§4, eerste en tweede lid, Bedrijfs
organisatiewet, wordt telkens bedoeld de 
eerste of volgende kandidatuur, hetzij bij 
de verkiezingen voor het comite, hetzij bij 
de verkiezingen voor de ondernemings
raad. (Artt. 1bis Gezondheid en Veilig
heidswet, 21 Bedrijfsorganisatiewet.) (3) 

3° In verband met de verkiezingen voor het 
veiligheidscomite, respectievelijk voor de 
ondernemingsraad, kan een kandida
tuur bij de verkiezingen voor het ene or
gaan niet worden aangemerkt als een vol
gende kandidatuur op grond dat zij werd 
voorafgegaan door een kandidatuur bij de 
vorige verkiezingen voor het ander or
gaan. (Art. 1bis, § 4, van de Gezond
heid en Veiligheidswet van 19 juni 1952.) 
(4) 

(QUICK RESTAURANTS N.V. T. DUTHOO) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0112.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1994 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van artikelen 1 § 4b-bis en e, en 1bis, 
§§ 2, 3, 4, 5 en 7, deze laatste bepaling, zo
als van kracht v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 19 maart 1991, van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werknemers 
alsmede de salubriteit van het werk en v~ 
de W11'kplaatsen, 19 en 21, §§ 2, 3 en 4 
deze I atste bepaling zoals van kracht v66; 
de in' ~rkingtreding van de wet van 19 
maart 1991, van de wet van 20 septem
ber 1948, houdende organisatie van het be
drijfsleven, en 12 van de wet van 17 fe
bruari 1971 tot wijziging van de wet van 20 
september 1948, houdende organisatie van 
het bedrijfsleven en van de wet van 10 juni 
1952 betre:ffende de gezondheid en de vei
ligheid van de werknemers, alsmede de sa
lubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie noot 1. 
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doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van het vonnis a quo, eiseres ver
oordeelt tot betaling aan verweerder van 
het bedrag van 1.838.800,frank ten titel van 
aanvullende beschermingsvergoeding, meer 
de gerechtelijke en wettelijke intresten 
vanaf 12 januari 1991 en de gerechtskos
ten, op grond dat "de eerste rechter, met 
verwijzing naar een eerder tussengekomen 
vonnis van dezelfde rechtbank (Arbrb. 
Brussel, 17 januari 197 4, J. T.T. , 197 4, 188) 
geoordeeld heeft 'dat de door verweerster 
ingeroepen beperking niet wettelijk voor
zien is zodat de - ongelukkige - kandi
datuur van eiser in 1987 voor het 
veiligheidscomite een eerste kandidatuur 
was in de zin van (art. 1bis, §§ 3 en 4, Vei
ligheidswet Werknemers van 10.7.1952), 
ook al was hij ooit, bij vorige sociale ver
kiezingen, niet-verkozen kandidaat voor de 
ondernemingsraad'; dat hij op grond hier
van, en gelet op de weigering van de werk
gever om tot de re'integratie over te gaan, 
de gevraagde beschermingsvergoeding heeft 
toegekend; dat de eerste rechter zich in
zonderheid heeft laten leiden door devol
gende overwegingen : 'De ingeroepen be
scherming stoelt op twee verschillende 
wetgevingen zodat het niet mogelijk is een 
bepaald voordeel te weigeren in het raam 
van een wetgeving omdat betrokkene reeds 
een gelijkaardig voordeel zou genoten heb
ben in een andere wetgeving. Het betreft 
tevens twee verschillende instellingen : on
dernemingsraad en veiligheidscomite heb
ben ieder hun specifieke opdrachten, be
voegdheden en taken, zij leveren voor hun 
leden andere risico's op. Dikwijls is de over
gang van het ene orgaan naar het andere 
voor de werknemer een belangrijke stap die 
verregaande gevolgen kan hebben voor zijn 
status in de onderneming en zijn verhou
ding tot zijn werkgever en zijn werk
makkers'; dat de eerste rechter voor het 
overige, vooraleer tot zijn toewijzende be
schikking te komen, uitvoerig en oordeel
kundig geantwoord heeft op de door oor
spronkelijke verweerster naar voor
gebrachte argumenten (met o.m. een kritiek 
op het eerder genoemde vonnis); dat (ei
seres) voor de eerste rechter inderdaad 
stelde dat het vonnis van 17 januari 197 4, 
waarnaar ook (verweerder) verwees, al
leenstaand is en zwa'ar bekritiseerd werd 
door meerdere auteurs, 'dit met verwij
zing naar een tussengekomen arrest van 
het hoogste gerechtshof, nl. een cassatie
arrest van 23 maart 1981 dat zich, zij het 
impliciet, uitsprak over de betrokken ma
terie'; dat het bovendien later tegengespro
ken werd door de 18de (Franstalige) ka-

mer van de Arbeidsrechtbank te Brussel in 
een vonnis van 12 april 1984, terwijl het 
uiteindelijk volledig achterhaald werd sinds 
de wet van 19 maart 1991; dat (eiseres) 
hieruit besluit dat geen steun kan gevon
den worden voor de stelling dat een kan
didatuur voor een ander orgaan een eer
ste kandidatuur is; dat, nu (eiseres) 
dezelfde argumenten in graad van hoger 
beroep herneemt, het hof de zienswijze en 
de beoordeling van de eerste rechter bij
treedt; dat deze er in zijn vonnis op wees 
(zie aldaar, blz. 3) dat de rechtspraak van 
197 4 door de toenmalige doctrine zonder 
voorbehoud overgenomen werd; dat, ook als 
dit niet onverdeeld het geval is, de eerste 
rechter terecht zijn vroegere rechtspraak 
bevestigd heeft : een werknemer die vroe
ger kandidaat was voor de ondernemings
raad en zich bij de volgende sociale ver
kiezingen kandidaat stelt voor het 
veiligheidscomite, heeft recht op een be
scherming verbonden aan een eerste kan
didatuur; dat de ingeroepen bescherming 
immers steunt op twee verschillende, zij het 
parallelle wetgevingen, welke op een ver
schillend ogenblik toegepast worden; dat 
het niet mogelijk is een bepaald voordeel te 
weigeren in het raam van een wetgeving 
om reden dat de betrokkene vier jaar voor
dien een gelijkaardig voordeel zou geno
ten hebben in een andere wetgeving; dat de 
verwijzing naar het cassatiearrest van 23 
maart 1981 (J.T.T., 1981, 202) niet perti
nent is; dat het Hof van Cassatie in ge
zegd arrest zich enkel uitgesproken heeft 
over een cumulatieverbod van gelijktij
dige beschermingsvergoedingen, en zich 
niet ingelaten heeft met de huidige pro
blematiek, te weten namelijk of het gaat 
om een eerste of een tweede kandidatuur 
bij volgende verkiezingen voor een ander 
orgaan; dat, zoals de eerste rechter er nog 
op wijst nu (eiseres) het tegendeel voor
hield, ook na het K.B. nr. 4 van 11 okto
ber 1978 de respectieve wetten inzake on
dernemingsraden en veiligheidscomite's 
hun eigenheid hebben behouden, zoals ook 
de beide overlegorganen hun specifieke ei
genheid en opdracht behielden; dat ten
slotte voor de oplossing van het huidig ge
schil geen beroep kan worden gedaan op de 
(nieuwe) bijzondere ontslagregelingswet 
van 19 maart 1991, welke niet beoogt een 
bestaande toestand te bekrachtigen - zo
als (eiseres) het wil doen voorkomen -, 
maar het beschermingsstatuut grondig wij" 
zigt, overigens met uitbreiding van be
paalde voordelen; dat (verweerder), afge
dankt onder het regime van de vroegere 
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andersluidende wet, om de gezegde rede
nen geacht moet worden op het ogenblik 
van het ontslag een beschermd personeels
lid te zijn; dat de eerste rechter, na te heb
ben vastgesteld dat de werkgever de ge
vraagde rei:ntegratie geweigerd had, dan 
ook terecht de eis in betaling van een 
beschermingsvergoecling heeft kunnen toe
kennen; dat, waar het gevorderde bedrag 
cijfermatig niet betwist wordt, er aanlei
ding toe bestaat het bestreden vonnis te be
vestigen; dat het hoger beroep niet ge
grond is", en op grond van de redenen van 
de eerste rechter die door het bestreden ar
rest worden overgenomen; het vonnis a quo, 
benevens de in het bestreden arrest over
genomen overwegingen, volgende overwe
gingen bevatte : "Wij hebben reeds eer
der, in een vonnis van 17.1.1974 (J.T.T., 
1974, 188) geoordeeld dat 'de werknemer 
die reeds bij vroegere verkiezingen kandi
daat was voor de ondernemingsraad (art. 
21, §§ 3 en 4, Bedrijfsorganisatiewet van 
20.9.1948), naar aanleiding van een la
tere kandidatuur voor het veiligheids
comite (art. 1bis, §§ 3 en 4, Veiligheids
wet werknemers van 10.7 .1952)' recht heeft 
op de bescherming verbonden aan een eer
ste kandidatuur. Deze rechtspraak werd 
door de toenmalige doctrine zonder voor
behoud overgenomen (. .. ) 2. Ook na het ko
ninklijk besluit nr. 4 van 11.10.1978 tot wij
ziging van voornoemde wetten behielden 
deze wetten hun eigenheid, en werden ze 
in afzonderlijke hoofdstukken behandeld en 
dit niettegenstaande het feit dat het ver
slag aan de Koning verwijst naar 'een har
monisering tussen de twee betrokken wet
gevingen, dit in overeenstemming met de 
wens van de NationaleArbeidsraad'. 3. In 
latere doctrine wordt wel - o.i. ten on
rechte - verwezen naar het Cassatiearrest 
van 23.3.1981 (J.T.T., 1981, 202; T.S.R., 
1981, 397) dat zich diende uit te spreken 
over de door het Arbeidshof van Brussel 
(J.T.T., 1979, 183 met noot P. Denis en 
T.S.R., 1980, 289, korte inhoud met noot 
G.H.) toegekende cumulatie van 
beschermingsvergoedingen in hoofde van 
een werknemer clie lid was van het 
veiligheidscomite en van de ondernemings
raad. 3.1. In dit verband dient er aan her
innerd te worden dat de ingeroepen wet
geving een bescherming biedt tegen ontslag 
('de oorzaak van de vordering tot het be
komen van de vergoeding ligt in het out
slag' (Cass. 22.4.1982, T.S.R., 1982, 258 met 
noot van Drooghenbroeck) doch dat de 
beschermingsvergoeding slechts kan ge
vorderd worden na de weigering van de 
werkgever om de betrokkene te herplaat-

sen. 3.2. Het hoogste Hof oordeelde der
halve terecht dat deze vergoedingen niet 
mogen gecumuleerd worden aangezien de 
vergoeding slechts eisbaar is na de vast
stelling van de weigering tot remtegratie en 
'deze een enkelvoudig feit is waarvan de ge
volgen zich tegelijk uitstrekken over de 
twee beschermde hoedanigheden zodat de 
weigering tot rei:ntegratie slechts aanlei
ding kan geven tot betaling van een en
kele vergoeding'. Dit arrest gaat voor het 
overige niet in op de problematiek van 'eer
ste of tweede kanclidatuur' in het raam van 
latere verkiezingen of kandidaturen en 
biedt derhalve hoe dan ook geen uitkomst 
voor onderhavige betwisting. 3.3. Dever
wijzing door (eiseres) naar een eenslui
dend vonnis van de Arbeidsrechtbank van 
Brussel van 12.4.1984 (R.A.B., 1985, 75) is 
derhalve niet relevant. 4. Ret feit dat de 
nieuwe beschermingswet van 19.3.1991 uit
drukkelijk de koppeling van de bescher
ming ingevolge een eerste kandidatuur voor 
de ondernemingsraad of het veiligheids
comite voorziet is veeleer een argument in 
het voordeel van de stelling van eiser. 'De 
nieuwe ontslagregeling behandelt raad en 
comite tezamen en maakt geen onderscheid 
naargelang het orgaan waarvoor men reeds 
kandidaat was : vroegere rechtspraak 
waarin het omgekeerde standpunt aan bod 
kwam (een voetnota verwijst naar Arbrb 
Brussel, 17.1.1974) is door de nieuwe wet 
achterhaald' 0. Vanachter, Sociale verkie
zingen, in Arbeidsrecht, Blanpain (ed.) 
Brugge, CAD III, 6, 85", 

terwijl naar luid van artikel1bis, § 4, lid 
1, van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, zoals van 
kracht v66r de inwerkingtreding van de wet 
van 19 maart 1991, de kandidaten, die wer
den voorgedragen bij de sociale verkiezin
gen, bedoeld in artikel1, § 4, b, 4, vijfde lid, 
en aan de voorwaarden van verkiesbaar
heid voldeden, het voordeel genoten van de 
bepalingen van § 3, zo het hun eerste kan
didatuur betrof. Artikel 1bis, § 4, lid 3, van 
voornoemde wet voorts bepaalde dat voor
noemde kandidaten het voordeel genoten 
van de bepalingen van § 2 gedurende een 
periode die liep vanaf de dertigste dag voor
afgaand aan de aanplakking van het be
richt dat de datum van de verkiezingen 
vastlegde en een einde nam twee jaar na de 
aanplakking van de uitslag van de verkie
zingen, zo het een volgende kandidatuur 
betrof, artikel 21, § 4, van de wet van 20 
september 1948, houdende organisatie van 
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het bedrijfsleven, in een identieke rege
ling voorzag zo de werknemer zich kandi
daat stelde bij de sociale verkiezingen voor 
de ondernemingsraad; Uit geen van beide 
wetteksten volgt dat de bescherming en
kel werd gehecht aan kandidaturen, ge
steld voor hetzelfde orgaan; In de voorbe
reidende werkzaamheden van de wet van 
16 jqnuari 1967, waarbij deze bepaling 
werd opgenomen in de wet van 20 septem
ber 1948 en waarbij een analoge formule
ring werd opgenomen in de wet van 10 juni 
1952, integendeel uitdrukkelijk werd ge
preciseerd dat de bijzondere bescherming, 
door de wetgever aan een eerste kandida
tuur gehecht, werd ingegeven door de over
weging dat deze de meeste moeilijkheden 
oplevert en derhalve voor de werknemer 
het grootste risico van een willekeurig ont
slag inhoudt, De wetgever aldus impli
ciet te kennen gaf dat een tweede kandi
datuur minder bescherming vereist dan een 
eerste, hetgeen werd vertolkt in de be
perkte duur der bescherming. In de mate 
dat voornoemd risico geenszins verschilt 
naar gelang van de instelling, waarop de 
kandidatuur slaat, hieruit volgt dat de wet
gever bij het hanteren van de begrippen 
eerste en volgende kandidatuur enkel be
lang hechtte aan de kandidatuur als afge
vaardigde van het personeel als dusda
nig, abstractie gemaakt van de instelling 
waarop deze betrekking had; De wetge
ver overigens door zijn wens naar eenma
king en ordening van de wetten van 20 sep
tember 1948 en 10 juni 1952 te kennen gaf 
in beide wetten identieke begrippen te han
teren en deels identieke feiten te viseren; 
De Koning bij artikel 12 van de wet van 17 
februari 1971 inderdaad de bevoegdheid 
werd verleend om de bepalingen van beide 
wetten te cotirdineren in een of meer tek
sten, rekening houdend met de uitdrukke
lijke of impliciete wijzigingen welke op het 
ogenblik van de cotirdinatie in die bepa
lingen zullen aangebracht zijn; Hij daar
toe de volgorde, nummering en in het al
gemeen de vorm van de te cotirdineren 
bepalingen kon wijzigen, de verwijzingen 
die voorkomen in de nummering overeen
brengen en, zonder afbreuk te doen aan de 
beginselen, welke in de te cotirdineren be
palingen vervat worden, de opstelling er
van wijzigen teneinde ze onder ling te doen 
overeenstemmen en eenheid in de termi
nologie te brengen; Uit het voorgaande kan 
worden opgemaakt dat de bescherming 
werd verbonden aan de kandidatuur, on
geacht de functie waarvoor deze kandida
tuur gold, en derhalve de werknemer van 
de bij artikel 1bis, § 3, bedoelde bescher-

ming slechts genoot zo bleek dat hij zich 
nog niet eerder kandidaat stelde als ver
tegenwoordiger der werknemers, 

zodat het bestreden arrest op grond van 
de in het middel aangehaalde overwegin
gen alsook van deze die het van de eerste 
rechter overnam, niet wettig heeft kun
nen beslissen dat de beoordeling van een 
eerste ofvolgende kandidatuur dient te ge
schieden met inachtneming van een en
kel orgaan, aldus de wettelijke begrippen 
eerste kandidatuur en volgende kandida
tuur schendende en derhalve niet wettig 
kon beslissen dat eiseres gehouden was ver
weerder een aanvullende beschermings
vergoeding te betalen (schending van de in 
het middel aangevoerde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de artikelen Ibis, 
§ 4, van de Gezondheid en Veiligheids
wet van IO juni I952, en 2I, § 4, van 
de Bedrijfsorganisati!'Jwet van 20 sep
tember I948, blijkens hun bewoordin
gen, respectievelijk niets anders beo
gen dan de bescherming van de 
kandidaten die zijn voorgedragen, het
zij bij de verkiezingen bedoeld in ar
tikeli, § 4, b, 4, vijfde lid, van de wet 
van IO juni I952, te weten de verkie
zingen voor het comite voor veilig
heid, hygiene en verfraaiing der werk
plaatsen, hetzij bij de verkiezingen 
bedoeld in de artikelen 20 en 2I van 
de wet van 20 september I948, te we
ten de verkiezingen voor de onderne
mingsraden; 

Dat uit die bepalingen blijkt dat on
der eerste ofvolgende kandidatuur, in 
de zin van de artikelen Ibis, § 4, eer
ste en derde lid, van de wet van IO 
juni I952 en 2I, § 4, eerste en tweede 
lid, van de wet van 20 september I948, 
telkens wordt bedoeld de eerste ofvol
gende kandidatuur, hetzij bij de ver
kiezingen voor het comite, hetzij bij de 
verkiezingen voor de ondernemings
raad; 

Dat daaruit volgt dat een kandida
tuur bij de verkiezingen voor het ene 
orgaan niet als een volgende kandi
datuur kan worden aangemerkt, op 
grond dat zij werd voorafgegaan door 
een kandidatuur bij de vorige verkie
zingen voor het andere orgaan; 
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Overwegende dat het arrest wet
tig beslist dat verweerders kandida
tuur bij de verkiezingen voor het 
veiligheidscomite, waaraan een kan
didatuur van verweerder bij de vo
rige verkiezingen voor de onderne
mingsraad was voorafgegaan, een 
eerste kandidatuur is in de zin van ar
tikel 1bis, § 4, van de Gezondheid en 
Veiligheidswet van 10 juni 1952; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

13 februari 1995 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 88 

2• KAMER - 14 februari 1995 

ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCIDL 
- CASSATIEMIDDEL- PREJUDICIELE VRAAG 
- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een 
middel een vraag als bedoeld in art. 26, 
§ 1, 3", Bijzondere WetArbitragehofis op
geworpen, moet het Hof van Cassatie in 
de regel, het Arbitragehof verzoeken over 
die vraag uitspraak te doen (1). (Art. 26 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

(1) Cass., 14juni 1994,A.R. nr. 6736 (A.C., 
1994, nr. 303). 

(GOOVAERTS T. THEUNISSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0780.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 april 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de buitenvervolgingstelling 
van verweerder en tegen de veroorde
ling van eiser in de kosten : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij schade
vergoeding wordt toegekend aan ver
weerder: 

Over het middel : 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
artikel136 van het Wetboek van Straf
vordering, door het invoeren van een 
zelfs foutloze aansprakelijkheid voor 
de burgerlijke partij die in haar ver
zet in het ongelijk werd gesteld, in te
genstelling tot het openbaar ministe
rie voor zijn krachtens artikel135 van 
het Wetboek van Strafvordering aan
getekend verzet, een met de artike
len 6 en 6bis (thans de artikelen 10 en 
11) van de Grondwet strijdige discri
minatie inhoudt; 

Overwegende dat naar luid van het 
artikel 26, § 1, van de Bijzondere Wet 
van 6 januari 1989, het Arbitrage
hof, bij wijze van prejudiciele beslis
sing, uitspraak doet bij wege van ar
rest op vragen omtrent de schending 
door een wet van de artikelen 6 ( thans 
10) en 6bis (thans 11) van de Grand
wet; 

Dat aldus een vraag als bedoeld in 
artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof rijst; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening in zoverre zij gericht is te
gen de beslissing waarbij de buiten
vervolging van verweerder wordt 
bevolen, en eiser wordt veroordeeld in 
kosten; schort elke verdere beslis
sing op tot het Arbitragehof, bij wijze 
van prejudicii:\le beslissing, uitspraak 
zal hebben gedaan op de volgende 
vraag : ''Is het artikel 136 van het Wet
hoek van Strafvordering in strijd met 
de artikelen 10 (voorheen 6) of 11 
(voorheen 6bis) van de Grondwet, 
doordat het bepaalt dat de burger
lijke partij die op haar verzet tegen 
een beschikking van buitenvervolging
stelling van de raadkamer in het on
gelijk wordt gesteld, tot schadever
goeding jegens de verdachte wordt 
veroordeeld terwijl dit niet het geval is 
voor de Staat, wanneer de procureur 
des Konings in het ongelijk wordt ge
steld ?"; gelast de overzending aan het 
Arbitragehofvan een door de voorzit
ter en door de griffier van het Hof on
dertekende expeditie van deze beslis
sing tot verwijzing; houdt de beslissing 
over de kosten aan. 

14 februari 1995- 2• kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 89 

2• KAMER- 14 februari 1995 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVIN
GEN- EXPLOOT- BETEKENING AAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS- VOORWAARDEN. 

De betekening van een dagvaarding ten ver
zoeke van het openbaar ministerie wordt 
regelmatig aan de procureur des Konings 
gedaan wanneer degene aan wie bete
kend wordt ambtshalve van de bevol
kingsregisters is geschrapt; de mogelijk-

heid dat betrokkene op een bepaald adres 
in den vreemde zou kunnen worden aan
getroffen verplicht het openbaar minis
terie niet desomtrent opsporingen te doen 
(1). (Art. 40, tweede lid, Ger.W.) 

(SCALICI) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.143l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1993 op 
verzet door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen; 

Gelet op de door eiser ingediende 
memorie, waarvan een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
wordt ontslagen van vervolging we
gens de telastlegging A.l. b : 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
wordt veroordeeld : 

Over het middel : 
Overwegende dat de zaak ten laste 

van eiser regelmatig bij de.Correctio
nele Rechtbank te Brugge aanhan
gig werd gemaakt door beschikking 
van 21 november 1989 van de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge, waarbij eiser naar 
de correctionele rechtbank werd ver
wezen; 

Dat de verdere "dagvaardingen" 
slechts de draagwijdte van een dag
stelling hebben; 

Overwegende dat, zoals door de 
appelrechters wordt vastgesteld en 
door eiser niet wordt betwist, eiser op 
31 januari 1990 zijn woonplaats had te 
Knokke-Heist, waar hij regelmatig in 

(1) Zie Cass., 15 dec. 1993, A.R. nr. P.93.1140.N 
(A.C., 1993, nr: 527). 
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de bevolkingsregisters was ingeschre
ven metals adres Zeedijk-Knokke 656; 
dat eiser slechts op 2 april 1990 
ambtshalve uit de bevolkingsregis
ters van Knokke-Heist werd geschrapt; 
dat de voor eiser bestemde 11 dagvaar
ding11 aldus op 31 januari 1990 regel
matig met toepassing van artikel 37 
van het Gerechtelijk Wetboek werd be
tekend; 

Overwegende dat de politie er niet 
in slaagde de voor eiser bestemde 
stukken aan hem te bezorgen, daar 
hij, alhoewel nog steeds te Knokke
Heist ingeschreven - 11 ambtshalve 
schrapping werd gevraagd11 - aldaar 
niet meer was aan te treffen en, val
gens naar oorsprong niet bepaalde in
lichtingen, 11

ZOU
11 woonachtig en te

werkgesteld zijn in Italie, La Fontaine 
Ristorante, 26 his Franzioni Jouven
ceaux, 10050 Sauze D'Oulx (TO); dat 
die vermelde inlichting geen 11gekende11 

woon- ofverblijfplaats aanwijst, maar 
enkel een mogelijkheid; dat het open
baar ministerie desomtrent geen op
zoekingen moet doen en in de gege
ven omstandigheden wettig vermocht 
te oordelen dat eiser in Belgie of in het 
buitenland geen gekende woonplaats 
ofverblijfplaats of gekozen woonplaats 
had; 

Dat de betekening van dagstelling 
op 25 april 1990 regelmatig met toe
passing van artikel 40 van het Ge
rechtelijk Wetboek aan de procureur 
des Konings te Brugge werd gedaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

14 februari 1995 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggeuer : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con-

clusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat
generaal- Advocaat : mr. E. Matterne, 
Brussel. 

Nr. 90 

2e KAMER- 14 februari 1995 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN- ALGEMEEN
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL -
BEOORDELINGSVRIJHEID. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
-ALLERLEI- BETICHTING VAN VALSHEID
VOORWERP. 

1 o Wanneer in strafzaken de wet geen bij
zonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de 
rechter uri} de bewijswaarde van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens waar
over de partijen tegenspraak hebben kun
nen voeren (1). 

2° Een valsheidsprocedure kan worden in
gesteld met betrekking tot welk stuk dan 
oak dat als bewijsmiddel in een straf
rechtspleging wordt overgelegd en zulks 
ongeacht de bewijswaarde die daaraan 
volgens de bewijsregels in strafzaken 
wordt toegekend (2). (Art. 448 e.v. Sv.) 

(CUVELIER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.148l.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 oktober 1993 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel : 
Overwegende dat de rechter in straf

zaken, wanneer de wet geen bijzon
der bewijsmiddel oplegt, zoals voor de 
bepaling van artikel 55, § 2, laatste lid, 

(1) Cass., 12 mei 1993, A.R. nr. 384 (A C., 1993, 
nr. 231). 

(2) Cass., 19 feb. 1991, A.R. nrs. 2775 en 2830 
(A. C., 1990-91, nr. 330). 
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van de Stedebouwwet, vrij de bewijs
waarde beoordeelt van de hem regel
matig overgelegde gegevens van de 
zaak waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat een valsheids
procedure kan worden ingesteld met 
betrekking tot om het even welk stuk 
dat als bewijsmiddel in een straf
rechtspleging wordt aangebracht en 
zulks ongeacht de bewijswaarde die 
gegevens van dit stuk hebben krach
tens de bewijsregels die gelden in 
strafzaken; 

Dat de appelrechters door hun vast
stelling dat de brief van 26 februari 
1992 van het bestuur van de Admini
stratie van de Ruimtelijke Ordening 
niet van valsheid wordt beticht, aan 
dit stuk geen bijzondere bewijswaarde 
toekennen, maar vaststellen dat hun 
vrije beoordeling van de bewijswaarde 
ervan door geen inschrijving van vals
heid wordt belemmerd; 

Overwegende dat de appelrechters 
de feitelijke gegevens vermelden 
waarop zij hun beslissing dat de voor
melde brief tijdig, enerzijds, aan ei
ser werd toegezonden, anderzijds, door 
eiser werd ontvangen, laten steunen; 
dat zij daardoor de andere, eventueel 
strijdige, door eiser aangevoerde fei
telijke gegevens verwerpen, zijn be
weringen omtrent het niet ontvan
gen van de gezegde brief als 
ongeloofwaardig afwijzen en de door 
hem gevraagde bijkomende bewijs
levering als niet dienend voor hun be
sluitvorming beoordelen; 

Dat de appelrechters door hun mo
tivering hun beslissing regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
Wile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

14 februari 1995 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, eerste advocaat
generaal-Advocaat: mr. M. Denys,·Brus
sel. 

Nr. 91 

2e KAMER - 15 februari 1995 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING- ALGEMEEN- AANSPRAKE
LIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- AAN
SPRAKELIJKE DERDE- GEDEELTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID - VERZEKERINGSIN
STELLING- INDEPLAATSTELLING- OMVANG. 

De verzekeringsinstelling die prestaties heeft 
verleend aan de persoon die schade heeft 
geleden waarvoor een derde ten dele aan
sprakelijk is, treedt in de plaats van de 
rechthebbende tot be loop van het geheel 
van de sommen die krachtens het ge
meen recht aan de getroffene verschul
digd zijn ter vergoeding van dezelfde 
schade, ongeacht de mate waarin de ge
troffene aansprakelijk is verklaard (1). 
(Art. 136, § 2, vierde lid, K.B. 14 juli 
1994.) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. WAPPEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1227.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1994 in het 
Duits gewezen door het Hof van Be
roep te Luik en gelet op de in dezelfde 
taal gestelde voorziening; 

(1) Zie Cass., 11 april1988,A.R. nr. 5851 (A.C., 
1987-88, nr. 483) en de verwijzingen in de noot. 
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Gelet op de beschikking d.d. 22 de
cember 1994 van de eerste voorzitter 
van het Hof waarbij wordt beslist dat 
de rechtspleging vanaf die dag in het 
Frans zal worden gevoerd; 

Overwegende dat de betekening van 
de voorziening aan de burgerlijke par
tij Ingrid Janssen geldt als oproeping 
tot bindendverklaring van het arrest; 

Over het middel ... : 

Overwegende dat uit artikel 136, § 
2, vierde lid, van het koninklijk be
sluit van 14 juli 1994 houdende coor
dinatie van de wet betreffende de ver
plichte verzekering voor geneeskun
dige verzorging en uitkeringen blijkt 
dat de verzekeringsinstelling die pres
taties heeft verleend aan de getrof
fene, in de plaats van de rechtheb
bende treedt tot beloop van het geheel 
van de sommen die krachtens het ge
meen recht aan de getroffene verschul
digd zijn ter vergoeding van dezelfde 
schade, ongeacht de mate waarin de 
getroffene aansprakelijk is verklaard; 

Dat, derhalve, het arrest het 
bovenaangehaalde artikel schendt door 
de vordering van eiseres tot de helft te 
verminderen, op grond dat de getrof
fene, overleden echtgenoot van In
grid Janssen, zelf aansprakelijk is voor 
de helft van de veroorzaakte schade; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat eiseres er belang 
bij heeft dat het arrest bindend ver
klaard wordt voor de burgerlijke par
tij Ingrid Janssen; 

Om die redenen, vernietigt het ar
rest, in zoverre het uitspraak doet over 
de burgerlijke rechtsvordering van ei
seres tegen verweerder, behalve in zo
verre het aan haar voorbehoud ver
leent voor het totale bedrag van haar 
uitgaven; verklaart het arrest bin
dend voor de partij Ingrid Janssen; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 

anders samengestelde Hof van Be
roep te Luik, zitting houdende in het 
Duits. 

15 februari 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
A. Kittel, Eupen. 

Nr. 92 

ze KAMER - 15 februari 1995 

DAGVAARDING- STRAFZAKEN- DAGVAAR
DING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE -
VOLGORDE VAN DE TELASTLEGGINGEN- UIT
WERKING. 

De volgorde van de telastleggingen in de 
van het 0. M. uitgaande dagvaarding 
heeft geen rechtsgevolg. (Art. 182 Sv.) 

(VIROUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1315.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 oktober 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
vrijgesproken wordt van de telastleg
gingen B en C : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gemis aan be
lang; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij hij ver
oordeeld wordt wegens de telastleg
ging A: 

Over het middel ... ; 
Overwegende dat de volgorde 

waarin de telastleggingen zijn ge
plaatst in de van het openbaar minis
terie uitgaande dagvaarding geen 
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rechtsgevolg heeft; dat, voor het ove
rige, het hofvan beroep eiser niet heeft 
veroordeeld we gens verstoring van de 
openbare rust, maar wegens het feit 
dat hij affiches heeft aangebracht in 
strijd met artikel 1 van de besluit
wet van 29 december 1945 houdende 
verbod tot het aanbrengen van op
schriften op de openbare weg; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:\le of op straffe van nietigheid voor-

geschreven rechts~ 
genomen en de be~:. _ -~ 
stig de wet is gew-~~ ~ 

~~~enL 
. ~ ~gov, 

Om d1e redenen__ ~; 
ziening. veroorde~ -. ~ 
ten. ......_ ~ ~ ~ 

~~~erpt 
15 februari 1995 -- ~er in 

zitter en verslaggever - ---....... ~ 
nemend voorzitter- ~~ """" 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 2 van JAARGANG 1995 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene daders, hoof
delijkheid- Onderscheiden feiten van oplich
ting- Schade - Algehele vergoeding. 5 

Ambtenaar 
Ambtenaar (gemeenten en provincies) - Ge
meente - Personeel - Pensioen - Burger
lijk pensioen - Rustpensioen - Berekening 
- Vereffening- Begrip. 131 

Arbeid 
Arbeidstijden en rusttijden - Voorschriften 
van sociale aard voor het wegverkeer- Straf
vordering wegens overtreding van de arbeids
reglementering - Uitoefening door de leden 
van het arbeidsauditoraat. 33 

Arbeidsongeval 
Vergoeding- Aller lei- Prothesen en ortho
pedische toestellen - Begrip. 59 

Arbeidsongeval 
Vergoeding- Allerlei- Prothesen en ortho
pedische toestellen - Kunst- en hulpmidde
len - Aard. 59 

Arbeidsongeval 
Vergoeding- Allerlei- Prothesen en ortho
pedische toestellen- Lichaamsdelen- Begrip. 

59 

Arbeidsongeval 
Vergoeding- Aller lei- Fonds voor Arbeids
ongevallen - Aanpassingsbijslagen - Aard 
- Interesten - Eisbaarheid. 96 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Ge
meente - Herziening - Aangifie van onge
val. 55 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel, bijzondere regels - Ge
meente - Herziening - Termijn - Aard -
Gevolg. 55 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel, bijzondere regels - Ge
meente - Herziening - Termijn - Aard -
Gevolg. 55 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Herziening - Termijn -
Aard - Gevolg. 55 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Herziening - Termijn -
Aard - Gevolg. 55 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Herziening - Termijn -
Aard - Gevolg. 55 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Kosten - Geschil tussen 
Fonds voor Arbeidsongevallen en verzeke
ringsinstellingen - Subrogatoire vordering 
- Bijslagen - lnteresten. 96 

Arbeidsovereenkomst 
Begrip, bestaansvereisten, vorm - Begrip en 
bestaansvereisten - Begrip - Overeengeko
men wijze, tijd en plaats. 27 

Arbeidsovereenkomst 
Begrip, bestaansvereisten, vorm - Begrip 
en bestaansvereisten - Gezagsverhouding
Begrip. 27 

Arbeidsovereenkomst 
Verplichtingen- Overeengekomen wijze, tijd 
en plaats - Draagwijdte. 27 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden -
Termijn - Collectieve arbeidsovereenkomst 
- Paritair Comite voor verzekeringswezen -
Vastheid van betrekking- Procedure- N ale
ving- Forfaitaire vergoeding. 140 

Arbitragehof 
Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel- Pre
judiciele vraag- Hof van Cassatie - Ver
plichting. 174 

B 

Bedrijfsrevisor 
Boekhoudkundige staat - Overgelegde stuk
ken - Bewijswaarde. 89 



Belasting over de toegevoegde waarde 
Aftrek van belasting- Investeringen bestemd 
voor het bedrijf - Geen ingebruikneming 
door toedoen van derden - Artt. 17, § 2, 
richtlijn 6, 77/388 E.G.-Raad van 17 mei 1977 
- Vraag om uitlegging- Verplichting voor 
het Hofvan Cassatie. 162 

Beroepsziekte 
Recht op schadevergo~Jding- Voorwaarde. 68 

Betekeningen en kennisgevingen 
Algemeen - Strafzaken - Betekening aan 
de procureur des Konings - Geldigheid. 3 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot - Rechtspersoon - Maatschappe
lijke of administratieve zetel - Aangestelde. 

95 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot - Betekening aan de procureur des 
Konings- Voorwaarden. 175 

Bevoegdheid en aanleg 
Algemeen - Faillissement - Curator - Be
heersfout. 160 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken- Bevoegdheid- Hofvan beroep 
rechtdoende over een als gemeenrechtelijk 
misdrijf omschreven feit- Bewoordingen die 
in het ongewisse laten of dat misdrijf een 
drukpersmisdrijf is - Arrest dat toetsing van 
de wettelijkheid ervan onmogelijk maakt. 144 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoqrdelings
vrijheid - Vervoer - Personenvervoer -
Spoorweg - Vermoeden van aansprakelijk
heid - Vreemde oorzaak. 16 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelings
vrijheid - Verzekering - Landverzekering 
- Verzekerde- Recht op betaling. 19 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
waarde- Door bedrijfsrevisor opgestelde boek
houdkundige staat. 89 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Vermoedens- Wette
lijk vermoeden - Door bedrijfsrevisor opge
stelde boekhoudkundige staat. 89 

Bewijs 
Strafzaken - Algemeen - Geen bijzonder 
bewijsmiddel - Beoordelingsvrijheid. 176 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast, beoordelings
vrijheid - Beoordelingsvrijheid -- Uit de 
ervaring algemeen bekende feiten. 71 
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Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast, beoordelings
vrijheid - Bewijslast - Prijsverhoging -
Voorafgaande aangifte - Verplichting -
Gemeenschapsrecht- Ministerieel besluit van 
24 juni 1988 - Tegenstrijdigheid - Aange
voerde omstandigheden - Gegevens waar
door die omstandigheden geloofwaardig 
worden. 114 

Bewijs 
Strafzaken- Geschriften- Allerlei- Betich
ting van valsheid- Voorwerp. 176 

Bewijs 
Strafzaken- Vermoedens- Verkeersover
treding- Dader- Overtuiging van de rech
ter. 70 

Bewijs 
Belastingzaken - Geschriften - Bewijs
waarde - Feitelijke gegevens en overgelegde 
stukken-:- Miskenning van bewijskracht. 167 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partijstelling tegen een gefail
leerde - Gevolgen. 75 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafzaken - Door een misdrijf veroorzaakte 
schade- Benadeelde- Indeplaatsstelling
Burgerlijke partij - Ontvankelijkheid. 75 

Burgerlijke rechtsvordering 
Schade- Eigen vermogen- Vermogen van 
huwgemeenschap - Geen eindbeslissing -
Voorbarig cassatieberoep. 109 

Burgerlijke rechtsvordering 
Schade - Getroffene - Gesubrogeerde -
Niet definitieve beslissing- Voorbarig cas
satieberoep. 109 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Strafzaken- Rechtvaardigingsgrond- Nood
toestand - Toetsing door het Hof. 30 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Onderzoek van feiten - Feit waarvan de 
toelaatbaarheid van het cassatieberoep afhangt_ 

95 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Straf
zaken - Motivering van de straf en van de 
strafmaat - Toetsing van het Hof- Margi
nale toetsing - Grens. 63 

Cassatie 
Vernietiging, omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Beklaagde en verdachte - Her
stel in het recht tot sturen afhankelijk van het 
slagen voor een theoretisch onderzoek- Onwet
tigheid- Vernietiging- Omvang. 144 
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Cassatie 
Vernietiging, omvang- Strafzaken- Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Be
schikking tot verwijzing - Hof van beroep 
dat zich impliciet bevoegd verklaart-Drukpers
misdrijf - V ernietiging van het arrest -
Uitbreiding van de vernietiging. 144 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en 
termijn voor memories en stukken- Stukken 
- Verweerder - Advocaat bij het Hof van 
Cassatie. 62 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Straf
rechter - Hangend fiscaal geschil - Schor
sing van de uitspraak. 111 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Ontvankelijkheid van de burgerlijke 
rechtsvordering - Heropening van de debat
ten - Ontvankelijkheid van het cassatie
beroep. 76 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvord~Jring 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing)- Schade- Eigen verinogen- Vermo
gen van huwgemeenschap. 109 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep. 
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing)-Schade- Getroffene- Gesubrogeerde 
- Niet definitieve beslissing. 109 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing)- Raadkamer- Verwijzing na correc
tionalisatie - Burgerlijke partij - Hoger 
beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Niet ontvankelijk hoger beroep- Cassatie
beroep. 111 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Vormen-Vorm van het cassatie
beroep en vermeldingen - Brief. 32 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
van betekening en/of neerlegging - Beteke
ning - Burgerlijke rechtsvordering - Bur
gerlijke partij. 77 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Gemis aan 
belang of bestaansreden - Criminele zaken 
- Raadkamer - Toesturen der stukken met 
het oog op inbeschuldigingstelling - Hoger 
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beroep van de verdachte - Kamer van inbe
schuldigingstelling- Niet ontvankelijk hoger 
beroep - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 9 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Algemeen- Middel van 
niet-ontvankelijkheid- Middel waarin feiten 
en recht zijn vermengd - Onderzoek van het 
middel - Onderzoek van de feiten niet ver
eist. 23 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van 
niet-ontvankelijkheid - Onderzoek van het 
middel - Onderling verband - Gevolg. 162 

Cassatiemiddelen 
Burgelijke zaken - Nieuw middel - Louter 
juridisch middel - Ontvankelijkheid. 23 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Gewijzigde wet. 29 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Geschonden wettelijke bepalingen - Art. 
1134 B.W. - Huurovereenkomst- Ontbin
ding- Geen andere vermeldingen- Ontvan
kelijkheid van het middel- Art. 1080 Ger.W. 

45 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Regels betreffende het geding - Toepas
sing in hoger beroep - Niet-vermelding van 
art. 1042 Ger.W- Ontvankelijkheid. 78 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Geschonden wettelijke bepalingen- Bepa
lingen van een richtlijn E.G.-Raad - Artt. 
100 en 189 E.G.-Verdrag- Geen vermelding 
- Ontvankelijkheid van het middel.. 162 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal 
van de terechtzitting- Authentieke vaststel
lingen- Beweringen die door die vaststellin
gen worden tegengesproken- Geen betichting 
van valsheid - Ontvankelijkheid. 117 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Paritair Comite voor verzekeringswezen -
V astheid van betrekking - Forfaitaire ver
goeding- Procedure - N aleving - Arbeids
overeenkomst-Einde- Ontslag om dringende 
reden- Termijn. 140 

D 

Dagvaarding 
Strafzaken - Betekening aan de procureur 
des Konings - Geldigheid. 3 



Dagvaarding 
Strafzaken - Dagvaarding van het openbaar 
ministerie- Volgorde van de telastleggingen 
- Uitwerking. 178 

Deskundigenonderzoek 
Strafzaken - Deskundigenverslag - Onder
liggende test- Beschrijving en resultaat. 14 7 

Deskundigenonderzoek 
Strafzaken- Niet op tegenspraak uitgevoerd 
deskundigenonderzoek- Gevolg. 147 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken- Voorlichting door de'rden 
- Oproeping van partijen. 158 

Diefstal en afpersing 
Mpersing - Bedreiging - Begrip. 62 

Drukpers (Politie over de) 
Drukpersmisdrijf- Hof van assisen - Vra
gen aan de jury. 10 

Drukpers (Politie over de) 
Drukpersmisdrijf - Laster - Reclameblad. 

144 

Dwangsom 
Bedrag per tijdseenheid - Begroting van 
maximumbedrag. 107 

E 

Economie 
Prijsreglementering- Prijsverhoging- Voor
afgaande aangifte- Verplichting- Ministe
rieel besluit van 24 juni 1988 - E.E.G.
Verdrag- Art. 30 - Kwantitatieve beperking 
- Maatregel van gelijke werking. 114 

Europese Unie 
Prejudiciele geschillen - E.E.G.-Verdrag
Art. 177 - Uitlegging.- Hofvan Cassatie -
Verplichting tot het stellen van een prejudiciele 
vraag - Grenzen. 114 

Europese Unie 
Prejudiciele geschillen - Art. 177 E.G.
Verdrag- Bepalingen van een richtlijn E.G.
Raad - Vraag om uitlegging. 162 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Beginsels - E.E.G.
Verdrag- Art. 30- Kwantitatieve beper
king - Maatregel van gelijke werking -
Prijsverhoging - Voorafgaande aangifte -
Verplichting - Ministerieel besluit van 24 
juni 1988. 114 

F 
Faillissement, faillissementsakkoord en 

gerechtelijk akkoord 
Bevoegdheid - Faillissement - Curator -
Beheersfout. 160 
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Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Ambtshalve faillietverkla
ring- Recht van verdediging- Vereisten
Uitzonderlijke spoed - Beoordeling. 153 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Ambtshalve faillietverkla
ring- Verzet- Gevolgen. 153 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen (personen, goederen, verbintenis
sen) - Faillissement - Burgerlijke-partij
stelling tegen een gefailleerde- Gevolgen. 75 

G 

GemeenschJp en gewest 
Overneming van de verplichtingen van de 
Staat door gemeenschappen en gewesten -
Schulden- Verplichtingen die ten laste van 
de Staat blijven - Betaling van de schuld -
Regelmatige aanvraag - Begrip. 82 

Gemeenschap en gewest 
Overneming van de verplichtingen van de 
Staat door gemeenschappen en gewesten -
Schulden- Verplichtingen die ten laste van 
de Staat blijven- Voorwaarden. 82 

Gemeente 
Personeel - Pensioen - Burgerlijk pensioen 
- Rustpensioen - Berekening - Vereffe
ning - Begrip. 131 

Gerechtsdeurwaarder 
Betekening - Rechtspersoon - Maatschap
pelijke of administratieve zetel - Aange
stelde. 95 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels)- Arbeidsongeval- Vergoe
ding - Geding tussen Fonds voor Arbeidson
gevallen en verzekeringsinstelling - Sub
rogatoire vordering- Bijslagen- Interesten 
- Aard vordering - Kosten - Gevolg. 96 

Grondwet 
Grondwet 1994 - Artikel 15 - Onschend
baarheid van de woning - W aarneming door 
de geopende voordeur. 31 

H 

Herziening 
Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw 
feit - Advies van het hof van beroep -
Toetsing van het Hof- Draagwijdte. 113 



1:-.---

Hof van assisen 
Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof 
- Raadkamer - Toesturen der stukken met 
het oog op inbeschuldigingstelling - Hoger 
beroep van de verdachte - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk 
hager beroep - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 9 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury en van het hof -
Drukpersmisdrijf - Vragen aan de jury -
Onpartijdigheid. 10 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Drukpersmisdrijf
Vragen aan de jury. 10 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting- Getuige- Getuigenis- Verschil
len - Verplichting daarvan aantekening te 
houden- Voorwaarde. 117 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting- Misdaad- Verzwarende omstan
digheid - Verschillende beschuldigden -
Vragen. 117 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenr resten, 
verklaring van de jury - Behanduing ter 
zitting- Niet verschijnende getuige- Ver
wijzing van de zaak naar een volgende zitting 
- Rechten van de partijen. 117 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury- Verklaring van de 
jury - Beraadslaging van de jury - Dossier 
waarvan geen inventaris is opgemaakt -
Eerlijke behandeling van de zaak - Recht 
van verdediging. 117 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury- Verklaring van de 
jury- Geen motivering- Eerlijke behande
ling van de zaak. 117 

Hof van assisen 
Eindarrest - Motivering. 

Hoger beroep 

10 

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Gevolgen, bevoegheid 
van de rechter. 126 

Huur van diensten 
Aannemingsovereenkomst- Gebouw - Aan
sprakelijkheid van de aannemer- Verborgen 
gebrek - Goedkeuring van het werk. 35 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde (opzegging, huurher
nieuwing, enz.)- Opzegging- Gevolg. 90 
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Huur van goederen 
Handelshuur - Einde (opzegging, huur
hernieuwing, enz.)- Opzegging- Verkorte 
opzeggingstermijn. 90 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde (opzegging, huur
hernieuwing, enz.) - Uitzettingsvergoeding 
- Beeindiging door de huurder. 90 

I 

lndeplaatsstelling 
Strafzaken - Door een misdrijf veroorzaakte 
schade- Burgerlijke rechtsvordering- Bena
deelde - Indeplaatsstelling - Burgerlijke
partijstelling door de gesubrogeerde - Ont
vankelijkheid. 7 5 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bezoldigingen- Voordelen in natura- Wer
kend vennoot - Begrip. 38 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfs
lasten- Administratieve geldboeten bedoeld 
in het W.B.T.W. 36 

Inkomstenbelastingen 
Niet-verblijfbouders - Overeenkomst tussen 
Belgie en Frankrijk van 10 maart 1964 -
Personenbelasting - Bestuurders van een 
vennootschap - Bezoldigingen ontvangen als 
loontrekker - Belasting. 52 

Inkomstenbelastingen 
Niet-verblijfbouders- Buitenlandse vennoot
schap - Exploitatie en verrichtingen van 
winstgevende aard- Begrip. 54 

Inkomstenbelastingen 
Niet-verblijfbouders- Buitenlandse vennoot
schap - Vaste inrichting in Belgie - Roe
rende voorheffing - Geen aftrekking - Art. 
192, tweede lid, W.I.B. - Belgisch-Zwitserse 
Overeenkomst van 28 augustus 1978, art. 25, 
§ 3- Dubbele belasting- Verenigbaarheid. 

85 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering 
- Principieel verschuldigde basisbelasting
Vermelding. 42 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslagbiljet - Princi
pieel verschuldigde basisbelasting- Vermel
ding. 42 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Beslissing van de direc
teur- Oorspronkelijke aanslag- Vernieti
ging wegens prescriptie- Vestiging nieuwe 
aanslag - Beslissing van de directeur in 
verband met de nieuwe aanslag- Gezag van 
gewijsde van de eerste beslissing. 43 
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Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Be
voegdheden van het hofvan beroep- Omvang. 

41 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep- Toe
passelijke wettelijke bepalingen. 41 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep- Oor
spronkelijke aanslag - Beslissing van de 
directeur- Vernietiging wegens prescriptie 
- Vestiging nieuwe aanslag- Beslissing van 
de directeur in verband met de nieuwe aan
slag- Voorziening voor het hof van beroep -
Bevoegdheid. 43 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Hof 
van beroep - Bevoegdheid. 166 

Inkomstenbelastingen 
Internationale verdragen - Overeenkomst 
tussen Belgie en Frankrijk van 10 maart 1964 
- Personenbelasting - Niet-verblijfhouders 
- Bestuurders van een vennootschap- Bezoldi-
gingen ontvangen als loontrekker - Belas
ting. 52 

Inkomstenbelastingen 
Internationale verdragen - Belgisch
Zwitserse Overeenkomst van 28 augustus 
1978, art. 25, § 3 - Dubbele belasting -
Niet-verblijfhouders- Buitenlandse vennoot
schap - V aste inrichting in Belgie - Roe
rende voorheffing - Geen aftrekking - Art. 
192, tweede lid, W.I.B. ~ Verenigbaarheid. 85 

Internationale verdragen 
C.M.R.-Verdrag- Aansprakelijkheid van de 
vervoerder - Opzet - Be grip. 93 

Internationale verdragen 
C.M.R.-Verdrag- Aansprakelijkheid van de 
vervoerder - Opzet - Met opzet gelijkge
stelde schuld. 93 

K 

Kort geding 
Rechter in kort geding- Akte van een admi
nistratieve overheid- Schorsing- Bevoegd
heid - Grenzen. 78 

L 

Laster en eerroof 
Geschriften - Reclameblad 
misdrijf. 

Drukpers-
144 

M 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Beslissing - Herzie
ning- Voorwaarden- Begrip. 23 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Openbare orde. 23 

Misdrijf 
Toerekenbaarheid- N atuurlijke personen
Algemeen reglement op de technische eisen
Openbare weg - Bezigen van voertuig -
Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon. 1 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaar
diging- Noodtoestand- Begrip. 30 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaar
diging- Noodtoestand- Toetsing door bet 
Hof. 30 

N 

Natuurramp 
Aanvraag tot financiele tegemoetkoming -
Termijn van indiening - Bewijsstukken -
Termijn van uitsluiting - Beslissing van de 
provinciegouverneur- Voorziening voor het 
hofvan beroep- Overlegging van de bewijs
stukken - Ontvankelijkheid van de aan
vraag. 48 

Natuurramp 
Schade - Herstel - Schadeloosstelling -
Financiele tegemoetkoming van de Staat -
Vaststelling. 48 

0 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers- Sociale verkiezin
gen- Kandidaat- Opeenvolgende verkie
zing n- Verschillende organen- Duur van 
de b 1cherming. 170 

Onderuemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers- Sociale verkiezin
gen- Kandidatuur- Bedoeling van de wet
geving- Bescherming tegen ontslag. 170 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers- Sociale verkiezin
gen- Opeenvolgende verkiezingen- Kandi
daat - Verschillende organen - Eerste of 
volgende kandidatuur - Begrip. 170 

Onderzoek (in strafzaken) 
Retrapping OJ1 heterdaad - Huiszoeking we
gens een bepa~ld misdrijf- V aststelling met 
betrekking tot een ander misdrijf - Geldig
heid. 142 
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Onderzoeksgerechten 
Vordering tot internering- Strafdossier -
Inzagerecht. 147 

Onteigening ten algemenen nutte 
- Spoedprocedure- Opeenvolgende onteige
ningen- Een zelfde doel- Begrip. 21 

Openbaar ministerie 
Strafzaken- Voorschriften van sociale aard 
voor het wegverkeer- Arbeids- en rusttijd -
Overtreding van de arbeidsreglementering -
Uitoefening van de strafvordering - Leden 
van het·arbeidsauditoraat. 33 

Openbare orde 
Minder-validen - Tegemoetkomingen. 23 

Openbare orde 
Verzekeringsovereenkomst- Grove fout van 
de verzekerde - Individuele verzekerings
overeenkomst met gewaarborgde vergoeding 
- Wettelijkheid. 124 

Overeenkomst 
Aller lei- Strafbeding- Verplichtingen van 
de schuldeiser - Schade - Bewijs. 130 

p 

Pensioen 
Werknemers- Brugrustpensioen- Referte
periode- Berekening- Loon- Tewerkstel
ling buiten Europa- Overzeese sociale zeker
heid - Facultatieve ouderdoms- en overle
vingspensioen - Bijdragen - Geen gevolg in 
verplicht wettelijk pensioenstelsel. 99 

Pensioen 
Burgerlijk pensioen- Rustpensioen- Bere
kening- Vereffening- Gemeente- Perso
neel. 131 

R 

Raad van State 
Administratief kort geding - Akte van een 
administratieve overheid - Schorsing 
Bevoegdheid - Grenzen. 78 

Raad van State 
Administratief kort geding - Akte van een 
administratieve overheid - Schorsing 
Bevoegdheid- Vaststelling. 78 

Radio- en televisieomroep 
Franse Gemeenschap- Commerciele reclame 
- Reglementering v66r de bijzondere wet van 
8 augustus 1988. 122 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Door par
tijen aangevoerde feiten en redenen- Bevoegd
heid van de rechter- Ambtshalve aanvullen 
der redenen- Voorwaarden. 159 

Rechtbanken 
Allerlei- Faillissement- Curator- Beheers
fout - Bevoegdheid. 160 

Rechten van de Mens 
V erdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 -
Doodstraf - Onmenselijke of verhederende 
straf of behandeling. 117 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6-
Artikel 6.1 - Onpartijdigheid - Hof van 
assisen - Drukpersmisdrijf- Vragen aan de 
jur~ 10 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6-
Artikel6.1- Rechtspraak in twee instanties. 

117 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6-
Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de 
zaak- Begrip. 117 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6-
Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de 
zaak- Hofvan assisen- Verklaring van de 
jury - Dossier waarvan geen inventaris is 
opgemaakt. 117 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6-
Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de 
zaak- Hofvan assisen- Verklaring van de 
jury - Geen motivering. 117 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6-
Artikel 6.1 - Strafzaken - Recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak - Niet op 
tegenspraak uitgevoerd deskundigenonder
zoek. 147 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Belastingzaken -
Beslissing van de directeur - Vernietiging -
Reden - Wijziging - Hof van beroep 
Bevoegdheid. 43 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Gezag van gewijsde- Directe belastingen. 43 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Evenredigheidsbeginsel - Strafzaken. 117 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Non bis in idem - Toepassing - Werkloos
heid- Toekenningsvoorwaarden- Uitslui
ting - Beslissing werkloosheidsinspecteur 
- Maatregel- Gevolg. 168 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Faillissement - Ambts
halve faillietverklaring - Vereisten - Uit
zonderlijke spoed - Beoordeling. 153 



Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Door partijen aange
voerde feiten en redenen - Bevoegdheid van 
de rechter- Ambtshalve aanvullen der rede
nen- Voorwaarden. 159 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Bewijs- Uit de ervaring alge
meen bekende feiten - Beoordeling door de 
strafrechter. 71 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Begrip. 

Recht van verdediging 

117 

Strafzaken - Hof van assisen - Beraadsla
ging van de jury - Dossier waarvan geen 
inventaris is opgemaakt. 117 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Deskundigenverslag - Onder
liggende test - Niet toegevoegde stukken. 

147 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Miskenning- Begrip. 147 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Niet toegevoegde stukken. 147 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Onderzoeksgerecht- Vorde
ring tot internering - Strafdossier - Inzage
recht. 147 

Recht van verdediging 
Strafzaken-Voorlopige hechtenis- Bevoegd
heid van de wetgever. 152 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Begrip en aard van een reden -
Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen 
- Begrip. 46 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen- Straf en strafmaat- Bijzondere 
motiveringsverplichting - Hof van Cassatie 
- Toetsing van het Hof- Marginale toetsing 
- Grens. 63 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Tegenstrijdigheid in de redenen 
- Begrip. 167 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Veroordeling met uitstei-·Redengeving. 3 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Motiveringsverplichting - Onjuiste motive
ring. 5 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Belastingzaken - lmpliciete 
aanvoering. 167 
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Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht- Verzachtende omstandighe
den- Vordering tot buitenvervolgingstelling 
- Verwijzingsbeschikking waarin gewag 
gemaakt wordt van verzachtende omstandig
heden door verwijzing naar de vordering -
Vonnis van onbevoegdverklaring. 151 

s 
Stedebouw 

Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstelmaatregelen 
- Termijn - Aanvang. 107 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Wettigheid -IDoodstraf- Art. 3 E.V.R.M.
Onmenselijke ofvernederende strafofbehan
deling. 117 

Straf 
Andere straffen - Verval van het recht tot 
sturen - Herstel in het recht tot sturen 
afhankelijk van het slagen voor een theore
tisch onderzoek- Onwettigheid- Vernieti
ging - Omvang. 144 

Straf 
Allerlei - Veroordeling met uitstel - Re
dengeving. 3 

Straf 
Allerlei - Motivering - Toetsing van het 
Hof van Cassatie - Marginale toetsing -
Grens. 63 

Strafvordering 
Overtreding van de arbeidsreglementering
Voorschriften van sociale aard voor het weg' 
verkeer- Arbeids- en rusttijd- Uitoefening 
van de straf\rordering door de leden van het 
arbeidsauditoraat. 33 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hager 
beroep- Strafzaken-Vreemdeling- Opslui
ting ingevolge ministeriele beslissing - Be
roep - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Stukken gesteld in een andere taal dan die 
van de rechtspleging - Gevolgen. 13 

Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde 
Recht op werkloosheidsuitkering Op-
zeggingsvergoeding. 137 

u 
Uitvoerbaarverklaring 

Buitenlandse beslissing - Geen verdrag -
Vereisten. 15 
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v 
Verbintenis 

Verbintenis onder voorwaarde - Ontbin
dende voorwaarde - Terugwerkende kracht. 

46 

Verhaal op de rechter 
Verzoekschrifi- Vorm. 

Verjaring 

11 

Algemeen - Arbeidsongeval- Herziening
Termijn - Aard. 55 

Verjaring 
Algemeen - Arbeidsongeval - Overheids
personeel, bijzondere regels - Gemeente -
Herziening - Termijn - Aard. 55 

Verjaring 
Algemeen - Arbeidsongeval - Overheids
personeel, bijzondere regels - Gemeente -
Herziening- Termijn - Aard. 55 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Algemeen -
Veroordeling- Toetsing door het hof- Onmo
gelijkheid- Vernietiging met verwijzing. 7 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewoon uitstel - Redengeving. 3 

Vervoer 
Personenvervoer- Spoorweg- Vermoeden 
van aansprakelijkheid - Begrip. 16 

Vervoer 
Goederenvervoer - Landvervoer, wegvervoer 
- Wegvervoer- Aansprakelijkheid van de 
vervoerder- Opzet --:= Begrip. 93 

Vervoer 
Goederenvervoer -+- Landvervoer, wegvervoer 
- Wegvervoer- Aansprakelijkheid van de 
vervoerder - Opzet - Met opzet gelijkge
stelde schuld. 93 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken- Strafvordering- Veroordeling 
- Verjaring - Toetsing door het Hof -
Onmogelijkheid - Vernietiging met verwij
zing. 7 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken- Vernietiging van een arrest van 
het hof van beroep wegens onbevoegdheid -
Uitbreiding van de vernietiging - Beschik
king tot verwijzing - Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 144 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
zoekschrifi tot onttrekking van de zaak aan 
een rechtscollege - Rechtscollege dat uit
spraak gedaan heeft over of nog geen kennis 
genomen heeft van de zaak. 11 

r-----
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Verzekering 
Algemeen - Rechtsvordering voortvloeiend 
uit een verzekeringspolis - Begrip - Prive
leven - Ongeval - Risico's - Personeel -
Werkgever- Arbeidsovereenkomst- Werk
nemer - Derdenbeding. 135 

Verzekering 
Landverzekering- Verzekerde- Recht op 
betaling - Bewijslast. 19 

Verzekering 
Landverzekering - Grove fout van de verze
kerde - Individuele verzekeringsovereen
komst met gewaarborgde vergoeding- Wet
telijkheid. 124 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Vergoedingsverplichting 
- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Toevallig feit- Vereisten. 150 

Verzet 
Faillissement - Ambtshalve faillietverkla
ring - Gevolgen van het verzet. 153 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Allerlei - Buitenlandse 
beslissing - Uitvoerbaarverklaring - Geen 
verdrag- Vereisten. 15 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding- Betekening- Beteke
ningsakte - Overhandiging van een afschrift 
- Vereiste vermeldingen. 74 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Bijstand van een tolk -
Wijze. 152 

Voorlopige hechtenis 
Inzage van het dossier - Bijstand van een 
tolk - Wijze. 152 

Voorlopige hechtenis 
Gevangenneming- Raadkamer - Toesturen 
der stukken met het oog op inbesch,uldiging
stelling - Hoger beroep van de verdachte -
Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet 
ontvankelijk hoger beroep - Niet ontvanke
lijk cassatieberoep. 9 

Voorrecht van rechtsmacht 
Magistraat, lid van een hof van beroep -
Verdacht van misdaad of wanbedrijf buiten 
zijn. ambt - Aangifie aan de minister van 
Justitie - Doorzending van de stukken aan 
het Hof van Cassatie - Verjaring van de 
strafvordering ~ Schorsing van de verjaring 
- Begindatum - Einddatum. 73 

Vreemdelingen 
Opsluiting ingevolge ministeriele beslissing 
- Beroep - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Schrifielijke vordering van het 
O.M.- Geen mededeling. 13 



Vreemdelingen 
Opsluiting ingevolge ministeriele beslissing 
- Beroep - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Stukken gesteld in een andere taal 
dan die van de rechtspleging - Gevolgen. 13 

w 
Wegverkeer 

Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen- Artikel 35. 146 

Wegverkeer 
Allerlei- Algemeen reglement op de techni
sche eisen - Openbare weg - Bezigen van 
voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke 
persoon. 1 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Langdurige werkloos
heid - In aanmerking te nemen periode -
Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten -
Werking in de tijd en in de ruimte -
Werking in de tijd - Onmiddellijke toepas
sing. 27 

Werkloosheid 
-Recht op uitkering- Beslissing tot terugvor
dering- Vermelding van periode - Geen 
vermelding van bedrag- Gevolg t.a.v. verja
ring. 103 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Beslissing tot terugvor
dering- Vermelding van periode- Goede 
trouw werkloze. 103 

Werkloosheid 
Recht op uitkering- Werkloze zonder loon
Loon - Opzeggingsvergoeding - Gedeelte
lijke betaling. 137 

Werkloosheid 
Recht op uitkering- Werkloze zonder loon
Loon - Opzeggingsvergoeding - Recht -
Bestaan- Gevolg- Werkloosheidsuitkering 
- Voorlopige betaling. 137 
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Werkloosheid 
Recht op uitkering- Werkloze zonder loon -
Loon- Opzeggingsvergoeding- Werkloos
heidsuitkering- Terugvordering van het onver
schuldigd betaalde. 137 

Werkloosheid 
Recht op uitkering- Toekenningsvoorwaarden 
- Uitsluiting - Beslissing werkloosheids
inspecteur - Maatregel - Aard. 168 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte - Wer
king in de tijd- Draagwijdte- Reglemente
ring. 27 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Onrniddellijke toepassing -
Werkloosheid -Recht op werkloosheidsuit
keringen - Langdurige werkloosheid - In 
aanrnerking te nernen periode. 27 

Woonplaats 
Onschendbaarheid - Waarnerning door de 
geopende voordeur. 31 

z 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

Algerneen - Aansprakelijkheid buiten over
eenkornst- Aansprakelijke derde- Gedeel
telijke aansprakelijkheid - Verzekerings
instelling- Indeplaatstelling - Ornvang. 

177 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Allerlei - Geschil tussen verzekeringsin
stelling en Fonds voor Arbeidsongevallen -
Arbeidsongeval - Interesten op bijslagen -
Subrogatoire vordering - Aard - Gerechts
kosten - Gevolg. 96 


