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3e KAMER - 12 juni 1995 

1° ARBEID - TIJDELIJKE ARBEID - UIT
ZENDARBEID EN TER BESCHIKKING STELLEN 
VAN WERKNEMERS TEN BEHOEVE VAN GE
BRUIKERS - BUITENGEWONE VERMEERDE
RING VAN WERK - WET 24 JULI 1987 -
TOEPASSINGSVOORWAARDEN- GEVOLG. 

2° ARBEID - TIJDELIJKE ARBEID - UIT
ZENDARBEID EN TER BESCHIKKING STELLEN 
VAN WERKNEMERS TEN BEHOEVE VAN GE
BRUIKERS - TEWERKSTELLING BUITEN DE 
WETTELlJKE VOORWAARDEN- GEVOLG- OP
EENVOLGING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR ONBEPAALDE TIJD MET PROEFBEDING
GEVOLG. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST- AL,GE
MEEN- OPEENVOLGENDE ARBEIDSOVEREEN
KOMSTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD -
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE 
TIJD MET TOEPASSING VAN ART. 20, 2', WET 24 
JULI 1987 - AANSLUITENDE ARBEIDSOVER
EENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD MET 
PROEFBEDING- GEVOLG. 

1 o Artt. 1, § 5, en 47, derde lid, van de wet 
van 24 juli 1987 worden geschonden door 
het arrest dat oordeelt dat die bepalin
gen geen toepassing vinden inzake 
uitzendarbeid die tot doel heeft te beant
woorden aan een buitengewone Vermeer
dering van werk. 

2° en 3° De arbeidsovereenkomst voor on
bepaalde tijd die ontstaat bij toepas
sing van art. 20, 2", wet 24 juli 1987 betref 
fende de tijdelijke arbeid, de uitzend
arbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, 
laat niet toe een proefbeding op te ne
men in de daaropvolgende arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd, vermits 
niet wordt voldaan aan de vereiste van 
art. 67, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet. 

(LEENAERTS T. SERTEC N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0089.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 1, §§ 1 en 5, 7, 20, enig 
lid, 2", 21 en 47, inzonderheid derde lid van 
de wet van 24 juli 1987 betreffende de tij
delijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten be
hoeve van gebruikers, 2, inzonderheid § 4 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nummer 36 van 27 november 1981, geslo
ten in de Nationale Arbeidsraad, houdende 
conservatoire maatregelen betreffende de 
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten be
hoeve van gebruikers, algemeen verbin
dend verklaard bij koninklijk besluit van 9 
december 1981 (B. St. 6 januari 1982, pp. 
28 e.v.) en van artikel1 van dit algemeen 
verbindend verklarend koninklijk besluit, 
37, eerste lid (zoals van kracht v66r de toe
voeging bij wet van 20 juli 1991, 39, § 1, 67, 
§ 1, 81, § 1 en 82, §§ 2, 3 en 4, zoals ge
wijzigd bij koninklijk besluit van 14 de
cember 1984 en voor zoveel als nodig 131 
(zoals gewijzigd bij wet van 22 januari 
1985) en de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, en voor 
zoveel als nodig van artikelen 5 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nummer 4 7 
van 18 december 1990, gesloten in deNa
tionale Arbeidsraad, betreffende de na te le
v en procedure en de duur van de tijde
lijke arbeid, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 19 februari 
1991 (B. St. van 20 maart 1991, pp. 5698 
e.v.) en van artikel1 van dit algemeen ver
bindend verklarend koninklijk besluit en 3, 
§§ 1 en 4, tweede lid van de collectieve ar
beidsovereenkomst nummer 4 7bis van 18 
december 1990, gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad, betreffende de uitzendarbeid 
in geval van buitengewone vermeerde
ring van werk, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 5 maart 
1991 (B. St. van 17 mei 1991, pp. 10495 
e.v.) en van artikel1 van dit algemeen ver
bindend verklarend koninklijk besluit en 4 
tweede lid van de wet van 31 mei 1961 be~ 
treffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekend
maken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen, 

doordat het arbeidshof verweersters ho
ger beroep gegrond verklaart en eisers oor
spronkelijke vordering grotendeels af
wijst op grond van, onder meer, volgende 
motieven: (Eiser) zet uiteen dat de over
eenkomsten voor uitzendarbeid ongeldig 
zijn en dat Sertec van in den beginne moet 
beschouwd worden als zijn werkgever, met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
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tijd, vermits (verweerster) hem heeft te
werkgesteld buiten de voorwaarden van de 
wet van 24 juli 1987 betreffende de tijde
lijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter be
schikking stellen van werknemers ten be
hoeve van gebruikers (artikel 20 van de 
wet). Dit middel is evenwel niet afdoend, 
aangezien partijen.een nieuwe arbeids
overeenkomst kunnen sluiten, en daarin 
een proefbeding opnemen, indien de feite
lijke gegevens van hun relatie en bijge
volg ook de beoordelingscriteria gewij
zigd zijn; (verweerster) vermag te pleiten 
dat de opdrachten en verwachtingen bij het 
scheepgaan onder een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd niet dezelfde zijn als bij re
laties met een beperkte draagwijdte. De 
door (eiser) ingeroepen wettelijke fictie doet 
hieraan geen afbreuk, omdat men bij een 
uitspraak over de rechtvaardiging van een 
proefclausule rekening moet houden met de 
realiteit ( ... ). ( ... ) (Verweerster) betoogt ten 
overvloede, maar met reden, dat de ar
beidsovereenkomsten van uitzendarbeid 
geldig zijn, aangezien ze een buitenge
wone vermeerdering van werk tot voor
werp hadden, zoals bedoeld in artikel21 
van de wet van 24 juli 1987. Dit artikel 
stelt niet de door (eiser) ingeroepen voor
waarden van procedure; de reglemente
ring van de uitzendarbeid ligt niet in ar
tikel1, paragraaf 5 doch in de artikelen 22 
e.v. van de wet. Een veralgemeend stelsel 
van toelatingen, ingevoerd bij C.A.O., vindt 
hierin geen grondslag en is ook niet rea
listisch gebleken; zie in dit verband de 
C.A.O., nr. 47bis, gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad, inzonderheid het be
paalde in artikel 3, paragraaf 1luidens het
welk bij ontstentenis van een vakbonds
afvaardiging de procedure, waarvan sprake 
in de C.A.O. nr. 47, niet dient te worden na
geleefd als het gaat om een beroep op 
uitzendarbeid voor een periode van hoog
stens zes maanden; dat de C.A.O. nr. 47bis 
op 1 februari 1991 in werking is getre
den, raakt niet aan het wezen van de zaak. 
Het door (eiser) ingeroepen artikel 4 7, 
derde lid, van de wet van 24 juli 1987 is 
niet dienend, aangezien het betrekking 
heeft op de tijdelijke arbeid; waar het be
trekking heeft op de uitzendarbeid, gaat het 
over pun ten die niet in het debat zijn" (ar
rest pp. 3-4), 

terwijl, eerste onderdeel, de bij de wet van 
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke ar
beid, de uitzendarbeid en het ter beschik
king stellen van werknemers ten behoeve 
van gebruikers, bedoelde en in artikel 7 van 
die wet nader omschreven uitzend
arbeidsbureaus overeenkomstig artikel21 

van dezelfde wet aileen dan uitzendkrach
ten ter beschikking mogen stellen van ge
bruikers en deze gebruikers aileen dan uit
zendkrachten mogen tewerkstellen wan
neer het gaat om de uitvoering van een in 
artikel1 bedoelde oftoegelaten tijdelijke ar
beid; uitzendarbeid derhalve noodzake
lijk betrekking heeft op het uitvoeren van 
tijdelijke arbeid, dit is, in de zin van ge
noemde wet van 24 juli 1987, de activi
teit die op grand van een arbeidsovereen
komst wordt uitgeoefend en tot doel heeft 
in de vervanging van een vast werkne
mer te voorzien of te beantwoorden aan een 
buitengewone vermeerdering van werk of 
te zorgen voor de uitvoering van een uit
zonderlijk werk (artikel 1, § 1); uitzend
arbeid dienvolgens aileen kan slaan op tij
delijke arbeid die aan de door de wet 
gestelde voorwaarden voldoet; overeen
komstig artikel 1, § 5, van dezelfde wet de 
na te lev en procedure en de duur van de tij
delijke arbeid worden geregeld bij een door 
de Koning algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst, afgeslo
ten in de Nationals Arbeidsraad, onder 
meer bij buitengewone vermeerdering van 
het werk; het arbeidshof vaststelde dat de 
te dezen gesloten overeenkomsten voor 
uitzendarbeid betrekking hadden op een 
buitengewone vermeerdering van werk (ar
rest p. 4, punt 3); eiser voorhield, zonder op 
dit vlak te worden tegengesproken door ver
weerster of door het arbeidshof, dat geen bij 
artikel1, § 5 van de genoemde wet van 24 
juli 1987 bedoelde (bij koninklijk besluit al
gemeen verbindend verklaarde) collec
tieve arbeidsovereenkomst voorlag, zo
dat, overeenkomstig artikel47, derde lid, 
van dezelfde wet - dat betrekking heeft op 
tijdelijke arbeid en derhalve ook van toe
passing is voor de uitzendarbeid die er toe 
strekt tijdelijke arbeid te laten vervullen -
de artikelen 2,_ § 2, 2' en 3', § 3, § 4 en 17 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nummer 36 van kracht bleven; artikel 2, § 
4 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nummer 36 van 27 november 1981, geslo
ten in de Nationals Arbeidsraad, houdende 
conservatoire maatregelen betreffende de 
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten be
hoeve van gebruikers, de procedure om
schrijft die dient te worden gevolgd om tij
delijke arbeid ingevolge buitengewone 
vermeerdering van werk toe te laten, en 
daartoe onder meer het voorafgaandelijk 
akkoord van de vakbondsafvaardiging ver
eist, of bij ontstentenis daarvan van de 
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werknemersorganisaties die vertegenwoor
digd zijn in het paritair comite waaron
der de onderneming ressorteert, of van de 
Nationale Arbeidsraad; eiser in zijn regel
roatig voorgelegde appelconclusie aan
voerde dat verweerster "niet (bewijst) 
vooraf de toesteroroing gevraagd te heb
ben van de vakbondsafvaardiging van het 
personeel van de onderneroing of van de 
werknemersorganisaties die vertegenwoor
digd zijn in het paritair comite waaron
der (verweerster) ressorteert, het PC nr. 
218" (appelconclusie p. 6, onderaan); ge
noerod artikel 2, § 4 tevens, wanneer de 
toestemming tot het laten uitvoeren van tij
delijk werk zou zijn bekomen, oplegt de 
inspecteur-districtshoofd van de admini
stratie van de arbeidsbetrekkingen en 
-reglementering of in voorkomend geval, de 
bevoegde mijningenieur, op de hoogte te 
brengen; eiser in zijn regelroatig voorge
legde appelconclusie aanvoerde dat "(ver
weerster) evenmin bewijst de bevoegde 
inspecteur-districtshoofd van de admini
stratie van de arbeidsbetrekkingen en 
-reglementering binnen de in artikel2, § 4, 
van de CAO nr. 36 gestelde termijn(en) op 
de hoogte gebracht te hebben" (appel
conclusie p. 7, bovenaan); de tijdelijke ar
beid die, door een uitzendkracht, met rois
kenning van de genoemde voorschriften 
wordt uitgevoerd derhalve, zoals door ei
ser aangevoerd in zijn appelconclusie, strij
dig is met de bepalingen van artikel21 van 
de genoemde wet van 24 juli 1987 en, zo
als door artikel 20, enig lid, 2' van de
zelfde wet bepaald, ertoe leidt dat de ge
bruiker en de uitzendkracht worden 
beschouwd als verbonden door een arbeids
overeenkomst voor onbepaalde duur; het 
arbeidshof derhalve niet wettig kon oor
delen dat eiser van 17 april 1990 af, gel
dig verbonden was door een arbeidsover
eenkomst voor uitzendarbeid; 

en terwijl eiser dienvolgens geacht rooest 
worden van 17 april 1990 af, in dienst te 
zijn van verweerster met een arbeidsover
eenkomst van onbepaalde duur; overeen
komstig artikel 67, § 1 van de wet van 3 
juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereen
korosten een proefbeding, oro geldig te zijn, 
voor iedere bediende afzonderlijk moet wor
den opgesteld en dit uiterlijk op het tijd
stip waarop de bediendein dienst treedt; 
het tussen partijen op 5 juni 1990 vastge
stelde proefbeding derhalve, zoals door ei
ser aangevoerd in zijn appelconclusie, nie
tig diende te worden verklaard en geen 
geldige grondslag kon opleveren om ver
weerster toe te laten de arbeidsovereen
komst van onbepaalde duur, waarop ei-

ser zich kon beroepen, te beeindigen met 
een opzegtermijn van slechts een week; het 
arbeidshof alleszins niet wettig vermocht te 
oordelen dat, spijts eisers tewerkstelling 
sinds 17 april 1990, het op 5 juni 1990 in 
een arbeidsovereenkorost voor onbepaalde 
duur overeengekomen proefbeding geldig 
zou zijn omdat "de opdrachten en verwach
tingen bij het scheepgaan onder een over
eenkomst voor onbepaalde tijd niet de
zelfde zijn als bij relaties met een beperkte 
draagwijdte" en dat "de door (eiser) inge
roepen wettelijke fictie hieraan geen af
breuk (doet)"; eiser imroers, vooreerst, door 
toepassing van artikel 20 van de genoemde 
wet van 24 juli 1987 geacht rooest wor
den sinds 17 april 1990 door een arbeids
overeenkomst voor onbepaalde duur te zijn 
verbonden met verweerster en het arbeids
hof niet vaststelde dat aan deze overeen
komst een einde zou zijn gesteld; het op 5 
juni 1990 overeengekoroen proefbeding der
halve laattijdig was in het licht van arti
kel67, § 1 van de Arbeidsovereenkorosten
wet; eiser bovendien, in tegenstelling tot 
wat het arbeidshof oordeelt niet verbon
den zou zijn geweest door een overeen
komst van onbepaalde duur en een "rela
tie met een beperkte draagwijdte", doch 
ingevolge genoemd artikel 20 van de wet 
van 24 juli 1987 geacht moest worden sinds 
17 april 1990 verbonden te zijn geweest 
door een arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde duur, die op 5 juni 1990 gevolgd 
werd door een nieuwe arbeidsovereen
komst voor onbepaalde duur; 

en terwijl verweerster de arbeidsover
eenkomst van onbepaalde duur met eiser 
kon beeindigen door opzegging, overeen
komstig artikel 37 van de Arbeids
overeenkomstenwet, met inachtneming van 
de bij artikel 82 van dezelfde wet bepaalde 
opzegtermijn; zoals door eiser in zijn appel
conclusie aangevoerd - en door ver
weerster daarin niet tegengesproken -, 
verweerster bij de beeindiging van de over
eenkomst deze termijn niet in acht geno
men heeft, zodat zij op grond van artikel 
39, § 1 van dezelfde wet gehouden is een 
verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan 
het loon voor drie maanden, zodat het 
arbeidshof niet wettig kon oordelen dat ei
ser geldig was tewerkgesteld geweest, van 
17 april 1990 af, met een arbeidsovereen
komst voor uitzendarbeid (schending van 
artikel1, §§ 1 en 5, 7, 20, enig lid, 2', 21 en 
4 7, inzonderheid derde lid van de wet van 
24 juli 1987 betre:ffende de tijdelijke ar
beid, de uitzendarbeid en het ter beschik
king stellen van werknemers ten behoeve 
van gebruikers, 2, inzonderheid § 4 van de 
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collectieve arbeidsovereenkomst nummer 36 
van 27 november 1981, gesloten in deNa
tionale Arbeidsraad, houdende conserva
toire maatregelen betre:ffende de tijde
lijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten be
hoeve van gebruikers, algemeen verbin
dend verklaard bij koninklijk besluit van 9 
december 1981 (B. St. 6 januari 1982, pp. 
28 e. v.) en van artikel 1 van dit algemeen 
verbindend verklarend koninklijk besluit), 
noch wettig kon oordelen dat een geldig 
proefbeding voorlag zodat aan eisers te
werkstelling een einde kon worden ge
maakt door middel van een opzegging met 
opzeggingstermijn van slecht een week 
(schending van artikelen 67, § 1 en 81, § 1 
van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de 
arbeidsovereenkomsten), en derhalve niet 
wettig eisers aanspraken op een aanvul
lende verbrekingsvergoeding kon afwij
zen (schending van artikelen 37, eerste lid 
- zoals van kracht v66r de wetswijziging 
van 20 juli 1991 -, 39, § 1, 82 en voor zo
veel als nodig 131- zoals gewijzigd bij wet 
van 22 januari 1985 -van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten), 

en terwijl, tweede onderdeel, voor zover 
het arbeidshof zou geoordeeld hebben dat 
de bij artikel 1, § 5 van de wet van 24 juli 
1987 betre:ffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stel
len vaan werknemers ten behoeve van ge
bruikers voorgeschreven procedureregels 
om tijdelijke arbeid bij buitengewone ver
meerdering van het werk, mogelijk te rna
ken, niet toepasselijk waren gelet op de gel
ding van de collectieve arbeidsovereen
komsten nummers 4 7 van 18 december 
1990 betre:ffende de na te leven procedure 
en de duur van de tijdelijke arbeid, geslo
ten in de N ationale Arbeidsraad en alge
meen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 19 februari 1991 (B. St. 20 
maart 1991, pp. 5698 e.v.) en 47bis van 18 
december 1990 betre:ffende de uitzend
arbeid in geval van buitengewone Vermeer
dering van werk, gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad en algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 5 maart 
1991 (B. St. 17 mei 1991, pp. 10495 e.v.), 
dient te worden vastgesteld dat genoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst nummer 
47, bij afwezigheid van bijzondere anders
luidende bepaling, van kracht werd, over
eenkomstig artikel 4, tweede lid van de wet 
van 31 mei 1961 betreffende het gebruik 
der talen in wetgevingszaken, het opma
ken, bekendmaken en inwerkingtreden van 
wetten en verordeningen, de tiende dag na 

die van haar bekendmaking in het Bel
gisch Staatsblad, hetzij op 31 maart 1991, 
terwijl de genoemde collectieve arbeids
overeenkomst nummer 47bis, gelet op haar 
artikel 4, tweede lid, in werking trad op 1 
februari 1991; beide collectieve arbeids
overeenkomsten derhalve pas in werking 
traden nadat verweerster op 5 juli 1990 een 
einde had gesteld aan de arbeidsovereen
komst met eiser, en dienvolgens niet toe
passelijk waren in onderhavige zaak; het 
arbeidshof derhalve niet kon oordelen dat 
het door eiser uit de niet-toepasselijkheid 
ratione temporis van genoemde collectieve 
arbeidsovereenkomsten geput verweer "niet 
aan het wezen van de zaak (raakt)", zo
dat het arbeidshof niet wettig kon oorde
len dat eiser geldig was tewerkgesteld ge
weest, van 17 april 1990 af, met een 
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid 
(schending van artikelen 1, §§ 1 en 5, 5, 7, 
20, enig lid, 2°, 21 en 47, inzonderheid 
derde lid van de wet van 24 juli 1987 be
tre:ffende de tijdelijke arbeid, de uitzend
arbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, 2, 
inzonderheid § 4 van de collectieve arbeids
overeenkomst nummer 36 van 27 novem
ber 1981, gesloten in de Nationale Arbeids
raad, houdende conservatoire maatregelen 
betre:ffende de tijdelijke arbeid, de uitzend
arbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, 
algemeen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 9 december 1981 (B. St. 6 
januari 1982, pp. 28 e.v.) en van artikel 1 
van dit algemeen verbindend verklaard ko
ninklijk besluit; van artikelen 5 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nummer 4 7 
van 18 december 1990, gesloten in deNa
tionale Arbeidsraad, betre:ffende de na te le
ven procedure en de duur van de tijde
lijke arbeid, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 19 februari 
1991 (B. St. van 20 maart 1991, pp. 5698 
e.v.) 1 van dit algemeen verbindend ver
klarend koninklijk besluit en 3, § 1 en 4, 
tweede lid van de collectieve arbeidsover
eenkomst nummer 4 7bis van 18 decem
ber 1990, gesloten in de Nationale Arbeids
raad, betreffende de uitzendarbeid in geval 
van buitengewone vermeerdering van werk, 
algemeen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 5 maart 1991 (B. St. van 17 
mei 1991, pp. 10495 e.v.) 1 van dit alge
meen verbindend verklarend koninklijk be
sluit en 4, tweede lid van de wet van 31 
mei 1961 betre:ffende het gebruik der ta
len in wetgevingszaken, het opmaken, be
kendmaken en inwerkingtreden van wet
ten en verordeningen) en derhalve niet 
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wettig eisers aanspraken op een aanvul
lende verbrekingsvergoeding kon afwij
zen (schending van artikelen 3 7, eerste lid 
- zoals van kracht voor de wetswijziging 
van 20 juli 1991 -, 39, § 1, 82 (zoals ge
wijzigd bij koninklijk besluit van 14 de
cember 1984) en voor zoveel als nodig 131 
- zoals gewijzigd bij wet van 22 januari 
1985 -van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, blijkens de arti
kelen 7 en 21 van de wet van 24 juli 
1987 betre:ffende de tijdelijke arbeid, 
de uitzendarbeid en het ter beschik
king stellen van werknemers ten be
hoeve van gebruikers, een arbeids
overeenkomst voor uitzendarbeid 
slechts geldig is voor zover zij de uit
voering betreft van een bij of krach
tens hoofdstuk I van die wet toegela
ten tijdelijke arbeid; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 1 van voormelde wet, tijde
lijke arbeid in de zin van die wet de 
activiteit is die op grond van een ar
beidsovereenkomst wordt uitgeoe
fend en onder meer tot doel heeft te 
beantwoorden aan een buitengewone 
vermeerdering van werk; 

Dat, krachtens § 5 van dat artikel, 
de na te leven procedure en de duur 
van de tijdelijke arbeid bij buitenge
wone vermeerdering van werk gere
geld worden bij een door de Koning al
gemeen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst, gesloten 
in de N ationale Arbeidsraad; dat ar
tikel47, derde lid, van de wet even
wei bepaalt dat bij ontstentenis van 
een dusdanige collectieve arbeidsover
eenkomst, artikel 2, § 4, van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 36, 
gesloten in de N ationale Arbeidsraad 
op 27 november 1981, algemeen ver
bindend verklaard bij koninklijk be
sluit van 9 december 1981, van kracht 
blijft; dat dit artikel 2, § .4, de voor
waarden bepaalt waarin tijdelijke ar
beid bij buitengewone vermeerdering 
van werk toegelaten is; 

Overwegende ten slotte dat, krach
tens artikel 20 van de voormelde wet 

van 24 juli 1987, in verband met de ar
tikelen 21 en 1 van die wet, de gebrui
ker en de uitzendkracht beschouwd 
worden als verbonden door een ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd wanneer de gebruiker die uitzend
kracht tewerkstelt ter uitvoering van 
tijdelijk arbeid die niet is toegelaten; 

Overwegende dat het arrest de aan
gewezen wettelijke bepalingen schendt 
door te oordelen, eensdeels, dat de be
palingen van de artikelen 1, § 5, en 47, 
derde lid, van de wet van 24 juli 1987 
geen toepassing vinden inzake 
uitzendarbeid, dat tot doel heeft te be
antwoorden aan een buitengewone 
vermeerdering van werk, anderdeels, 
dat het bepaalde in artikel 20 van die 
wet niet eraan in de weg staat dat een 
ongeldige arbeidsovereenkomst voor 
uitzendarbeid een relatie is "met een 
beperkte draagwijdte", en door op die 
gronden te beslissen dat h.et proef
beding, vervat in de daaropvolgende 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd, voldoet aan het vereiste, bepaald 
in artikel 67, § 1, van de Arbeids
overeenkomstenwet, dat het proef
beding moet worden vastgesteld ui
terlijk op het tijdstip waarop de 
bediende in dienst treedt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart en verweerster veroordeelt tot 
het betalen van 4.876 frank; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

12 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal. - Advocaat : mr. Hutzler. 
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Nr. 292 

3e KAMER - 12 juni 1995 

BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIF
TEN- BEWIJSKRACHT- WERKLOOSHEID
UITLEGGING VAN TUSSENARREST DOOR 
APPELRECHTER- MISKENNING VAN BEWIJS
KRACHT. 

De bewijskracht van een tussenarrest wordt 
miskend door de appelrechter die van dit 
tussenarrest m.b.t. de bewijslevering aan
gaande het bedriegelijk inzicht een uit
legging geeft die met de bewoordingen er
van niet verenigbaar is (1). (Artt. 1317, 
139 en 1320 B.W.) 

(VANBORM 
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0148.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1992 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 19, 23, 24 en 26 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1317, 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechter overweegt dat 
"zoals in het tussenarrest (van 4 mei 1992) 
reeds gesteld, het bedrieglijk inzicht (in 
hoofde van eiser) bewezen is en de sane
tie opgelegd in het kader van artikel 196 
(van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid) verantwoord voorkwam" (ar
rest, p. 2), en dit bewezen geacht bedrieg
lijk inzicht in aanmerking neemt - met 
het oog op de bepaling van de eventuele 
verjaring der vordering- om de beslis
sing van de gewestelijke inspecteur van de 
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening tot te
rugvordering van alle sinds 1978 onrecht
matig verkregen werkloosheidsuitkerin
gen te bevestigen, 

terwijl uit het tussenarrest van 4 mei 
1992 niet kan worden opgemaakt dat het 

(1) Zie Cass., 14jan. 1972, A. C., 1972, 477; 
Cass., 22 april1974, A. C., 1974, 900. RIGAUX, La 
nature du controle de la Cour de cassation, nr. 
181. 

bedrieglijk inzicht in hoofde van eiser als 
bewezen mocht worden beschouwd, noch 
dat eiser op grond van artikel 196 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
werd gesanctioneerd; de rechter op blad
zijde 3 van het genoemde tussenarrest in
tegendeel overwoog "dat de conclusies·van 
partijen zeer onduidelijk zijn met betrek
king tot de verjaring, wat de terugvorde
ring betreft en het past de debatten te her
openen ten einde partijen toe te laten hun 
standpunt duidelijk uiteen te zetten, re
kening houdend met de mogelijkheid dat de 
uitkeringen op bedrieglijke wijze zouden 
zijn verkregen"; dit tussenarrest er zo
doende van uitgaat dat het bedrieglijk in
zicht niet noodzakelijk bewezen was en op 
dit vlak derhalve geen "eindvonnis" uit
maakte in de zin van artikel19 van het Ge
rechtelijk Wetboek; nu het bestreden ar
rest vooropstelt dat luidens dit tussenarrest 
het bedrieglijk inzicht wel bewezen was, de 
appelrechter van het tussenarrest een in
terpretatie geeft die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan, zodat het arrest 
niet zonder miskenning van de bewijs
kracht van het tussenarrest van 4 mei 1992 
(schendingvan de artikelen 1317, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek) of zon
der schending van het gezag van gewijsde 
ervan (schending van artikelen 23, 24 en 26 
van het Gerechtelijk Wetboek), minstens 
niet zonder miskenning van het wettelijk 
begrip "eindvonnis" (schending van arti
kel 19 van het Gerechtelijk Wetboek), kon 
beslissen dat het tussenarrest de vraag van 
het bedrieglijk inzicht in hoofde van eiser 
definitief had beslecht : 

Overwegende dat het tussenarrest 
van het Arbeidshof te Antwerpen van 
4 mei 1992 het debat heropent "ten
einde partijen toe te laten hun stand
punt duidelijk uiteen te zetten, reke
ning houdend met de mogelijkheid dat 
de uitkeringen op bedrieglijke wijze 
zouden zijn verkregen"; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt "dat, zoals in het tussenarrest 
reeds gesteld, het bedrieglijk inzicht 
bewezen is"; 

Overwegende dat, nu het tussen
arrest de beslissing dat het bedrieg
lijk inzicht bewezen is, niet inhoudt, 
het bestreden arrest van dit tussen
arrest een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan niet verenigbaar 
is en derhalve de bewijskracht ervan 
miskent; 
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Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat het tweede mid
del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het met be
vestiging van het beroepen vonnis van 
de Arbeidsrechtbank te Mechelen van 
4 april 1990 de administratieve be
slissing tot terugvordering van de door 
eiser vanaf 5 juli 1978 onrechtmatig 
ontvangen werkloosheidsuitkeringen 
bevestigt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; gelet op artikel1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

12 juni 1995 - 3e kamer- Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Bourgeois - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Aduocaten : mrs. Biit
zler en Simont. 

Nr. 293 

3e KAMER - 12 juni 1995 

GEZINSBIJSLAG- ZELFSTANDIGEN- VER
HOOGDE GEZINSBIJSLAG- RECHTHEBBENDE 
MET PERSONEN TEN LASTE- KIND- SAMEN
WONENDE- BEGRIP. 

Ouereenkomstig artt. 1, eerste lid, 2', KB. 
12 april 1984 en 19, § 1, K.B. 8 april 
1976, kan de rechthebbende slechts uer
hoogde kinderbijslag ontuangen uoor een 
kind dat bij hem inwoont. 

(NATIONALE SOCIALE VERZEKERINGSKAS VOOR 
MIDDENSTAND EN BEROEPEN T. DEL VA) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0007.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 29 maart 1976 betre:ffende de gezins
bijslag voor zelfstandigen (artikel 2 in de 
versie zoals het bestond v66r de wijziging 
bij wet van 17 maart 1993), 19, § 1 en 5, 
van het koninklijk besluit van 8 april1976 
houdende regeling van de gezinsbijslag ten 
voordele van de zelfstandigen, 1 van het ko
ninklijk besluit van 17 juli 1984 tot uit
voeringvan de artikelen 17,19 en 20, § 1, 
van het koninklijk besluit van 8 april 1976 
houdende regeling van de gezinsbijslag ten 
voordele van de zelfstandigen en 1, lid 1, 2', 
van het koninklijk besluit van 12 april 1984 
tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, 
§ 2, van de samengeordende wetten betref
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 

doordat de appelrechters het hoger be
roep van eiseres strekkende tot vernieti
ging van het vonnis van de Arbeidsrecht
bank te Gent van 18 december 1992 
waarbij eiseres werd veroordeeld tot beta
ling aan verweerster van verhoogde kin
derbijslagen voor de periode van 1 juli 1991 
tot 1 april 1992, ongegrond verklaren op 
volgende gronden : "Uit deze wets- en re
glementaire bepalingen dient te worden af
geleid dat wanneer de rechthebbende sa
menwoont met een of meer kinderen 
waarvoor hij recht op kinderbijslag doet 
ontstaan, hij beschouwd moet worden als 
rechthebbende met persoon ten laste en dat 
hij deze hoedanigheid behoudt ook wan
neer een van de rechtgevende kinderen niet 
meer met hem samenwoont. Er wordt dus 
niet geeist dat de rechthebbende zou sa
menwonen met aile rechtgevende kinde
ren. Het recht op de verhoogde kinderbij
slag is evenmin afhankelijk van de 
voorwaarde dat het betrokken rechtge
vend kind met de rechthebbende zou sa
menwonen. Oordeelkundig heeft de eer
ste rechter dan ook beslist dat (verweerster) 
voor de periode van 1 juli 1991 tot 1 april 
1992 gerechtigd is op een verhoogde kin
derbijslag en (eiseres) veroordeeld tot het 
betalen van de nog verschuldigde bedra
gen aan kinderbijslag"; 
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terwijl artikel 2 van de wet van 29 maart 
1976 bepaalt dat de kinderbijslagen op een 
ander dan het basisbedrag kunnen wor
den vastgesteld voor kinderen van een door 
arbeidsongeschiktheid getroffen zelfstan
dige; dezelfde wet aan de Koning de op
dracht verleent de gezinsbijslagenregeling 
der zelfstandigen bij in Ministerraad over
gelegd besluit vast te stellen (art. 1 Wet 29 
maart 1976); artikel 19, § 1 en 5, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1976 be
paalt dat de minder-valide zelfstandige 
slechts recht op verhoogde kinderbijslagen 
doet ontstaan, indien hij onder de bij ko
ninklijk besluit bepaalde voorwaarden kan 
worden beschouwd als rechthebbende met 
personen ten laste; de desbetreffende voor
waarden zijn vastgesteld bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1984 
krachtens hetwelk de betrokkenen als 
rechthebbende met personen ten laste wor
den aangemerkt, wanneer zij voldoen aan 
de bij koninklijk besluit van 12 april 1984 

· vastgestelde voorwaarden; luidens arti
kel1 van het koninklijk besluit van 12 april 
1984 de rechthebbende die samenwoont 
met zijn echtgenoot, als rechthebbende met 
personen ten laste wordt aangezien, wan
neer hij tevens samenwoont met een of 
meer kinderen waarvoor hij recht doet ont
staan op kinderbijslag; verhoogde kin
derbijslagen, zowel in de werknemers- als 
in de zelfstandigenregeling, worden toege
kend in de bij wet of koninklijk besluit vast
gelegde gevallen waarin de rechthebbende 
slechts over een laag inkomen beschikt en 
de kosten van opvoeding en onderhoud van 
de hem ten laste vallende kinderen der
halve een hoger aandeel van zijn beschik
bare inkomen in beslag nemen; de wetge
ver ervan uitgaat dat dit het geval is voor 
zelfstandigen die een sociale uitkering we
gens invaliditeit genieten en personen ten 
laste hebben; artikel1, lid 1, 2·, van het ko
ninklijk besluit van 12 april 1984 inge
volge de ratio legis van de toekenning van 
verhoogde kinderbijslagen derhalve slechts 
aldus kan worden uitgelegd, dat de recht
hebbende weliswaar als rechthebbende met 
personen ten laste wordt beschouwd, zo
dra hij met ten minste een kind samen
woont, maar dat de verhoogde kinderbij
slag slechts kan worden toegekend ten 
behoeve van· de kinderen die nog te zij
nen laste vallen; artikel 1, lid, a·, van het 
koninklijk besluit van 12 april 1984, be
paalt dat eveneens als rechthebbende met 
personen ten laste wordt beschouwd de 
rechthebbende die echtgescheiden ofvar:. ta
fel en bed of feitelijk gescheiden is, als zijn 
echtgenoot of gewezen echtgenoot bijslag-

trekkend is voor een of meer kinderen 
waarvoor de rechthebbende het recht opent 
op kinderbijslag, op voorwaarde dat deze 
echtgenoot of gewezen echtgenoot geen 
ni~uw huwelijk heeft aangegaan noch een 
hmshouden vormt; dezelfde ratio legis aan 
deze wetsbepaling ten grondslag ligt en bij
gevolg de rechthebbende niet meer het 
recht op verhoogde kinderbijslag doet ont
staan voor kinderen die geacht worden niet 
meer te zijnen laste te zijn; kinderen die in 
het. ~uyvel~jk treden en geen beroeps
activiteit mtoefenen, van dan af in eerste 
instantie ten laste van hun echtgenoot val
len en de rechthebbende alsdan slechts 
recht op verhoogde kinderbijslag doet ont
staan ten voordele van de andere kinde
ren die nog met hem samenwonen· de be
woordingen "samenwonen met een ~fmeer 
kinderen waarvoor hij het recht doet ont
staan op kinderbijslag" in de tekst van ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 12 
april 1984 anders geen betekenis zouden 
hebben; de bestaande rechthebbende va
der van het kind, door de wetgever ir{ dat 
geval toch voorts als rechthebbende wordt 
aangezien, omdat anders het iecht op kill
derbijslag uitsluitend omwille van het hu
welijk verloren zou gaan, vermits geen en
kele categorie van rechthebbenden in de 
werknem~rs- of .~elfstandigenregeling het 
~echt !JP kinderbiJSlag ten behoeve van zijn 
Jeugdige echtgenoot opent, daaruit even
wei niet kan worden afgeleid dat het des
betreffende kind nog ten laste van de recht
hebbende zou vallen; de appelrechters ten 
deze vaststellen dat verweerster is ge
huwd op 28 juni 1991 en sedert die da
tum op een ander adres dan haar vader 
verblijft, het arbeidshof derhalve zijn be
slissing om eiseres te veroordelen tot be
taling van verhoogde kinderbijslagen voor 
d~ periode van 1 juli 1991 tot 1 april1992 
met naar recht verantwoordt met de in het 
middel aangehaalde overwegingen nu de 
appelrechters niet vaststellen d~t ver
weerster nog effectief ten laste van haar va
der was, en het arbeidshof aldus de in het 
~iddel aan~eduide wetsbepalingen, zoals 
m de hoofdmg van het middel gepreci
seerd, schendt : 

Overwegende dat artikel19, § 5 van 
het kon:inklijk besluit van 8 april i976, 
houdende regeling van de gezinsbijslag 
ten voordele van de zelfstandigen, be
paalt dat om recht te doen ontstaan op 
de bedragen vermeld in § 1 de in dit 
artikel beoogde rechthebbende de hoe
danigheid moet hebben van rechtheb-
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bende met personen ten laste volgens 
de voorwaarden door de Koning be
paald;· dat artikel 1 van het konink
lijk besluit van 17 juli 1984 bepaalt 
dat de voorwaarden inzake de hoeda
nigheid van rechthebbende met per
sonen ten laste, die zijn welke bepaald 
zijn in het koninklijk besluit van 12 
april1984 tot uitvoering van de arti
kelen 42bis en 56,§ 2 van de samen
geordende wetten betreffende de kin
derbijslag voor loonarbeiders; dat in 
artikel 1, eerste lid, 2·, van laatst
genoemd koninklijk besluit is bepaald 
dat als rechthebbende met personen 
ten laste wordt beschouwd "de recht
hebbende die samenwoont met een of 
meer kinderen waarvoor hij recht doet 
ontstaan op kinderbijslag alsmede met 
zijn echtgenoot of een persoon van het 
andere geslacht waarmede hij een 
huishouden vormt"; 

Overwegende dat laatstgenoemde 
wetsbepaling, nu de verhoogde gezins
bijslag overeenkomstig artikel19, § 1, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1976 per kind ten laste wordt toege
kend, inhoudt dat de rechthebbende 
slechts verhoogde gezinsbijslag kan 
ontvangen voor een kind dat bij hem 
inwoont; 

Overwegende dat het arrest, door 
anders te oordelen, de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door verweerster zonder 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie ter griffie van het 
Hof ingediende stukken, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
seres in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

12 juni 1995 - 3e kamer- Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - 1kr
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con-

clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 294 

2e KAMER - 13 juni 1995 

1 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VERZOEK TOT INVRJJHEIDSTELLING
BESLISSING- UITSTEL- GEEN MOTIVERING 
-GEVOLG. 

2° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEI
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTEL
LING- BESLISSING- UITSTEL- GEEN MO
TIVERING- GEVOLG. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING
BESLISSING - MOTIVERINGSVERPLICHTING. 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- ALLERLEI- COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- VER
ZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- BESLIS
SING. - MOTIVERINGSVERPLICHTING. 

1 o en 2° De beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij de uitspraak over het verzoek tot in
vrijheidstelling van de geinterneerde zon
der enige motivering wordt uitgesteld voor 
verscheidene maanden, staat gelijk met 
een afwijzing van het verzoek en is een 
eindbeslissing waartegen cassatieberoep 
openstaat (1). (Wet Bescherming Maat
schappij, art. 18, eerste lid; 416, eerste 
lid, Sv.) 

3° en 4° De commissie tot bescherming van 
de maatschappij treedt op als eigenlijk ge
recht wanneer zij uitspraak doet over het 

(1) Over het uitstel "sine die" voor onder
zoek: zie Cass., 6 mei 1981, A.R. nr. 1669 (A. C., 
1980-81, nr. 500). 
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verzoek tot invrijheidstelling en zij is ver
plicht haar beslissing desbetreffend re
gelmatig met redenen te omkleden (2). 
(Wet Bescherming Maatschappij, art. 18, 
eerste lid; art. 149 Gw.) 

(B ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0628.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 april 1995 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Antwerpen; 

Overwegende dat de commissie op 
25 april 1995 haar uitspraak over het 
verzoek tot invrijheidstelling van ei
seres zonder opgave van reden ver
schoof naar 19 september 1995; 

Over het middel, gesteld als volgt : Ver
zoekster is gekend onder internerings
nummer 94055 en bij beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij dd. 4/10/1994 werd beslist tot de 
plaatsing te Brugge; dat art. 6 par. 1 
E.V.R.M. en art. 149 van de Grondwet ge
schonden werden; krachtens de geldende 
rechtspraak van het Hofvan Cassatie con
form arrest 20 november 1979, Pas., 1980, 
I, 365 is de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld krachtens de wet 
tot bescherming van de maatschappij, wan
neer deze uitspraak doet over geschil be
treffende de individuele vrijheid, treedt zij 
op als een eigenlijk gerecht en is zij der
halve verplicht haar beslissing met rede
nen te omkleden; volgens het arrest Cass. 
A.R. P.94.0323/N, 26.4.1994 dient de Com
missie tot Bescherming van de Maatschap
pij haar beslissing met redenen te omkle
den, wat het beantwoorden van conclusies 
impliceert; dat (eiseres) op de zitting van 
25.4.1995 konklusies heeft ingediend; dat 
de Commissie. tot Bescherming van de 
Maatschappij de uitspraak heeft gesteld op 
de zitting van 19.9.1995 en dat in afwach
ting van de uitspraak (eiseres) opnieuw op
gesloten werd te Brugge; dat de Commis
sie tot Bescherming van de Maatschappij 
door de zaak bijna 5 maanden in beraad te 

(2) Cass., 26 april1994, A.R. nr. P.94.0323.N 
(A.C., 1994, nr. 199). 

nemen, in feite uitspraak doet over de in
dividuele vrijheid van (eiseres), aange
zien (eiseres) in afwachting van 19.9.1995 
opnieuw wordt opgesloten te Brugge. De 
Commissie tot Bescherming van de Maat
schappij neemt alzo een vrijheidsbero
vende maatregel, zonder dat zij deze maat
regel met redenen omkleedt. Geen 
motivatie kan alleszins niet gelden con
form art. 149 van de Grondwet; art. 6 Ver
drag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, on
dertekend te Rome op 4.11.1950 werd even
eens geschonden. Iedereen heeft recht op 
een eerlijk proces en dit binnen een rede
lijke termijn. Door een uitspraak, die een 
vrijheidsberovende maatregel inhoudt, bijna 
5 maanden uit te stellen wordt de rede
lijke termijn overschreden : 

Overwegende dat de beslissing van 
de commissie van 25 april 1995 waar
bij zonder enige motivering de uit
spraak over het verzoek van eiseres tot 
invrijheidstelling naar 19 september 
1995 wordt uitgesteld, gelijkstaat met 
een afwijzing van het verzoek, mits
dien een eindbeslissing is waartegen 
cassatieberoep openstaat; 

Overwegende dat een commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
wanneer zij uitspraak doet over een 
geschil betreffende de individuele vrij
heid, optreedt als een eigenlijk ge
recht en verplicht is haar beslissing re
gelmatig met redenen te omkleden; 

Dat de commissie bij afwezigheid 
van motivering haar beslissing niet re
gelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Antwerpen. 

13 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui· 
dende conclusie van de h. D'Hoore, eerste 
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advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ph. 
Janssens, Antwerpen. 

Nr. 295 

2e KAMER - 14 juni 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, 

BEOORDELING DOOR DE RECHTER 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, 

BEOORDELING DOOR DE RECHTER 

3° CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BEKLAAGDE. 

1 o Uit de omstandigheid dat een bestuur
der een {out in oorzakelijk verband met 
een verkeersongeval heeft begaan kan niet 
worden afgeleid dat er geen enkel oorza
kelijk verband bestaat tussen de {out van 
het slachtoffer en datzelfde ongeval (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij elk oorzakelijk verband 
tussen de {out van het slachtoffer van een 
verkeersongeval en diens schade uitge
sloten wordt wanneer de rechter die be
slissing gro~dt op redenen waaruit niet 
blijkt dat ook zonder de {out van het 
slachtoffer de schade zou zijn ontstaan zo
als ze zich heeft voorgedaan (2). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

3° De gedeeltelijke vernietiging van een in 
strafzaken v66r de eindbeslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering gewezen b_e
slissing heeft in dezelfde mate de vernze
tiging tot gevolg vc:n _de gehel~ p_roc~
dure die op de vermet~gde beshssmg ~s 
gevolgd (3). 

(1) Zie Cass., Ver. K., 23 mei 1990, A.R. nr. 
8033 (A.C., 1989-90, nr. 556). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie Cass., 30 april1985,A.R. nr. 9009 (AC., 
1984-85, nr. 519). 

(POTALIVA T. DIGREGORIO E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0094.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1993 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet (zoals ze van 
kracht was ten tijde van de uitspraak van 
het bestreden arrest), 

doordat het bestreden arrest vaststelt dat 
eiser op 4 mei 1990 met zijn wagen bin
nen de bebouwde kom reed niet ver van de 
toegangsweg tot aan weerszijden van de rij
baan gelegen woonwijken; dat hij, ofschoon 
hij een goed zicht had en niet door de zon 
gehinderd was, niet lette op een groep van 
drie kinderen, die op het trottoir speel
den voor de woning van zijn zuster en 
schoonbroer - namelijk zijn nicht Di Gre
gorio Nathalie, 12 jaar oud, die met haar 
fiets op het trottoir reed, een andere nicht 
Lespinne Caroline en Bozzelli Omelia -; 
dat eiser verklaard heeft niets anders te 
hebben gezien dat een hond die plotse
ling de rijbaan overliep; dat hij geremd 
heeft om voor die hond uit te wijken en, 
zonder zich daarvan rekenschap te ge
ven zijn nicht Nathalie aanreed die de rij
baa~ met haar fiets overstak, terwijl vast
staat dat zij op de schokdemper van zijn 
voertuig werd geslingerd en terugviel op de 
grasberm waarbij haar fiets verschillende 
meter vooruitschoof; dat volgens de twee 
meisjes die bij DiGregorio Nathalie wa
ren het ongeval te wijten was aan het feit · 
dat Nathalie, toen zij opgeschrikt werd door 
een luid blaffende en dreigende roswitte 
hond die haar achternazat, ten einde aan 
de hond te ontkomen, met haar fiets de rij
baan is opgereden juist op het ogenblik dat 
eiser met zijn voertuig uit het centrum van 
Bernissart kwam aangereden; dat het be
streden arrest beslist dat de telastleg
ging van het toebrengen van slagen en ver
wondingen door onvoorzichtigheid bewezen 
is, op grond dat eiser ten tijde van de f~i
ten niet aileen met een hogere snelhe1d 
reed dan binnen de bebouwde kom toege
laten was, maar dat hij bovendien met een 
overdreven snelheid reed, gelet op de 
plaatsgesteldheid en de aanwezigheid van 
een groep spelende kinderen op het tro~
toir; dat hij in tegenwoordigheid van d1e 
kinderen, die hij had moeten opmerken, 
dubbel voorzichtig had moeten zijn en zijn 
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snelheid bijgevolg had moeten aanpas
sen, wat hij niet gedaan heeft; dat het be
streden arrest vervolgens alleen eiser aan
sprakelijk verklaart voor het ongeval en de 
erdoor veroorzaakte schade, op grond dat 
"weliswaar vaststaat dat Nathalie Di Gre
gorio, die ten tijde van de feiten 12 jaar oud 
was en dus tot de jaren des onderscheids 
was gekomen, een onvoorzichtigheid heeft 
begaan door de rijbaan met haar fiets over 
te steken op het ogenblik dat de wagen van 
(eiser) kwam aangereden en dat de hond 
die haar achternazat, gelet op zijn grootte, 
geen ernstig gevaar voor haar kon beteke
nen ( ... ), maar dat de aldus begane fout niet 
in oorzakelijk verband staat met het on
geval, waarvoor de aansprakelijkheid vol
ledig rust op (eiser), die door zijn overdre
ven snelheid en zijn verstrooidheid, het 
ongeval heeft veroorzaakt, dat ook zon
der de hierboven ten laste van de jonge 
fietsster vastgestelde fout zou gebeurd zijn, 
zoals het zich heeft voorgedaan", 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest al
dus, enerzijds, toegeeft dat Nathalie Di 
Gregorio een fout heeft begaan door de rij
baan onvoorzichtig met de fiets over te ste
ken - wat impliceert dat zij zich zonder die 
fout niet op de rijbaan zou hebben bevon
den op het ogenblik dat het voertuig van ei
ser kwam aangereden - en, anderzijds, be
slist dat het ongeval, waarbij hij de jonge 
fietsster op de rijbaan had aangereden, ook 
zonder de te haren laste vastgestelde fout 
zou gebeurd zijn, zoals het zich heeft voor
gedaan; die motivering tegenstrijdig is; die 
tegenstrijdigheid gelijkstaat met een ge
brek aan motivering (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de feitenrechter het be
staan van een oorzakelijk verband tus
sen een vastgestelde fout en de schade niet 
wettig kan uitsluiten tenzij uit zijn vast
stellingen blijkt dat de schade, zoals ze ont
staan is, zich zonder die fout op dezelfde 
wijze zou hebben voorgedaan; de appel
rechters te dezen weliswaar verklaren "dat 
het ongeval ook zonder de hierboven ten 
laste van de jonge fietsster vastgestelde fout 
zou gebeurd zijn, zoals het zich heeft voor
gedaan"; uit de vaststellingen zelfvan het 
arrest evenwel blijkt dat de jonge fiets
ster, indien zij de fout niet begaan had de 
rijbaan onvoorzichtig met de fiets over te 
steken, zich niet op de rijbaan zou heb
ben bevonden op het ogenblik dat de wa
gen van eiser kwam aangereden en dat het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan; 
de bestreden beslissing derhalve het wet
telijk begrip oorzakelijk verband tussen de 

fout en de schade miskent (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste (lees : tweede) on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter welis
waar op onaantastbare wijze de fei
ten vaststelt waaruit hij het bestaan 
of niet bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen de fout en de schade 
afleidt, maar dat het Hof nagaat of de 
rechter die beslissing wettig heeft kun
nen gronden op de door hem gedane 
vaststellingen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat "weliswaar vaststaat dat Na
thalie Di Gregorio, die ten tijde van de 
feiten 12 jaar oud was en dus tot deja
ren des onderscheids was gekomen, 
een onvoorzichtigheid heeft begaan 
door de rijbaan met de fiets over te 
steken op het ogenblik dat de wagen 
(van eiser) kwam aangereden en dat 
de hond die haar achtemazat, gelet op 
zijn grootte, geen ernstig gevaar voor 
haar kon betekenen ( ... ),maar dat de 
aldus begane fout niet in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval, waar
voor de aansprakelijkheid volledig rust 
op (eiser) die, door zijn overdreven 
snelheid en zijn verstrooidheid, het on
geval heeft veroorzaakt, dat ook zon
der de hierboven ten laste van de 
jonge fietsster vastgestelde fout zou ge
beurd zijn, zoals het zich heeft voor
gedaan"; 

Overwegende dat die motivering uit
sluitend betrekking heeft op de te
gen eiser bewezen verklaarde fout, 
maar niet impliceert dat de schade ook 
zonder de tegen het slachtoffer bewe
zen verklaarde fout zou ontstaan zijn, 
zoals ze zich heeft voorgedaan; 

Overwegende dat de rechtbank uit 
die enkele gronden niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat de door haar te
gen het jonge slachtoffer bewezen ver
klaarde fout niet mede een oorzaak 
van de schade was geweest; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

En overwegende dat de vernieti
ging van de beslissingen op de tegen 
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eiser ingestelde civielrechtelijke vor
deringen in dezelfde mate de vernie
tiging tot gevolg heeft van de rechts
pleging die gevolgd is op de vernietigde 
beslissingen, namelijk het vonnis van 
21 november 1994 van de Correctio
nele Rechtbank te Doornik, in zoverre 
het uitspraak doet over diezelfde bur
gerlijke rechtsvorderingen; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede (lees : eerste) onderdeel, dat 
niet kan leiden tot ruimere cassatie, 
vernietigt het bestreden arrest, doch 
enkel in zoverre het beslist dat de fout 
van Nathalie Di Gregorio niet in oor
zakelijk verband staat met het onge
val; vernietigt, in dezelfde mate, de 
rechtspleging die gevolgd is op de ver
nietigde beslissing, namelijk het von
nis dd. 21 november 1994 van de Cor
rectionele Rechtbank te Doornik, in 
zoverre het uitspraak doet over de te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest en van het in dezelfde 
mate vernietigde vonnis; veroordeelt 
eiser in de helft van de kosten en ie
dere verweerder in een vierde ervan; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

14 juni 1995- 2e kamer- Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. J eanmart - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirk
patrick en Simont. 

Nr. 296 

2e KAMER- 14 juni 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST SCHADE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, PEIL
DATUM- RAMING. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, PEIL
DATUM- RAMING- FORFAITAIRE RAMING
REEDS GELEDEN SCHADE - TOEKOMSTIGE 
SCHADE - ONDERSCHEID. 

1 o Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij een vordering tot terugbe
taling van na de consolidatiedatum ge
maakte medische kosten wordt afgewezen, 
wanneer de rechter, onder verwijzing naar 
het verslag van de gerechtelijk deskun
dige, oordeelt dat de eventuele, na de 
consolidatiedatuin gemaakte dokters- en 
apothekerskosten begrepen zijn in de 
graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° De verplichting van de feitenrechter om, 
op verzoek van de getroffene, een onder
scheid te maken tussen de reeds gele
den en de toekomstige schade geldt en
kel wanneer de rechter de raming van de 
schade grondt op een kapitalisatie
berekening; dat onderscheid heeft geen re
den van bestaan bij forfaitaire raming. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(MULDERS T. SYMENS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0158.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 december 1994 in 
hager beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te N amen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 149 van de Grondwet, na 
de coordinatie ervan op 17 februari 1994, 

dqordat het bestreden vonnis, bij de uit
spraak over de "materiele schade", ener
zijds, de kosten voor de raadplegingen van 
de dokters Vandemaele op 27 januari 
"1993" (lees 1992), Chochrad op 29 decem
ber 1992 en 18 februari 1993 en Martin op 
8 januari 1993, waarvan eiseres de terug
betaling vorderde van F. Symens, niet in 
aanmerking neemt op grond "dat voor
eerst de na de consolidatiedatum gemaakte 
kosten moeten worden verworpen, nu de 
gerechtelijk deskundige erop had gewe
zen dat de eventuele, na de consolidatie
datum, namelijk 15 juli 1991, gemaakte 
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kosten voor dokters en apothekers begre
pen waren in de 3 pet. blijvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid"; doordat het 
vonnis, anderzijds, bij de uitspraak over de 
materHHe schade, de vergoeding voor de 
reiskosten van eiseres vaststelt op 8.040 
frank, wat overeenkomt met 10 frank voor 
elke van de 804 kilometer, die de recht
bank in aanmerking genomen heeft, op 
grond dat "het door (eiseres) opgegeven 
aantal kilometer - 904 kilometer -
(appelconclusie, blz. 7-8) niet kan worden 
aangenomen, aangezien daarin de ver
plaatsingskosten naar het Brugmannzie
kenhuis begrepen zijn, die gemaakt zijn in 
december 1992 en begin 1993", dus na de 
consolidatie op 15 juli 1991, 

terwijl, eerste onderdeel, de feitenrechter 
weliswaar het bestaan en de omvang van 
de schade, alsook de schadevergoeding in 
feite beoordeelt, maar hij die schade in con
creto moet ramen met inaanmerkingne
ming van het tijdstip van zijn uitspraak; de 
rechter dus verplicht is de voorbije schade, 
dat is de voor het vonnis ontstane schade, 
moet onderscheiden van de toekomstige 
schade; de appelrechters te dezen de kos
ten voor vier doktersraadplegingen, die dag
tekenen van na de consolidatie, niet in aan
merking hebben genomen op de enkele 
grond ·dat volgens de gerechtelijk deskun
dige die kosten begrepen waren in de 3 pet. 
blijvende arbeidsongeschiktheid; het von
nis bijgevolg, nu het de vordering van ei
seres tot vergoeding van de schade, die be
staat uit de door de fout van F. Symens 
veroorzaakte kosten, afwijst op grond dat 
die kosten na de consolidatiedatum zijn ge
maakt, de conclusie van eiseres op dat punt 
niet beantwoordt (schending van artikel 
149 van de Grondwet); het vonnis tevens, 
nu het voornoemde dokterskosten, die ge
maakt zijn en bekend waren voor het von
nis, niet op een reele grondslag vergoedt 
aan de hand van de overgelegde 
verantwoordingsstukken en getuigschrif
ten, maar ten hoogste op een forfaitaire 
grondslag - een gedeelte van de 3 pet. blij
vende gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid - niet naar recht verantwoord is 
(schending van alle in het middel aange
geven bepalingen); 

tweede onderdeel, de rechter de voor
bije schade, dat is de voor het vonnis ont
stane schade, moet onderscheiden van de 
toekomstige schade en de schade in con
creto moet ramen; eiseres aan de hand van 
een gedetailleerde afrekening voor haar 
reiskosten een vergoeding vorderde tot be
loop van 904 kilometer (zie appelconclusie, 

blz. 7-8); de appelrechters slechts 804 ki
lometer in aanmerking hebben genomen en 
daarvoor een vergoeding wilden toeken
nen naar rato van 10 frank per kilome
ter, wat in totaal 8.040 frank is; het von
nis zich daartoe baseert op de conclusie 
(blz. 4, in fine) waarin F. Symens niet het 
totaalbedrag van 904 kilometer als zoda
nig betwistte, maar wel het feit dat 100 ki
lometer in aanmerking werden genomen 
voor na de consolidatiedatum afgelegde 
doktersbezoeken, ofschoon die kosten be
grepen waren in het door de deskundige in
aanmerkinggenomen percentage van blij
vende arbeidsongeschiktheid; het bestreden 
vonnis aldus op dat punt, net als de be
slissing over de dokterskosten, niet regel
matig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 149 van de Grondwet) en niet 
naar recht is verantwoord (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek), nu het de schade, die gele
den is en bekend was voor het tijdstip van 
de uitspraak van de appelrechters, niet in 
concreto heeft geraamd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden von
nis vermeldt "dat vooreerst dena de 
consolidatiedatum gemaakte dokters
kosten moeten worden verworpen, nu 
de gerechtelijk deskundige erop had 
gewezen dat de eventuele, na de 
consolidatiedatum gemaakte kosten 
voor dokters en apothekers begrepen 
waren in de 3 pet. blijvende arbeids
ongeschiktheid"; 

Dat het aldus antwoordt op de con
clusie van eiseres en de beslissing re
gelmatig met redenen omkleedt en 
naar recht verantwoordt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de feitenrechter, 
op het verzoek van de getroffene, er
toe gehouden is de reeds geleden 
schade te onderscheiden van de toe
komstige schade, wanneer hij de ra
ming van de schade grondt op een 
kapitalisatieberekening; dat voor
meld onderscheid geen reden van be
staan heeft bij forfaitaire raming; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

14 juni 1995- 2" kamer- Voorzitter: 
de h. Ghislain, waamemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Gein
ger. 

Nr. 297 

2" KAMER- 14 juni 1995 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE~ 
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN-ARTIKEL 61 -ART. 61.4- VER
KEERSLICHTEN - DRIEKLEURIGE VER
KEERSLICHTEN- KRUISPUNT- UITRIJDEN 
VAN HET KRUISPUNT- PLAATS VAN DE LIGH
TEN- GEVOLG. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechter de beklaagde ver
oordeelt wegens het feit dat hij, bij het uit
rijden van een kruispunt de rode lichten 
is voorbijgereden, zonder daarbij vast te 
stellen dat, in afwijking van de alge
mene regel, de verkeerslichten bij die uit
rit rechts waren aangebracht. (Artt. 5, 
61.1.1° en 61.4 Wegverkeersreglement.) 

(PICARD) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.021l.F) ) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 januari 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het vonnis eise

res een straf oplegt wegens overtre
ding van de artikelen 5 en 61, 1, r, 
van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen re
glement op de politie van het wegver-

keer, om op een kruispunt rode 
verkeerslichten te zijn voorbijgere
den; 

Overwegende dat de appelrechters 
hebben vastgesteld dat eiseres had toe
gegeven "bij het uitrijden van het 
kruispunt de rode lichten te zijn voor
bijgereden"; dat zij hebben beslist dat 
"ook al was (eiseres) de lichten bij het 
oprijden van het kruispunt regelma
tig voorbijgereden ( ... ), zij moest stop
pen voor de tweede lichten, bij het uit
rijden van het kruispunt, en deze niet 
mocht voorbijrijden"; 

Overwegende dat luidens artikel 5 
van het algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer de wegge
bruikers de verkeerlichten slechts in 
acht moeten nemen, onder meer, wan
neer ze overeenkomstig de voorschrif
ten van dit reglement zijn aange
bracht; 

Overwegende dat uit artikel 61.4 
van voomoemd reglement volgt, ener
zijds, dat de door de weggebruikers in 
acht te nemen driekleurige verkeers
lichten die zijn welke rechts van de rij
baan zijn geplaatst endat de lich
ten, als ze op andere plaatsen worden 
herhaald, slechts een indicatieve 
waarde hebben, anderzijds, dat de ver
keerslichten die aan de andere kant 
van het kruispunt worden herhaald in 
de regel aileen links van of hoven de 
rijbaan zijn aangebracht en derhalve 
enkel een indicatieve waarde heb
ben; 

Overwegende dat het vonnis, nu het 
eiseres veroordeelt op grond van haar 
bekentenis dat zij, bij het uitrijden van 
het kruispunt, de rode lichten is voor
bijgereden, zonder daarbij vast te stel
len dat, in afwijking van de algemene 
regel, de verkeerslichten bij die uit
rit rechts waren aangebracht, de be
slissing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige middelen die niet kunnen leiden 
tot cassatie zonder verwijzing, vemie
tigt het bestreden vonnis; beveelt dat 
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van h~t arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
vonnis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdende in hoger beroep. 

14 juni 1995- 2e kamer- Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal-Advocaat,: mr. A. Bal
land, Luik. 

Nr. 298 

2e KAMER - 14 juni 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST -SCHADE -MATE
RIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE -
REEDS BESTAANDE GEBREKKIGHEID- WEER
SLAG OP DE GROOTTE- VOORWAARDE. 

2° AFSTAND VAN RECHT - BEWIJS. 

3o AFSTAND VAN RECHT - BEWIJS. 

1 o Wanneer een onrechtmatige daad schade 
heeft veroorzaakt ontslaat de omstandig
heid dat de reeds bestaande gebrekkig
heid van de-getroffene tot de schade heeft 
bijgedragen de veroorzaker niet van de 
verplichting de volledige schade te ver
goeden, behalve als het gaat om gevol
gen die zich hoe dan oak, zelfs zonder die 
{out, zouden hebben voorgedaan (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

2° Afstand van een recht wordt niet ver
moed en kan enkel worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere uitlegging vat
baar zijn (2). 

3° Uit de enkele omstandigheid dat een bij 
hoofdconclusie ingestelde vordering niet 
is overgenomen in de slotsom van de aan
vullende conclusie van de eiser kan de 

(1) Zie Cass., 13 okt. 1981, A.R. nr. 6711 CA. C., 
1981-82, nr. 110) en 6 jan. 1993, A.R. nr. 9980 
(ibid., 1993, nr. 7). 

(2) Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 9670 (A. C., 
1994, nr. 17). 

rechter niet wettig afleiden dat eiser van 
die vordering afstand heeft gedaan. 

(DEPERNET T. DECKER; DECKERT. DEPERNET) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0251.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 januari 1995 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Aarlen; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Joel Depernet, beklaagde: 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, wanneer een on

rechtmatige daad schade heeft ver
oorzaakt, de omstandigheid dat de pa
thologische predispositie van de 
getroffene tot de schade heeft bijge
dragen de veroorzaker niet ontslaat 
van de verplichting de volledige schade 
te vergoeden, behalve als het gaat om 
gevolgen die zich hoe dan ook, zelfs 
zonder die fout, zouden hebben voor
gedaan; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, met aanneming van de gronden 
van de eerste rechter, aan de in het 
middel weergegeven considerans toe
voegt dat de gezondheidstoestand van 
verweerder geen invloed kan hebben 
op de verplichting van eiser om de 
door het ongeval veroorzaakte schade 
te vergoeden, aangezien de schade
veroorzaker "de risico's draagt ver
bonden aan de persoonlijke vatbaar
heid van de getroffene ( ... ), want het is 
evident dat de getroffene zonder de 
fout niet zou hebben verkeerd in de 
toestand waarin de schade hem gE)
bracht heeft"; 

Dat de appelrechters aldus hebben 
beslist dat de reeds bestaande patho
logische toestand van verweerder ai
leen maar een risico van persoonlijke 
vatbaarheid had geschapen, doordat 
zijn kwetsbaarheid erdoor verhoogd 
werd, en dat de door hem opgelopen 
gebrekkigheden of ongeschiktheden te 
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wijten zijn aan de hem door eiser toe
gebrachte letsels; dat zij derhalve hun 
beslissing naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat, ten gevolge van 
de verwerping van het cassatieberoep 
van de eiser Joel Depernet, diens vor
dering tot bindendverklaring van het 
arrest geen belang meer heeft; 

II. Op de voorziening van de eiser 
Serge Decker, burgerlijke partij : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat afstand van recht 

niet wordt vermoed en enkel kan wor
den afgeleid uit feiten die niet op een 
andere wijze kunnen worden uitge
legd; 

Dat de feitenrechter weliswaar op 
onaantastbare wijze de feiten vast
stelt waarop hij zijn beslissing in ver
band met die afstand grondt, maar dat 
het de taak van het Hof is na te gaan 
of de rechter uit die vaststellingen wet
tig heeft kunnen afleiden dat afstand 
is gedaan; 

Overwegende dat eiser in zijn op 30 
november 1994 bij de appelrechters in
gediende hoofdconclusie van 7 juli 
1994 vergoeding vorderde voor de ma
teriEHe schade die hij ten gevolge van 
zijn blijvende arbeidsongeschiktheid 
geleden had tijdens de periode van 1 
juli 1989 tot 28 december 1992; 

Dat de correctionele rechtbank uit 
de enkele omstandigheid dat die vor
dering niet overgenomen was in de 
slotsom van de aanvullende appel
conclusie niet wettig heeft kunnen af
leiden dat eiser van die vordering af
stand had gedaan; 

Dat het bestreden vonnis, nu het na
laat over die eis uitspraak te doen, ar
tikel 1138, 3 ·, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 
is; 

Overwegende dat de eiser Serge 
Decker er blijkbaar belang bij heeft 
dat het arrest bindend wordt ver-

klaard voor het N ationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten; 

Om die redenen, ongeacht het ove
rige gedeelte van het tweede middel 
van de eiser Serge Decker, ... op het 
cassatieberoep van de eiser Serge 
Decker: vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre het uitspraak doet over 
de vergoeding va:n de door eiser we
gens zijn blijvende arbeidsongeschikt
heid geleden mor«rle schade en van de 
door laatstgenoEjmde tijdens de pe
riode van 1 juli }989 tot 28 decem
ber 1992 geleden ~ateriele schade; be
veelt dat van he arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vern~etigde vonnis; ver- . 
oordeelt verweerd!er in de kosten; ver
klaart het arrest 1:\indend voor het Na
tionaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar .de Correctionele 
Rechtbank te Neufchateau, zitting 
houdende in hoger beroep. 

14 juni 1995 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 299 

2e KAMER- 14 juni 1995 

1° HOF VAN ASSISEN- RECRTSPLEGING 
TOT DE VERWIJZING NAAR RET ROF -
VERWIJZINGSARREST- CASSA'JIIEBEROEP
CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE
DRAAGWIJDTE. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- ALLERLEI
ROF VAN ASSISEN- VERWIJZING NAAR RET 
ROF - VERWIJZINGSARREST - CASSATIE
BEROEP VAN DE VEROORDEELDE - DRAAG
WIJDTE. 
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3o ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE- BEGRIP- NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

4 o PREJUDICIEEL, GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET 
HOF VAN CASSATIE- BEGRIP- NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1 o en 2° Op het cassatieberoep van de ver
oordeelde tegen het arrest tot verwij
zing naar het hof van assisen, dat gelijk
tijdig met het cassatieberoep tegen het 
veroordelend arrest is ingesteld binnen 
vijftien dagen na de uitspraak van dit ar
rest, neemt het Hof geen kennis van de 
schending van de wetten inzake de be
voegdheid van de kamer van inbeschul
digingstelling ,en van het hofvan assi
sen, noch van het onderzoek over de in 
art. 299 Sv. vermelde nietigheden of over 
de nietigheden wegens niet-inachtneming 
van de wetten tot invoering van het de
bat op tegenspraak en tot regeling van het 
taalgebruik voor de kamer van inbeschul
digingstelling (1). 

3° en 4° Wanneer in een cassatiemiddel een 
vraag wordt opgeworpen die tot de 
interpretatiebevoegdheid van het 
Arbitragehof behoort, en dat middel niet 
ontvankelijk is om redenen die aan de 
cassatieprocedure eigen zifn, is het Hof 
van Cassatie niet ertoe gehouden een pre
judiciele vraag te stellen aan het 
Arbitragehof(2). (Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

(DEVREESE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0614.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, het eersttl op 11 januari 
1995 gewezen door het Hof van Be
roep te Luik, kamer van inbeschuldi
gingstelling, het tweede, op 7 april 
1995 gewezen door het Hofvan Assi
sen van de provincie Luik; 

(1) Cass., 30 rnaart 1994, A.R. nr. P.94.0263.F 
(A.C., 191994, nr. 158). 

(2) Zie Cass., 15 maart 1994, A.R. nr. 6934 
(A. C., 1994, nr. 121); zie ook Cass., 17 mei 1995, 
A.R. nr. P.95.0536.F (ibid., supra, nr. 242). 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het arrest van het Hof van Be
roep te Luik, kamer van inbeschuldi
gingstelling : 

Overwegende dat het Hof, op het ge
lijktijdig cassatieberoep van de ver
oordeelde tegen het arrest tot verwij
zing naar het hof van assisen en tegen 
het veroordelend arrest binnen vijf
tien dagen na de uitspraak van dit ar
rest, geen kennis neemt van de schen
ding van de wetten inzake de 
bevoegdheid van de kamer van inbe
schuldigingstelling en van het hofvan 
assisen noch van het onderzoek naar 
de in artikel299 van het Wetboek van 
Strafvordering vermelde nietigheden 
of de nietigheden wegens niet
inachtneming van de wetten tot iri
voering van het debat op tegenspraak 
en tot regeling van het taalgebruik in 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling op de in het mid
del weergegeven grieven van eiser en 
op zijn verzoek tot het stellen van een 
prejudiciele vraag aan het Arbitrage
hofheeft geantwoord dat "de staat van 
hechtenis (waarin eiser verkeert) ver
hindert dat de door hem gewenste vra
gen worden gesteld aan het Arbitrage
hof' en dat "in de huidige stand van de 
rechtspleging de klachten van (eiser) 
over het verloop van het onderzoek, 
dat volgens hem het 'beginsel van de 
gelijkheid der wapens' of de Belgische 
Grondwet schendt, niet tot de 
beoordelingsbevoegdheid van het hof 
(van beroep) behoren, aangezien de be
staande wettelijke regels in acht ge
nomen zijn en artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden bovendien in de regel geen be
trekking heeft op de uitoefening van 
het recht van verdediging voor de 
onderzoeksgerechten"; · 

Overwegende dat het hof van be
roep door deze consideransen zijn be
slissing naar recht veraniwoordt; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietighei<,l voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het veroordelend ar
rest van het Hof van Assisen van de 
provincie Luik : 

Overwegende dat eiser de in het 
middel aangevoerde grieven niet heeft 
opgeworpen voor het hof van as sis en, 
zodat het middel nieuw en dus niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, nu het door ei
ser aangevoerde middel niet ontvan
kelijk is om redenen die aan de 
cassatieprocedure eigen zijn, het Hof 
niet ertoe gehouden is een prejudi
cii:ile vraag te stellen aan het Arbi-

. tragehof; 
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
zieningen; veroordeelt eiser in de kos
ten van zijn voorzieningen. 

14 juni 1995- 2e kamer- Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Neve, 
Luik. 

Nr. 300 

1 e KAMER - 15 juni 1995 

1° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-illTVOERING)- WEDERKERIGE 
OVEREENKOMST- WANPRESTATIE VAN BEIDE 
PARTIJEN- GEVOLG. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING)- WEDERKERIGE 
OVEREENKOMST- WANPRESTATIE VAN BEIDE 
PARTIJEN- CONTRACTUELE AANSPRAKELIJK
HEID- OMVANG- SCHADEVERGOEDING. 

1 o Ingeval een partij bij een wederkerige 
overeenkomst de ontbinding van die over
eenkomst en schadevergoeding vordert 
wegens het niet-nakomen door de an
dere partij van haar verbintenissen, mag 
de rechter die vordering niet afwijzen en-. 
kel op grand dat de partij die de ontbin
ding vraagt zelf haar verbintenis niet is 
nagekomen (1). (Artt. 1142 en 1184 B.W.) 

2° De omstandigheid dat beide partijen bij 
een wederkerige overeenkomst hun ver
bintenissen niet zijn nagekomen, heft hun 
contractuele aansprakelijkheid niet op, 
noch hun gehoudenheid, in evenredig
heid met hun aandeel in die aansprake
lijkheid, tot vergoeding aan de andere 
partij van de schade die het onmiddel
lijk en rechtstreeks gevolg is van hun te
kortkomingen (2). (Artt. 1142 en 1184 
B.W.) 

(VAN MIERLO T. ROXELL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0285.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen, ingeschreven op de algemene rol 
onder de nummers C.93.0285.N en 
C.93.0432.N, tegen hetzelfde arrest 
zijn gericht; dat ze dienen te worden 
gevoegd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat ''beide partijen ( ... ) hun res
pectievelijke contractuele verplichtin
gen niet (wensen) na te komen wegens 
ingeroepen wanprestatie van de te
genpartij"; dat het oordeelt dat, nu Van 
Mierlo "nuttig bewijsmateriaal heeft 
weggemaakt", er bijgevolg "slechts 

(1) Cass., 9 rnei 1986, A.R. nr. 4997 (A C., 1985-
86, nr. 555); 19 maart 1992, A.R. nr. 9091 (ibid., 
1991-92, nr. 383) en 5 rnaart 1993, A.R. nrs. 7957-. 
8053 (ibid., 1993, nr. 128). 

(2) Zie noot 1. 
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(kan) beslist (worden) aan de hand van 
de voorliggende stukken en gegevens, 
hoe onvolledig deze op sommige pun
ten ook zijn"; dat het de vordering van 
de N.V. Roxell in betaling van een 
geprotesteerde wissel afwijst op grond 
dat die vennootschap de onderliggende 
koop-verkoopovereenkomst van een 
legbatterij niet behoorlijk had uitge
voerd en dat hetgeen nog niet werd be
taald overeenstemde met hetgeen niet 
werd gepresteerd; dat het, betreffende 
de tegeneis van Van Mierlo strekkende 
tot ontbinding van de overeenkomst en 
schadevergoeding, oordeelt dat Van 
Mierlo ook bepaalde tekortkomingen 
heeft begaan, inzonderheid door te laat 
het voorschot te betalen en door de 
werf niet tijdig in gereedheid te bren
gen; dat het beslist dat "nude schul
dige gedraging van beide partijen vast
staat en ook beide nalatig zijn geweest 
wat betreft het aanvoeren van nut
tig bewijsmateriaal, ( ... ) het in de ge
kende en nog te achterhalen omstan
digheden, billijk en gerechtvaardigd 
(voorkomt) zowel eis als tegeneis afte 
wijzen als ongegrond"; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat de 
beide partijen hun verbintenis niet na
kwamen, de vordering door de N.V. 
Roxell ingesteld tot betaling van het 
saldo van de prijs afwijst en de vor
dering tot ontbinding en schadever
goeding door Van Mierlo ingesteld 
eveneens afwijst; 

I. Op de voorziening van Van 
Mierlo: 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1134, 1137, 
1142 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek 
en art. 986 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de tegen
eis van eiseres tegen verweerster tot ver
breking van de verkoopovereenkomst las
tens verweerster tegelijk met de oor
spronkelijke vordering van verweerster 
ongegrond verklaart om de red en dat: ''Nu 
de schuldige gedraging van beide partijen 
vaststaat en ook beide nalatig zijn geweest 
wat betreft het aanvoeren van nuttig 
bewijsmateriaal, komt het in de gekende en 
nog te achterhalen omstandigheden, bil
lijk en gerechtvaardigd voor zowel eis als 
tegeneis af te wijzen als ongegrond", 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter die be
slist dat beide partijen schuldig zijn tekort
gekomen aan de overeenkomst, in con
creto moet nagaan of de tekortkoming van 
verweerster, onafhankelijk van de tekort
komingen van eiseres, al dan niet de out
binding van de overeenkomst, zoals in be
sluiten gevraagd, wettigt, en elk van de 
partijen moet veroordelen tot vergoeding 
van de schade waaraan zij onderscheiden
lijk schuld heeft, en niet- zoals in casu -
elke partij vervallen mag verklaren van 
haar recht op vergoeding van de door de 
wederpartij veroorzaakte schade (scherr
ding van art. 1134, 1142 en 1184 B.W.); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter, inge

val een partij bij een wederkerige over
eenkomst de ontbinding van de over
eenkomst en schadevergoeding vordert 
wegens het niet-nakomen door de an
dere partij van haar verbintenissen, de 
vordering niet mag afwijzen enkel op 
grond dat de partij die de ontbinding 
vraagt zelfhaar verbintenis niet is na
gekomen; 

Dat de omstandigheid dat beide par
tijen hun verbintenissen niet zijn na
gekomen, hun contractuele aanspra
kelijkheid niet opheft, noch hun 
gehoudenheid, in evenredigheid met 
hun aandeel in die aansprakelijkheid, 
tot vergoeding aan de andere partij 
van de schade die het onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is van hun tekort
komingen; dat de tekortkoming van 
een partij in een wederkerige over
eenkomst in de regel niet haar sane
tie vindt in het verbeuren van haar 
recht de ontbinding en schadevergoe
ding te vragen als de wederpartij even
eens haar verbintenis niet nakwam; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat beide partijen 
hun verplichtingen niet nakwamen, de 
vordering van eiseres tot ontbinding 
van de overeenkomst en tot schade
vergoeding afwijst op grond dat eise
res haar contractuele verplichtingen 
niet heeft nageleefd; dat het aldus de 
in het onderdeel aangewezen wetsbe
palingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Overwegende dat bet tweede onder
dee! van bet eerste middel en bet 
tweede middel niet tot ruimere cas
satie kunnen leiden; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Roxell: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing-gewezen betreffende 
de tegeneis van Van Mierlo de vernie
tiging tot gevolg beeft van de beslis
sing gewezen op de boofdeis van de 
N.V. Roxell die er onafscbeidbaar mee 
verbonden is; 

Om die redenen, voegt de zaken in
gescbreven op de algemene rol onder 
de nummers C.93.0285.N en 
C.93.0432.N; vernietigt bet bestre
den arrest, bebalve in zoverre dit bet 
boger beroep van Van Mierlo ontvan
kelijk verklaart; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van bet gedeeltelijk vernie
tigde arrest; boudt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrecbter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar bet Hof van Be
roep te Antwerpen. 

15 juni 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
lahaye en Van Ommeslaghe. 

Nr. 301 

1 e KAMER - 15 juni 1995 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN· 
BEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP, VORM, 
TERMIJN, ONSPLITSBAAR GESCHIL- TERMIJN 
- JEUGDBESCHERMING- BEZOEKRECHT
GROOTOUDERS - OVERMACHT- BEGRIP. 

2° JEUGDBESCHERMING - BEZDEK
RECHT- GROOTOUDERS- HOGER BEROEP
TERMIJN- OVERMACHT- BEGRIP. 

1 o en 2° Het hager beroep tegen een von
nis van de jeugdrechtbank inzake het be
zoekrecht van de grootouders van een 
minderjarige moet bij verzoekschrift bij de 
griffie van het hof van beroep worden in
gesteld binnen een maand na de uit
spraak (1) behoudens overmacht die en
kel han voortvloeien uit een gebeurtenis 
buiten de menselijke wil die door deze niet 
kon worden voorzien noch vermeden (2). 
(Art. 58, tweede lid, Jeugdbeschermings
wet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE ANTWERPEN T.V. .. V. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0019.N) 

HET HOF;- Gelet op bet bestre
den arrest, op 22 december 1994 door 
bet Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel149 van de Grondwet, de 
artikelen 48, 49, 50 en 860, lid 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek,juncto artikel58, lid 
2, van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming en de artikelen 114 7, 
1148, 1169, 1302, 1984, 1991, 1992 en 1998 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep toelaatbaar verklaart dat te laat 
werd ingesteld op 3 juni 1994, zijnde meer 
dat een maand na het beroepen vonnis op 
tegenspra.ak uitgesproken op 18 april1994, 
op grand van de volgende beweegrede
nen: 

(. .. ) dat de argumentatie van -appellan
ten- zegge dat zij niet op eigen initia
tief in rechte zouden hebben kunnen op
treden omdat het bestreden vonnis hun 
nooit betekend werd- irrelevant is, nu de 
beroepstermijn begint te lopen na de uit
spraak, (18 april 1994) en niet na de be
tekening; 

(. .. ) dat appellanten voorhouden dat zij 
tijdig en op regelmatige wijze het nodige 
hebben gedaan om hager beroep in te stel
len en zij hierbij ondermeer verwijzen naar 
een door hen bijgebrachte kopie van het 

(1) Cass., 18 feb. 1993, A.R. nr. 9570 (A. C., 
1993, nr. 106). 

(2) Cass., 9 okt. 1986,A.R. nr. 7516 (AC., 1986-
87, nr. 74). · 
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verzoekschrift tot hoger beroep opgesteld 
door hun voormalige raadsman en geda
teerd op 11 mei 1994, zegge tijdens de lo
pende beroepstermijn, (stuk 1, dossier ap
pellanten); 

dat zij stellen dat zij hierdoor door hun 
voornfalige raadsman misleid werden, ver
mits zij hieruit afgeleid hadden dat het ho
ger beroep op die datum - en dus tijdig -
was ingesteld; dat zij slechts na het ver
strijken van de beroepstermijn vastge
steld hebben dat bewust verzoekschrift niet 
tijdig was neergelegd door hun voorma
lige raadsman, hetgeen voor hen overmacht 
zou uitmaken; 

( ... ) dat zij ten slotte een schrijven bij
brengen van hun voormalige raadsman 
waaniit blijkt dat er te dezen een beroeps
fout werd begaan door niet binnen de wet
telijke termijn hoger beroep in te stellen 
(stuk 2, dossier appellanten); 

( ... ) dat een advocaat- gelast met het 
voeren van een procedure namens zijn 
client ofhet verdedigen van diens belan

·" gen in een geding- handelt als een man
dataris (C. Paulus, Lastgeving, A. P.R., 
nummer 114); 

(. .. ) dat krachtens de vertegenwoordi
ging die inherent is aan het contract van 
lastgeving, de fouten of nalatigheden van 
de lasthebber, de lastgevers (appellan
ten) verbinden wanneer ze (zoals te de
zen) binnen de grenzen van de lastgeving 
zijn begaan; dat de fouten of nalatighe
den van de lasthebber die binnen de gren
zen van zijn lastgeving handelt moeten 
worden beschouwd als fouten of nalatig
heden van de lastgevers zelf en die fou
ten ofnalatigheden op zichzelfvoor de last
gevers geen overmacht kunnen zijn; 

( ... ) dat te dezen evenwel gelet op de in
houd van voormeld schrijven van hun voor
malige raadsman, (Meester J. V. L.), die 
zijn verantwoordelijkheid voor het laattij
dig instellen van het hoger beroep toe
geeft, dient afgeleid dat het zowel voor de 
partij zelf, als voor de nadien door deze ge
raadpleegde raadsman, onmogelijk was om 
nog een tijdig hoger beroep in te stellen", 

terwijl, krachtens de vertegenwoordi
ging die inherent is aan het contract van 
lastgeving, de. fouten of nalatigheden van 
de lasthebber de lastgever verbinden wan-

neer ze binnen de grenzen van zijn last
geving zijn begaan; aldus de daad van de 
lasthebber die binnen de grenzen van zijn 
lastgeving handelt moet worden beschouwd 
als een daad van de lastgever zelf en dus op 
zichzelf voor de lastgever geen vreemde oor
zaak, toeval of overmacht kan zijn, zelfs 
mocht de fout of nalatigheid aan een last
hebber ad litem aangewreven worden; in 
onderhavig geval de overmacht moest be
staan in een omstandigheid onafhanke
lijk van de menselijke wil die noch 
voorzienbaar noch voorkoombaar was; in 
casu evenmin betwist wordt dat appellan
ten bijgestaan waren door een raadsman 
(advocaat) die hen bovendien schrittelijk 
had in kennis gesteld van het verzoek
schrift tot het instellen van hoger beroep; 
de advocaat, overeepkomstig artikel 440, lid 
2, van het Gerechtelijk Wetboek de gevol
machtigde is van de partij die hem aan
stelde zonder dat hij van enige volmacht 
moet doen blijken, behalve indien de wet 
een bijzondere lastgeving eist; de advo
caat als gevolmachtigde kan optreden in 
een verzoekschrift tot hoger beroep zon
der dat hij van enige volmacht doet blij
ken; de regels van lastgeving immers van 
toepassing zijn op de advocaat; het arrest 
niet vaststelt dat de lasthebber van appel
lanten, namelijk hun vorige raadsman, in 
de onmogelijkheid verkeerde om te han
delen binnen de door voormeld artikel 58, 
lid 2, van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming bepaalde ter
mijn; derhalve in de gegeven omstandig
heden overmacht inroepen neerkomt op een 
miskenning van dit begrip van overmacht 
of toeval (schending van de artikelen 114 7, 
1148, 1169, 1302 van het Burgerlijk Wet
hoek en artikel149 van de Grondwet), van 
de aard en de gevolgen van de lastgeving 
(schending van de artikelen 1984, 1991, 
1992 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek), 
en van de bepalingen inzake hoger be
roep, inzonderheid die waarbij de termijn 
voor hoger beroep op straffe van verval is 
vastgesteld en het aan de rechters verbo
den is de op straffe van verval gestelde ter
mijnen te verlengen (schending van de ar
tikelen 48, 49, 50 en 860, lid 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek, june to artikel 58, lid 
2 van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming en artikel149 van de 
Grondwet), 

zodat, het Hofvan beroep derhalve niet 
vermocht, op grond van de ingerbepen fei
telijkheden, overmacht te aanvaarden en 
diensvolgens appellanten te ontheffen van 
het verval bepaald in de hoger aangehaalde 
wetsbepalingen : 
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Overwegende dat overmacht enkel 
kan voortvloeien uit een gebeurtenis 
buiten de menselijke wil die door deze 
niet kon worden voorzien noch ver
meden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het beroepen vonnis werd uit
gesproken op 18 april 1994, dag 
waarop de beroepstermijn a,anving, en 
dat hoger beroep werd ingesteld op 
3 ju:ni 1994, dit is buiten de wette
lijke termijn; 

Dat de appelrechter vaststelt dat de 
raadsman van de verweerders een 
beroepsfout heeft begaan door niet bin
nen de wettelijke termijn hoger be
roep in te stellen; 

Dat hij oordeelt dat het zowel voor 
de verweerders zelf als voor de door 
hen na het verstrijken van de beroeps
termijn geraadpleegde advocaat on
mogelijk was om nog tijdig hoger be
roep in te stellen; 

Overwegende dat de appelrechter 
uit de omstandigheden die hij aan
geeft niet wettelijk heeft kunnen af
leiden dat de verweerders door over
macht verhinderd waren tijdig hoger 
beroep in te stellen; 

Dat het middel in zoverre 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; 
verklaart dit arrest bind end voor M ... 
V ... V. .. en H ... V. .. H ... ; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

15 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver-
~~ . 

Nr. 302 

2e KAMER - 15 juni 1995 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3- ART. 6.3.D- ONDERVRAGING VAN 
GETUIGEN- CASSATIEMIDDEL- NIEUW MID
DEL. 

2o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- NIEUW MIDDEL- ONDERVRAGING VAN GE
TUIGEN. 

1 o en 2° Nieuw en derhalve niet ontuan
kelijk is het middel dat aanvoert dat de 
beklaagde de getuigen a charge of a 
decharge niet heeft kunnen doen oproe
pen en onderuragen, als uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat een dergelijk uerzoek tot de 
appelrechters werd gericht (1). (Art. 6.3.d 
E.V.R.M.) 

(DASSEVILLE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0198.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 januari 1994 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de namens eiseres inge
diende memorie, waarvan een door de 

· griffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over de twee middelen samen : 
Overwegende dat artikel 6.3.d van 

het E.V.R.M. aan de beklaagde het 
recht verleent de getuigen a charge te 
ondervragen of doen ondervragen en 
het oproepen en de ondervraging van 
de getuigen a decharge te doen ge
schieden op dezelfde voorwaarden als 
het geval is met de getuigen a charge; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat ei
seres een dergelijk verzoek tot de 
appelrechters heeft gericht; 

(1) Cass., 14 mei 1985, A.R. nr. 9416 (A. C., 
1984,85, nr. 548). 
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Dat het tweede middel in zoverre 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de rechter in straf
zaken, behoudens in zich te dezen niet 
voordoende gevallen, onaantastbaar in 
felte de bewijswaarde apprecieert van 
de hem regelmatig overgelegde feite
lijke gegevens, waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren, 
waaronder de verklaringen van een 
aangever en het resultaat van een aan 
deze laatste overgelegde foto van ei
seres; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de aangever, wiens in 
het arrest vermelde verklaringen zij 
als "geloofWaardig en formeel" beoor
delen, op de hem overgelegde foto van 
eiseres - weze het volgens eiseres een 
niet meer zo recente pasfoto- dui
delijk deze als daderes van de haar ten 
laste gelegde feiten hpeft herkend; 

Dat de appelrechters door hun mo
tivering, waardoor zij vaststellen dat 
de hun overgelegde gegevens hun over
tuiging vormen, het verweer van ei
seres verwerpen, zodoende haar con
clusie beantwoorden, en hun beslissing 
regelmatig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den 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 eiseres in de kos
ten. 

15 juni 1995 - 2e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. D. Van den Bossche, Gent. 

Nr. 303 

1 e KAMER- 16 juni 1995 

1 o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- HYPOTHEKEN- HYPOTHEEK OP SCHEPEN 
- RETENTIERECHT- VOORRANG. 

2° SCRIP, SCHEEPVAART - HYPOTHEEK 
OP SCHEPEN- RETENTIERECHT- VOORRANG. 

1 o en 2° In de regel verleent de retentie van 
een schip aan degene die het recht uitoe
fent geen voorrang op de hypotheekhou
der op dat schip (1). (Art. 19 Zeewet.) 

(HULP- EN VOORZORGSKAS VOOR ZEEVARENDEN 
ONDER BELGISCHE VLAG T. N.M.K.N.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0293.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 1, 10" van de Wet van 
27 september 1842 op de Zeevaartpolitie, 
zoals gewijzigd door de Wet van 5 mei 1936 
(artikel19), en, voor zoveel als nodig 1184 
van het Burgerlijk Wetboek, 447, 570, 571 
van de Faillissementswet van 18 april 
1851, 8, 9, 12, 19 en 20 van de Hypotheek
wet van 16 december 1851, 

doordat het bestreden arrest het boger 
beroep van eiseres ongegrond verklaart en 
het vonnis van 9 oktober 1990 bevestigt op 
grond waarvan het geconsigneerde be
drag van 7.500.000 fr aan verweerster werd 

(1) Zie Cass., 22 juni 1979 (A. C., 1978-79, 
1271); H. DE PAGE, Traite, VI, (Bruylant 1942), nr. 
827; J.L. FAGNARD, Recherches sur le droit den]
tention et I' exception d'inexecution, R.C.J.B., 1979 
(12), nr. 21; P. HEURTERRE, Enkele beschouwin
gen over het retentierecht, in Liber Amicorum 
Frederic Dumon, Kluwer z.j., (159), nr. 22; J. VAN 
COMPERNOLLE, Les suretes reelles en droit belge, 
in Les suretes, colloque de Bruxelles, A. Bruy
neel en A.M. Stranart (ed.) (57), nrs. 16 tot 19; P. 
VAN 0MMESLAGHE, Observations sur les effets et 
l'etendue du droit de retention et de I'" excep
tion non adimpleti contractus" specialement en 
cas de faillite du debiteur, R.C.J.B., 1963, (69), 
nrs. 12 tot 14. 
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toegewezen en deze beslissing oomo op vol
gende overwegingen laat steunen : 

"- dat voor de uitoefening van het 
retentierecht onder meer vereist is dat de 
schuldeiser de zaak in zijn bezit heeft of er 
de detentie van heeft, en dater een sa
menhang is tussen de schuldvordering van 
de retentor en de teruggehouden zaak, die 
hetzij een juridische samenhang is indien 
de retentor de zaak in handen heeft in het 
kader van een wederkerige rechtsverhou
ding, hetzij een objectieve samenhang is 
wanneer de schuldvordering van de reten
tor de vergoeding tot voorwerp heeft van 
uitgaven door hem gedaan voor de ver
vaardiging, de verbetering ofhet behoud 
van de teruggehouden zaak; 

- dat in casu (eiseres) op 21 november 
1986 aan de waterschout heeft gemeld dat 
zij een schuldvordering had op de NOV. Ant
werpen Maritiem in verband met 4 nader 
bepaalde schepen, en dat de waterschout 
tengevolge van deze melding overeenkom
stig artikel 1.10 van de wet van 27 sep
tember 1842, zoals gewijzigd door de wet 
van 5 mei 1936, dat hem de bevoegdheid 
verleent om in de wateren van het Rijk elk 
schip aan te houden "van een rederij 0 0 o ten 
laste van welke een schuldvordering ten 
bate van de Staat of van door hem opge
richte instellingen is blijven bestaan", de 
kwestige schepen heeft aangehouden; 

- dat (eiseres) ingevolge de door de wa
terschout in het kader van de wet op de 
Zeevaartpolitie uitgevoerde aanhou
dingsmaatregel nooit in het e:ffectief bezit 
van de kwestieuze schepen in gekomen; dat 
de waterschout is opgetreden namens de 
Belgische Staat en krachtens zijn eigen 
politiebevoegdheid, zodat de aanhouding 
van de schepen niet het werk van (eise
res) was, maar wel van een orgaan van de 
Belgische Staat; dat (eiseres), die geen be
slag legde en die evenmin de door de wa
terschout verrichte aanhouding eigenmach
tig kon ophe:ffen, derhalve de schepen nooit 
voor zichzelfin bezit heeft gehad noch ooit 
de schepen werkelijk onder zich heeft ge
houden; dat (eiseres) aldus geen juridi
sche enloffeitelijke macht had over de aan
gehouden schepen, doch dat integendeel de 
verantwoordelijkheden, zoals bewaking, be
waring en feitelijk bezit, in handen ble
ven van de vere:ffenaars van de NoV. Ant
werpen Maritiem; 

- dat (eiseres) ten onrechte aanvoert dat 
nude waterschout een orgaan van de Bel
gische Staat is en zij een door de Staat op
gerichte instelling is, heiden een eenheid 
uitmaken, zodat zij in feite via de Staat 

toch in de rechten en de persoon is getre
den van diegene die de schepen heeft la
ten aanhouden; 

- dat immers de waterschout bij de aan
houding van de schepen is opgetreden als 
orgaan van de Belgische Staat en dat (ei
seres) krachtens artikell.lO van de wet 
van 27 september 1842 op de Zeevaart
politie een door de Staat opgerichte instel
ling is, met eigen rechtspersoonlijkheid, die 
zich van de Staat onderscheidt; 

- dat bijgevolg vaststaat dat (eiseres) 
nooit het e:ffectief be zit van de schepen 
heeft gehad, noch dat er een juridische sa
menhang en/of objectieve samenhang is tus
sen de schuldvordering van (eiseres) we
gens achterstallige sociale zekerheids
bijdragen en de schepen, zoals hierboven 
uiteengezet, te meer daar bovendien de so
ciale zekerheidsbijdragen hun grondslag 
vinden in de wet en niet in het arbeids
kontrakt; 

- dat in de gegeven omstandigheden de 
voorwaarden voor de uitoefening van een 
retentierecht in hoofde van (eiseres) niet 
vervuld zijn, zodat het bestreden vonnis 
dient te worden bevestigd"o (arrest po 3, 
vanaf 1. 3, po 4, 1.1.), 

terwijl eiseres in haar appelconclusies 
had aangevoerd dat de geblokkeerde gel
den aan haar toekwamen, dus bij voor
rang hoven verweerster, nu artikel 1, 10° 
van de Wet van 27 september 1842 op de 
Zeevaartpolitie, gewijzigd door de Wet van 
5 mei 1936, waarop zij beroep had gedaan, 
een nieuw retentierecht inhoudt dat 
tegenwerpelijk is aan alle schuldeisers, ook 
aan die met een algemeen of bijzonder voor
recht, of degenen die een hypotheek kun
nen inroepen; 

artikel 1, 10° van de Wet van 27 septem
ber 1842 op de Zeevaartpolitie, zoals ge
wijzigd door de Wet van 5 mei 1936 (arti
kel 19) als volgt bepaalt : "Waterschouten, 
door de Koning benoemd, worden gelast 
met het toezicht en de politie van de zee
vaarto Hun werkzaamheden zijn : (.00) 10° te 
waken voor de uitvoering van het beslag op 
zee- en binnenschepen en in de wateren 
van het Rijk elk zee- ofbinnenschip aan te 
houden van een rederij, (A) (.00); (B) ten 
laste van welke een schuldvordering ten 
bate van de Staat of van door hem opge
richte instellingen is blijven bestaano De al
dus aangehouden zee- en binnenschepen 
kunnen worden vrijgelaten zodra de schuld
vordering betaald is of tegen vestiging van 
een doelmatige en geldige waarborg"; 
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deze aldus door de Wet van 5 mei 1936 
gewijzigde wetsbepaling geen louter poli
tionele maatregel is, doch een dwangmid
del met civielrechtelijk gevolg nu de aan
houding van een schip op vordering van de 
Staat of van een door hem opgerichte in
stelling t.a.v. wie een schuldvordering be
staat, mogelijk blijft zolang deze laatste 
geen betaling heeft bekomen van zijn (haar) 
schuldvordering of minstens een waar
borg dat hij (zij) zeker zal worden uitbe
taald; 

de Wetgever door dergelijke uitbreiding 
van het dwangmiddel van aanhouding van 
schepen wegens niet-betaling van schul
den t.a.v. de Staat of een door hem opge
richte instelling in te voeren, aan de Staat 
of de door hem opgerichte instellingen een 
werkelijk retentierecht verschaft op de op 
zijn (hun) vordering aangehouden sche
pen; 

de voorwaarden van bezit en samen
hang tussen schuldvordering en zaak, nood
zakelijk voor het bestaan van een werke
lijk retentierecht, door de schuldeiser die 
beroep doet op bovenvermelde wetsbepa
ling worden vervuld; 

de aanhouding van de schepen door de 
waterschout immers gebeurt op verzoek 
van de Staat of een door hem opgerichte in
stelling - schuldeiser van de rederij wiens 
schepen worden aangehouden -, en de 
vrijgave van de schepen eveneens slechts 
na toelating van deze schuldeiser kan ge
beuren; het zeggenschap over de schepen 
aldus toebehoort aan de schuldeiser die der
halve op grond van artikel 1, 10' van de 
Wet op de zeevaartpolitie als "bezitter'' van 
de schepen moet worden beschouwd; 

de samenhang tussen de schuldvorde
ring en de aangehouden schepen even
min kan betwist worden nu bovenvermelde 
wetsbepaling de samenhang creeert door de 
vrijgave van de aangehouden schepen af
hankelijk te stellen van de betaling van de 
schuldvordering of minstens van het ver
schaffen van een zekere waarborg voor de 
betaling van de schuldvordering; de voor 
het retentierecht vereiste samenhang al
dus op wettelijke grond vaststaat; 

dergelijk retentierecht gegrond op een 
door de wet vastgestelde samenhang en een 
aan de schuldeiser verleende detentie van 
de zaak, waarbij de wet zelf aan de schuld
eiser toelaat de zaak slechts te laten vrij
geven bij betaling of bij het bekomen van 
een voldoende waarborg voor de betaling, 
aldus een zakelijk karakter heeft en aan de 
houder een recht van voorrang verschaft; 

het in artikel1, 10' van de Wet op de 
Zeevaartpolitie neergelegde retentierecht 
aldus tegenstelbaar is aan aile derden, chi
rografaire schuldeisers, algemeen bevoor
rechte schuldeisers, evenals aan schuld
eisers die een bijzonder voorrecht of een 
hypotheek op de aangehouden schepen 
kunnen doen gelden, 

en terwijl, het bestreden arrest vast
stelt dat eiseres vier schepen van de N.V. 
Antwerpen Maritiem, waarop door ver
weerster een hypotheek was genomen in
gevolge verstrekte kredieten, door de wa
terschout overeenkomstig artikel 1, 10' van 
de Wet van 27 september 1842 op de 
Zeevaartpolitie, zoals gewijzigd door de Wet 
van 5 mei 1936, had laten aanhouden we
gens achterstallige sociale-zekerheids
bijdragen ten belope van 7.500.000 fr; 

het bestreden arrest bepaalt dat de voor
waarden voor de uitoefening van een 
retentierecht, meer bepaald de voorwaar
den van juridische of feitelijke macht over 
de scliepen en de juridische of objectieve sa
menhang tussen de aangehouden sche
pen en de schuldvordering, in hoofde van 
eiseres niet waren vervuld; 

de aanhouding van de schepen door de 
waterschout volgens het bestreden arrest 
de juridische of feitelijke macht over de 
schepen niet in handen van eiseres had 
overgedragen, "doch integendeel dat de ver
antwoordelijkheden, zoals bewaking, be
waring en feitelijk bezit, in handen (wa
ren) gebleven van de vereffenaars van de 
N.V. Antwerpen Maritiem"; 

eiseres volgens het arrest daarenboven 
evenmin kon "bezitten" via de Staat, wiens 
orgaan, nl. de waterschout, de schepen had 
aangehouden, nu eiseres "een door de Staat 
opgerichte instelling is met eigen rechts
persoonlijkheid die zich van de Staat on
derscheidt"; 

het bestreden arrest ook stelt dat er geen 
juridische of objectieve samenhang is tus
sen de schuldvordering van eiseres we
gens achterstallige sociale-zekerheids
bijdragen; 

het bestreden arrest echter niet kon be
slissen dat eiseres de aangehouden sche
pen niet onder haar "macht'' had zonder bo
venvermeld artikel1, 10' van de Wet op de 
Zeevaartpolitie te schenden; 

deze wetsbepaling immers de aanhou
ding van de schepen toelaat op verzoek van 
de schuldeiser, die op de waterschout be
roep moet doen om dat "verzoek'' uit te voe
ren; de waterschout aldus niet enkel op
treedt krachtens een eigen politionele 
bevoegdheid; 
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krachtens dezelfde wetsbepaling de 
schuldeiser de waterschout kan verhinde
ren de aangehouden schepen vrij te ge
ven zolang de schuldvordering niet is be
taald . of geen voldoende waarborg is 
gegeven; 

door aan de schuldeiser aldus beslissings
macht te geven over de aanhouding en de 
vrijgave van de schepen, aan de schuld
eiser de "macht" over de schepen wordt ge
geveti waarbij de praktische uitvoering 
wordt overgelaten aan de waterschout; 

eiseres die aldus de vier schepen had la
ten aanhouden (en weigerde vrij te ge
ven) het "bezit" over de schepen zelf, via de 
tussenkomst van de waterschout die voor 
de concrete uitvoering van de beslissin
gen van eiseres instond, had verworven; 

het bestreden arrest evenmin kon be
slissen dat er geen samenhang bestond tus
sen de aangehouden schepen en de schuld
vordering van eiseres wegens achterstallige 
sociale bijdragen, zonder artikel 1, 10' van 
de Wet van de Zeevaartpolitie te schen
den, nu deze wetsbepaling zelf de voor het 
retentierecht vereiste samenhang creeert; 

bet bestreden arrest aldus door de be
sluiten dat de voorwaarden voor de uitoe
fening van een retentierecht in hoofde van 
eiseres niet vervuld waren artikel 1, 10' 
van de Wet van 27 september 1842, zoals 
gewijzigd door de wet van 5 mei 1936, 
schendt; 

bet bestreden arrest dat op grand van bo
venstaande onwettige vaststelling dat de 
voorwaarden van bezit en samenhang, ver
eist voor een effectief retentierecht, in 
hoofde van eiseres niet waren vervuld, be
sluit tot de ongegrondheid van het boger 
beroep van eiseres en tot bevestiging van 
het vonnis van de eerste rechter, met als 
gevolg dat de geblokkeerde 7.500.000 fr aan 
verweerster worden toegewezen, het prin
cipe van de tegenwerpelijkheid aan alle 
schuldeisers van bet retentierecht in het al
gemeen, en van het retentierecht zoals 
neergelegd in artikel1, 10' van de Wet op 
de Zeevaartpolitie in het bijzonder, mis
kent en dus schending inhoudt van de ar
tikelen 1, 10 van bovenvermelde Wet van 
27 september 1842, zoals gewijzigd door de 
Wet van 5 mei 1936, en, voor zoveel als no
dig van de wetsbepalingen waarop de te
genstelbaarheid van het retentierecht aan 
derden steunt, nl. de artikelen 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, 447, 570, 571 van de 
Faillissementswet van 18 april 1851, 8, 9, 
12, 19 en 20 van de Hypotheekwet van 16 
december 1851: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat : 1. verweerster kredieten 
heeft toegestaan aan een N.V. Ant
werpen Maritiem en tot zekerheid een 
hypotheek heeft genomen op vier sche
pen van deze vennootschap; 2. eise
res een vordering heeft op die ven
nootschap voor sociale-zeker
heidsbijdragen van ongeveer 7.500.000 
frank; 3. eiseres overeenkomstig arti
kel1.10 van de wet van 27 septem
ber 1842 op de zeevaartpolitie de vier 
schepen, waarop verweerster een hy
potheek had, liet aanhouden door de 
waterschout; 4. eiseres op grond van 
dit aanhouden voorhield een retentie
recht op de bedoelde schepen te kun
nen uitoefenen, waarna verweerster, 
na een procedure in kort geding, een 
bedrag van 7.500.000 frank in consig
natie gaf om de verkoop van de sche
pen mogelijk te maken; 5. de sche
pen verkocht werden door de 
vereffenaars van de N.V. Antwerp Ma
ritiem; 

Overwegende dat in de regel de re
tentie van een schip aan degene die 
het recht uitoefent geen voorrang ver
leent op de hypotheekhouder op dat 
schip; 

Dat uit de door de appelrechters ge
dane vaststellingen noodzakelijk volgt 
dat, ook al zou de aanhouding door de 
waterschout van de schepen van de re
derij op verzoek van eiseres kunnen 
worden beschouwd als een door haar 
uitgeoefende retentie, eiseres hier
door geen voorrang verkreeg op ver
weerster die op die schepen een hy
potheek had; 

Dat het middel, ook al was het ge
grond, niet tot cassatie kan leiden; 

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

16 juni 1995 - 1 • kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Gryse en 
Geinger. 
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Nr. 304 

1e KAMER -16juni 1995 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- ONTBRE
KEN VAN OORZAKELLJKVERBAND- RED EN GE
VING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- BUR
GERLLJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN)- VORDERING TOT SCHA
DELOOSSTELLING- FOUT- ONTBREKEN VAN 
OORZAKELIJK VERBAND. 

1 o en 2° Wanneer de verwerping van een 
vordering tot schadeloosstelling hierop is 
gegrond dat niet is bewezen dat de fout 
van verweerder nadeel heeft berokkend 
aan eiser, behoeft de rechter, bij ontsten
tenis van conclusie dienaangaande, niet 
uitdrukkelijk vast te stellen dat alle voor
waarden vervuld zijn om te besluiten dat 
er geen oorzakelijk verband was (1). (Art. 
1382 B.W.) 

(DESCANTONS DE MONTBLANC 
T. GEMEENTE INGELMUNSTER) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0309.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1993 gewezen 
door p.et Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van de artikelen 1382, 1383, van het 
Burgerlijk Wetboek en 6 § 1 van het Eu
ropees verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd door de wet 
van 13 mei 1955, alsook van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden arrest van gro
tendeelse hervorming de oorspronkelijke 
hoofdvordering van eiser strekkende tot de 
veroordeling van verweerster in betaling 
van schadevergoeding ongegrond verklaart 

(1) Cass., 28 okt. 1988, A.R. nr. 5729 (A. C., 
1988-89, nr. 121). 

en deze afwijst op de gronden dat het Hof 
thans enkel nog moet onderzoeken of ei
ser ingevolge de wel omschreven fout van 
verweerster enige schade heeft geleden; ( ... ) 
dat de aanbeveling vervat in de brief van 
13 februari 1976 en de discrete uitvoe
ring invloed hebben gehad op de prijsvor
ming bij de kwestieuze verkoop; dat dit oor
zakelijk verband minstens niet wordt 
bewezen; ( ... ) dat (de) eerder ongelukkige 
verkoopspolitiek van eiser bovendien voor 
gevolg had dat het overblijvend perceel een 
onregelmatige vorm behield, inwaarts was 
gelegen op grate afstand van de openbare 
weg en moeilijk kan worden ontsloten; dat 
deskundige Bockstaele die in het raam van 
de onteigeningsprocedure door de Vrede
rechter werd aangesteld gepast naar al 
deze nadelen verwijst; dat het verschil tus
sen de prijs van 96 frank die bij de defini
tieve verkoop van 22 juni 1977 werd be
komen en deze van 125 frank die op datum 
van het provisionele onteigeningsvonnis 
van 22 juni 1979 door Bockstaele werd be
paald volstrekt verklaarbaar is door de 
waardestijging en de gronden ten be
drage van 25 % bij openbare verkopen en 
33 % bij verkopen uit de hand of gemid
deld 29 % tussen juni 1977 en juni 1989 
(tweede deskundig verslag biz. 35-36); ( ... ) 
dat de bij de openbare verkoop van 1979 
bekomen prijs bovendien nog nadelig werd 
bei:nvloed door het feit dat de grand open
baar moest worden verkocht; dat de des
kundige gewaagt van prijsverminderingen 
tot 25 % (tweede deskundig verslag blz. 32); 
dat eiser ten onrechte verwijst naar de 
waardeschattingen die door de gerechte
lijke deskundige werden uitgevoerd; dat de 
voorkeur moet worden gegeven aan de ra
mingen van expert Bockstaele, die, in te
genstelling tot deskundige Cornelis valle
dig vertrouwd is met de plaatselijke markt 
der onroerende goederen; dat eiser niet be
wijst enige schade te hebben geleden in
gevolge de fout van verweerster; dat niet 
blijkt dat de aanspraken van verweerster 
en de geringe ruchtbaarheid die daaraan 
werd gegeven de prijsvorming bij de open
bare verkoop van 1977 op enige wijze zou 
hebben bei:nvloed; (zie p. 7 al. 4, p. 9 al. 2, 
4, 5, 6 en in fine alsook p. 10 al. 1 en 2 van 
het bestreden arrest dd. 20.4.1993), 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, om de oorspronke
lijke hoofdvordering tot schadevergoe
ding van eiser ongegrond te verklaren en 
dus de aansprakelijkheid van verweerster 
af te wijzen, het bestreden arrest er zich toe 
beperkt te overwegen (1) dat de fout van 
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verweerster, begaan ingevolge de aanbe
veling vervat in de brief van 13.2.1976, 
geen invloed zou hebben gehad op de voor 
eiser nadelige prijsvorming bij de verkoop 
van zijn onroerende goederen in kwestie en 
dat dit oorzakelijk verband minstens niet 
zou bewezen worden en ook, bij wijze van 
herhaling (2) dat eiser niet bewijst enige 
schade te hebben geleden ingevolge de fout 
van verweerster nu niet blijkt dat de aan
spraken van verweerster en de geringe 
ruchtbaarheid die daaraan werd gegeven de 
prijsvorming bij de openbare verkoop van 
1977 op enige wijze hebben be'invloed; dat 
het bestreden arrest op die wijze het cau
saal verband tussen de litigieuze fout van 
verweerster en de schade van eiser, gele
den ingevolge de lage prijs welke de open
bare verkoop van zijn onroerende goede
ren in 1977 heeft opgebracht, heeft 
uitgesloten zonder· duidelijk vast te stel
len dat deze schade van eiser, zoals zij zich 
in concreto heeft gerealiseerd, zich ook op 
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zon
der gezegde fout van verweerster; dat, zon
der deze noodzakelijke vaststelling, de be
slissing van het bestreden arrest, waarbij 
het causaal verband tussen de fout van ver
weerster en de schade van eiser wordt uit
gesloten, niet wettelijk gerechtvaardigd is 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest beslist 

"dat (eiser) niet bewijst enige schade 
te hebben geleden ingevolge de fout 
van (verweerster)"; dat de appel
rechters bij ontstentenis van een con
clusie desaangaande niet verplicht wa
ren uitdrukkelijk in het arrest te 
vermelden dat aan alle vereisten om 
tot de ontstentenis van oorzakelijk ver
b and te kunnen besluiten, was vol
daan; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

16 juni 1995 - 1" kamer- Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse-

leers, advocaat-generaal--:- Advocaten : mrs. 
Houtekier en Nelissen Grade. 

Nr. 305 

1 e KAMER - 16 juni 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT
GEBOUWEN -INSTORTING- GEBREK IN DE 
BOUW -AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGE
NAAR- NOG NIET OPGELEVERD GEBOUW
EIGENAAR 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
STAAT, OVERHEID- GEMEENTE- GEBOU
WEN. - INSTORTING - NOG NIET OPGELE
VERD GEBOUW- EIGENAAR 

1 o en 2° De eigenaar van een gebouw is 
aansprakelijk voor de schade door de in
starting ervan veroorzaakt, wanneer deze 
te wijten is aan een verzuim van onder
houd of een gebrek in de bouw; tenzij er 
een afwijkende wetsbepaling of beding is, 
behoort een gebouw dat een aannemer ter 
uitvoering van een aannemingscontract 
opricht op de grand van een eigenaar aan 
die eigenaar, ongeacht of dat gebouw nog 
niet is voltooid of opgeleverd (1). (Artt. 
553, 1386 en 1788 B.W.) 

(GEMEENTE OLEN T. VAN DE PERRE E.A.) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : · 

De voorziening is gericht tegen de be
slissing van het Hof van Beroep te Ant
werpen dat eiseres ten,aanzien van de ver
weerders aansprakelijk is als eigenaar in 
de zin van artikel 1386 B.W. van het in
gestorte dak van een sporthal in aanbouw. 

Partijen waren het eens over de feite
lijke omstandigheden : een derde bouwde, 
ter uitvoering van een aannemingscontract, 
met eigen middelen een sporthal op grond 
van de gemeente Olen; de instorting was 
toe te schrijven aan een gebrek in de bouw, 

(1) Zie de conclusie van het openbaar minis
terie. 
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en op het tijdstip van het schade
verwekkend feit was het gebouw niet vol
tooid en niet opgeleverd. 

Na het arrest van het Hofvan 3 februari 
1955 (2) lijdt het geen twijfel meer dat de 
eigenaar van het gebouw op grond van ar
tikel1386 B.W. aansprakelijk is v66r devol
tooiing van de bouwwerken, ook wanneer 
deze worden uitgevoerd door een derde. Het 
hofvan beroep heeft oordeelkundig vast
gesteld "dat het voor de toepassing van ar
tikel1386 B.W. zonder belang is ofhet ge
bouw al dan niet afgewerkt was; dat 
inderdaad dit artikel geen uitsluiting voor
ziet voor gebouwen welke nog in optrek 
zijn". Dit wordt ook niet betwist door ei
seres. 

Betreffende het eigendomsrecht besliste 
het hofvan beroep "dat waar materialen bij 
hun verwerking ingevolge natrekking over
gaan van de aannemer op de eigenaar van 
de grond, ( ... ) deze als eigenaar van het ge
bouw dient beschouwd te worden"; dit lijkt 
mij de correcte toepassing van artikel 553 
B.W. 

Daarnaast stelt de appelrechter vast : 
1 o dat van de regel van natrekking con
tractueel niet afgeweken was, en 2° dat aan 
deze regel geen afbreuk wordt gedaan door 
het feit dat eiseres een openbaar bestuur is, 
ook al is haar stelling dat zij als open
baar bestuur slechts eigenaar wordt op het 
ogenblik van de voorlopige oplevering. 

Ik meen dat de stelling van eiseres niet 
kan worden aangenomen,ook al vindt zij 
steun bij een gedeelte van de rechtsleer (3). 

De door eiseres als geschonden aange
wezen artikelen 1788 B.W. en 43 van de bij 

(2) Arresten van het Hofvan Verbreking, 1955, 
436. Een omstandige kritische noot van J. Da
bin verscheen in R.C.J.B., 1955, biz. 91 e.v. 

(3) In de zin van de conclusie : H. DE PAGE, 
Traite, II (Bruylant 1964), nr. 998, 3°; IV 
(Bruylant 1972), nrs. 874 en 878; R.O. DALCQ, Les 
causes de Ia responsabilite, Les Novelles, Droit ci
vil, V, I (Larcier 1967), nrs. 2257 tot 2260; L. CoR
NELIS, Beginselen van het Belgisch buiten
contractueel aansprakelijkheidsrecht (Maklu 
1989), 656; J. WILLEMS, Les risques encourus par 
l'ouvrage en construction ... , Actualite de droit, 
1991, 1161 en 1162; in andere zin : M.A. F'LAMME 
en J. LEPAFFE, Le contrat d'entreprise (Bruylant 
1966), nr. 248; A DELVAUX, Traitejuridique des ba
tisseurs (Bruylant 1968), nr. 27; G. BAERT, Pri
vaatrechtelijk bouwrecht (Story Scientica 1986), 
516 en 517; A. DELVAUX, Achevement de l'ouvrage 
et responsabilites posterieures dans Ia reglemen
tation des marches publics, Actualite de droit, 
1992, 355. 

ministeriele besluiten vastgestelde Alge
mene aannemingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten (4) hebben betrek
king op het risico van het geheel of gedeel
telijk tenietgaan van de zaak en niet op het 
eigendomsrecht. 

Het Franse Hof van Cassatie he eft dat 
trouwens uitdrukkelijk beslist omtrent de 
draagwijdte van artikel1788 B.W. ("que la 
Cour d'appel ajustement admis que !'article 
1788 du Code civil n'avait pour objet que de 
determiner celui a qui incombaient les ris
ques au cas de perte de la chose, que 
l'immeuble en construction sur le terrain 
d'autrui auquel il s'incorpore, et qui est edi,
fie en execution d'un contrat de louage 
d'ouvrage, n'etait pas la propriete de 
!'entrepreneur meme avant la reception des 
travaux par le maitre d'ouvrage"). (5) 

Door de voorlopige oplevering als crite
rium te aanvaarden zoals eiseres voor
stelt, verliest het begrip "eigenaar" zijn 
scherpe omlijning en verglijdt het in de 
richting van eigenaar-bezitter, eigenaar
bewaarder, eigenaar die niet aansprake
lijk is voor wat de aannemer doet of na
laat... 

De voorziening biedt het Hof de gelegen
heid een vraag te beantwoorden die naar 
aanleiding van het arrest van 3 februari 
1955 slechts zijdelings ter sprake is geko
men, namelijk in de conclusie van 
procureur-generaal Hayoit de Termicourt 
(6). Wanneer het Hofvaststelt dat het door 
de eiseres voorgedragen middel naar recht 
faalt, beslist het in de lijn van die vroe
gere rechtspraak, en behoudt het voor de
genen die schade lijden ten gevolge van de 
instorting van een gebouw, de door de wet
gever gewilde ruimst mogelijke waarborg 
op vergoeding. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0319.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

(4) Ministeriele besluiten van 14 oktober 1964 
en 10 augustus 1977. 

(5) Cass. fr., 23 april1974, Bulletin des ar
rets de la Gaur de cassation, chambres civiles, dee! 
3, 122. 

(6) J.T., 1955, 179. 
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Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 1134, 1386 en 1788 
van het Burgerlijk Wetboek alsook arti
kel 43 van de Algemene Aannemings
voorwaarden van de Overheidsopdrachten 
voor Werken, vastgesteld bij Ministerieel 
Besluit van 14 oktober 1964 en, voor zo
veel als nodig, artikel 43 van de Algemene 
Aannemingsvoorwaarden van de Overheids
opdrachten voor Werken, vastgesteld bij Mi
nisterieel Besluit van 10 augustus 1977, 
welke aannemingsvoorwaarden krach
tens de overeenkomst tussen partijen op de 
aanneming van toepassing waren, 

doordat het Rof van Beroep te Antwer
pen het hoger beroep van eiseres onge
grond verklaart, en het vonnis gewezen in 
eerste aanleg bevestigt waarbij eiseres werd 
veroordeeld tot betaling van schadevergoe
dingen aan de verschillende verweerders en 
de zaak voor verdere behandeling naar de 
eerste rechter verwijst, op grond van de vol
gende redengeving voor wat de grond van 
de zaak betreft : 

"( ... ) dat waar de vorderingen in rechte 
steunen op art. 1386 B.W. (eiseres) ten on
rechte aanvoert dat dit artikel te dezen niet 
van toepassing is; dat blijkt dat de schade 
waarvoor vergoeding gevorderd wordt ver
oorzaakt werd door de instorting van het 
dak van de sporthal, welke in opdracht en 
voor rekening van (eiseres) op aan deze 
laatste toebehorende grond te Olen ge
bouwd werd; dat eveneens blijkt dat deze 
instorting toe te schrijven is aan een ge
brek in de bouw; 

Dat het voor de toepassing van art. 1386 
B.W. zonder belang is ofhet gebouw aldan 
niet afgewerkt was; dat inderdaad dit ar
tikel geen uitsluiting voorziet voor gebou
wen welke nog in optrek zijn; 

Dat waar materialen bij hun verwer
king ingevolge natrekking overgaan van de 
aannemer op de eigenaar van de grond, 
hetzij (eiseres), deze als eigenaar van het 
dak dient beschouwd te worden; dat niet 
blijkt dat hiervan contractueel afgewe
ken werd en eraan geen afbreuk gedaan 
wordt door het feit dat (eiseres) een open
baar bestuur was; dat deze dan ook ten on
rechte stelt dat art. 1386 B.W. niet van toe
passing is op een openbaar bestuur en dat 
dit slechts eigenaar wordt op het ogen
blik van de voorlopige oplevering;" (zie be
streden arrest, blz. 3 en 4), 

terwijlluidens artikel 1386 van het Bur-
. gerlijk Wetboek de aansprakelijkheid door 
de wetgever ten laste van de eigenaar van 
het gebouw is gelegd dat door zijn instor
ting, te wijten aan een verzuim in het on-

derhoud of een gebrek in de bouw, de 
schade heeft veroorzaakt en deze 
aansprakelijkheidsgrond aldus enkel kan 
aangevoerd worden tegen de eigenaar van 
het gebouw; 

dat tussen partijen geen betwisting be
stond dat het ongeval zich voordeed tij
dens de bouw en vooraleer de voorlopige op
levering had plaatsgevonden en anderzijds 
het gebouw werd opgericht door de aan
nemer, de PVBA Algemene Aannemingen 
Van Rout & Zonen, met eigen grondstof
fen doch op de grond toebehorend aan ei
seres; 

dat luidens artikel 1788 van het Bur
gerlijk Wetboek en artikel 43 van de Alge
mene Aannemingsvoorwaarden voor de 
Overheidsopdrachten van Werken, vastge
steld bij Ministerieel Besluit van 14 okto
ber 1964 en voor zoveel als nodig van de Al
gemene Aannemingsvoorwaarden voor de 
Overheidsopdrachten van Werken, vastge
steld bij Ministerieel Besluit van 10 au
gustus 1977, welke krachtens de overeen
komst tussen eiseres en de PVBAAlgemene 
Aannemingen Van Rout & Zonen op de 
aannemingsovereenkomst van toepassing 
waren, de risico's en de eigendom bij de 
aannemer blijven tot op het tijdstip van de 
voorlopige oplevering en opneming en pas 
op het tijdstip van de voorlopige opleve
ring de risico's en eigendom overgaan naar 
de bouwheer; . 

te dezen derhalve, nu het ongeval zich 
voordeed vooraleer de voorlopige opleve
ring had plaatsgevonden, eiseres niet zon
der miskenning van de artikelen 1134 en 
1788 van het Burgerlijk Wetboek en van ar
tikel 43 van de Algemene Aannemings
voorwaarden voor de Overheidsopdrachten 
van Werken, dat krachtens de overeen
komst met de aannemer op de aanneming 
van toepassing was, als eigenaar van het 
gebouw kon beschouwd worden, 

de appelrechters derhalve door te oor
delen dat eiseres als eigenaar vah het dak 
dient beschouwd te worden en door op die 
grondslag eiseres te veroordelen tot scha
devergoeding op grond van artikel 1386 van 
het Burgerfijk Wetboek alle in het mid
del aangeduide wetsbepalingen schen
den: 

Overwegende dat artikel 1386 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
eigenaar van een gebouw aansprake
lijk is voor de schade door de instor
ting ervan veroorzaakt, wanneer deze 
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te wijten is aan verzuim van onder
houd of gebrek in de bouw; dat de ei
genaar aansprakelijk blijft ook al is 
dat verzuim of gebrek aan onderhoud 
niet aan hem te wijten; 

Overwegende dat artikel 1788 van 
het voornoemde wetboek en het te de
zen toepasselijke artikel 43 van de Al
gemene Aarinemingsvoorwaarden voor 
de Overheidsopdrachten van Werken, 
vastgesteld bij ministerieel besluit van 
14 oktober 1964, het risico van het ge
heel of gedeeltelijk tenietgaan van de 
zaak regelen, maar niet het eigen
domsrecht; 

Overwegende dat, luidens artikel 
553 van het voornoemde wetboek, alle 
gebouwen, beplantingen en werken op 
of onder de grond van een erf, wor
den vermoed aan de eigenaar te be
horen, tenzij het tegenovergestelde be
wezen is; 

Overwegende dat uit de voornoemde 
wetsbepalingen, in hun samenhang be
schouwd en waarvan artikel 43 van de 
voornoemde algemene aannemings
voorwaarden niet afwijkt, volgt dat, 
tenzij er een afwijkende wetsbepa
ling of beding is, wat te dezen niet is, 
een gebouw dat door een aannemer in 
uitvoering van een aannemings
contract wordt opgericht op de grond 
van een eigenaar, aan die eigenaar be
hoort, ongeacht of dat gebouw al dan 
niet reeds is voltooid en of er reeds een 
oplevering van de werken heeft plaats
gevonden; 

Dat die eigenaar op grond van ar
tikel 1386 van het Burgerlijk Wet
hoek aansprakelijk is voor de schade 
die wordt veroorzaakt door het ge
heel of ten dele instorten van dat ge
bouw; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

16 juni 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Wauters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse-

leers, advocaat-generaal-Advocaten: mrs. 
Verbist en De Bruyn. 

Nr. 306 

1 e KAMER- 16 juni 1995 

1 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
KENTENIS- GERECHTELIJKE BEKENTENIS
VERKLARING IN EEN ANDERE ZAAK. 

2° . VERZEKERING- LANDVERZEKERING
OMVANG VAN DE DEKKING- GROVE FOUT 
VAN DE VERZEKERDE -AANGESTELDE TE
VENS VERZEKERDE. 

1 o Een verklaring afgelegd in een andere 
zaak dan die waarover de rechter uit
spraak doet is geen gerechtelijke beken
tenis (1). (Artt. 1354 en 1356 B.W.) 

2° De regel dat geen verlies of schade, ver
oorzaakt door de daad of door de grove 
fout van de verzekerde, ten laste van de 
verzekeraar is, geldt niet ten aanzien van 
de verzekeringsnemer-verzekerde als de 
grove fout is begaan door zijn aange
stelde, oak al is die eveneens verzekerde 
(2). (Art. 16 Verzekeringswet 1874) (3) 

(LIEVENS E.A. T. LUIKSE VERZEKERING N.Y.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0366.N) 

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

(1) Cass., 14 feb. 1938 (}3ull. en Pas., 1938, I, 
68); N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve 
(Larcier 1991), nr. 699. 

(2) J.L. FAGNART, Examen de jurisprudence, Les 
assurances terrestres, R.C.J.B., 1991, (681), nr. 
14 in fine; S. FREDERICQ, L'assurance de la faute 
lourde, R.C.J.B., 1971 (15), nr. 22; 8. FREDERICQ, 
H. CoUSY en J. RoGGE, Overzicht van rechtspraak, 
verzekeringen, T.P.R., 1981 (369), nr. 30;R.P.D.B., 
Com pl. III, v" Assurances terrestres (contrat en 
general), nr. 179. 

(3) Zie thans art. 8 van de wet van 25 juni 
1992. 
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Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 1354 en 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep zijn beslis
sing tot afwijzing van de tegen verweerster 
ingestelde vordering o.m.laat steunen op 
volgende gronden : 

9. De omstandigheid dat (verweerster) de 
leiding van het geding wat betreft het ver
weer tegen de aanspraken van de schade
lijder op zich genomen heeft om als derde
verzetter de stelling voor te staan dat het 
slachtoffer "zeker het grootste deel van de 
verantwoordelijkheid" diende te dragen, 
kan geenszins als "bekentenis in "rechte" 
van ontstentenis van grove fout in hoofde 
van (eiseres) weerhouden worden en als 
"basis van een overeenkomst" van par
tijen die (verweerster) onherroepelijk tot 
dekking verplicht. Zulke verklaring als ul
tieme poging om de schade zoveel moge
lijk te beperken betreft geen feit en is geen 
bekentenis in de zin van art. 1354. Daar
mee kan des te minder rekening gehou
den worden, nu ten aanzien van beide par
tijen bij in kracht van gewijsde getreden 
arrest voor recht gezegd werd dat geen oor
zakelijk verband bestaat tussen het betre
den van het erf door het slachtoffer eh de 
schade. Deze werd uitsluitend door toe
doen van (eerste eiser) veroorzaakt", 

terwijl verweersters verklaring, vol
gens welke het slachtoffer "zeker het groot
ste deel van de verantwoordelijkheid" 
diende te dragen, noodzakelijk inhoudt -
mede gelet op de omstandigheid dat ver
weerster "de leiding van het geding wat be
treft het verweer tegen de aanspraken van 
de schadelijder op zich genomen heeft" en 
opgetreden is "als derdeverzetter" - dat 
verweerster de toepasbaarheid van de 
verzekeringsovereenkomst heeft erkend en, 
bijgevolg, dat de schade niet werd veroor
zaakt door de daad of grove fout van de ver
zekerde waardoor verweerster van elke 
dekking van de schade, op grond van deze 
overeenkomst, zou ontheven zijn; deze ver
klaring derhalve moet worden aangemerkt 
als een onherroepbare gerechtelijke beken
tenis, die niet ongedaan gemaakt wordt 
door de vaststelling ten aanzien van beide 
partijen bij in kracht van gewijsde getre
den arrest dat geen oorzakelijk verband be
staat tussen het betreden van het erf door 
het slachtoffer en de schade, 

zodat het hof van beroep zijn beslissing 
ter zake niet naar recht verantwoordt 
(schending van de artikelen 1354-1356 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat een verklaring af
gelegd in een andere zaak dan die 
waarover de rechter uitspraak doet 
geen gerechtelijke bekentenis uit
maakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel gesteld als volgt : 
schending van artikel 16 van de Verzeke
ringswet van 11 juni 1874, en van artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hofvan beroep, nate heb
ben vastgesteld dat wijlen Abel Lievens, 
uitbater van een garagebedrijf met achter
gelegen terrein, als verzekeringsnemer met 
verweerster een aansprakelijkheidsverze
kering "Nijverheids- en handelsuitbatin
gen" heeft gesloten waarin niet aileen hij
zelf maar ook de leden van zijn personeel, 
waaronder (eerste eiser), zijn zoon, als "ver
zekerden" aangemerkt worden, de vorde
ring van eerstgenoemde als ongegrond af
wijst op volgende gronden : 

10. "In hoofde van (wijlenAbel Lievens) 
kan geen grove fout aangewezen worden. 
Dat hij een geweer bezit en allopend vast
gesteld heeft dat zijn zoon het in de hand 
hield laat niet toe met de eerste rechter te 
stellen dat hij het wapen ook ter beschik
king van zijn personeel stelt om indrin
gers af te schrikken en onder bedwang te 
houden. Moclit dit wel het geval zijn dan 
kan dit nog steeds niet als grove fout aan
gezien worden. De spontane uitlating van 
(wijlen Abel Lievens) direct na het gebeurde 
("Robert ik zou toch niet geschoten heb
ben") toont genoegzaam aan dat hij geen 
met een opzettelijke daad gelijk te stel
len fout begaan heeft. Die bevinding neemt 
niet weg dat de vordering die hij met zijn 
zoon ingesteld heeft ongegrond is, nu vast
staat dat ze vergoeding beoogt van schade 
die, als veroorzaakt door grove fout, niet ten 
laste is van de verzekeraar," 

terwijl de grove fout, begaan door eer
ste eiser, als aangestelde van zijn vader, 
verzekeringnemer, van persoonlijke aard is 
en bijgevolg verweerster, als verzekeraar, 
geenszins bevrijdt van haar uit de 
verzekeringsovereenkomst voortvloeiende 
verbintenissen ten aanzien van de ver
zekeringnemer, wijlen Abel Lievens, 

zodat het hofvan beroep, op voormelde 
gronden, niet wettig de vordering van de 
verzekeringnemer tegen verweerster on
gegrond verklaart (schending van artikel16 
van de Verzekeringswet van 11 juni 1874) 
en weigert aan de verzekeringsover-



626 HOF VAN CASSATIE Nr. 307 

eenkomst de gevolgen te verbinden die zij 
wettelijk tussen partijen heeft (scherr
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel16 van de verzekeringswet van 11 
juni 1874, te dezen toepasselijk, geen 
verlies of schade, veroorzaakt door de 
daad of door de grove fout van de ver
zekerde, ten laste van de verzeke
raar is; 

Dat uit de bedoeling van de wetge
ver de verzekering uit te sluiten in ge
vallen die met bedrog kunnen wor
den gelijkgesteld volgt dat die 
uitsluiting niet geldt ten aanzien van 
de verzekeringnemer, verzekerde, als 
de grove fout begaan is door zijn aan
gestelde, ook al is die aangestelde 
eveneens verzekerde; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat Abel Lievens, als verzekerde, 
een aansprakelijkheidsverzekering 
''Nijverheids- en handelsuitbatingen" 
met verweerster heeft gesloten en dat 
hem "geen grove fout (kan) aangewe
zen worden" en oordeelt "dat de vor
dering die hij met zijn zoon ingesteld 
heeft ongegrond is, nu vaststaat dat ze 
vergoeding beoogt van schade die, als 
veroorzaakt door grove fout, niet ten 
laste is van de verzekeraar"; dat het 
aldus artikel 16 van de Verzekerings
wet (1874) schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
1s; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van wijlen Abel Lievens onge
grond verklaart; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Hof van Be
roep te Brussel. 

16 juni 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Verougst:raete, waarnemend voo:rzit
ter --'- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Ge
li}kluidende conclusie van de h. Bresse-

leers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Biitzler en Simont. 

Nr. 307 

1 e KAMER - 16 juni 1995 

1 o LEVENSONDERHOUD - UITKERING 
NA ECHTSCHEIDING- ONTHEFFING OF VER
MINDERING VAN UITKERING- AANVANGS
PUNT. 

2o LEVENSONDERHOUD - UITKERING 
NA ECHTSCHEIDING- ONTHEFFING OF VER
MINDERING VAN UITKERING- TOESTAND UIT
KERINGSPLICHTIGE. 

1 o Noch art. 301, § 3, B. W, noch enig 
rechtsbeginsel, noch de rechtspreuk "on
derhoudsgeld laat geen achterstallen" 
staan eraan in de weg dat ontheffing of 
vermindering van een rechterlijk vastge
stelde uitkering tot levensonderhoud 
wordt toegestaan over een tijdvak verlo
pen v66r de dag van de vordering tot ont
heffing ofvermindering (1). 

2° Niet naar recht verantwoord is het von
nis dat als rechtsregel stelt dat de recht
bank de uitkering na echtscheiding 
slechts kan opheffen of verminderen in
dien de toestand van de uitkeringsge
rechtigde een ingrijpende wijziging heeft 
ondergaan. (Art. 301, § 3, B.W.) 

(L ... T.B ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0497.N)) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 september 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tongeren; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 209, 301, § 1 en § 3 

(1) Cass., 2 sept. 1988, A.R. nr. 5826 (AC., 
1988-89, nr. 3) met de conclusie van adv.-gen. du 
Jardin. 
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van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewij
zigd bij artikel1 van de Wet van 9 juli 1975 
(B.S. 23 juli 1975), 

doordat de appelrechters in het bestre
den vonnis de vordering van eiser tot op
heffing of minstens vermindering van de 
onderhoudsuitkering na echtscheiding 
vanaf de datum van zijn nieuw huwelijk, 
met name 19 december 1985, wegens de 
bijkomende lasten verbonden aan dit nieuw 
huwelijk en de hieruit voortgesproten twee 
kindjes, waardoor zijn toestand een ingrij
pende wijziging heeft ondergaan, als on
gegrond afwijzen op grond van de volgende 
overwegingen : 

"( ... ) dat (eiset) evenwel ten onrechte re
troactief, vanaf maart 1976 de afschaf
fing vordert van de lastens hem aan zijn ex
echtgenote bij echtscheidingsvonnis dd. 9 
januari 1976 toegekende uitkering na echt
scheiding a rato van 6.000 fr. per maand, 
ge'indexeerd. 

Dat immers principieel enkel onder
houdsverplichtingen, waarvan het bestaan 
niet van het instellen van een rechtsvor
dering afhankelijk is, retroactief kunnen 
toegekend of afgeschaft worden (Cass., 2 
juni 1978, R. W. 1978-79, 904). 

Dat dit niet geldt voor een bij vonnis toe
gekende uitkering na echtscheiding ten 
voordele van de onschuldige en lastens de 
schuldige echtgenoot. 

Dat in casu dan ook hoogstens vanaf de 
neerlegging van het inleidend verzoek
schrift op 8 april 1991 de kwestige uitke
ring na echtscheiding voor wijziging in aan
merking komt, voor zover overeenkomstig 
art. 301 B.W. bewezen is dat de vermogens
toestand van de uitkeringsgerechtigde een 
ingrijpende wijziging heeft ondergaan zo
dat het bedrag van de uitkering niet meer 
verantwoord is. 

Dat dienvolgens het tweede huwelijk van 
(eiser) (uitkeringsplichtige), en de hieruit 
voortvloeiende gezinslasten geen grond 
kunnen vormen voor de afschaffing of ver
mindering van de kwestige uitkering na 
echtscheiding, die zowel een indemnitair als 
een alimentair karakter heeft"; 

de appelrechters aldus zonder meer be
slissen dat de onderhoudsuitkering na echt
scheiding hoogstens vanaf de inleiding van 
de vordering voor wijziging in aanmer
king kan komen; 

de appelrechters bovendien de mogelijk
heid tot vermindering of opheffing van de 
onderhoudsuitkering na echtscheiding uit
sluitend toetsen aan de eventuele ingrij-

pende wijziging van de toestand van de uit
keringsgerechtigde echtgenoot; 

de appelrechters aldus, zonder de ge
grondheid van de door eiser voorgedra
gen ingrijpende wijziging te onderzoeken, 
bij voorbaat uitsluiten dat een ingrijpende 
wijziging van de toestand van eiser als uit
keringsplichtige tot een vermindering of op
heffing van de onderhoudsuitkering na 
echtscheiding aanleiding zou kunnen ge
ven en bovendien iedere mogelijke wijzi
ging van de onderhoudsuitkering beper
ken tot vanaf de datum van de inleiding 
van de vordering; 

terwijl, eerste onderdeel, een onderhouds
uitkering verschuldigd is vanafhet ogen
blik dat aan de voorwaarden voor de toe
kenning ervan is voldaan; een 
onderhoudsuitkering aldus kan worden toe
gekend voor een periode voorafgaand aan 
de inleiding van de vordering; 

de aanpassing van de onderhouds
uitkering eveneens uitwerking client te krij
gen vanaf het ogenblik dat aan de daar
toe bepaalde voorwaarden werd voldaan, 
ongeacht de datum van de inleiding van de 
vordering; 

naar luid van art. 301, § 3 van het Bur
gerlijk Wetboek de rechtbank de uitke
ring kan verminderen of opheffen indien de 
toestand van de uitkeringsgerechtigde een 
ingrijpende wijziging heeft ondergaan zo
dat het bedrag van de uitkering niet meer 
verantwoord is of indien de toestand van de 
uitkeringsplichtige een ingrijpende wijzi
ging heeft ondergaan ingevolge omstan
digheden onafhankelijk van zijn wil; 

ook uit deze wetsbepaling kan worden af
geleid dat de onderhoudsuitkering in aan
merking komt voor wijziging vanaf het 
ogenblik dat aan de voorwaarden daartoe 
werd voldaan, en met name vanafhet ogen
blik dat de toestand van de uitkeringsge
rechtigde of van de uitkeringsplichtige een 
ingrijpende wijziging heeft ondergaan, on
geacht de datum van de inleiding van de 
vordering; 

eiser als grondslag voor de verminde
ring van de onderhoudsuitkering heeft 
staande gehouden dat zijn toestand inge
volge zijn nieuw huwelijk op 19 decem
ber 1985 een ingrijpende wijziging heeft on
dergaan en vorderde dat de onderhouds
uitkering vanaf 19 december 1985 zou 
worden verminderd, 

de appelrechters derhalve, door te be
slissen dat de onderhoudsuitkering hoog
stens vanaf de neerlegging van het inlei
dend verzoekschrift op 8 april 1991 in 
aanmerking komt voor wijziging, zonder te 
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onderzoeken vanaf welk ogenblik moge
lijks voldaan is aan de voorwaarden voor 
wijziging, en op die grond de vordering van 
eiser tot vermindering van de onderhouds
uitkering vanaf 19 december 1985 als on
gegrond af te wijzen, hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden (schending van 
de artikelen 209 en 301, § 1 en § 3 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, artikel 301, 
§ 3, 3e lid van het Burgerlijk Wetboek uit
drukkelijk bepaalt dat de rechtbank de 
onderhoudsuitkering eveneens kan ver
minderen of opheffen bij ingrijpende wij
ziging van de toestand van de uitkerings
plichtige ingevolge omstandigheden onaf
hankelijk van zijn wil; 

eiser met name vorderde dat de onder
houdsuitkering zou worden verminderd of 
opgeheven wegens de ingrijpende wijzi
ging die zijn toestand heeft ondergaan in
gevolge zijn nieuw huwelijk op 19 decem
ber 1985 en de lasten verbonden aan dit 
huwelijk en aan de uit dit huwelijk voort
gesproten kinderen; 

de appelrechters aldus minstens dien
den te onderzoeken of de door eiser inge
roepen omstandigheden als een ingrij
pende wijziging van zijn toestand als 
uitkeringsplichtige in de zin van artikel 
301, § 3, 3e lid van het Burgerlijk Wet
hoek kunnen worden aangemerkt, 

de appelrechters derhalve, door de mo
gelijkheid tot opheffing ofvermindering van 
de onderhoudsuitkering uitsluitend te toet
sen aan de voorgedragen ingrijpende wij
ziging van de vermogenstoestand van de 
uitkeringsgerechtigde, en, zonder te on
derzoeken ofhet tweede huwelijk van ei
ser en de hieruit voortvloeiende gezins
lasten als een ingrijpende wijziging van de 
toestand van eiser als uitkeringsplichtige 
in de zin van artikel 301, § 3, 3e lid van het 
Burgerlijk Wetboek kunnen worden aan
gemerkt, de vordering van eiser als onge
grond afte wijzen, hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden (schending van arti
kel301, § 3, in het bijzonder 3e lid van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat de beide onderdelen betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 301, § 3, van het Burgerlijk Wet
hoek, de partij die tot een uitkering na 
echtscheiding werd veroordeeld, maar 
wier toestand door omstandigheden 
onathankelijk van haar wil ingrij-

pend is gewijzigd, de rechtbank kan 
vragen de uitkering te verminderen of 
op te heffen; 

Overwegende dat artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek, noch enig 
rechtsbeginsel, noch de rechtspreuk 
"onderhoudsgeld laat geen achterstal
len toe" eraan in de weg staan dat op
heffing of vermindering van een rech
terlijk vastgestelde uitkering na 
echtscheiding wordt toegestaan over 
een tijdvak verlopen v66r de dag van 
de vordering tot opheffing of vermin
dering; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, blijkens zijn context, als rechts
regel stelt dat de vordering tot ophef
fing of vermindering van de uitkering 
na echtscheiding slechts vanaf de da
tum van de aanvraag "voor wijziging 
in aanmerking komt, voor zover over
eenkomstig art. 301 B.W. bewezen is 
dat de vermogenstoestand van de uit
keringsgerechtigde een ingrijpende 
wijziging heeft ondergaan zodat het 
bedrag van de uitkering niet meer ver
antwoord is"; dat het aldus niet naar 
recht verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis behalve in zoverre dit 
het hoger beroep toelaatbaar verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt, zitting houdende in hoger be
roep. 

16 juni 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Forrier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Verbist. 
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Nr. 308 

3° KAMER - 19 juni 1995 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN- OP CONCLUSIE- BURGERLIJKE 
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) -AANBOD VAN BEWIJS- AF
WIJZING- GEEN OPGAVE VAN REDENEN VOOR 
AFWIJZING- GEVOLG. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is het 
vonnis waarin het door de eiser bij con
clusie gedane bewijsaanbod wordt afge
wezen, zonder dat in enige overweging 
daartoe een reden wordt opgegeven (1). 
[Art. 149 Gw. (1994).] 

(FEMADA ZIEKENFONDS T. A. G. 1824 N.V.) 

(A.R. nr. C.94.0473.F) 

19 juni 1995 - 3• kamer- Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hutzler. 

Nr. 309 

3° KAMER- 19 juni 1995 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJ
ZONDERE REGELS)- ONDERNEMINGSRAAD
EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE 
WERKNEMERS - BIJZONDERE ONTSLAG
REGELING- DRINGENDE REDEN- EINDVON
NIS- VERZOEKSCHRIFT- MID DEL- BEGRIP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- BIJZONDERE ONTSLAGREGELING
DRINGENDE RED EN- EINDVONNIS- HOGER 

Noot arrest nr. 308 : 
(1) Zie Cass., 22 april1977 (AC., 1977, 875); 

zie ook Cass., 31 maart 1978 (A.C., 1978, 862). 

BEROEP- VERZOEKSCHRIFT- MID DEL- BE
GRIP. 

1 o en 2° In de zin van art. 11, § 1, tweede 
lid, wet houdende bijzondere ontslag
regeling voor de beschermende werkne
mers, is o.a. een middel van hager be
roep, de aanwijzing van hetgeen, volgens 
appellant, in het bestreden eindvonnis, 
strijdig is met de wet (1). (Art. 11, § 1, 
tweede lid, wet van 19 maart 1991.) 

(TONDELEIR 
T. ALCATELL BELL BUSINESS SYSTEMS N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0104.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1994 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 4, 5, inzonderheid § 3, derde en 
vierde lid, 11, § 1, 14, 15, 16 en 17 van de 
wet van 19 maart 1991 houdende bijzon
dere ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-perso
neelsafgevaardigden, miskenning van het 
beginsel van de autonomie van de proces
partijen, vastgelegd in artikelll38, enig lid, 
2", van het Gerechtelijk Wetboek, en van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest zegt dat het princi
paal hager beroep ontvankelijk en gedeel
telijk gegrond is en het beroepen vonnis 
vernietigt in zoverre het "voor recht zegt 
dat (verweerster) op 21 juni 1993 eenzij
dig de overeenkomst met (eiseres) heeft 
beeindigd", in zoverre het "bijgevolg zegt 
dat de hoofdvordering doelloos is" en sa
menhangend, inzoverre het, bij de uit
spraak over de tegenvordering, verweerster 
veroordeelt "tot betaling van de wette
lijke vergoedingen ( ... )", op grand dat : "wat 
betreft de ontvankelijkheid van het ha
ger beroep : ( ... ) dat artikel11, § 1, tweede 

(1) Zie Cass., 28jan. 1965 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 521) met concl. van adv.-gen. Mahaux; "Demo
tivering van de vonnissen en arresten en de be
wijskracht van de akten", plecht. openingsrede 
van eerste adv.-gen. Dumon v66r het Hofvan 1 
sept. 1978, AC., 1978, voetnoot 3. 
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lid, van de wet van 19 maart 1991 dus be
paalt dat het verzoekschrift de opgave van 
de middelen in hoger beroep vermeldt en 
dat enkel die middelen van het verzoek
schrift ontvankelijk zijn; ( ... ) dat het be
grip middel aldus is opgevat dat het in de 
gebruikelijke bewoordingen 'de noodzake
lijk grondslag van een vordering of ver
weer aangeeft, ongeacht of het voor de 
bodemrechter dan wel voor het Hof van 
Cassatie wordt voorgedragen (. .. )'; dat bo
vendien een onderscheid moet worden ge
maakt tussen de begrippen middel en ar
gument, ook al is dat onderscheid soms 
moeilijk, nu het argument een feitelijke re
denering is (feitelijk argument) of een re
denering in rechte (argument in rechte) dat 
tot staving van het middel wordt ontwik
keld ( ... ); dat ( ... ) kan worden gesteld dat ar
tikel 11, § 1, tweede lid, van de wet van 19 
maart 1991 betekent dat alleen de in het 
verzoekschrift van hoger beroep opgege
ven middelen ontvankelijk zijn, maar dat 
in de loop van het geding, bij conclusie, 
nieuwe argumenten tot staving van die 
middelen kunnen worden uiteengezet; ( ... ) 
(dat) ( ... ) in casu vooral moet worden vast
gesteld dat het middel tot staving van het 
principaal hoger beroep, met andere woor
den de noodzakelijke grondslag van de ge
vraagde wijziging van het vonnis, erin be
staat dat volgens het dictum van het 
verzoekschrift voor recht moet worden ge
zegd 'dat aan verweerster geen beeindi
ging van de overeenkomst ten laste kan 
worden gelegd'; dat verder een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen dat middel en 
de twee argumenten die tot staving er
van worden ontwikkeld, het eerste dat ge
grond is op het gemeen recht van de ar
beidsovereenkomsten en het tweede op de 
bijzondere bepalingen van de wet van 19 
maart 1991, waarbij die twee argumen
ten elk in betrekking moeten worden ge
bracht met de overeenstemmende motie
ven van het betwiste vonnis; (dat) ( ... ) 
(verweerster) het argument uit haar ver
zoekschrift tot staving van haar middel en 
dat gegrond is op het gemeen recht van de 
arbeidsovereenkomsten, in haar conclu
sie terecht kon aanvullen met het andere 
argument tot staving van hetzelfde mid
del, maar dan in het kader van de bijzon
dere bepalingen van de wet van 19 maart 
1991" (arrest p. 5 en 6); "Met betrekking tot 
de gegrondheid van het hoger beroep : dat 
het ( ... ) vaststaat dat (verweerster), onmid
dellijk na het onderhoud op 21 juni 1993 
tussen mevrouw Tondeleir en verschil
lende aangestelden van (verweerster), zich 
ertegen heeft verzet tegen dat de betrok-

kene op enige wijze verder haar beroeps
werkzaamheid zou uitoefenen, waarbij zij 
echter haar loon, althans het vaste ge
deelte daarvan, bleefuitbetalen tot.de ge
rechtelijke schorsing van haar overeen
komst; dat mevrouw Tondeleir zich op 22 
juni 1993 op de exploitatiezetel te Zaven
tem heeft aangeboden samen met een ge
rechtsdeurwaarder die volgende vaststel
ling heeft gedaan : 'De heer R.H. 
Paternoster (verantwoordelijke voor het 
personeel) verklaart verder dat het be
drijf zich ertegen verzet dat verzoekster het 
werk hervat tot de beslissing van de recht
bank' en dat de beschikking van de voor
zitter van 5 juli 1993 in haar motieven ver
meldt dat (verweerster) erkent dat zij 
(verweerster) de toegang tot het werk heeft 
ontzegd maar haar loon verder heeft be
taald; dat (verweersters) houding tijdens de 
periode van 21 juni tot 5 juli 1993 in rechte 
neerkomt op een eenzijdige beeindiging van 
de uitvoering van de verplichting van de 
werkgever om de werknemer werk te ver
schalfen, een wezenlijke verplichting van de 
arbeidsovereenkomst, en niet van de uit
voering van de overeenkomst in haar ge
heel, aangezien alle bestanddelen behalve 
het werk van kracht zijn gebleven; (dat) de 
eerste rechters verwijzen naar artikel 5, 
§ 3, (van de wet van 19 maart 1991), dat 
bepaalt dat de voorzitter van de recht
bank uitspraak doet, bij beschikking die 
wordt genomen na het verstrijken van de 
onderhandelingsperiode en het misluk
ken van de verzoeningspoging, over de 
eventuele schorsing van de arbeidsover
eenkomst van de personeelsafgevaardigde 
(e:ffectieve) tijdens de duur van de proce
dure betreffende de erkenning van de drin
gende reden; dat dezelfde wet daarente
gen met geen woord rept over het lot van 
de overeenkomst tijdens de periode die aan 
de beschikking van de voorzitter vooraf
gaat en dat het, bij ontstentenis van enige 
bijzondere desbetre:ffende regel, logisch is 
- en overeenkomstig de wil van de wet
gever - te oordelen dat de partijen hun 
verbintenissen uit de overeenkomst con
form de desbetre:ffende gemeenrechtelijke 
regels moeten nakomen; dat daaruit volgt 
dat de wanuitvoering, wanneer een van de 
medecontractanten zijn verplichtingen tij
dens die periode niet nakomt en inzonder
heid wanneer de werkgever weigert de 
personeelsafgevaardigde te doen werken, 
alle gevolgen heeft - maar niets meer dan 
de gevolgen bepaald bij het 
verbintenissen- en arbeidsovereenkomsten
recht; dat bijgevolg de argumentering van 
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de eerste rechters niet kan worden bijge
treden luidens welke de schorsing van de 
overeenkomst van 21 juni tot 5 juli waar
toe (verweerster) heeft beslist, de bepalin
gen van openbare orde van de wet van 19 
maart 1991 schendt, aangezien die wet 
geen desbetreffende bepalingen bevat; dat 
evenmin blijkt dat (verweerster) in de be
voegdheid van de rechter is getreden om 
uitspraak te doen over de arbeidsovereen
komst- schorsing of uitvoering- tij
dens de gerechtelijke procedure, terwijl het 
gaat om de beoordeling van een houding die 
is aangenomen v66r de terechtzitting, vanaf 
welke die bevoegdheid aan de voorzitter 
van de rechtbank is toevertrouwd en dat de 
wet van 1991 geen sanctie bepaalt voor het
geen (eiseres) met veel verbeelding om
schrijft als 'het bij voorbaat in de bevoegd
heid treden"'; (arrest p. 5 en 6; p. 7 en 8 en 
p. 10-1), 

terwijl, eerste onderdeel, volgens arti
kelll, § 1, eerste lid, van de wet van 19 
maart 1991 houdende bijzondere ontslag
regeling voor de personeelsafgevaardigden 
in de ondernemingsraden en in de comi
tes voor veiligheid, gez,ondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen alsmede voor 
de kandidaat-personeelsafgevaardigden, te
gen het eindvonnis van de arbeidsrecht
bank over het al dan niet bestaan van een 
dringende reden met een verzoekschrift ho
ger beroep kan worden aangetekend; vol
gens het tweede lid van dezelfde bepa
ling, in afwijking van artikel 1057 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het verzoekschrift de 
opgave van de middelen in hoger beroep 
vermeldt en enkel de middelen van dat ver
zoekschrift ontvankelijk zijn; verweersters 
verzoekschrift van hoger beroep te dezen 
"het vonnis van 5 januari 1994 wilde doen 
wijzigen door vast te stellen en voor recht 
te zeggen dat eiseres geen beeindiging van 
de overeenkomst ten laste kan worden ge
legd" en "conclusieneemster het recht te ge
ven om gei:ntimeerde overeenkomstig de 
wet van 19 maart 1991 wegens dringende 
reden te ontslaan" (verzoekschrift p. 3, dic
tum); verweerster tot staving van haar vor
dering het middel aanvoerde dat, in tegen
stelling tot de beslissing van de. eerste 
rechter, "verzoekster op 21 juni 1993, dear
beidsovereenkomst helemaal niet heeft wil
len beeindigen" (verzoekschrift p. 2); ver
weerster dienaangaande betoogde dat het 
geen beeindiging van de overeenkomst be
trof en dat, integendeel, verweersters wil 
om de overeenkomst niet te beeindigen zon
der dat vooraf de dringende reden was er
kend, duidelijk werd uitgedrukt; ver
weerster in haar verzoekschrift van hoger 

beroep, tot staving van haar vordering geen 
middel heeft ontwikkeld tegen de beslis
sing van de eerste rechter betreffende de 
volstrekte nietigheid van elke handeling ge
steld met schending van de bepalingen van 
de wet van 19 maart 1991, bijvoorbeeld be
staande in de schorsing, op 21 juni 1993, 
van de arbeidsovereenkomst of van een we
zenlijke verplichting van die arbeidsover
eenkomst; die ontwikkelingen, in tegen
stelling tot hetgeen het Arbeidshof te Luik 
beslist, geen argumenten zijn tot staving 
van het middel "om voor recht te doen zeg
gen dat geen beeindiging van de overeen
komst ten laste van verweerster kan wor
den gelegd"; de vordering in hoger beroep 
ertoe strekte voor recht te doen zeggen dat 
er geen beeindiging van de overeenkomst 
ten laste van verweerster kan worden ge
legd, dat eiseres bijgevolg geeD. recht had op 
de wettelijke vergoedingen, en dat een drin
gende reden- om een beschermde werk
nemer te kunnen ontslaan - diende te 
worden erkend; de bewering dat de wan
uitvoering van de verplichting aan de be
diende werk te verschaffen, geen scherr
ding van de bepalingen van de wet van 19 
maart 1991 uitmaakte, een middel tot sta
ving van de vordering was; de ontvanke
lijkheid van een dergelijk middel vereist dat 
het in het verzoekschrift van hoger be
roep is opgeworpen; zodat het arbeidshof 
niet naar recht kon beslissen dat ver
weerster ''het argument" uit het verzoek
schrift van hoger beroep, betreffende het ge
meen recht van de arbeidsovereenkomst, in 
haar conclusie mocht aanvullen met een 
ander "argument" betreffende de bijzon
dere bepalingen van de wet van 19 maart 
1991 (schending van artikelll, § 1, van de 
wet van 19 maart 1991 houdende bijzon
dere ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-perso
neelsafgevaardigden) en bijgevolg niet naar 
recht het vonnis a quo heeft kunnen wij
zigen in zoverre het voor recht zegde dat de 
beeindiging van de QVereenkomst aan ver
weerster te wijten was, dat de hoofd
vordering bijgevolg doelloos was en dat ei
seres recht had op de wettelijke ver
goedingen (schending van de artikelen 16 
en 17 van de wet van 19 maart 1991 hou
dende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de onderne
mingsraden en in de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden~; 
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Wat betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, ingevolge arti

kelll, § 1, tweede lid, van de wet van 
19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemings
raden en in de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandi
daat-personeelsafgevaardigden, in af
wijking van artike11057 van het Ge
rechtelijk Wetboek, het verzoekschrift 
van hoger beroep tegen het eindvon
nis van de arbeidsrechtbank, de op
gave van de middelen van hoger be
roep vermeldt en dat enkel de 
middelen van het verzoekschrift ont
vankelijk zijn; 

Overwegende dat uit dat artikel 
volgt dat in de zin van die bepaling in
zonderheid een middel van hoger be
roep is, de aanwijzing van hetgeen, 
volgens appellant, in het bestreden 
eindvonnis, strijdig met de wet is; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat ''het middel tot staving van 
het principaal hoger beroep, met an
dere woorden de noodzakelijke grand
slag van de gevraagde wijziging van 
het vonnis, erin bestaat dat, volgens 
het dictum van het verzoekschrift (van 
hoger beroep), voor recht moet wor
den gezegd 'dater aan (verweerster) 
geen beeindiging van de overeenkomst 
kan worden ten laste gelegd'; dat ver
der een onderscheid moet worden ge
maakt tussen dat middel en de twee 
argumenten die tot staving ervan wor
den ontwikkeld, het eerste dat ge
grond is op het gemeen recht van de 
arbeidsovereenkomsten en het tweede 
op de bijzondere bepalingen van de· 
wet van 19 maart 1991, waarbij die 
twee argumenten elk in betrekking 
moeten worden gebracht met de over
eenstemmende motieven van het be
twiste vonnis; (dat) (. .. ) (verweerster) 
het arghment uit haar verzoekschrift 
(van hoger beroep) tot staving van 
haar middel en dat gegrond is op het 
gemeen recht van de arbeidsovereen
komsten, in haar conclusie terecht kon 

aanvullen met het andere argument 
tot staving van hetzelfde middel, maar 
dan in het kader van de bijzondere be
palingen van de wet van 19 maart 
1991"; 

Overwegende dat het arrest door die 
vermeldingen het begrip middel in de 
zin van artikelll, § 1, tweede lid, van 
de wet van 19 maart 1991 miskent en 
de door het middel bestreden beslis
singen niet naar recht verantwoordt; 

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; verklaart het arrest bindend voor 
het Syndicat des employes, techni
ciens et cadres; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

19 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. But
zler en De Gryse. 

Nr. 310 

3e KAMER - 19 juni 1995 

1° WERKLOOSHEID - ALLERLEI - TOE
KENNING VAN WERKLOOSHEIDSUITKERIN
GEN- STRAFBEPALINGEN- OVERTREDING
VASTSTELLING- PROCES-VERBAAL- NIETIG
HEID - DRAAGWIJDTE. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- ALGE
MEEN- WERKLOOSHEID- TOEKENNING VAN 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- OVERTRE
DING- VASTSTELLING- PROCES-VERBAAL
NIETIGHEID - DRAAGWIJDTE. 
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3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GE
SCHRIFTEN- BEWIJSWAARDE- WERKLOOS
HEID- 'IDEKENNING VAN WERKLOOSHEIDS
UITKERINGEN- OVERTREDING- VASTSTEL
LING- PROCES-VERBAAL- NIETIGHEID
DRAAGWIJDTE. 

1 o, 2° en 3° De in art. 26, derde lid, wet van 
14 feb. 1961 voor economische expansie, 
sociale vooruitgang en financieel her
stel bedoelde nietigheid heeft alleen be
trekking op de processen-verbaal tot vast
stelling van overtredingen van de 
strafbepalingen betreffende de toeken
ning van de werkloosheidsuitkeringen (1). 
[Artt. 22 en 26 wet van 14 feb. 1961 (2); 
art. 173 Werkloosheidsbesluit (3).] 

(R. V.A. T. NEil 

(A.R. nr. S.94.0135.F) 

19 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Simont. 

Nr. 311 

3e KAMER- 19 juni 1995 

1° WERKLOOSHEID - ALLERLEI -'IDE
KENNING VAN WERKLOOSHEIDSUITKERIN
GEN- STRAFBEPALINGEN- OVERTREDING
VASTSTELLING- PROCES-VERBAAL- BEWIJS
WAARDE- DRAAGWIJDTE. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN- BEWIJSWAARDE - WERKLOOS
HEID- 'IDEKENNING VAN WERKLOOSHEIDS
UITKERINGEN- OVERTREDING- VASTSTEL
LING- PROCES-VERBAAL- DRAAGWIJDTE. 

Noten arrest nr. 310: 
(1) Cass., 31 jan. 1994, A.R. nr. S.93.0044.F 

(A. C., 1994, nr. 56); zie: Cass., 19 juni 1995, A.R. 
nr. S.94.0156.F, infra nr. 311. 

(2) Zie thans de wet van 22 dec. 1989, art. 200, 
§§ 1 en 2, wet van 16 nov. 1972, art. 9. 

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

3° WERKLOOSHEID - ALLERLEI- 'IDE
ZICHT- CONTROLEKAART- SCHRAPPING
AFWEZIGHEID - GEVOLG-ADMINISTRATIEVE 
SANCTIE - 'IDEPASSINGSGEBIED. 

1 o en 2° De in art. 9 wet van 16 nov. 1972 
betreffende de arbeidsinspectie bedoelde 
processen-verbaal van de ambtenaren van 
de R. V.A. zijn alleen maar bestemd om de 
overtredingen van de strafbepalingen be
treffende de toekenning van de werkloos
heidsuitkeringen vast te stellen met het 
oog op bestraffing ervan; ze hebben geen 
bewijskracht tot het tegendeel bewezen is 
tenzij in het belang van de strafvorde
ring en van de rechtsvordering tot ver
goeding van de schade ten gevolge van de 
overtredingen die erin zijn vastgesteld, en 
het gezag dat art. 9 eraan toekent, kan 
niet worden aangevoerd in een bij het 
arbeidsgerecht aanhangig gemaakt ge
schil betreffende een administratieve be
slissing waarbij de maatregelen van de 
artt. 195 en 210 Werkloosheidsbesluit 
worden toegepast (1). [Art. 22 wet van 14 
feb. 1961 (2); art. 9 wet van 16 nov. 1972 
(3); artt. 173, 195 en 210 Werkloosheids
besluit (4); art. 1 K.B. van 9 juli 1990.] 

3° De werkloze die, zij het zelfs een enkele 
dag, de bepalingen van art. 153, § 4, 
Werkloosheidsbesluit niet in acht heeft ge
nomen, wordt van het recht op werkloos
heidsuitkeringen uitgesloten voor een pe
riode van 4 tot 26 weken (5). [Artt. 153, 
§ 4, en 195, eerste en derde lid, 
Werkloosheidsbesluit (6).] 

(1} Zie Cass., 31 jan. 1994, A.R. nr. S. 93.0044.F 
(A.C., 1994, nr. 56); 19 juni 1995, A.R. nr. 
S.94.0135.F, supra, nr. 310; "De bewijswaarde van 
het proces-verbaal betreffende de vaststelling van 
misdrijven", redevoering van adv.-gen. D. Hol
sters, die door adv.-gen. L. Vervliet op 1 sept. 1980 
is uitgesproken ter plechtige operringszitting van 
het Hof van Beroep te Antwerpen, inz. nr. 20. 

(2} Art. 22 na wijziging ervan bij wet van 22 
dec. 1989. 

(3} Wet van 16 nov. 1972, na wijziging ervan 
bij wet van 22 dec. 1989. 

(4} Zie K.B. van 25 nov. 1991, artt. 139, 140, 
154 en 169. 

(5} Zie Cass., 22 okt. 1990, A.R. nr. 8811 (A. C., 
1990-91, nr. 97). 

(6} Art. 153, § 4, zoals het luidde na wijzi
ging ervan bij K.B. 28 mei 1986. 

Zie K.B. 25 nov. 1991, artt. 71, eerste lid, 4°, en 
154, eerste lid, 1°. 
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(R.V.A. T. DUSART) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94:0156.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den ·arrest, op 8 september 1994 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 126, 128 (inzonder
heid § 1), 153 (inzonderheid § 4), 173 (in
zonderheid eerste en laatste lid), 195 
(inzonderheid eerste en derde lid) van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, zoals ze gewijzigd en aangevuld 
zijn: arti.l{el126, bij de koninklijke beslui
ten van 22 juli 1975, 5 oktober 1979 en 12 
oktober 1982; artikel 128, bij de konink
lijke besluiten van 28 april 1966, 26 april 
1976 en 28 mei 1986; artikel153, bij de ko
ninklijke besluiten van 4 april1966, 22 no
vember 1977 en 28 mei 1986; artikel 173, 
bij koninklijk besluit van 14 december 
1988; artikel195, bij koninklijk besluit van 
5 oktober 1979; 9 (inzonderheid tweede lid) 
van de wet van 16 november 1972 betref
fende de arbeidsinspectie, gewijzigd bij ar
tikel 190 van de programmawet van 22 de
cember 1989; 1 van het koninklijk besluit 
van 9 juli 1990 tot aanwijzing van de amb
tenaren belast met het toezicht op nale
ving van de wetgeving betreffende de toe
kenning van werkloosheidsuitkeringen en 
de daarmee gelijkgestelde uitkeringen; 

doordat de gewestelijke werkloosheids
inspecteur op 14 februari 1991 had be
slist (a) verweerder, met toepassing van de 
artikelen 126 en 128 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, vanaf 10 
maart 1987 van het recht op werkloos
heidsuitkering uit te sluiten en de hem 
sinds die datum betaalde uitkeringen te
rug te vorderen; (b) hem, overeenkomstig 
de artikelen 153, § 4, en 195 van hetzelfde 
koninklijk besluit, met ingang van 18 fe
bruari 1991 gedurende 13 weken van het 
recht op uitkering uit te sluiten, en bet be
streden arrest, met vernietiging van bet be
roepen vonnis, de administratieve beslis
sing van 14 februari 1991 nietig verklaart, 
''behalve voor zover ze betrekking heeft op 
de uitsluiting van het recht op uitkering 
voor de dag van 29 november 1990 en op de 
terugvordering daarvan", en bet arbeids
hof, om aldus te beslissen, - na te heb
ben vastgesteld dat die beslissing verweer
der verweet dat de controlediensten hem op 

29 november 1990 erop betrapt hebben dat 
hij klanten aan bet bedienen was in een 
drankgelegenheid van zijn echtgenote die 
hij, naar hij echter had verklaard, geens
zins hielp, en dat de beslissing melding 
maakte van soortgelijke feiten die reeds bij 
eerdere onderzoekingen waren vastge
steld - hierop steunt : (a) dat uit controle
verslagen immers blijkt dat het cafe van de 
echtgenote van verweerder in 1987 ver
schillende keren werd bezocht; dat met 
name op 10 en 19 maart 1987 een contra
leur, die zich voor een klant liet doorgaan, 
bediend werd door een man die, naar hij 
vermoedde, verweerder was; dat de con
trole, die ondertussen was stopgezet, werd 
hervat en een controleur "zag dat de klan
ten werden bediend door een zekere J ac
ques en dat ook vaststelde op 29 novem
ber 1990; dat de controleurs pas op die dag 
... , na bekendmaking van hun hoedanig
heid, vragen stelden aan die kelner die (ver
weerder) bleek te zijn; ... dat op zijn 
controlekaart C.3.3. in het vakje van de dag 
een niet geschrapte "W" stond ... ; dat (ver
weerder) bij zijn ondervraging ter plaatse 
erkende dat hij zijn vrouw die dag had ge
holpen omdat zij haar arm had gebroken en 
eraan toevoegde dat het om een alleen
staand feit ging; dat hij, na oproeping door 
de gewestelijke inspecteur, ... de aan de con
troleurs afgelegde verklaring bevestigde en 
de vaststellingen van 10 maart 1987, 23 juli 
1987 en 24 augustus 1990 betwistte ... "; dat 
verweerder zich ten onrechte beroept op de 
nietigheid van de administratieve proce
dure omdat er van de controleverrichtingen 
van 1987 geen proces-verbaal was opge
maakt, daar de bepalingen van artikel 26 
van de wet van 14 februari 1961 krach
tens welke de in artikel 22 van die wet be
doelde personeelsleden processen-verbaal 
opmaken die bewijskracht hebben zolang 
het tegendeel niet bewezen is en waar
van een afschrift, op straffe van nietig
heid, binnen veertien dagen na de vast
stelling van de overtreding, aan de 
overtreder moet worden medegedeeld, ai
leen maar van toepassing zijn wanneer die 
personeelsleden overtredingen van de straf
bepalingen betreffende de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen hebben vastge
steld; " ... dat, in verband met het ontbre· 
ken van een proces-verbaal over de vast
stellingen op 24 augustus 1990, de kritiek 
(van verweerder) dit keer pertinent;er blijkt; 
dat artikel 9 van de wet van 16 novem
ber 1972, gewijzigd bij de wet van 22 de
cember 1989, immers bepaalt dat de 
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processen-verbaal van de sociale inspec
teurs bewijskracht hebben tot het tegen
deel bewezen is voor zover een afschrift er
van ter kennis wordt gebracht van de 
overtreder, binnen een termijn van veer
tien dagen die een aanvang neemt de dag 
na de vaststelling van de overtreding; ... dat 
het feit van 24 augustus 1990 pas werd ver
meld in het proces-verbaal dat op 10 de
cember 1990 is opgemaakt ten gevolge van 
de controle van 29 november; dat daaruit 
volgt dat de vermelding van de vaststel
ling van 24 augustus 1990 geen bewijs
kracht heeft tot het tegendeel is bewe
zen; ... dat het hof derhalve niet akkoord 
kan gaan met de beslissing van de admi
nistratieve overheid om (verweerder) vanaf 
10 maart 1987 uit te sluiten; ... dat de ver
slagen van de controle in 1987 en op 24 au
gustus 1990 weliswaar elementen zijn die 
kunnen doen twijfelen aan de waarachtig
heid van de ontkenningen (van verweer
der) in verband met de hulp die hij v66r 29 
november 1990 aan zijn vrouw had ver
leend, maar ze echter niet kunnen wor
den beschouwd als een voldoende bewijs 
van een zodanige hulp; dat, nu geen en
kele vraag werd gesteld aan de persoon die 
wordt verondersteld (verweerder) te zijn, de 
identiteit van de door hen geobserveerde 
kelner oncontroleerbaar blijft; dat geen en
kel ander gegeven uit het dossier als be
wijs kan dienen voor hetgeen eigenlijk ai
leen maar aanwijzingen van bedrog zijn, 
zodat het hof de beslissing tot uitsluiting en 
terugvordering nietig verklaart voor zo
ver ze van toepassing is op de vergoedings
periode die voorafgaat aan de vaststel
ling van de overtreding op 29 november 
1990; (b) ... dat tenslotte het enige bewe
zen gebleven feit uitsluitend betrekking 
heeft op de dag van 29 november 1990, wat 
geen uitsluitingssanctie van 13 weken 
rechtvaardigt, 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van ar
tikel 9 van de wet van 16 november 1972 
betreffende de arbeidsinspectie, waarvan 
het arrest toepassing maakt op de op 24 au
gustus en 29 november 1990 gedane vast
stellingen, de processen-verbaal van de so
ciale inspecteurs ''bewijskracht hebben tot 
het tegendeel bewezen is voor zover een af
schrift ervan ter kennis wordt gebracht van 
de overtreder en, in voorkomend geval, van 
zijn werkgever, binnen een termijn van 
veertien dagen die een aanvang neemt de 
dag na de vaststelling van de overtreding"; 
die vaststelling noodzakelijk impliceert dat 
aile bestanddelen van de overtreding wor
den vastgesteld en met name vereist dat de 
pleger van reeds geobserveerde materiele 

feiten gekend is; zoals het arrest erop wijst, 
pas op 29 november 1990 de controleurs be
last met het toezicht op de naleving van de 
wetgeving betreffende de toekenning van de 
werkloosheidsuitkeringen, nadat zij hun 
hoedanigheid hadden bekendgemaakt en 
vragen hadden gesteld aan de kelner die zij 
reeds op 24 augustus 1990 de klanten van 
het cafe van de vrouw van verweerder had
den zien bedienen, het bewijs hebben ge
kregen dat het om verweerder zelf ging; de 
door verweerder·op 24 augustus 1990 ge
pleegde overtreding dus pas op 29 novem
ber 1990 werd vastgesteld; de bij de wet 
van 16 november 1972 vastgestelde ter
mijn van 14 dagen voor de kennisgeving 
van een proces-verbaal derhalve de dag na 
29 november 1990 is beginnen te lopen; het 
proces-verbaal van 10 december 1990, dat . 
binnen die termijn ter kennis werd ge
bracht, bewijskracht heeft tot het tegen
deel bewezen is wat betreft de hulp die ver
weerder reeds op 24 augustus 1990 in de 
zaak van zijn vrouw heeft verleend; het be
streden arrest, door te verklaren dat de 
vaststelling van 24 augustus 1990 geen bee 
wijskracht heeft tot het tegendeel bewe
zen is, daar dit vorige feit pas in het proces
verbaal van 10 december 1990 werd 
vermeld, en door om die redenen de nie
tigverklaring uit te spreken van "de be
slissing tot uitsluiting en terugvordering, 
voor zover ze van toepassing is op de 
vergoedingsperiode die voorafgaat aan de 
vasts telling van de overtreding op 29 no
vember 1990", derhalve de regel miskent 
volgens welke de door de sociale inspec
teurs opgemaakte processen-verbaal be
wijskracht hebben tot het tegendeel bewe
zen is voor zover een afschrift ervan ter 
kennis wordt gebracht van de overtreder 
binnen een termijn van veertien dagen die 
een aanvang neemt de dag na de vaststel
ling van de overtreding (schending van de 
artikelen 9, inzonderheid tweede lid, van 
voormelde wet van 16 november 1972 en 
173 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid) en, dientengevolge, 
bovendien de artikelen 126 en 128 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
die betrekking hebben op de voorwaar
den van toekenning van de werkloosheids
uitkeringen schendt; 

tweede onderdeel, artikel153, § 4, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid bepaalt dat de werkloze die, 
"in de loop van een dag", een activiteit in 
de zin van artikel 126 uitoefent vooraf het 
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overeenkomstig vakje op zijn controle
kaart moet schrappen, en, als het gaat om 
een voor rekening van een derde uitgeoe
fende activiteit, de schrapping door die 
derde moet laten paraferen; artikel 195, 
derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit 
bepaalt dat de werkloze die zich niet heeft 
gedragen naar de bepalingen van artikel 
153, § 4, geacht wordt zijn controlekaart ten 
onrechte te hebben laten afstempelen en, 
volgens bet eerste lid van hetzelfde arti
kel195, dan van bet recht op werkloos
heidsuitkeringen wordt uitgesloten voor een 
periode van 4 tot 26 weken; die sanctie bij
gevolg van toepasssing is zodra de werk
loze, al is het maar voor een dag, de in ar
tikel153, § 4, bedoelde verplichtingen niet 
nakomt; bet arrest vaststelt dat verweer
der de feiten van 29 november 1990 er
kende en dat op die datum op zijn controle
kaart "in het vakje van de dag een niet 
geschrapte W stond"; het bestreden ar
rest, door te verklaren dat bet gaat om een 
feit dat aileen op die dag betrekking heeft, 
"wat op zichzelf geen uitsluitingssanctie 
van 13 weken rechtvaardigt", en door op die 
overweging te steunen om de administra
tieve beslissing van 14 februari 1991 nie
tig te verklaren voor zover ze die sanctie op 
verweerder had toegepast, bijgevolg de in 
bet middel aangewezen artikelen 153, § 4, 
en 195, eerste en derde lid, van bet ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de processen
verbaal van de ambtenaren van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
eiser, waarvan sprake is in artikel 9 
van de wet van 16 november 1972, ai
leen maar bestemd zijn om pe over
tredingen van de strafbepalingen be
treffende de toekenning van de 
werkloosheidsuitkeringen vast te stel
len met het oog op de bestra:ffing er
van; dat ze geen bewijskracht heb
ben tot het tegendeel bewezen is tenzij 
in het belang van de strafvordering en 
van de rechtsvordering tot vergoe
ding van de schade ten gevolge van de 
overtredingen die erin zijn vastge
steld; 

Dat het gezag dat artikel 9 aan die 
processen-verbaal toekent niet kan 
worden aangevoerd in een bij het 
arbeidsgerecht aanhangig gemaakt ge
schil betre:ffende een administratieve 

beslissing waarbij de maatregelen van 
de artikelen 195 en 210 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 
worden toegepast; 

Overwegende dat, nude bekriti
seerde beslissing aldus naar recht is 
verantwoord, het middel in dit onder
dee! niet tot cassatie kan leiden; dat 
het niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 195, derde lid, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963, ge
acht wordt zijn controlekaart ten 
onrechte te hebben Iaten afstempe
len, de werkloze die, in de loop van een 
dag, een activiteit in de zin van arti
kel 126 uitoefent, zonder vooraf het 
overeenkomstig vakje op die kaart te 
schrappen of te Iaten schrappen, zo
als bij artikel153, § 4, wordt voorge
schreven; dat artikel195, eerste lid, 
bepaalt dat die werkloze van het recht 
op werkloosheidsuitkeringen wordt 
uitgesloten voor een periode van 4 tot 
26 weken; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder op 29 november 
1990 een activiteit in de zin van arti
kel126 heeft uitgeoefend, en dat het 
overeenkomstig vakje op zijn controle
kaart niet was geschrapt; 

Dat het arrest, door de uit dien 
hoofde opgelegde uitsluiting te beper
ken tot de dag van 29 november 1990, 
voormelde bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest voor zover het beslist 
dat de uitsluiting van het recht op 
werkloosheidsuitkering en de daar
uit voortvloeiende terugvordering, die 
door het feit van 29 november 1990 
worden gerechtvaardigd, tot de dag 
van 29 november 1990 worden be
perkt; verwerpt het cassatieberoep 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; gelet op artikel 1017, 
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tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

19 juni 1995 - se kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. Simont en Geinger. 

Nr. 312 

2e KAMER - 20 juni 1995 

1 o BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - OVERTREDINGEN 
EN VERSCHULDIGD ZLJN DER BELASTING- BE
WIJS - FISCALE AMBTENAREN - PROCES
VERBAAL. 

2° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- OVERTREDINGEN
DADERS EN MEDEPLICHTIGEN- ONTDOKEN 
BELASTING- HOOFDELIJKHEID -AARD DER 
SANCTIE - CASSATIE - GEVOLG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - SANCTIES, VERHO
GINGEN, ADMINISTRATIEVE BOETEN, STRAF
FEN- OVERTREDINGEN- DADERS EN MEDE
PLICHTIGEN - ONTDOKEN BELASTING -
HOOFDELIJKHEID - AARD DER SANCTIE -
CASSATIE - GEVOLG. 

4 ° CASSATIE - VERNIETIGING,OMVANG -
BELASTINGZAKEN- BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE- OVERTREDING- DA
DER EN MEDEPLICHTIGE - ONTDOKEN BE
LASTING - HOOFDELIJKHEID - AARD DER 
SANCTIE- CASSATIE- GEVOLG. 

5° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTING
OVERTREDING- DADER EN MEDEPLICHTIGE 
- ONTDOKEN BELASTING- HOOFDELIJKHEID 
-AARD DER SANCTIE- CASSATIE- GEVOLG. 

1 o De processen-verbaal die de bevoegde fis
cale ambtenaren opstellen met het oog op 
het bewijs van B.T.W.-overtredingen, als
mede van de feiten die het verschuldigd 
zijn van de be lasting of van een admini
stratieve geldboete aantonen of ertoe bij-

dragen die aan te tonen, zijn stukken van 
de fiscale procedure waarover de admi
nistratie meester blijft. (Art. 59, § 1, 
B.T.W.-Wetboek.) 

2°, 3°, 4° en 5° Vernietiging van de onwet
tige beslissing waardoor zij die als da
ders of als medeplichtigen resp. van mis
drijven bedoeld in de artt. 449 tot 452 
W.I.B.-1992 en 73 en 73bis B.T.W.
Wetboek worden veroordeeld, hoofdelijk 
gehouden zijn tot betaling van de door 
deze misdrijven ontdoken belasting, ge
beurt zonder verwijzing nu deze civiel
rechtelijke sanctie van rechtswege geldt 
(1). (Art. 458, eerste lid, W.I.B. 1992 en 
73sexies, eerste lid, B.T.W.-Wetboek.) 

(BAL) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0580.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het zesde middel, gesteld als volgt: 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel van het geheim karakter van het straf
onderzoek. Het hofvan beroep heeft m.b.t. 
tot de door eiser in cassatie opgeworpen 
schending van het geheim karakter van het 
strafonderzoek een zeer dubbelzinnige hou
ding aangenomen. Enerzijds oordeelde het 
hofvan beroep dater geen sprake kon zijn 
van enige schending van het geheim van 
het strafonderzoek, waar het hof van be
roep immers besliste dater door de Admi
nistratie van de Douane en Accijnzen en
kel een intern administratief onderzoek 
heeft plaatsgevonden en dat het eigen
lijke strafonderzoek gevoerd werd door het 
openbaar ministerie. Anderzijds komt het 
hof van beroep tot de vaststelling van de 
schuld van eiser in cassatie aan de hand 
van citaten niet uit het zogenaamde "ei
genlijke strafonderzoek dat gevoerd werd 
door het openbaar ministerie", maar wei uit 
het zogenaamde "intern administratief on
derzoek van de Administratie van Douane 
en Accijnzen". Het dubbelzinnige schuilt 
hem hierin dat hoewel de ambtenaren van 
douane en accijnzen niet behoren tot het 

(1) Zie Cass., 26 jan. 1983, A.R. nr. 2550 (A. C., 
1982-83, nr. 305) en 15 juni 1993, A.R. nr. 5509 
(ibid., 1993, nr. 284). 
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openbaar ministerie, aan deze ambtena
ren via de bijzondere wetgeving wel be
langrijke bevoegdheden werden gegeven op 
het vlak van instelling of uitoefening van 
de strafvordering. In een aantal gevallen 
genieten de processen-verbaal van de 
douane en accijnzen zelfs van de bijzon
dere bewijswaarde tot bewijs van het te
gendeel. lndien aan de relazen van de 
douane in casu dergelijke bijzondere bewijs
waarde wordt toegekend, en zulks is klaar
blijkelijk bet geval- waar het hofvan be
roep immers herhaaldelijk stelt dat eiser in 
cassatie "bewijsloos" (arrest p. 9) voor
houdt dat hij suggestief werd ondervraagd 
en dat eiser "zijn thesis niet bewijst" ar
rest p. 10) -dan handelt het bier om re
lazen die wel degelijk deel uitmaken van 
het eigenlijke strafonderzoek zelf. Welnu, 
heel dit begin van strafonderzoek, te we
ten zowel bet document 398 waarom het 
handelde, als alle relazen opgesteld door de 
douane-verificateurs, werden op 12.11.1990 
(ontvangen op 18.12.1990) overgemaakt 
aan de Administratie van de B.T.W., zijnde 
derde en belanghebbende partij. In de be
geleidende brief staat duidelijk dat, ener
zijds, het bijgevoegde overtredingsdossier 
wordt overgemaakt, en, anderzijds, staat er 
niet in dat het om een kopie gaat. Zonder 
verdere twijfel toonde eiser dan ook aan dat 
het origineel van het strafdossier, met in
begrip. van de relazen opgesteld door de 
douane-verificateurs, integraal werd over
gemaakt aan de enige derde
belanghebbende, de B.T.W.-administratie. 
Op datzelfde ogenblik had eiser in cassa
tie nog lang geen kennis gekregen van het 
strafdossier. In dit verband past het te ver
wijzen naar de vroegere rechtspraak van 
het Hof van Cassatie, waarin het Hof van 
Cassatie stelde dat het geheim karakter 
van het onderzoek behelst dat de proces
gegevens niet dan onder de bij de wet be
paalde voorwaarden aan de verdachte of de 
burgerlijke partij (noot eiser : dus zeker niet 
aan derden) wordt medegedeeld. Zie : Cass., 
2 maart 1988, Arr. Cass. 1987-88, nr. 407. 
In ditzelfde arrest benadrukte het Hofvan 
Cassatie overigens dat derden in de regel 
geen inzage mogen hebben in het straf
dossier. De overmaking van het volledige 
initiele strafdossier aan de Administratie 
van de B.T.W. maakte dan ook een scherr
ding van het geheim karakter van het 
strafonderzoek uit, bij zoverre dat de stuk
ken die aan de Administratie van de B.T.W. 
waren medegedeeld uit het stratbundel ge
weerd dienden te worden. Door deze stuk
ken niet uit de de batten te weren, meer 
nog, door in het hele arrest expliciet uit 

deze betwiste stukken te citeren, en zich op 
de inhoud van deze betwiste stukken te ba
seren om de schuld van eiser in cassatie 
vast te stellen, heeft het hofvan beroep het 
algemeen rechtsbeginsel van het geheim 
karakter van bet strafonderzoek miskend : 

Overwegende dat de processen
verbaal die de ter zake bevoegde amb
tenaren van het Ministerie van Fi
nancien overeenkomstig artikel 59, 
§ 1, van het B.T.W.-Wetboek opstel
len met het oog op het bewijs van over
tredingen van de bepalingen van dit 
wet hoek of van de ter uitvoering er
van gegeven regelen, alsmede van de 
feiten die het verschuldigd zijn van de 
belasting of van een administratieve 
geldboete aantonen of ertoe bijdra
gen die aan te tonen, stukken zijn van 
de fiscale procedure waarover de ad
ministratie meester blijft; dat het der
halve de procureur-generaal bij het hof 
van beroep niet toekomt aan een ad
ministratie van Financien de toela
ting te geven haar processen-verbaal 
over te maken aan een andere admi
nistratie van Financien; 

Overwegende voor het overige dat 
de appelrechters considereren: "dat 
het strafdossier aantoont dat het straf
onderzoek steeds en uitsluitend is ge
schied onder leiding en toezicht van 
het openbaar ministerie; dat de gege
vens opgeleverd door dit onderzoek 
niet ter kennis zijn gebracht van de 
administratie van financien"; 

Dat in zoverre het onderzoek van 
het middel het Hof zou verplichten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 
schending van de motiveringsplicht, scherr
ding van artikel149 (oud artikel97) Grond
wet. Ingeval van tegenstrijdige of dubbel
zinnige motivatie is bet artikel 149 (oud 
artikel 97) Grondwet geschonden. In casu 
is er tegenspraak tussen, enerzijds, de ver- . · 
oordeling op strafrechtelijk vlak, en, an
derzijds, de samenhangende veroordeling 
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tot terugbetaling van de ontdoken belas
tingen. Het hofvan berQep veroordeelde ei
ser in cassatie samen met aile andere be
klaagden, hoofdelijk, tot de betaling van de 
ontdoken belasting. De tegenspraak schuilt 
hem hierin dat eiser in cassatie nooit ge
houden kan worden tot betaling van de ont
doken belasting waarvan sprake in de ten
lasteleggingenA.l, B.l en C,1, waar eiser 
in cassatie slechts veroordeeld werd m.b.t. 
de tenlasteleggingenA.2, B.2 en C.2. Het is 
vervolgens volstrekt onmogelijk dat de 
derde beklaagde Deville Peter hoofdelijk 
met eiser in cassatie veroordeeld wordt tot 
betaling van de ontdoken belasting. Tus
sen Deville en Bal (eiser in cassatie) kan 
nooit enige Hoofdelijkheid tot stand ko
men, gelet op de strafrechtelijke veroorde
lingen, waar Deville immers enkel schul
dig werd bevonden aan de tenlastleggingen 
A.1, B.1 en C.1, terwijl eiser in cassatie en
kel schuldig werd bevonden aan de tenlas
teleggingen A.2, B.2 en C.2 : 

Overwegende dat de appelrechters 
de beklaagden Walter Sack, Johan 
Malfliet, Peter Deville en eiser "hoof
delijk. (veroordelen) tot betal:ing van de 
ontdoken belasting"j 

Dat deze veroordeling niet vermeldt 
voor welke van de bewezen verklaarde 
misdrijven en belastingen ze wordt uit
gesproken; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende evenwel dat naar luid 
van artikel 458, eerste lid, van het 
Wetboek van Inkomstenbelastingen 
1992 en artikel 73sexies, eerste lid, van 
het Wetboek Belasting over de 'Ibege
voegde Waarde, de personen die als 
daders of als medeplichtigen, respec
tievelijk van misdrijven bedoeld in de 
artikelen 449 tot 452 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992 en in de artikelen 73 en 73bis 
van het Wetboek Belasting over de 
'Ibegevoegde Waarde, werden veroor
deeld, hoofdelijk gehouden zijn tot be
taling van de door deze misdrijven ont
doken belasting; 

Dat deze civielrechtelijke sanctie 
van rechtswege geldt; 

En overwegende dat voor het ove
rige de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor-

men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
hoofdelijk veroordeelt tot betaling van 
ontdoken belasting; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt ei
ser in vier vijfde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grond is tot verwij
zing. 

20 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Yer
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. R. Ho
bin, Mechelen. 
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1° BOSSEN - BOSDECREET 13 JUNI 1990 -
'IDEPASSINGSGEBIED. 

2° BOSSEN - ONWETTIGE KAPPINGEN EN 
KAALSLAG- MISDRIJFPLEGER 

1 o Het Bosdecreet van 13 juni 1990 is voor 
het Vlaamse Gewest van toepassing zo
wel op de openbare als op de prive-bossen 
(1). (Art. 2 Bosdecreet.) 

2° De misdrijven van onwettige kappin
gen en kaalslag kunnen niet enkel door de 
boseigenaar worden gefleegd, maar door 
eenieder die de kappmgen of de kaal
slag uitvoert of doet uitvoeren. (Artt. 81 
en 93 Bosdecreet 13 juni 1990.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0625.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Antwerp en gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, de artikelen 16, 17, 18, 19,20 en 
21 van het Wetboek van Strafvordering en 
de artikelen 121 en 122 van het Bos
wetboek, 

doordat het bestreden arrest eiser in cas
satie veroordeelt op grand van de motive
ring dat de heer Willems, brigadechef van 
waters en bossen, bevoegd was om de be
treffende vaststellingen te doen en ervan 
proces-verbaal op te stellen, 

terwijl het Hof van Beroep te Antwer
pen uit de gegevens vervat in het straf
dossier onmogelijk tot dergelijke conclu
sie en motivering kan komen gelet op het 
feit dat art. 16 van het Wetboek van Straf
vordering uitdrukkelijk bepaalt: "de in art. 
182 van de gemeentewet bedoelde veld
wachters, boswachters en bijzondere veld
wachters zijn ieder van hen op het grond
gebied waarvoor hij beedigd is, belast met 
het opsporen van wanbedrijven en over
tredingen tegen land en boseigendommen 
(. .. )"; dat uit het dossier geenszins kan af
geleid worden dat de betreffende ambte
naar van waters en bossen bevoegd was om 
vaststellingen te doen in het betreffende ge
bied, temeer daar het in casu gaat om een 
prive-bos; dat het Hof van Beroep te Ant
werpen door de veroordeling door eiser in 
cassatie te steunen op bovengenoemde mo
tiveringen, de in het middel aangewezen 
bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat artikel 121 van 
het Boswetboek bepaalt dat de bos
wachters de wanbedrijven en overtre
dingen in bos en jachtzaken: opspo
ren in het arrondissement van de 
rechtbank waar zij beedigd zijn; 

Dat dit artikel betrekking heeft op 
de bossen onder bosregeling; 

Overwegende dat de bosregeling 
voor het Vlaamse Gewest thans wordt 
bepaald door het Bosdecreet van 13 
juni 1990; dat artikel 2 ervan stelt dat 

dit decreet van toepassing is zowel op 
de openbare bossen als op de prive
bossen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, de artikelen 154, 189 en 211 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest eiser in cas
sa tie veroordeelt op grand van de motive
ring dat hij zowel tegenover de verbali
sant als tegenover de eerste rechter de 
feiten toegaf en telkens verklaarde dat hij 
de bomen had laten omhakken; dat met be
trekking tot het ten laste gelegde feit het 
zonder belang is te weten of beklaagde ten 
tijde van de kapping niet de eigenaar van 
de grand zou geweest zijn, . 

terwijl eiser in cassatie voor het Hof van 
Beroep te Antwerpen de feiten ontkende en 
duidelijk aantoonde aan de hand van de no
tariele akte dat hij niet de eigenaar was 
van het betreffende perceel; dat de verkla
ring aan de verbalisant niet kan worden 
weerhouden als bewijs vermits deze ver
klaring door eiser in cassatie op geen en
kel ogenblik is afgelegd en nooit is onder
tekend; dat de verklaring voor de eerste 
rechter evenmin als bewijs kan worden 
weerhouden gezien de ontkenning van ver
zoeker voor het Hof van Beroep te Antwer
pen; dat het wel degelijk van belang is dat 
het betreffende perceel ten tijde van de kap
ping niet de eigendom was van eiser in cas
sa tie, zoals aan de hand van de stukken 
aangetoond, daar de verbalisant in zijn 
proces-verbaal duidelijk heeft gesteld dat 
hij de feiten niet op heterdaad heeft vast
gesteld terwijl evenmin uit het proces
verbaal blijkt dat eiser in cassatie zelf de 
dader zou zijn geweest; dat het enkel tot de 
bevoegdheid van de eigenaar behoort om 
een dergelijke kapping te laten uitvoeren en 
een dergelijke kapping onder zijn verant
woordelijkheid gebeurt wanneer niet wordt 
bewezen wie effectief de kapping heeft uit
gevoerd; dat het proces-verbaal van de ver
balisant geenszins met de werkelijkheid 
strookt waar gesteld wordt dat het bos, ge
naamd de Lange Bemden zou toebehoren 
aan (eiser), hetgeen duidelijk wordt bewe
zen aan de hand van de voor het Hof van 
Beroep te Antwerpen bijgebrachte akte; dat 
het hof (van beroep) door haar veroorde
ling van eiser in cassatie te steunen op bo
vengenoemde motiveringen, de in het mid
del aangewezen bepalingen heeft ge
schonden: 
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Overwegende dat, wat de prive
bossen betreft, artikel81 van het Bas
decreet, behoudens in hier niet van 
toepassing zijnde gevallen, het uitvoe
ren van kappingen zonder machti
ging van het Bosbeheer en artikel 93 
van het Bosdecreet het uitvoeren van 
kaalslag, wanneer de daartoe gestelde 
voorwaarden niet zijn vervuld, straf
baar stellen; 

Dat deze misdrijven niet enkel door 
de boseigenaar kunnen worden ge
pleegd, maar door eenieder die de kap
pingen of de kaalslag uitvoert of doet 
uitvoeren; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de appelrechters enkel aan 
de materiele vaststellingen van de bos
wachter Willems de bijzondere bewijs
waarde bepaald in artikel 138 van het 
Boswetboek verlenen; 

Dat voor het overige de appel
rechters op onaantastbare wijze in 
feite de bewijswaarde beoordelen van 
de hen regelmatig overgelegde gege
vens waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren, inzonderheid 
de door de boswachter in zijn proces
verbaal vermelde maar niet onderte
kende verkiaring van eiser en de ver
klaring van eiser tegenover de eerste 
rechter, waarbij hij naar het oordeel 
van de appelrechters telkens de fei
ten toegaf en verklaarde dat hij de bo
men had laten omhakken; 

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. 

20 juni 1995 - ze kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, adelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mr. P. 
Vanagt, Tongeren. 

Nr. 314 

ze KAMER - 20 juni 1995 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 10 -ART. 10.1.1·
PLAATSGESTELDHEID- STAAT VAN DE WEG. 

De rechter die oordeelt dat een bestuurder 
met een toegelaten snelheid reed en dat 
deze aan de plaatsgesteldheid aange
past was, antwoordt niet op de aanvoe
ring dat de snelheid niet was aangepast 
aan de staat van het wegdek dat nat lag 
(1). 

(CROMBEZ T. DENEWETH E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0672.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Hans 
Crombez: 

Gelet op de namens eiser ingediende 
memorie waarvan een door de grif
fier van het Hofvoor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

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

Over het eerste onderdeel van het 
eerste middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
met de overweging dat verweerder met 
een "toegelaten snelheid" reed en dat 
deze "aan de plaatsgesteldheid aan
gepast" was, niet antwoorden op de 
aanvoering van eiser dat de snelheid 

(1) Het O.M. was de meningtoegedaan dat te 
dezen het antwoord van de rechter voldeed, nu de 
staat van de weg eigenlijk een element van de 
plaatsgesteldheid is (zie R. Po'rE, Verkeerswetge
uing, I, Snelheidsvoorschriften, nr. 24.) 
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van verweerder niet was aangepast 
aan de staat van het wegdek dat nat 
lag; · 

I 

Dat het onderdeel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen over de te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging 1van de beslis
sing op de tegen eiser ihgestelde straf
vordering, de vernietiwng meebrengt 
van de eindbeslissinf en de niet
eindbeslissingen op d!j tegen hem in
gestelde civielrechte~ijke vorderin
gen die op dezelfde onwettigheid 
berusten en dit niettegenstaande de 
namens eiser gedane afstand die geen 
berusting inhoudt; 

II. Op de voorzienirrgen van Fran
cky Van Acker en Sabine Halewijn, 
heiden handelend in eigen naam en 
q.q. hun kinderen H~ndrik en Fre
derik: 

I 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorzieningen van de 
eisers, burgerlijke parti~en, werden be
tekend aan verweerder; 

Dat de voorzieningen mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, : ongeacht het 
tweede onderdeel van het eerste mid
del en het tweede middel van Hans 
Crombez die tot geen cassatie zon
der verwijzing kunnen leiden, vernie
tigt het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen Hans 
Crombez ingestelde strafvordering en 
civielrechtelijke vorderingen; ver
werpt de voorzieningen van de eisers 
sub II; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt de verweerders in de 
kosten van de voorziening van Hans 
Crombez; veroordeelt de eisers sub II 
in de kosten van hun voorzieningen; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

20 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - \ler
slaggever : de h. Dhaeyer - Andersluidende 
conclusie (2) van de h. De Swaef, advocaat
generaal- Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 315 

2e KAMER - 20 juni 1995 

1 o MISDRIJF - TOEREKENBAARHEID -
RECHTSPERSONEN- STRAFRECHTELIJKE VER
ANTWOORDELIJKHEID. 

2° BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN -ART. 25 K.B. 3 
APRIL 1953 INZAKE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE 
DRANKEN- OVERTREDING- STRAFRECHTE
LIJKE SCHULD. 

3° BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN- ARTT. 7 EN 11, 
§ 1, 1", WET STERKE DRANK EN VERGUNNINGS
RECHT VAN 28 DEC. 1983- OVERTREDING
STRAFRECHTELIJKE SCHULD. 

1 o Wanneer een rechtspersoon een mis
drijf pleegt rust de strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid op de natuurlijke per
sonen, organen of feitelijke beheerders of 
aangestelden, door wier toedoen de rechts
persoon heeft gehandeld (1). 

2° en 3° Overtreding van art. 25 K.B. 3 
april 1953 inzake de slijterijen van ge
giste dranken en van artt. 7 en 11, § 1, r, 
wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrek
ken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht maakt op zich een {out 
uit die, behoudens overmacht of onover
komelijke dwaling, strafrechtelijke schuld 
insluit (2). 

(2) Zie noot 1 op vorige blz. 

(1) Cass., 28 maart 1994, A.R. nr. P.93.0024.N 
(A.C., 1994, nr. 154) .. 

(2) Zie Cass., 12 mei 1987, A.R. nr. 728 (A. C., 
1986-87, nr. 531) en de concl. van adv.-gen. du 
Jardin; Cass., 6 nov. 1991, f\:R. nr. 9244 (ibid., 
1991-92, nr. 132). · 
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(HOOGMARTENS 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0764.N ) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1994 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op tegen eiser in
gestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser wordt ver
volgd wegens : "Feit I. als slijter van 
ter plaatse te verbruiken gegiste dran
ken, van de door de rechtspersoon 
B.V.B.A. "El Madrigal" gehouden slij
terij (. .. ) sedert ten minste 22 maart 
1990 geen wettelijk voorgeschreven 
aangifte van verandering van de aan
gestelde of van de persoon of perso
nen belast met de werkelijke exploi
tatie van de slijterij te hebben gedaan 
bij de ontvanger der accijnzen over het 
gebied, v66r de dag waarop de nieuwe 
exploitant in bediening treedt (arti
kel 25 van het koninklijk besluit van 
3 april1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen 
van gegiste dranken); Feit II. als hou
der van de drankgelegenheid gele
gen te Leopoldsburg ( ... ),in het bezit 
van een vergunning betreffende het 
verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht se
dert ten minste 22 maart 1990 geen 
wettelijk voorgeschreven aangifte van 
verandering van lasthebber te heb
ben gedaan bij de dienst die de ver
gunning heeft afgegeven (artikel 7 van 
de wet van 28 december 1983 betref
fende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings
recht); Feit III. als houder van de 
drankgelegenheid van sterke dran
ken te Leopoldsburg (. .. ) op 22 maart 
1990 sterke dranken voorhanden te 
hebben gehad in plaatsen en lokali
teiten waar de verbruikers toegang 
hebben, zonder dat (eiser) het 
vergunningsrecht ten belope van 
25.000 frank had betaald voor het ka-

lende:tjaar 1990 (artikelll, § 1, 1°, van 
de wet van 28 december 1983 betref
fende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings
recht); Feit IV. als houder van de 
drankgelegenheid van sterke dran
ken te Leopoldsburg (. .. ) op 12 sep
tember 1991 sterke dranken voorhan
den te hebben gehad in plaatsen en 
lokaliteiten waar de verbruikers toe
gang hebben, zonder dat (eiser) het 
vergunningsrecht ten belope van 
31.000 frank had betaald voor het ka
lende:rjaar 1991 (artikelll, § 1, r, van 
de wet van 28 december 1983 betref
fende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings
recht)"; 

Dat het arrest eiser schuldig ver
klaart in zijn hoedanigheid van zaak
voerder en strafrechtelijk verantwoor
delijke van de B.V.B.A. El Madrigal en 
hem wegens elk van deze feiten af
zonderlijk straf oplegt; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en het algemeen beginsel van de rech
ten van verdediging, 

doordat het bestreden arrest (eiser) per
soonlijk veroordeelt tot betaling van geld
boeten, vervangende gevangenisstraffen, 
betaling van vergunningsrecht, gerechts
kosten en fiscale bijdragen, 

terwijl nochtans ditzelfde hof (van be
roep) in het motiverende gedeelte van haar 
arrest oordeelt dat "overigens niet Albert 
Hoogmartens de overtreder is" en er aan 
toevoegt dat de overtreder wel is "de rechts
persoon waarvan hij als zaakvoerder de 
strafrechtelijke verantwoordelijke per
soon is", dit alles dan nog zonder dat de 
rechtspersoon waarvan (eiser) de zaakvoer
der zou zijn geweest, ook maar in de pro
cedure betrokken was en eventueel bur
gerlijk verantwoordelijk zou zijn; en : 
doordat het bestreden arrest (eiser) per
soonlijk veroordeelt tot betaling van geld
boeten, vervangende gevangenisstraffen, 
betaling van vergunningsrecht, gerechts
kosten en fiscale bijdragen, 

terwijl het hof (van beroep) ten onrechte 
oordeelt dat ten gevolge van het persoon
lijk faillissement van de medevennoot van 
concluant, nl. Ivo Wingel, deze laatste niet 
Ianger zaakvoerder zou zijn van de B.V.B.A. 
El Madrigal, waarvan (eiser) en Ivo Win
gel op het ogenblik van het faillissement 

- ---· ....:....___...::...::1 
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·van deze laatste samen zaakvoerder wa
ren; dat het hof (van beroep) aldus zon
der motivering oordeelt dat het persoon
lijk faillissement van lvo Wingel tot gevolg 
zou hebben dat deze laatste geen zaak
voerder meer zou kunnen zijn en (eiser) al
dus enig zaakvoerder werd; dat geen en
kele wetsbepaling tot gevolg heeft dat het 
persoonlijk faillissement zonder meer tot 
gevolg heeft dat hij het zaakvoerderschap 
niet meer zou kunnen verderzetten van een 
vennootschap; dat het hof (van beroep) al
dus in elk geval een middel ontwikkelde, 
centraal in haar motivering, waarop (ei
ser) zich niet mocht te verweren en aldus 
de rechten van verdediging van (eiser) 
schond: · 

Overwegende dat een rechtsper
soon een misdrijf kan plegen, maar 
niet strafrechtelijk kan worden ver
oordeeld; 

Overwegende dat wanneer een 
rechtspersoon een misdrijf heeft ge
pleegd de strafrechtelijke verantwoor
delijkheid rust op de natuurlijke per
sonen, organen of feitelijke beheerders 
of aangestelaen, door wier toedoen de 
rechtspersoon heeft gehandeld; 

Dat wanneer een rechtspersoon een 
misdrijfheeft gepleegd door te verzui
men een wettelijke verplichting na te 
komen, de strafrechtelijke verantwoor
delijkheid voor het misdrijf rust op de 
natuurlijke personen, organen of aan
gestelden, die voor de rechtspersoon 
moesten optreden en dit niet hebben 
gedaan; 

Dat om deze natuurlijke persoon te 
veroordelen niet is vereist dat de 
rechtspersoon in het geding wordt be
trokken; 

Overwegende dat verweerder in zijn 
conclusie bij de appelrechters aan
voerde : "Gezien de enige mede
zaakvoerder, Yvo Wingel, bij vonnis 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Hasselt dd. 18.02.1988 in staat van fa
ling verklaard werd (bijlagen), en dit 
een persoonlijk faillissement betrof en 
niet de faling van de B.V.B.A. El Ma
drigal, was vanaf dat ogenblik (ei
ser), aileen handelend zaakvoerder"; 

Overwegende dat dit gegeven der
halve in het debat was en het arrest 
eisers recht van verdediging niet mis
kent door deze considerans over te ne
men; 

Dat voor het overige deze conside
rans overtollig is, daar hij geen af
breuk doet aan de vastste1ling dat ei
ser zaakvoerder was, waartegen hij 
niet opkomt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 38, 40, 50, 60, 
65 en 66 van het Strafwetboek, 1 tot 4, 17, 
21, 23, 25, 25ter, 36, 40 tot 43, 45, 46 en 
47bis van de bij K.B. van 3 april1953 ge
voegde gecotirdineerde wetsbepalingen in
zake de slijterijen van gegiste dranken, ge
wijzigd bij de wet van 6 juli 1967, K.B. van 
04.04.1953 tot regeling van de uitvoering 
van de voormelde op 3 april 1953 gecoor
dineerde wetsbepalingen inzake slijte
rijen van gegiste dranken, zoals het werd 
gewijzigd bij de K.B.'s van 09.10.1967 en 
van 09.12.1977 en de artikelen 1, 2, 3, 7, 11, 
12, 14, 16, 17, 18,20,21,22,23,25,26,27, 
28, 29, 30, 31 en 35 van de wet van 
28.12.1983, 1 en 2 van het ministerieel be
sluit van 29.12.1983 tot regeling van de uit
voering van de wet van 28.12.1983 en de 
artikelen van de wet 262, 266, 267, 281, 
283 en 311 van de Algemene Wet inzake 
houdende douane en accijnzen van 18 juli 
1977, 

doordat het bestreden arrest (eiser) 
schuldig verklaart op grond van de moti
vering dat "in casu de accijnswetgeving de 
eenvoudige stoffelijke overtreding straft en 
geen rekening houdt met het (algemeen) 
opzet van de overtreder" en hiermee het 
door (eiser) in beroepsbesluiten ontwik
kelde argument verwierp dat het moreel 
bestanddeel van het misdrijf ontbrak om
dat er geen bijzonder opzet voorhanden 
was; dat het hof (van beroep) hiermee te 
kennen heeft gegeven dat er in hoofde van 
(eiser) geen opzet aanwezig diende te zijn 
om hem te veroordelen, terwijl bij toepas
sing van de strafwet dit opzet in elk ge
val dient bewezen te zijn : 

Overwegende dat het orgaan van 
een rechtspersoon verplicht is te zor
gen voor de naleving van de wetsbe-
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palingen waarvan de overtreding een 
misdrijf oplevert; 

Overwegende dat een overtreding 
van de te dezen toegepaste strafbepa
lingen van het koninklijk besluit van 
3 april1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake slijterijen van 
gegiste dranken en van de wet van 28 
december 1983 betre:ffende het ver
strekken van sterke drank en betref
fende het vergunningsrecht op zich een 
fout uitmaakt, die behoudens over
macht of onoverkomelijke dwaling, 
strafrechtelijke schuld insluit; 

Overwegende dat eiser bij de appel
rechters, niet heeft aangevoerd dat hij 
zich bevond in-een geval van over
macht of onoverkomelijke dwaling; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

·En overwegende dat de substan
titile of op stra:ffe 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 de beslissing op de door ver
weerder tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat het arrest eiser, 
wat de feiten III en IV betreft, ver
oordeelt tot betaling van het ver
gunningsrecht en de nalatigheidsin
teresten; 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

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

20 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Thr- · 
slaggever: de h. Huybrechts- Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert; Schildermans, Tonge
ren. 

Nr. 316 

2e KAMER - 20 juni 1995 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID- TENIET DOEN VAN HET BE
ROEPEN VONNIS- VERZWARING VAN DE TOE
STAND VAN DE BEKLAAGDE. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BEKLAAGDE- BURGERLLJKE PARTLJ
BURGERRECHTELIJKAANSPRAKELIJKE- WE
DERZLJDSE VORDERINGEN- VERNIETIGING
OMVANG. 

1" De in art. 21lbis Sv. vastgestelde regel 
van de eenstemmigheid is van toepas
sing in de bij die wetsbepaling opgesomde 
gevallen, zelfs als de rechter in hager be
roep, overeenkomstig art. 215 Sv., het eer
ste vonnis tel}iet doet en uitspraak doet bij 
wege van een nieuwe beschikking (1). 

2° De vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de eindbeslissing op de te
gen hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering brengt de vernietiging mee van de 
eindbeslissing op de door hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, ook al is 
laatstgenoemde beslissing waartegen hij 
zich regelmatig in cassatie heeft voor
zien, niet door dezelfde onwettigheid aan
getast, wanneer uit de bestreden beslis
sing blijkt dat de feitenrechter tussen 
beide beslissingen een zodanig verband 
heeft gelegd dat de tweede beslissing 
noodzakelijkerwijze afhangt van de eerst
genoemde (2). 

(DE VRIENDT T. COOREVITS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0105.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1994 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 3 jan. 1990, A.R. nr. 7734 (A. C., 1989-
90, nr. 264). 

(2) Cass., 3 aprH 1987, A.R. nr. 1093 (A. C., 
1986-87, nr. 463). 
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Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op civielrechtelijk ge
hied; 

Gelet op de namens eiser ingediende 
memorie waarvan een door de grif
fier van het Hofvoor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de heslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen ingesteld te
gen eiser: 

1. door de N.V. Assurantie van de 
Belgische Boerenhond : 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het appelgerecht 
dat, op het hoger heroep van de hur
gerlijke partij, de misdrijven waar
van een heklaagde was vrijgespro
ken of waaromtrent de verjaring van 
de strafvordering was vastgesteld he
wezen verklaart en dat ingevolge deze 
hewezenverklaring een heklaagde ver
oordeelt tot het hetalen van schade
vergoeding aan de hurgerlijke partij, 
dit slechts vermag te doen mits het 
vaststelt dat deze heslissing met een
parige stemmen van zijn leden werd 
genomen; 

Overwegende dat deze regel ook van 
toepassing. is wanneer het appel
gerecht met toepassing van artikel 215 
van het Wethoek van Strafvordering 
het heroepen vonnis dat de heklaagde 
heeft vrijgesproken of de verjaring van 
de strafvordering heeft vastgesteld te
niet doet, de feiten van de telastleg
ging hewezen verklaart en de he
klaagde veroordeelt tot het hetalen van 
schadevergoeding aan de hurgerlijke 
partij; 

Overwegende dat te dezen hij het 
heroepen vonnis eiser was vrijgespro
ken van het hem ten laste gelegde feit 
A (onopzettelijke slagen), de verja
ring van de strafvordering werd vast
gesteld wat het hem ten laste gelegde 
feit B hetreft (overtreding van arti
kel16.4, 1°, a, van het wegverkeers
reglement) en de correctionele recht
hank onhevoegd werd verklaard om te 

oordelen over de civielrechtelijke vor
dering van verweerster tegen eiser; 

Overwegende dat de appelrechters, 
op het hoger heroep van verweerster, 
hurgerlijke partij, het heroepen von
nis tenietdoen en, na evocatie met toe
passing van artikel215 van het Wet
hoek van Strafvordering, oordelen dat 
hewezim is dat eiser de hem ten laste 
gelegde feiten van onopzettelijke sla
gen en overtreding van artikel16.4, 1°, 
a, van het Wegverkeersreglement heeft 
gepleegd en hem veroordelen tot het 
hetalen van schadevergoeding aan ver
weerster; 

Dat het arrest, nu het niet vast
stelt dat deze heslissing werd gewe
zen met de eenparige stemmen van de 
leden van het appelgerecht, artikel 
21lhis van het Wethoek van Strafvor
dering schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

2. door Kurt Coorevits, Tom Coore
vits en de N.V. Noordstar: 

Overwegende dat Mr. L. Simont, ad
vocaat hij het Hof van Cassatie, hij 
akte ter griffie van het Hof neerge
legd op 28 fehruari 1995 namens ei
ser verklaart afstand zonder herus
ting te doen op grond dat de 
heslissingen geen eindheslissingen zijn 
in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Overwegende evenwel dat de hiema 
uit te spreken vemietiging van de he
slissing op de civielrechtelijke vorde
ring van de N.V. Assurantie van de · 
Belgische Boerenhond tegen eiser de 
vernietiging meehrengt van de niet de
finitieve heslissingen op de civielrech
telijke vorderingen van Kurt Coore
vits, Tom Coorevits en de N.V. 
Noordstar tegen eiser, welke heslis
singen door dezelfde onwettigheid zijn 
aangetast; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de heslissing op de civielrech
telijke vordering van eiser tegen Kurt 
Coorevits, heklaagde, en de N.V. 
V.M.A., civielrechtelijk aansprake~ 
lijke partij : 
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Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslissin
gen op de civielrechtelijke vorderin
gen van de verweerders Kurt Coore
vits, Thm Coorevits, naamloze vennoot 
schap Noordstar en naamloze ven
nootschap Assurantie van de Belgische 
Boerenbond tegen eiser de vernieti
ging meebrengt van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van eiser te
gen de verweerders Kurt Coorevits, be
klaagde, en de naamloze vennootschap 
V.M.A., civielrechtelijk aansprake
lijke partij, hoewellaatstgenoemde be
slissing tegen dewelke eiser regelma
tig cassatieberoep heeft ingesteld niet 
door dezelfde onwettigheid is aange
tast, nu uit het bestreden arrest blijkt 
dat de feitenrechters tussen de twee 
beslissingen een zodanig verband heb
ben gelegd dat de laatstgenoemde be
slissing noodzakelijkerwijze van de 
eerstgenoemde afhangt; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het eerste middel dat niet tot 
ruimere cassatie kan leiden, verleent 
akte van de afstand; vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
veroordeelt de verweerders ieder in 
een vijfde van de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te Brus
sel. 

20 juni 1995 - 2e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'haenens, voorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Simont. 

Nr. 317 

2e KAMER - 20 juni 1995 

1 o VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- GEWOON UITSTEL- DUUR - ON
WETTIGHEID- VERNIETIGING ~ OMVANG. 

2° STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, wETTIGHEID- VEROORDELING MET UIT
STEL- GEWOON UITSTEL- DUUR- ONWET
TIGHEID- VERNIETIGING- OMVANG. 

3° CASSATIE--;- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN _i STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELING 
MET UITSTEL- pEWOON UITSTEL- DUUR
ONWETTIGHEID.i 

I 

1 o, 2° en 3° Nu lhet uitstel van de tenuit
voerlegging v~n de straf een bestand
deel is van dej straf, heeft de onwettig
heid van de beslissing in verband met het 
uitstel de vern~etiging van de gehele ver
oordeling op de strafvordering tot ge
volg (1). (Art. 8 Probatiewet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE ANTWERPEN T. COCHET) 

I 

ARREST 

(A.R. y P.95.0149.N) 

HET HOF; t Gelet op het bestre
den arrest, op j~ januari 1995 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe-
zen· I 

O~er het mid'del, luidende als volgt : 
schending van :nitikel 8, § 1, in fine, van de 
wet betreffen~:l.de opschorting, het uit
stel en de problie van 29 juni 1964, zo
als toegevoegd b · artikel 7 van de wet van 
9 januari 1991, etreffende de uitwissing 
van veroordeling n en het herstel in eer en 
rechten in straf~aken, 

doordat verw~erder door het bestreden 
arrest veroordeeld wordt tot een hoofd
gevangenisstrafvan zes maanden en een 
geldboete van driehonderd frank, vermeer
derd met 990 decimes en alzo gebracht op 
dertigduizend frank of een vervangende ge
vangenisstraf van vijfendertig dagen, en 
doordat het bestreden arrest beveelt dat bij 
toepassing en binnen de perken van arti
kel 8 van de wet van 29 juni 1964, gewij
zigd door de wet van 10 febcuari 1994, de 
tenuitvoerlegging van de hoofd
gevangenisstraf en een gedeelte van de 
geldboete ten belope van honderd vijftig 
frank, vermeerderd met 990 decimes en 
alzo gebracht op vijftienduizend frank of 

(1) Cass., 20 jan. 1993, A.R. nr. 9672 (A. C., 
1993, nrs. 39, 39bis en 39ter). 
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een vervangende gevangenisstrafvan veer
tien dagen, wordt uitgesteld voor een ter
mijn van vijf jaar vanaf heden, 

terwijl hager vermelde wet bepaalt dat de 
duur van het uitstel niet meer dan drie jaar 
mag bedragen voor de geldstra:ffen en de 
gevangenisstra:ffen die zes maanden niet te 
boven gaan: 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 8, § 1, laatste lid, van de wet van 
29 juni 1964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie, de 
duur van het uitstel niet meer dan 
drie jaar mag bedragen voor de geld
straffen en de gevangenisstraffen die 
zes maanden niet te hoven gaan; 

Overwegende dat verweerder bij het 
bestreden arrest wordt veroordeeld tot 
een hoofdgevangenisstraf van zes 
maanden, met gewoon uitstel gedu
rende een termijn van vijf jaar, en tot 
een geldboete van 300 frank verhoogd 
met opdeciemen en een vervangende 
gevangenisstraf van 35 dagen, waar
van 150 frank verhoogd met opdecie
men en 14 dagen vervangende gevan
genisstraf met gewoon uitstel gedu
rende een termijn van vijf jaar; 

Dat de appelrechters door de duur 
van het uitstel te bepalen op vijf jaar 
artikel 8, § 1, laatste lid, van de wet 
van 29 juni 1964 schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het uitstel een be
standdeel is van de hoofdstraf, zodat 
de onwettigheid van de beslissing in 
verband met het uitstel de vernieti
ging van de gehele veroordeling op de 
strafVordering tot gevolg heeft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet op de tegen verweerder ingestelde 
strafVordering; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hofvan Beroep te Gent. 

20 juni 1995 - ze kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 

- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal. 

Nr. 318 

ze KAMER - 20 juni 1995 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
BELANG-MIDDELUITNIET-BEANTWOORDING 
VAN CONCLUSIE VAN ANDERE PARTIJ- ONT
VANKELIJKHEID. 

Het middel van een partij die tot staving 
van haar cassatieberoep aanvoert dat niet 
is geantwoord op de conclusie van een an
dere partij, is ontvankelijk wanneer de 
door die conclusie opgeworpen betwis
ting hetzelfde belang heeft voor het ge
schil tussen de eerste partij en verweer
der (1). 

(TOPS T. DE MEY) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0167.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 januari 1995 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout; 

Gelet op het namens eiseres inge
diende verzoekschrift waarvan een 
door de gri:ffier van het Hof voor eens
luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 

Overwegende dat het openbaar mi
nisterie concludeerde zoals in het mid
del is vermeld, ten betoge dat, om de 
redenen welke deze conclusie opsomt, 
verweerder het voertuig bestuurd door 
eiseres aanreed en hierom schuldig is 
aan onder meer de hem ten laste ge
legde overtreding van het Wegver
keersreglement; 

(1) Cass., 26 jan. 1993, A.R. nr. 5969 (A. C., 
1993, nr. 55). 
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Overwegende dat de burgerlijke par
tij e~n gebrek aan antwoord op de con
clusie van het openbaar ministerie 
mag aanvoeren, indien zoals te de
zen de berechting van de door de con
clusie opgeworpen betwisting het
zelfde belang vertoont voor de 
betwisting tussen haarzelf en de be
klaagde; 

Overwegende dat de rechters ver
weerder vrijspreken en zich onbevoegd 
verklaren om te oordelen over de ci
vielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen verweerder met de enkele over
weging dat "de rechtbank in deze de 
twijfel handhaaft"; 

Dat zij met deze considerans noch 
met_enige andere redengeving de con
clusie van het openbaar ministerie be
antwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet op de civielrechtelijke vor
dering van eiseres tegen verweerder; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt verweerder in de kosten· ver
wijst de aldus beperkte zaak na~r de 
Correctionele Rechtbank te Meche
len, zitting houdende in hoger beroep. 

20 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. h. D'Haenens voorzit
ter- Gelijkluidende conclusie yar{ de h. De 
Swaef, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Pauwels, Mechelen. 

Nr. 319 

2e KAMER - 20 juni 1995 

HERZIENING- ALGEMEEN- GRONDEN -
NIEUWE FElTEN EN OMSTANDIGHEDEN -
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot her
ziening die steunt op feiten of omstan
digheden die verzoeker kon bewijzen ten 
tijde van het geding of die reeds aange
voerd werden v66r de feitenrechter (1). 
(Artt. 443, 3°, en 445 Sv.) 

(ROBLES) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0520.N) 

HET HOF; -Gelet op het verzoek
schrift op 20 april 1995 ter gri:ffie van 
het Hof neergelegd waarbij Robles 
Arni, geboren te Paramaribo (Suri
name) op 29 maart 1942, wonende te 
Maarsen (Nederland), Fazantenkamp 
295, verzoeker, vertegenwoordigd door 
Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het 
Hof, de herziening aanvraagt van de te 
zijnen aanzien in kracht van gewijsde 
gegane veroordeling bij arrest op 28 
oktober 1992 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen, dat het von
nis door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel op 3 april 1992 uitgesproken 
bevestigt en hem veroordeelt op straf
rechtelijk gebied wegens invoer in het 
gerechtelijk arrondissement Brussel en 
bij samenhang elders in het Rijk op 1 
maart 1991 van 275 kg. cocai:ne met 
de omstandigheid dat het misdrijf in 
hoedanigheid van leidend persoon, ~en 
daad van deelneming aan de hoofd- of 
bijkomende bedrijvigheid van een ver
eniging is, tot een gevangenisstrafvan 
negen jaar en een geldboete van 
zeventigduizend frank en op civiel
rechtelijk gebied tot het betalen van 
een bedrag van 14.750 USD wegens 
materiele schade en 1 BEF wegens 
morele schade aan de burgerlijke par
tij N.V. European Airlift; 

Gelet op de met redenen omklede 
gunstige adviezen ondertekend door 
drie advocaten die tienjaar ingeschre
ven zijn op het tableau van de Orde 
van Advocaten te Leuven; 

(1) Zie Cass., 1 maart 1995, A.R. nr. 
P.94.1025.F (A. C., 1995, nr. 126). 
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Gelet op de aanmaning tot tussen
komst die op 14 april1995 regelma
tig werd betekend aan de burgerlijke 
partij; 

Overwegende dat de burgerlijke par
tij niet is tussengekomen; 

Overwegende dat verzoeker aan
voert dat het bewij s van zijn onschuld 
kan volgen uit feiten die zich hebben 
voorgedaan sedert zijn veroordeling of 
uit omstandigheden waarvan hij het 
bestaan niet heeft kunnen aantonen 
ten tijde van het geding, te dezen, 
eensdeels, de verklaring op 8 septem
ber 1992 aan de rijkswacht van de 
luchthaven te Zaventem afgelegd door 
een in de zaak van verzoeker mede
beklaagde Glenn Kraag en de daar
opvolgende confrontaties op 21 okto
ber 1992 van de vemoemde Kraag met 
een andere medebeklaagde Randolf 
Acton en met verzoeker, waaruit ele
menten kunnen afgeleid worden die 
een ander licht werpen op de zaak van 
verzoeker, vermits na de confronta
ties Kraag eraan twijfelt of verzoe
ker hem ooit zou gezegd hebben dat 
verzoeker de vracht had 'geregeld', an
derdeels, de verklaring op 9 augus
tus 1991 aan de rechter-commissaris 
te Paramaribo (Suriname) afgelegd 
door een in de zaak van verzoeker 
medebeklaagde Fernando Partiman 
waarin deze stelt dat verzoeker hem 
had gewaarschuwd om geen als vracht 
vermomde drugs .te accepteren, ver
der de invrijheidstelling in Suriname 
van onder meer F. Partiman op 15 au
gustus 1991 en de sluiting in Suri
name op 11 november 1991 door de 
rechter-commissaris van het gerech
telijk vooronderzoek tegen onder meer 
F. Partiman; 

Overwegende dat het aan het licht 
brengen van een feit of een omstan
digheid die verzoeker kon bewijzen ten 
tijde van het geding geen aanleiding 
kan geven tot herziening; 

Overwegende, enerzijds, dat verzoe
ker op 21 oktober 1992 met Glenn 
Kraag is geconfronteerd naar aanlei
ding van diens verklaringen zodat ver
zoeker de inhoud ervan kende v66r 
zijn veroordeling bij arrest van 28 ok-

tober 1992; dat verzoeker niet bewijst 
dat hij in de onmogelijkheid verkeerde 
om de heropening van het debat te 
vragen ten einde de thans door hem 
vermelde feiten en omstandigheden 
voor de feitenrechter aan te voeren; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat verzoeker in de ter 
terechtzitting van 5 maart 1992 aan 
de correctionele rechtbank overgelegde 
"Pleitnotities" (kaft II, stuk 49), de in
vrijheidstelling in Suriname van F. 
Partiman door de rechter-commissaris 
vermeldt (pag. 9, nr. 16) en kopie van 
de desbetreffende gerechtelijke akte 
van 15 augustus 1991 voegt; dat ver
zoeker ook kopie voegt van een om
standige brief van F. Partiman, geda
teerd 21 januari 1992, waarin 
laatstgenoemde verklaart, onder meer, 
dat verzoeker hem heeft verwittigd dat 
zij "moesten oppassen met pomtayer 
produkten van ene Kotomisie, om
dat die waarschijnlijk 'besmet' zou zijn 
en er dus absoluut geen zaken met 
dergelijke personen gedaan mochten 
worden"; dat deze verklaring volko
men overeenstemt met de in het ver
zoekschrift tot staving van de herzie
ning vermelde verklaring, door 
diezelfde Partiman op 9 augustus 1991 
in Suriname aan de rechter
commissaris afgelegd : "Toen ik met 
mijn werkgever (verzoeker) sprak over 
de te verzenden vracht had hij mij wel 
voorgehouden dat ik nooit een vracht 
moet accepteren van een zekere 'com
missie', althans een soortgelijke naam, 
aangezien die onder het mom van 
pomtayer drugs vervoerde"; 

Dat verzoeker aldus de thans door 
hem als nieuw vermelde feiten en om
standigheden voor de feitenrechter 
heeft aangevoerd en hij het bestaan er
van ten tijde van het geding kende; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het gerechtelijk vooronder
zoek tegen andere verdachten in Su
riname werd afgesloten geen nieuw 
gegeven is waaruit het bewijs van de 
onschuld van verzoeker kan voort
vloeien; 
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Oat de aanvraag tot herziening 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verklaart de aan
vraag tot herziening niet-ontvankelijk; 
veroordeelt verzoeker in de kosten. 

20 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Frere - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 320 

2e KAMER - 21 juni 1995 

1 o MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT~ 
WANBEDRLJF TEN LASTE GELEGD AAN EEN MA
GISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN EEN 
ARBEIDSHOF- BEVOEGDHEID- HOF VAN 
CASSATIE --' TWEEDE KAMER 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE 
ZITTING, ALGEMENE VERGADERING- KAMERS 
- WANBEDRIJF TEN LASTE GELEGD AAN EEN 
MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN 
EEN ARBEIDSHOF - BEVOEGDHEID - HOF 
VAN CASSATIE- TWEEDE KAMER 

1 o en 2° Wanneer uit stukken, die de 
procureur-generaal bij het Hof van Cas
satie in zijn bezit heeft, blijkt dat een 
wanbedrijf, waarvoor de bevoegde ma
gistraat van het O.M. de strafvordering 
op gang heeft gebracht, zou kunnen wor
den ten laste gelegd aan een magistraat 
in een hof van beroep of in een arbeids
hof of van het parket bij die gerechten, 
maakt de procureur-generaal door een 
schriftelijke vordering de betreffende zaak 
aanhangig bij de tweede kamer van het 
Hof; indien het Hofvan Cassatie, dat in 
raadkamer uitspraak doet over die vor
dering, beslist dat de zaak moet wor
den onderzocht, verwijst het de zaak naar 
de eerste voorzitter van eim ander hofvan 
beroep dan dat van het rechtsgebied 
waartoe de betrokken magistraat behoort, 
opdat hi} een magistraat aanwijst die het 

ambt van onderzoeksmagistraat zal 
waarnemen (1). (Artt. 479, 482 en 483 
Sv.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0769.F) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering : 

Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zet
ten datal verschillende maanden tal 
van '1ekken" zijn vastgesteld in 
gerechtszaken, meer bepaald in de 
zaak Agusta en daarmee ogenschijn
lijk samenhangende zaken, waaron
der de zaak van de "gestolen waarde
papieren" en de zaak betreffende de 
moord op minister van Staat Andre 
Cools, waarvoor, zoals algemeen be
kend is, de media en de publieke opi
nie een levendige belangstelling aan de 
dag leggen. De publieke opinie heeft 
zich over die situatie opgewonden, die 
een diepe malaise heeft veroorzaakt 
die nadelig is niet aileen voor het 
goede verloop van de gerechtelijke pro
cedures, maar ook voor de personen 
die zich voor het gerecht moeten ko
men verantwoorden. 

Zelfs als die personen worden ver
dacht van feiten die tot hun moge
lijke inverdenkingstelling kunnen lei
den of zij daarover uitleg moeten 
geven, worden ze daarom niet min
der vermoed onschuldig te zijn; zij heb
ben recht op eerbiediging van hun 
menselijke waardigheid en eer. 

De miskenning van dat recht kan 
zware gevolgen hebben, die ernstig of 
zelfs tragisch kunnen zijn. Zo werd be
gin maart 1995 een generaal van de 

(1) Zie Cass., 5 dec. 199U,A.R. nr. 8678 (A.C., 
1990-91, nr. 179) met de verwijzingen in voet
noot 2. 
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Belgische luchtmacht, die in de Agus
tazaak in opspraak was gekomen, dood 
aangetroffen in een hotelkamer te 
Brussel. Betrokkene heeft klaarblij
kelijk zelfmoord gepleegd en zijn ge
baar van wanhoop kan wel eens iets te 
maken hebben met de werkelijke 
"lynchpartij" waarvan hij in de me- . 
dia het voorwerp was. Zijn naam, die 
tijdens het onderzoek herhaaldelijk 
werd genoemd, is telkens versche
nen in de pers, soms vergezeld van 
commentaren of toespelingen die op de 
duur onhoudbaar waren. 

Het ziet er naar uit dat bepaalde 
onthullingen, in de geschreven pers, op 
de radio of op televisie, van feiten, die 
niet hadden mogen worden bekend
gemaakt, althans niet op het ogen
blik waarop dat gebeurde, slechts mo
gelijk waren door schendingen van het 
beroepsgeheim. 

Meer bepaald zijn uit dien hoofde 
verschillende opsporingsonderzoe
ken ingesteli:l te Luik en te Brussel, 
met daaropvolgend een onderzoek. De 
meeste van die onderzoeken zijn zo
wel te Luik als te Brussel geconcen
treerd bij dezelfde onderzoeksrech
ter. 

Te Luik is de rechter Closon belast 
met het onderzoek van de dossiers 
'1ekken". In zijn kabinet bevinden zich 
zeven afzonderlijke dossiers met de 
nummers 162/93, 2/94, 16/94, 37/94, 
81/94, 102/94 en 173/94. Te Brussel is 
er maar een dossier dat op verschil
lende feiten betrekking heeft. Dat dos
sier wordt behandeld door de rechter 
Vlogaert en draagt het nummer 40/ 
95. 

In de huidige stand van die onder
zoeken is komen vast te staan dat 
waarschijnlijk schendingen van het be
roepsgeheim aan de oorsprong lig
gen van onthullingen in de media; wat 
de daders van de bovengenoemde mis
drijven betreft, blijkt dat er meer dan 
een zijn en dat zich onder hen moge
lijks magistraten bevinden, meer be
paald een magistraat van het parket 
bij het Hof van Beroep te Luik. 

Die personen, zoals alle andere per
sonen te wier aanzien aanwijzingen 
van schuld schijnen te bestaan, wor
den uiteraard vermoed onschuldig te 
zijn. Dat belet niet dat de opsporin
gen moeten worden voortgezet en dat 
de mogelijkheid dat magistraten bij de 
zaak betrokken worden de met het on
derzoek belaste onderzoeksrechters 
verbiedt hun opsporingen verder te 
zetten. 

Alleen het hof van beroep is bevoegd 
om kennis te nemen van misdrijven 
die aan magistraten ten laste wor
den gelegd en, als ten minste een van 
de magistraten te wier aanzien aan
wijzingen van schuld bestaan, behoort 
tot een hof van beroep, blijkt uit het 
bepaalde in hoek II, titel IV, hoofd
stuk III, van het Wetboek van Straf
vordering, meer bepaald uit de arti
kelen 479,482 en 483 van dat wetboek 
dat het Hof de zaak zo nodig verwijst 
naar een ander hof van beroep of, 
wanneer een onderzoek moet worden 
ingesteld of voortgezet, naar de eer
ste voorzitter van een ander hofvan 
beroep opdat hij in zijn rechtsgebied 
een magistraat met dat onderzoek zou 
belasten. 

Te dezen blijkt uit de aan het Hof 
voorgelegde stukken dat geloofwaar
dige personen ten minste driemaal 
verklaringen hebben afgelegd waarin 
ze te verstaan geven dater zich on
der degenen die zich mogelijks schul
dig hebben gemaakt aan schending 
van het beroepsgeheim een of meer 
magistraten van het parket bij het Hof 
van Beroep te Luik zouden kunnen be
vinden. 

Die verklaringen zijn voldoende aan
wijzingen om een magistraat van een 
ander hof van beroep met het onder
zoek te belasten, die dan moet na
gaan of een of meer magistraten van 
het parket bij het Hofvan Beroep te 
Luik zich schuldig heeft (hebben) ge
maakt aan schending van het beroeps
geheim. Het zou passend zijn dat die 
magistraat zou worden belast met aile 
hierboven vermelde onderzoeken, ge
let op de klaarblijkelijke samenhang 
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van de schendingen van het beroeps
geheim waarop die onderzoeken on
der meer betrekking hebben. 

Aangezien die feiten ten aanzien 
van een of meer magistraten van het 
parket bij het Hofvan Beroep te Luik 
misdrijven kunnen opleveren, door 
hem (hen) gepleegd in de uitoefening 
van zijn (hun) ambt, bestaat er grond 
om de zaken met de kabinetnummers 
162/93, 2/94, 16/94, 37/94, 81/94, 
102/94 en 173/94 te onttrekken aan de 
heer Closon, onderzoeksrechter te Luik 
alsook om de zaak met het kabinet
nummer 40/95 te onttrekken aan de 
heer Vlogaert, onderzoeksrechter te 
Brussel en die acht zaken voor ver
der onderzoek te verwijzen naar de 
eerste voorzitter van een ander hof 
van beroep dan dat te Luik, opdat hij 
een magistraat zou aanwijzen die het 
ambt van onderzoeksrechter zal uit
oefenen. 

Om die redenen en gelet op de ar
tikelen 479, 482 en 483 van het Wet
hoek van Stra:fVordering vordert de on
dergetekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen om in 
raadkamer te bevelen dat de zaken 
met de kabinetnummers 162/93, 2/94, 
16/94, 37/94, 81/94, 102/94 en 173/94 
zouden worden onttrokken aan de heer 
Closon, onderzoeksrechter te Luik, te 
bevelen dat de zaak met het kabinet
nummer 40/95 zou worden onttrok
ken aan de heer Vlogaert, onderzoeks
rechter te Brussel en de acht zaken te 
verwijzen naar de eerste voorzitter van 
het Hof van Beroep te Brussel, op
dat hij een magistraat zou aanwij
z.en om het ambt van onderzoeksrech
ter uit te oefenen voor het verder 
onderzoek van de acht voomoemde za
ken. 

Brussel, 16 juni 1995 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) E. Liekendael. 

Gehoord het verslag van de 
afdelingsvoorzitter Marchal; 

Gelet op de conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal; 

Gelet op de artikelen 479, 482 en 
483 van het Wetboek van Strafi.rorde
ring; 

Rechtdoende in raadkamer, met 
aanneming van de gronden van bo
vengenoemde vordering, onttrekt de 
zaken met de kabinetnummers 162/ 
93, 2/94, 16/94, 37/94, 81/94, 102/94 en 

. 173/94 aan de onderzoeksrechter Clo
son te Luik; onttrekt de zaak met 
kabinetnummer 40/95 aan de onder
zoeksrechter Vlogaert te Brussel; ver
wijst de acht bovengenoemde zaken 
naar de eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te Brussel, opdat hij een 
magistraat zou aanwijzen om het ambt 
van onderzoeksrechter uit te oefe
nen in het onderzoek van die zaken. 

21 juni 1995- 2e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

Nr. 321 

1 e KAMER - 22 juni 1995 

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
ART. 3, TWEEDE LID, W.A.M.-WET- PERSONEN 
VERVOERD ONDER WELKE TITEL OOK- BE
GRIP. 

De bestuurder van het motorrijtuig dat de 
schade heeft veroorzaakt kan niet mede 
worden begrepen onder "de personen die, 
onder welke titel ook, worden vervoerd" 
wier schade op grand van art. 3, tweede 
lid, W.A.M.-wet door de verzekering moet 
worden gedekt( 1) (2) (3). 

(1) A.R. nr. 9341 (A.C., 1993, nr. 223). 

(2) Ben.GH., A 93/5. 

(3) Zie het arrest Ben.GH., waarvan sprake is 
in voetnoot 2, alsmede concl. O.M. bij dat ar
rest. 
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(DE LUIKSE VERZEKERING N.V. T. ADAM, LANDS
BOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.92.9541.F) 

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

Gelet op het arrest van het Hof van 
6 mei 1993 (1); 

Gelet op het arrest op 8 december 
1994 door het Benelux-Gerechtshof ge
wezen (2); 

Over het middel : 
Overwegende dat het Benelux

Gerechtshof, in antwoord op de bij ar
rest van 6 mei 1993 voorgelegde vraag, 
in zijn arrest van 8 december 1994 
voor recht verklaart dat de bestuur
der van het motorrijtuig dat de schade 
heeft veroorzaakt niet mede kan wor
den begrepen onder "de personen die, 
onder welke titel ook, worden ver
voerd", wier schade door de verzeke
ring moet worden gedekt op grand van 
artikel 3, § 2, van de Gemeenschap
pelijke Bepalingen behorende bij de 
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen; 

Dat het arrest, dat zegt dat de 
rechtsvordering van de verwerende 
partijen, in beginsel, gegrond is ten 
aanzien van eiseres omdat "de opeen~ 
volgende (artikelen 3, tweede lid, en 4, 
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956) 
noodzakelijk impliceren, zo niet heb
ben zij geen betekenis, dat artikel 3 
betrekking heeft op alle vervoerde per
sonen, met inbegrip van de bestuur
der", derhalve die bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de rechts
vordering van de verwerende partijen 
ten aanzien van eiseres in beginsel ge
grond verklaart; verklaart het arrest 
bindend voor Eric Delentree; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

22 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bisthoc 
ven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 322 

1 e KAMER - 22 juni 1995 

KOOP- VRIJWARING VOOR UITWINNING
VRIJWARING VOOR DE DAAD VAN EEN DERDE 
- VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER- UIT
VOERING IN NATURA- INCIDENTELE VRIJWA
RING- VERPLICHTING VAN DE KOPER -
DRAAGWIJDTE. 

Art. 1640 B. W. impliceert dat de koper moet 
reageren op de rechtsplegingen die een 
derde i:nzet om het litigieuze goed terug te 
nemen (1). (Art. 1640 B.W.) 

(AUTOPARC 2000 B.V.B.A. T. LONCKE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0226.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1993 door 
het Hofvan Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van dear
tikelen 1625 en 1640 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

doordat het arrest, zowel met de eigen 
redenen, als met de redenen van het von
nis a quo die het overneemt, beslist dat "de 
gerechtsdeurwaarder, (krachtens) een be
schikking van 20 februari 1991 van de 
beslagrechter te Namen, op vordering van 
de N.V. Nomade, op 12 maart 1991 beslag 

(1) Zie H. DE PAGE, Traite elementaire de droit 
civil belge, IV; 3e druk, Brussel, 1972, nrs. 148 tot 
150. 
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tot terugvordering heeft gelegd op het li
tigieuze voertuig (. .. ) dat zich bij de heer 
Raymond Pirlet bevond ( ... ),die samen met 
zijn vennoot de heer Dominique Berger tot 
bewaarder was aangesteld van het be
wuste voertuig waarop beslag tot terug
vordering is gelegd"; dat "de Rechtbank van 
Koophandel te Charleroi bij verstekvonnis 
van 8 april1991 ( ... ) aan de N.V. Nomade 
verstek heeft gegeven tegen Frederic Ma
thieu en voor recht heeft gezegd dat de ver
koop ten laste van (laatstgenoemde) is ont
bonden; (de rechtbank) de N.V. Nomade 
toestemming heeft gegeven om de zwerf
wagen opnieuw in bezit te nemen, des
noods met behulp van de openbare macht 
en bij een derde, binnen acht dagen na de 
betekening van het ( ... ) vonnis, (dat uit
voerbaar is bij voorraad)"; dat "op ver
zoek van de N.V. Nomade op 12 maart 1991 
een beslag tot terugvordering aan (eise
res) is betekend; dat de beschikking van de 
beslagrechter en de vordering waarop zij 
was genomen bij het proces-verbaal van het 
beslag tot terugvordering waren gevoegd; 
dat aldus blijkt dat eiseres wist dat recht
stoornis dreigde; dat "de beslissing van de 
Rechtbank van Koophandel te Charleroi op 
6 mei 1991 aan (eiseres) werd betekend, zo
als blijkt uit het proces-verbaal van 10 juni 
1991 tot vaststelling van de terugname van 
de litigieuze zwerfwagen"; dat "de raads
man van Raymond Pirlet op 17 mei 1991 
een afschrift van het beslag tot terugvor
dering van 12 maart 1991 naar (verweer
der) stuurt en de vrijwaring voor uit
winning aanvoert", nu eiseres verklaart dat 
zij door een derde is uitgewonnen ten ge
volge van het beslag tot terugvordering van 
12 maart 1991; dat "de optredende ge
rechtsdeurwaarder bij proces-verbaal van 
terugvordering van 10 juni 1991 ( ... ) het li
tigieuze voertuig ten laste van Frederic Ma
thieu terugneemt; de afgifte gebeurt door 
Pirlet"; en heeft vastgesteld dat "(eiseres) 
in dit geval werd uitgewonnen zonder dat 
tegen haar een proces werd gevoerd, dus 
zonder dat zij haar verkoper kon oproe
pen", en vervolgens zegt dat het hoger be
roep van eiseres niet gegrond is, op grond 
dat "(eiseres) in dit geval, niet de moge
lijkheid ontbeerde om op doeltre:ffende wijze 
aan de uitwinning te weerstaan en dus ar
tikel 1640 van het Burgerlijk Wetboek niet 
in acht heeft genomen waarin de regel 
wordt uitgedrukt dat een vordering tot vrij
waring voor uitwinning aileen gegrond is 
als de uitgewonnen persoon voldoende mid
delen heeft aangewend om de aanspraak 
van de derde te doen afwijzen; ( ... ) dat ini
mers, nu het geschil een roerende zaak be-

treft, bezit te goeder trouw als titel geldt; 
dat geen enkel stuk uit de debatten aan
toont dat (eiseres) zich tegen de terug
gave heeft verzet"; dat "de uitwinning na
kend maar niet voltrokken was toen op 12 
maart en 6 mei 1991 het beslag tot terug
vordering en het vonnis dat de verkoop ont
bindt aan (eiseres) werden betekend"; dat 
"zij bijgevolg- nu de terugname van de 
zwerfwagen nakend maar niet voltrok
ken was - bij wege van derdenverzet haar 
rechten had moeten vrijwaren en haar ver
koper bij het geding had moeten betrek
ken; dat hij immers aantoont dat (eise
res) de aanspraken van de N.V. Nomade 
had kunnen ontkrachten door haar bezit te 
goeder trouw aan te voeren, waardoor de 
rechtsvordering tot ontbinding geen uit
werking kan hebben ten aanzien van de ko
pers te goeder trouw ( ... ); dat de verschil
lende plichten die de raadsman van 
(eiseres) in het dossier heeft vervuld, de op
lossing van het geschil niet hebben bei:n
vloed, nu zij geen beslissende juridische in
vloed hadden op de lopende rechtsplegin
gen; dat, ook al was het vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Charleroi 
uitvoerbaar bij voorraad, het risico van die 
uitvoering ten laste van de N.V. Nomade 
was, zeker in geval van betwisting bij wege 
van derdenverzet; dat de N.V. Nomade bo
vendien, in geval van derdenverzet tegen 
het op 12 maart betekende beslag tot te
rugvordering, de rechtsvordering tot ont
binding misschien niet op 19 maart 1991 
zou hebben ingesteld"; dat "de koper, als hij 
zijn recht op vrijwaring wil behouden, ui
termate voorzichtig moet zijn en riiet zon
der instemming van de verkoper mag in
gaan op de vordering strekkende tot zijn 
uitwinning; dat de verkoper, aileen wan
neer de uitwinning helemaal onontkoom
baar is, zonder gerechtelijke beslissing is . 
gehouden; ( ... ) dat de bindende uitwer
king van een gerechtelijke beslissing aan 
derden kan worden tegengeworpen, maar 
dat zij over een buitengewoon rechtsmid
del beschikken: het derdenverzet om de in
trekking te verkrijgen van een rechtspre
kende handeling die hen benadeelt om de 
uitvoering van de bestreden beslissing op 
te schorten (overeenkomstig de artike
len) 1122 en 1127 van het Gerechtelijk Wet
hoek"; dat, "als beslag tot terugvordering 
wordt gelegd in handen van een koper te 
goeder trouw, laatstgenoemde zijn verko
per in vrijwaring kan oproepen en aan de 
eiser zijn titel als bezitter te goeder trouw 
kan tegenwerpen"; dat "artikel1640 van 
het Burgerlijk Wetboek de verkoper ont
heft van zijn verplichting tot vrijwaring als 
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de koper zich heeft laten veroordelen bij een 
vonnis dat in laatste aanleg is gewezen of 
waartegen geen hoger beroep meer ont
vankelijk is, indien die verkoper bewijst dat 
er voldoende middelen aanwezig waren om 
de eis te doen afwijzen; dat (. .. ) die bepa
ling gewoon een regel uitdrukt die zegt dat 
een rechtsvordering tot vrijwaring voor uit
winning aileen gegrond is als de uitgewon
nen partij voldoende middelen heeft aan
gewend om de aanspraak van de derde te 
doen afwijzen; dat de vrijwaring a for
tiori niet verschuldigd is als de koper in
gaat op de aanspraak van de derde zon
der die aan het gerecht voor te leggen; dat 
hij uiterst omzichtig moet handelen om zijn 
recht op vrijwaring te behouden en niet 
zonder toestemming van de verkoper mag 
ingaan op de vordering strekkende tot zijn 
uitwinning; dat de koper, in geval uit
winning dreigt, in de eerste plaats ver
plicht is zijn verkoper op te roepen; dat die 
aan de koper opgelegde voorzichtigheid, in 
geval van dreigende uitwinning, gegrond is 
op het feit dat de vrijwaring door de ver
koper een verbintenis is om iets te doen, die 
hij in de eerste plaats in natura moet uit
voeren; dat die verplichting tot vrijwa
ring, aileen in zoverre de uitwinning vol
trokken is omdat de verkoper ze niet kon 
voorkomen, in schadevergoeding bestaat; 
dat de met uitwinning bedreigde koper na
tuurlijk niet verplicht is zijn verkoper tot 
vrijwaring op te roepen, maar als hij dat 
nalaat kan hij zijn recht op vrijwaring ten 
aanzien van de verkoper niet met sukses 
doen gelden als laatstgenoemde aantoont 
dat er voldoehde middelen aanwezig wa
ren om de eis te doen afwijzen", 

terwijl, volgens artikel1625 van het Bur
gerlijk Wetboek, "hoewel bij de verkoop 
geen beding over de vrijwaring is vastge
legd, de verkoper van rechtswege verplicht 
is de koper te vrijwaren voor gehele of ge
deeltelijke uitwinning van het verkochte 
goed, of voor de beweerde lasten op dat 
voorwerp waarvan bij de verkoop geen aan
gifte was gedaan"; de verkoper vooreerst 
zijn verplichting tot vrijwaring van de ko
per tegen uitwinning in natura moet uit
voeren, door te pogen de hinder te doen 
stoppen die het rustig genot van de koper 
bedreigt, wanneer de uitwinning dreigt 
maar nog niet is voltrokken; de verkoper, 
pas bij wanuitvoering in natura van die 
verplichting, de verkoper schadevergoe
ding aan de uitgewonnen koper betaalt, in 
de mate van de door laatstgenoemde gele
den uitwinning; wanneer de vrijwaring nog 
in natura kan worden gedaan, de oproe
ping tot vrijwaring voor uitwinning vaak 

gebeurt in de vorm van een dilatoire ex
ceptie van oproeping tot vrijwaring, zoals 
die wordt geregeld bij de artikelen 857 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek, die 
wordt opgeworpen door de koper, verweer
der in de rechtsvordering tot terugvorde
ring tegen hem, en gevolgd door een vor
dering tot tussenkomst jegens de verkoper, 
artikel1625 van het Burgerlijk Wetboek de 
vorm van de oproeping tot vrijwaring voor 
uitwinning evenwel niet tot die procedure 
beperkt; de verkoper bovendien, nu hij weet 
dat het genot van de koper wordt bedreigd, 
eigenmachtig in het geding kan tussen
komen zonder een beslissing van de ko
per af te wachten; artikel 1640 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarin het gebruike
lijk geval wordt geregeld waarin de drei
ging van uitwinning gebeurt in boven
vermelde vorm van een rechtsvordering 
tegen de koper, bepaalt dat "de vrijwa
ring voor uitwinning ophoudt wanneer de 
koper, zonder de verkoper op te roepen, zich 
heeft laten veroordelen bij een vonnis dat 
in laatste aanleg is gewezen of waarte
gen geen hoger beroep meer ontvankelijk is, 
indien de verkoper bewijst dat er voldoende 
middelen aanwezig waren om de eis te doen 
afwijzen"; de koper, ingevolge die wetsbe
paling, geen aanspraak kan maken op vrij
waring door zijn contractuele fout die erin 
bestaat de verkoper, die niet in het pro
ces is opgeroepen, de mogelijkheid te ont
nemen om zijn verplichting tot vrijwa
ring in natura uit te voeren; die sanctie, in 
zoverre zij afwijkt van de regel dat de ver
koper de koper voor uitwinning moet vrij
waren, van strikt recht is en niet kan wor
den uitgebreid tot een toestand waarin de 
koper, zoals ten deze, niet persoonlijk door 
een derde, die een zaak terugvordert, voor 
het gerecht is gebracht, en waarin hem, 
aangezien hij aldus niet bij de rechtsple
ging was betrokken, de mogelijkheid is ant
nomen om zijn verkoper in vrijwaring op te 
roepen; artikel 1640 van het Burgerlijk 
Wetboek de koper bijgevolg niet verplicht 
een procedure aan te vatten, bijvoorbeeld 
van derdenverzet, om verweermiddelen aan 
te voeren tot afwijzing van de vordering en 
de verkoper nadien te dwingen om deel te 
nemen aan het proces; te dezen uit de vast
stellingen van de feitenrechters blijkt dat 
eiseres reeds op 17 mei 1991, in een brief 
van haar raadsman, haar vrijwaring voor 
uitwinning ten aanzien van verweerder 
deed gelden, dus tussen de datum waarop 
het exploot van beslag tot terugvordering 
haar werd betekend (12 maart 1991) en de 
dag waarop het betwiste voorwerp haar 
daadwerkelijk werd ontnomen (10 juni 
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1991), dat wil zeggen op een tijdstip waarop 
de uitwinning dreigde maar niet voltrok
ken was; uit die vaststelling volgt dat ei
seres van verweerder de uitvoering in na
tura heeft gevraagd van de verplichting tot 
vrijwaring die artikel 1625 van het Bur
gerlijk Wetboek hem oplegt; bovendien uit 
de vaststellingen van de feitenrechters volgt 
dat "(eiseres), koper, in dit geval werd uit
gewonnen zonder dat er tegen haar een 
proces is gevoerd, dus zonder dat zij een 
verkoper kon oproepen"; uit die vaststel
ling volgt dat de sanctie bepaald bij arti
kel 1640 van het Burgerlijk Wetboek te de
zen toepasselijk moest blijven; daaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat ver
weerder, met toepassing van artikel 1640 
van het Burgerlijk Wetboek, niet meer tot 
vrijwaring voor uitwinning was gehou
den zoals die hem door artikel1625 van het 
Burgerlijk Wetboek was opgelegd, aange
zien "(eiseres) derdenverzet diende aan te 
tekenen om haar rechten te vrijwaren en de 
verkoper bij de zaak te betrekken", ener
zijds, ten onrechte oordeelt dat de vrijwa
ring voor uitwinning ten laste van de ver
koper door de koper aileen kan worden 
aangewend door de gerechtelijke weg van 
de oproeping tot vrijwaring (schending van 
artikel 1625 van het Burgerlijk Wetboek) 
en, anderzijds, de draagwijdte van arti
kel1640 van het Burgerlijk Wetboek mis
kent, dat de sanctie van vervallenver
klaring van de koper beperkt tot het geval 
waarin laatstgenoemde, die voor het ge
recht is gebracht en verweerder is in een 
rechtsvordering strekkende tot zijn uit
winning, zonder de verkoper in de zaak op 
te roepen zich heeft laten veroordelen, ter
wijl er voldoende middelen aanwezig wa
ren om de eis te doen afWijzen, en niet het 
geval bedoelt waarin tegen de koper geen 
enkel proces is gevoerd (schending van ar
tikel 1640 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel1640 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
vrijwaring voor uitwinning ophoudt 
wanneer de koper, zonder de verko
per op te roepen, zich heeft laten ver
oordelen bij een vonnis dat in laat
ste aanleg is gewezen of waartegen 
geen hoger beroep meer ontvanke
lijk is, indien de verkoper bewijst dat 
er voldoende middelen aanwezig wa
ren om de eis te doen afwijzen; 

Overwegende dat dit artikel impli
ceert dat de koper moet reageren op de 

rechtsplegingen die een derde inzet om 
het litigieuze goed terug te nemen; 

Overwegende dat het arrest, met 
ovemame van de overwegingen van de 
eerste rechter, erop wijst dat op 12 
maart 1991 een beslag tot terugvor
dering aan eiseres werd betekend en 
dat het vonnis dat de oorspronkelijke 
koopovereenkomst beeindigt haar op 6 
mei 1991 werd betekend; 

Dat het vaststelt dat eiseres zich er
toe beperkte op 17 mei 1991 een afc 
schrift van het beslag tot terugvorde
ring van 12 maart 1991 naar 
verweerder te sturen en de vrijwa
ring voor uitwinning aan te voeren; 

Dat het arrest, door op grond van 
die vaststellingen en overwegingen te 
beslissen dat de sanctie bepaald bij 
voomoemd artikel 1640 te dezen van 
toepassing is, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 juni 1995 - 1" kamer- Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Verheyden - Andersluidende 
conclusie (2) van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

(2) Het O.M. had tot verwerping van het mid
del geconcludeerd, maar het was van oordeel dat 
het feitelijke grondslag miste. Het wees erop dat 
uit het bestreden arrest niet bleek dat eiseres 
vanaf 17 mei 1991 had geeist dat verweerder zijn 
vrijwaringsverplichting in natura zou uitvoe
ren en dat uit de vaststellingen en overwegin
gen van het bestreden arrest niet bleek dat het 
hofvan beroep op art. 1640 B.W. had gesteund 
om uitspraak te doen. Vooral wat dit laatste punt 
betreft, verwees het O.M. met name naar de over
weging van het bestreden arrest volgens welke 
art. 1640 B.W "gewoon een regel uitdrukt die zegt 
dat een rechtsvordering tot vrijwaring voor uit
winning alleen gegrond is, als de uitgewonnen 
partij voldoende middelen heeft aangewend om 
de aanspraak van de derde te d<ien afwijzen". Het 
O.M. leidde daaruit af dat de redenering van de 
appelrechter evenzeer kon gesteund zijn op de 
artt. 1625 en 1626 B.W 
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Nr. 323 

1 e KAMER- 23 juni 1995 

RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN 
GEWIJSDE ~ BURGERLIJKE ZAKEN ~ EXCEP
TIE ~ VOORWAARDEN. 

Om te beslissen of de exceptie van het ge
wijsde aanneembaar is, dient met name 
erop te worden gelet of de nieuwe aan
spraak kan worden ingewilligd zonder 
het voordeel van de vroegere beslissing on
gedaan te maken (1). (Art. 23 Ger.W.) 

(N.V. IMMOBREW N.V. T. BOYAERT, DOMBRECHT) 

ARREST 

(A.R. nr_ C.93.0185.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 1349, 1350, 3" van 
het Burgerlijk Wetboek en 23, 24, 25 en 26 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest dd. 25 
maart 1992, om de verknochte nevenge
schikte overeenkomsten, zijnde de 
handelshuur- en commissieovereenkomst, 
tussen partijen gesloten op 17 juli 197 4, 
vanaf de datum van de uitspraak, zijnde 25 
maart 1992 ontbonden te verklaren las
tens eiseres, haar dientengevolge opzich
tens verweerders te veroordelen tot beta
ling van bepaalde bedragen ten titel van 
commissielonen en verder aan eiseres de 
voorlegging van stukken te bevelen en 
ambtshalve de debatten te heropenen, na 
te hebben vastgesteld dat: "De eerste rech
ter kwam tot zijn uitspraak na de kennis
name van de vonnissen, die geveld waren 
in het geding inzake de hernieuwing van de 
handelshuur m.b.t. de drie eigendommen. 
Daarmee zijn bedoeld : - het vonnis van de 
vrederechter dd. 12.12.1983 (zie sub 2.3.)
het vonnis van 24.03.1986, waarbij de 
rechtbank van eerste aanleg, zetelend in 
graad van beroep, een deskundigenopdracht 
gaf aan Carlos De Muynck. - het vonnis 
van 24.03.1989, waarbij het bestreden von
nis bevestigd werd, ervan uitgaande dat de 
overeenkomst betre:ffende de commissielo-

(1) Cass., 16 maart 1972 (A.C., 1972, 670). 

nen een volledig afzonderlijke overeen
komst is ten aanzien van de huurovereen
komst. De eerste rechter zag er zich toe 
genoopt dit standpunt te eerbiedigen we
gens het gezag van gewijsde van de tussen
gekomen vonnissen. Hij oordeelde dat (ei
seres) rechtsgeldig een opzeg heeft gegeven 
en dat zij, gelet op de betaling (naar alle 
waarschijnlijkheid in april 1990) van de 
achterstallige commissies voor 1983 en 
1984 ten belope van 509.416 fr. al haar ver
plichtingen uit hoofde van de commissie
overeenkomst had nagekomen", vervol
gens beslist dat "Het (vast)staat ( ... ) dat de 
eindbeslissingen genomen inzake de vor
dering tot vaststelling van de huur
voorwaarden voor de tweede negenjarige 
huurtermijn, ingaande op 1 augustus 1983, 
gezag van gewijsde hebben (art. 24 G.W. en 
art. 1350 B.W.). Dit gezag van gewijsde 
heeft echter geen invloed op onderhavig ge
ding, omdat dit geding een vordering tot 
ontbinding betreft van enerzijds de her
nieuwde huurovereenkomst en van ander
zijds de commissieovereenkomst. Er is dus 
geen identiteit van voorwerp, hetgeen wel 
vereist is volgens artikel 23 van het Ge
rechtelijk Wetboek, dat uitdrukkelijk stelt : 
'Vereist wordt dat de gevorderde zaak de
zelfde is'. Zich verkeerdelijk steunend op 
het gezag van gewijsde heeft de eerste rech
ter uitsluitend nog oog gehad voor de 
commissieovereenkomst, waarvan hij vast
stelde dat die overeenkomst afzonderlijk 
was tot stand gekomen. Aldus oordeelde hij 
dat deze commissieovereenkomst als elke 
andere overeenkomst van onbepaalde duur 
geldig kon opgezegd worden en dat (eise
res) haar verplichtingen had nagekomen tot 
het einde van de opzegtermijn" en uitein
delijk oordeelt dat de handelshuur en 
commissieovereenkomst twee verknochte en 
nevengeschikte overeenkomsten zijn, waar
door deze noodzakelijk heiden lastens ei
seres moeten worden ontbonden verklaard, 

terwijl artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek inderdaad voor het bestaan van 
gezag van gewijsde vereist dat de gevor
derde zaak dezelfde is, de vordering op de
zelfde oorzaak berust en deze bestaat tus
sen dezelfde partijen en door hen en tegen 
hen in dezelfde hoedanigheid is gedaan; dat 
het enkel feit, dat de oorzaak en het voor
werp van een rechtsvordering, waarover de
finitief uitspraak gedaan werd en die van 
een latere rechtsvordering tussen dezelfde 
partijen, niet gelijk zijn, evenwel niet nood
zakelijk met zich brengt dat dergelijke ge
lijkheid in de zin van voormeld artikel 23 
ten aanzien van geen enkele aanspraak of 
betwisting van een der partijen in het ene 
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of het andere geding zou kunnen bestaan, 
noch derhalve dat de rechter een aan
spraak, waarvan de grond onverenigbaar is 
met de vroeger geoordeelde zaak, kan aan
nemen; dat het bestreden arrest, om tot 
staving van de beslissing, houdende ant
binding van de handelshuur- en commissie
overeenkomst lastens eiseres, te kunnen 
aannemen dat de handelshuur- en 
commissieovereenkomst verknochte en ne
vengeschikte overeenkomsten zijn, oor
deelt dat het vonnis van 24 maart 1989 van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, 
houdende bevestiging van het vonnis van 
het Vredegerecht van het tweede kanton 
Brugge dd. 12 december 1983, waarin werd 
beslist dat diezelfde handelshuur- en 
commissieovereenkomst twee onafhanke
lijke overeenkomsten waren, geen gezag 
van gewijsde heeft om de enkele reden dat 
de gevorderde zaak, te weten in de eerste 
procedure de vaststelling van de huur
hemieuwing en in de tweede procedure de 
ontbinding van de handelshuur- en 
commissieovereenkomst, niet dezelfde is, 
aile in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
zich niet verder uitstrekt dan tot het
geen het voorwerp van de beslissing 
heeft uitgemaakt, waarbij vereist 
wordt dat de gevorderde zaak dezelfde 
is, dat de vordering op dezelfde oor
zaak berust, dat de vordering tussen 
dezelfde partijen bestaat en door hen 
en tegen hen in dezelfde hoedanig
heid is gedaan; 

Overwegende dat uit het feit dat de 
oorzaak en het voorwerp van een 
rechtsvordering waarover definitief 
uitspraak is gedaan en die van een la
tere rechtsvordering tussen dezelfde 
partijen, niet volledig overeenstem
men, niet noodzakelijk volgt dat de 
rechter een aanspraak, waarvan de 
grond onverenigbaar is met een vroe
ger geoordeelde zaak, kan aannemen; 

Overwegende dat het in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge van 
24 maart 1989 beslist dat "de over
eenkomst betreffende de commissie
lonen een volledig afzonderlijke over
eenkomst is ten aanzien van de 

huurovereenkomst" zodat in het ka
der van de vordering tot huur
hernieuwing met de commissies geen 
rekening mag worden gehouden bij het 
bepalen van de nieuwe huurprijs; 

Dat de appelrechters, in het kader 
van de vordering tot ontbinding van de 
bedoelde overeenkomsten, oordelen 
dat, "gelet op de oorzaak (er)van de 
twee nevengeschikte overeenkom
sten (. .. ) slechts gelijktijdig kunnen 
beeindigd worden zoals ze gelijktij
dig tot stand zijn gekomen"; 

Overwegende dat deze beslissin
gen niet onverenigbaar zijn en dat de 
appelrechters de vordering tot ontbin
ding konden inwilligen zonder het 
voordeel van de vroegere beslissing on
gedaan te maken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de v'oor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

23 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Boes, advocaat-generaal 
-Advocaten: mrs. Dassesse en Biitzler. 

Nr. 324 

1 e KAMER - 23 juni 1995 

VONNISSEN EN ARRESTEN -BURGER· 
LIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VERSTEK- AF
WIJZING VAN DE VORDERING- HEROPENING 
VAN DE DEBATTEN. 

Wanneer de rechter bij verstek van de ge
daagde een zaak behandelt en uitspraak 
doet enkel op grand van de gegevens die 
aan zijn oordeel zijn onderworpen, is hij 
niet verplicht ambtshalve de heropening 
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van het debat te bevelen vooraleer hij de 
vordering afwijst. (Artt. 774 en 802 
Ger.W.) (1) 

(HEUSKIN T. DE BLOCK GEBROEDERS B.VB.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0294.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis in laatste aanleg gewe
zen op 22 januari 1993 door de Vre
derechter van het derde kanton 
Schaarbeek; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 6 § 1 van het Euro
pees Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, en 774 inzonderheid eerste lid 
van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake de eer
bied voor de rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden vonnis de oor
spronkelijke vordering in schadevergoe
ding van eiseres ongegrond verklaart op de 
gronden dat de versies van beide bestuur
ders diametraal tegenover mekaar staan; 
dat be ide aannemelijk zijn, doch ... geen 
van beide versies bewezen is; dat eiseres, 
als eiseres, de fout van de aangestelde van 
verweerster dient te bewijzen onafgezien 
van het feit dat verweerster verstek liet 
gaan; dat dat noodzakelijk bewijs niet ge
bracht wordt en het niet de verklaringen en 
de uitleg, die eiseres aan haar verzeke
ringsmaatschappij deed en gaf, zijn die aan 
die toestand iets veranderen, 

terwijl, wanneer hij bij verstek van de 
verwerende partij uitspraak moet doen over 
de door de eisende partij ingestelde vorde
ring, de rechter weliswaar : 

a) niet zonder meer deze vordering kan 
of mag inwilligen zonder de gegrondheid er
van na te gaan; 

b) bij het onderzoek naar en de beoor
deling van die gegrondheid ook ambts
halve al de middelen kan en zelfs moet 
aanvullen welke de verstekdoende partij 
had kunnen aanvoeren; 

(1) Zie Cass., 11 jan. 1988, A.R. nr. 5854 (A. C., 
1987-88, nr. 283). 

dat de bij verstek uitspraak doende rech
ter evenwel, ter vrijwaring van de rech
ten van de verdediging, de versteknemende 
partij in de mogelijkheid moet stellen om 
tegenspraak te voeren omtrent de ambts
halve tegen haar vordering aangevoerde 
middelen; dat in casu de Vrederechter van 
het 3" Kanton Schaarbeek, uitspraak 
doende bij verstek, de door eiseres tegen 
verweerster, welke verstek liet gaan, in
gestelde vordering als zijnde ongegrond 
heeft afgewezen en daarbij ambtshalve 
heeft aangevoerd dat de versies van de be
trokken bestuurders diametraal tegen
over elkaar staan en dat, hoewel aanne
melijk, geen van beide versies bewezen is 
zodat door eiseres, op wie de bewijslast 
rustte, het noodzakelijke bewijs van de fout 
van de aangestelde van verweerster niet 
wordt gebracht; dat de Vrederechter van 
het 3" Kanton Schaarbeek aldus, op basis 
van een ambtshalve voorgedragen redenge
ving betreffende de tegenstrijdigheid van de 
versies door bij het ongeval betrokken be
stuurders, de vordering tot schadevergoe
ding van eiseres heeft afgewezen zegge on
gegrond verklaard zonder, bijvoorbeeld via 
een heropening der debatten welke inge
volge artikel 774, eerste lid van het Ge
rechtelijk Wetboek had kunnen bevolen 
worden, eiseres de kans te geven haar mid
delen desaangaande d.w.z. aangaande de 
bewijswaarde en/of de bewijskracht van de 
versies van de betrokken bestuurders te 
doen gelden; dat het bestreden vonnis in
gevolge dit verzuim de rechten van de ver
dediging van eiseres heeft miskend (scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de eerbied voor de rechten van de 
verdediging alsook van artikel 6 § 1 van het 
E.V.R.M.) en terzake ook ten onrechte geen 
gebruik gemaakt heeft van de aan de rech
ter geboden mogelijkheid om, o.a. met het 
oog op het vrijwaren van de rechten van de 
verdediging, ambtshalve de heropening van 
de debatten te bevelen (schending van ar
tikel 77 4, inzonderheid eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek), 

zodat het bestreden vonnis de in het mid
del aangevoerde bepalingen en algemeen 
rechtsbeginsel geschonden heeft : 

Overwegende dat het middel aan 
het bestreden vonnis niet verwijt dat 
het de vordering bij verstek van ver
weerster afwijst, maar enkel kritiek 
uitoefent op de omstandigheid dat de 
feitenrechter het debat niet heeft her
opend vooraleer hij de vordering van 
eiseres afwees; 



Nr. 325 HOF VAN CASSATIE 661 

Overwegende dat wanneer de rech
ter bij verstek van de gedaagde een 
zaak behandelt en uitspraak doet en
kel op grand van gegevens die aan zijn 
oordeel zijn onderworpen, artikel 77 4 
van het Gerechtelijk Wetboek hem niet 
verplicht ambtshalve de heropening 
van het debat te bevelen vooraleer hij 
de vordering afwijst; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige is afgeleid uit de vergeefs 
aangevoerde schending van artikel 77 4 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Hout
kier. 

Nr. 325 

3e KAMER - 26 juni 1995 

AANSPRAKELlJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST- SAMENLOOP VAN AANSPRA
KELIJKHEID -AANSPRAKELIJKHEID UIT EN 
BUITEN OVEREENKOMST- VEROORDELING IN 
SOLIDUM- BEDING TOT VRIJWARING- GE
VOLG. 

Wanneer hij verscheidene partijen in soli
dum veroordeeld heeft op grand van sa
menlopende fouten die alle tot de volle
dige schade hebben bijgedragen, kan de 
rechter, bij het beoordelen van de gevol
gen die deze fouten binnen de onderlinge 
verhouding van de partijen kunnen, heb
ben niet beslissen dat een van hen geen 
deel van de schade moet dragen, zonder 
vast te stellen, als hij zijn beslissing op de 
tussen die partijen gesloten overeenkomst 
laat steunen, dat die overeenkomst de an
dere partij verplicht de bedoelde partij te 

vrijwaren voor de schade die aan de be
nadeelde is toegebracht (1). 

(VERRAES T. DESMYTER) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0236.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 6 juni 1995 waar
bij de zaak naar de derde kamer,wordt 
verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 1134, 1135, 1142, 1146 
tot 1151, 1251, 3·, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2, 19, 23 tot 26 Gerech
telijk Wetboek, 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 149 van 
de gecoordineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994, voor zoveel als nodig 97 der 
Grondwet voor deze coordinatie, 

doordat het bestreden arrest, na door 
overname van de redengeving van de eer
ste rechter te hebben vastgesteld "(dat) het 
verkeersongeval zich (voordeed) op 
30.7.1987 (lees 30.10.1987); de Correctio
nele Rechtbank te leper (verweerder) uit 
dien hoofde op rechtstreekse dagvaarding 
van Galloway Limited veroordeelt bij von
nis van 29.6.1989 en dit op grond van een 
inbreuk begaan op art. 7.1 K.B. 1.12.1975 
A.V.R .. en hem op burgerlijk gebied ver
oordeeld (heeft) in betaling van een frank 
provisie aan Galloway Limited; (hetzelfde) 
vonnis (eiser), die gedagvaard was door het 
Openbaar Ministerie eveneens op grond 
van zelfde inbreuk, (heeft) vrijgesproken" 
(vonnis 5 februari 1991, p. 3, vierde ali
nea, overgenomen door het bestreden ar
rest van 3 maart 1994, p. 2, vijfde alinea), 
eiser veroordeelt tot integrale vrijwaring 
van verweerder voor alle veroordelingen die 
lastens hem werden uitgesproken op grond 
van de overweging "(dat) het gezag van ge
wijsde verbonden aan het definitief gewor
den vonnis van de Correctionele Recht
bank te leper van 29 juni 1989, dat (eiser) 

(1) Zie Cass., 25 sept. 1992,A.R. nr. 7780 (A.C., 
1992, nr. 632). 
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vrijspreekt van de tenlastelegging op 30 ok
tober 1987 art. 7.1 van het algemeen ver
keersreglement te hebben overtreden, in
derdaad erga omnes (geldt) doch daaruit 
niet zonder meer (volgt) dat de vordering in 
tussenkomst en vrijwaring, die hier aan de 
orde is, noodzakelijk ongegrond is; het ge
zag van gewijsde verbonden aan de beslis
sing van de strafrechter beperkt (is) tot het
geen zeker en noodzakelijk is beslist; in 
casu de vrijspraak van (eiser) geenszins 
(impliceert) dat (eiser) zich tegenover (ver
weerder) niet he eft kunnen verbinden om 
na het beeindigen van de werkzaamhe
den op het veld de weg te reinigen en ge
beurlijk deze verplichting niet is nageko
men; de strafrechter zich daarover niet 
(had) uit te spreken en zijn oordeel nood
zakelijkerwijze (beperkte) tot het onder
zoek naar de constitutieve bestanddelen 
van het ten laste gelegde misdrijf; ter
zake de strafrechter (oordeelde) dat (ei
ser) niet de bevuiler was van de openbare 
weg doch daaruit (niet) volgt dat hij inver
band met het reinigen van de weg geen 
contractuele tekortkoming heeft kunnen be
gaan tegenover (verweerder) die hem ver
plicht deze laatste te vrijwaren; de eerste 
rechter uit hetgeen (eiser) verklaarde over 
zijn bezigheden na het beeindigen van de 
werkzaamheden op het veld, en voort
gaande op de gebruikelijke gang van za
ken, geoordeeld (heeft) dat (eiser) de ver
plichting op zich had genomen om de weg 
te reinigen; uit het strafdossier blijkt dat de 
ontoereikende marrier waarop de weg werd 
gereinigd oorzaak was van de schade ge
leden door (Galloway European Coachli
nes Ltd. en Norwich Union Fire Insurance 
Society Ltd.)" (arrest pp. 2-3), 

terwijl verweerder door het in kracht van 
gewijsde gegane vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te leper dd. 29 juni 1989, 
in hoger beroep gewezen, werd veroor
deeld tot een geldboete van 25,- frank we
gens inbreuk op artikel 7.1 van het Weg
verkeersreglement omdat hij het verkeer 
onveilig heeft gemaakt door voorwerpen of 
stoffen, te dezen slijk, op de openbare weg 
te werpen, te plaatsen, achter te laten of te 
laten vallen, op grond van de vaststelling 
"(dat hij) in zijn verklaring bekent de rij
baan te hebben bevuild, wat ten andere vol
doende blijkt uit de vaststellingen van de 
verbalisanten; (dat hij) tijdens dit bevui
len gebruiker van de openbare weg (was) in 
de zin van art. 1 van de wegcode" (vonnis 
29 juni 1989, p. 4). De correctionele recht
bank de burgerlijke vordering van de ei
genaar van de verongelukte autocar, Gal
loway European Coachlines Ltd., voor zover 

gericht tegen verweerder, ontvankelijk ver
klaarde en vervolgens verweerder aileen 
aansprakelijk stelde voor de schadelijke ge
volgen van het ongeval en hem veroor
deelde tot betaling van een frank provisi
onele schadevergoeding, meeer de 
vergoedende interest vanaf 30 oktober 
1987; het beroepen vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg van 5 februari 
1991, verweerder, op grond van de inbreuk 
op artikel 7.1 Wegverkeersreglement, en ei
ser, op grond van de niet-naleving van zijn 
verplichting tot het reiningen van het weg
dek, in solidum veroordeelde tot betaling 
van de door Galloway European Coachli
nes Ltd. en de in zijn rechten getreden ver
zekeraar, Norwich Union Fire Insurance 
Society Ltd., geleden schade; de beslis
sing op dit punt, door de beperking van het 
hoger beroep van eiser tot het beschik
kend gedeelte betreffende de tussen
vordering van verweerder strekkende tot 
volledige vrijwaring, niet werd onderwor
pen aan het oordeel van de appelrechter, en 
gezag van gewijsde bezit; 

en terwijl, eerste onderdeel, de eerste 
rechter, door verweerder en eiser in soli
dum te veroordelen tot vergoeding van de 
door de benadeelde en de in zijn rechten ge
subrogeerde verzekeraar geleden schade, 
noodzakelijk besliste dat elke van hen door 
hun eigen schuld de volledige schade heb
ben veroorzaakt; de rechter, zo hij op on
aantastbare wijze de zwaarwichtigheid van 
de respectieve fouten van de in solidum 
veroordeelde partijen beoordeelt en op 
grond daarvan ieders aandeel in de schade, 
in hun onderlinge verhouding, bepaalt, 
nochtans niet kan oordelen dat in deze on
derlinge verhouding een van de in soli
dum veroordeelden geen deel van de schade 
zal dragen, zonder meteen het oorzake
lijk verband tussen de fout van die veroor
deelde en de aan de derde veroorzaakte 
schade te negeren; het arrest door eiser te 
veroordelen verweerder voor het geheel te 
vrijwaren voor de te zijnen laste en ten bate 
van Galloway European Coachlines Ltd. en 
de in zijn rechten getreden verzekeraar, 
Norwich Union Fire Insurance Society Ltd., 
door de eerste rechter uitgesproken ver
oordelingen, verweerder ontlast van elk 
aandeel in de vergoeding van de schade van 
de derde en de volledige last van de scha
devergoeding ten laste legt van eiser ai
leen; de appelrechter te dezen ook niet vast
stelt dat de overeenkomst gesloten tussen 
verweerder en eiser, een beding bevat waar
door eiser verplicht is verweerder te vrij
waren voor de schade die deze laatste door 
zijn onrechtmatige daad aan de benadeelde 
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heeft toegebracht; dergelijk beding overi
gens niet ter sprake is gekomen in het ge
ding; de contractuele fout die eiser opzich
tens verweerder heeft begaan, inzonderheid 
het niet reinigen van het wegdek, aan ge
noemde principes geen afbreuk doet ver
mits deze juist overeenstemt met de fout 
van eiser in oorzakelijk verband met de 
schade van de derde, en waarop zijn ver
plichting tot vergoeding van de volledige 
schade van deze derde volgens de eerste 
rechter rust; eiser in zijn in eerste aanleg 
genomen conclusie, hernomen in hoger be
roep (appelconclusie p. 6), subsidiair aan
voerde dat de aansprakelijkheid tussen 
hemzelf en verweerder diende te worden 
verdeeld bij helften gezien "Desmyter 
(heeft) toegegeven dat hij de rijbaan be
vuild heeft" (p. 5, onderaan); zodat het be
streden arrest, door verweerders vorde
ring tot vrijwaring volledig in te willigen, 
het oorzakelijk verband tussen de fout van 
verweerder en de schade geleden door de 
derde miskent (schending van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek), en eiser dienvolgens niet wettelijk tot 
volledige vrijwaring kon veroordelen (schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1146 tot 
1151 en 1251, 3°, Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de rechter bij het 
beoordelen van de gevolgen die de sa
menlopende fouten van in solidum 
veroordeelde partijen die tot de volle
dige schade hebben bijgedragen, in de 
onderlinge verhouding van die par
tijen kunnen hebben, niet kan beslis
sen dat een van hen geen deel van de 
schade moet dragen, zonder vast te 
stellen, als hij zijn beslissing op de tus
sen die partijen gesloten overeenkomst 
laat steunen, dat die overeenkomst de 
andere partij verplicht de bedoelde 
partij te vrijwaren voor de schade die 
aan de benadeelde is toegebracht; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser en verweerder door de 
eerste rechter in solidum veroordeeld 
werden tot het vergoeden van schade 
aan derden, veroorzaakt door een door 
bevuiling onveilig gemaakte weg, en 
dat het hager beroep de vordering tot 
vrijwaring betreft, die verweerder te
gen eiser heeft ingesteld; 

Dat het arrest, uitspraak doende 
over dat hager beroep, oordeelt dat ei
ser zich jegens verweerder contrac
tueel ertoe verbonden had de weg te 
reinigen na het beeindigen van de door 
verweerder verrichte werkzaamhe
den, dat hij die verplichting op een on
toereikende manier uitvoerde en dat 
die tekortkoming hem verplicht ver
weerder te vrijwaren; 

Dat het arrest aldus de verplich
ting tot vrijwaring grondt, niet op de 
overeenkomst, maar op de fout van ei
ser die mede met de fout van verweer
der de schade veroorzaakte; 

Dat het arrest de aangewezen wets
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over verweerders vordering tot 
vrijwaring, en over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen. 

26 juni 1995 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Hutzler en De 
Gryse. 

Nr. 326 

3" KAMER - 26 juni 1995 

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGER
LIJKE ZAKEN- RECHTSGROND VAN DE BE
SLISSING VAN DE RECHTER- GEEN AANVOE
RING DOOR PARTIJEN- GEEN GELEGENHEID 
TOT TEGENSPRAAK VOOR DE PARTIJEN. 

De rechter die de contractuele aansprake
lijkheid van een partij grondt op een 



664 HOF VAN CASSATIE Nr. 326 

ambtshalve ingeroepen rechtsmiddel dat 
door geen der partijen was aangevoerd en 
waarover zij geen tegenspraak hebben 
kunnim voeren, schendt het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging (1). (Algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging.) 

(VAN REETH 
T. FRITUUR-RESTAURANT DE CONGO B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0255.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1994 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 6 juni 1995 waar
bij de zaak. naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : schending van ( ... ) het 
recht van verdediging; 

doordat het bestreden arrest de oorspron
kelijke vordering van verweerster in cas
satie ontvankelijk achtjegens eiser op vol
gende gronden: "( ... ) dat De Congo de 
contractuele aansprakelijkheid van Mevo 
als aannemer, van Kooyman als architect 
en van Van Reeth als onderaannemer, ge
steund op artikel1792 B.W. en op artikel 
1641 e.v. B.W. inroept; ( ... ) dat Kooyman en 
Van Reeth doen gelden dat zij geen over
eenkomst met de Congo afsloten; ( ... ) dat 
wat de eis jegens Van Reeth betreft, de 
overeenkomsten van 25 juni 1976 en 8 juli 
1976 tussen Mevo en de heer Maes wer
den aangegaan en dat niet wordt betwist 
dat de heer Maes hierbij in naam en voor 
rekening van De Congo optrad; ( ... ) dat de 
overeenkomst van 25 juni 1976 aange
vuld met de overeenkomst van 8 juli 1976 
uitdrukkelijk vermeldt tot welke presta
ties Mevo zich jegens De Congo verbond; 
dat deze overeenkomsten eveneens stipu
leren dat Mevo zich niet tot alle aanne
mingen verbond; dat welomschreven aan
nemingen die geen deel uitmaakten van de 

(1) Zie Cass., 11 juni 1992, A.R. nr. 9281 (A. C., 
1991-92, nr. 532); Cass., 10 sept. 1990, A.R. nr. 
8888 (A.C., 191990-91, nr. 14). 

contractsinhoud tussen Mevo en De Congo 
aan andere aannemers werden toever
trouwd; dat Mevo enkel voor de coordina
tie van de andere aannemingen, waaron
der het verlaagd plafond, instond; dat Mevo 
de andere aannemers contacteerde en de 
prijsbepaling aan de bouwheer voorlegde; 
dat hieruit volgt dat Mevo als vertegen
woordigster van De Congo de werken bij 
Van Reeth bestelde en dat de tussen Mevo 
en Van Reeth aangegane overeenkomst aan 
De Congo moet worden toegerekend; dat 
voor het verlaagd plafond Van Reeth con
tractueel aansprakelijkjegens De Congo is; 
dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan 
door de omstandigheid dat Mevo de door 
Van Reeth uitgevoerde werken aan de 
bouwheer factureerde en dat in gezegde 
overeenkomsten de andere aannemers "on
deraannemers" in plaats van "neven
aannemers" worden genoemd; dat de vor
dering van De Congo tegen Van Reeth 
ontvankelijk is"; 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter wel
iswaar tot taak heeft de geldende rechts
regels toe te passen teneinde een rechts
vordering al dan niet ontvankelijk en al 
dan niet gegrond te verklaren, maar daar
bij ook het recht van verdediging in acht 
moet nemen; het bestreden arrest de vor
dering van verweerster in cassatie tegen ei
ser ontvankelijk verklaart - hoewel deze 
ontvankelijkheid door eiser uitdrukkelijk 
was betwist nu eiser betoogde dat tussen 
hen geen contractuele relatie bestond -
door inzonderheid hierop te steunen "dat 
Mevo als vertegenwoordigster van De 
Congo de werken bij Van Reeth bestelde en 
dat de tussen Mevo en Van Reeth aange
gane overeenkomst aan De Congo moet 
worden toegerekend"; het bestreden ar
rest de contractuele aansprakelijkheid van 
eiser jegens verweerster in cassatie der
wijze uitsluitend steunt op de rechtsfi
guur en de juridische grondslag van "ver
tegenwoordiging''; deze juridische grondslag 
door geen der partijen in hun conclusies 
was aangevoerd; de rechter niet vermag 
zijn beslissing tot ontvankelijkheid van de 
vordering van verweerster in cassatie je
gens eiser te steunen op een ambtshalve 
aangevoerde reden, die door partijen niet 
was ingeroepen, zonder hen de gelegen
heid te geven om over die reden, c.q. rechts
grond tegenspraak te voeren, in voorko
mend geval door een heropening der 
debatten te bevelen; het bestreden arrest 
zodoende, door te steunen op een ambts
halve aangevoerde rechtsgrond zonder de 
partijen de gelegenheid te geven hierover 
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tegenspraak te voeren, eisers recht van ver
dediging heeft miskend en bijgevolg schen
ding inhoudt van het in het middel inge
roepen algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging : 

Overweg-ende dat het arrest ver
wijst naar de overeenkomst, geslo
ten tussen verweerster en Mevo; dat 
het arrest releveert dat Mevo, blij
kens die overeenkomst, zich niet tot 
alle aannemingen verbond, maar met 
de andere aannemers in contact kwam 
en de prijsbepaling aan verweerster 
voorlegde; dat het arrest oordeelt : 
''hieruit volgt dat Mevo als vertegen
woordigster van (verweerster) de wer
ken bij (eiser) bestelde en dat tussen 
Mevo en (eiser) aangegane overeen
komst aan (verweerster) moet wor
den toegerekend"; 

Overwegende dat vertegenwoordi
ging van verweerster door Mevo bij het 
sluiten van de overeenkomst tussen 
Mevo en eiser door geen van de par
tijen was aangevoerd en eiser niet de 
gelegenheid kreeg die rechtsgrond voor 
verweersters vordering te betwisten; 

Dat het arrest eisers recht van ver
dediging miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van het dictum waarbij de vordering 
van verweerster tegen eiser gegrond 
wordt verklaard, de vernietiging mee
brengt van de beslissingen waarbij de 
vordering van verweerster tegen Mevo 
ongegrond en de tussenvordering tot 
vrijwaring van Mevo tegen eiser zon
der bestaansreden worden verklaard, 
nu die beslissingen het gevolg zijn van 
het eerstgenoemde dictum; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de vorderingen van ver
weerster tegen eiser en tegen de 
B.V.B.A. Mevo, over de tussenvorde
ring tot vrijwaring van de B.V.B.A. 
Mevo tegen eiser, 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 feitenrechter over; 
verklaart dit arrest bindend voor de 
B.V.B.A. Mevo en Luc Kooyman; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

26 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes, raadsheer- Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Gryse en Verbist. 

Nr. 327 

3e KAMER- 26 juni 1995 

CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF
ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN - VER
SCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM DIE FOUT TE 
VERBETEREN. 

Het Hof is bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel bevoegd tot het verbete
ren van een in de bestreden beslissing ge
maakte verschrijving die overduidelijk uit 
de processtukken blijkt (1). 

(NOORDSTAR N.Y. T. VIERENDEEL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0296.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 6 juni 1995 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Gelet op het verzoekschrift tot cas
satie, dat aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt, 

(1) Cass., 29 jan. 1990, A.R. nr. 8623 (A. C., 
1989-90, nr. 332); Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr. 
5816 (A. C., 1987-88, nr. 33). 
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Over het door de verweerster sub 3 
opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening : 
in de mate dat de voorziening gericht 
is tegen de verweerster sub 3 heeft ei
seres geen belang omdat het middel 
geen betrekking heeft op een ten aan
zien van die verweerster genomen be
slissing: 

Overwegende dat het middel de be
slissing waarbij de verzekerde van de 
verweerster sub 3 niet aansprakelijk 
wordt verklaard, niet bekritiseert; dat 
het middel enkel opkomt tegen de be
slissing waarbij de verzekerde van ei
seres aansprakelijk is gesteld voor 
schadelijke gevolgen van het onge
val, mitsdien ten aanzien van ver
weerster sub 3 geen belang vertoont; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

Over het middel : 
Overwegende dat het woord "niet" in 

de overweging op bladzijde 7, tweede 
lid, van het arrest "dat de schade aan 
de voorzijde van het voertuig Van De 
Ville, eigendom van (verweerder), bij
gevolg niet het gevolg is van een fout, 
begaan door de bestuurder Laebens, 
verzekerde van (eiseres)" een verschrij
ving is, nu uit de voorgaande, de erop
volgende en andere overwegingen van 
het arrest ondubbelzinnig blijkt dat de 
appelrechters bedoeld hebben dat de 
schade aan de voorzijde van het voer
tuig, eigendom van verweerder, het ge
volg is van een fout, begaan door de 
bestuurder Laebens, verzekerde van 
eiseres; dat de beweerde tegenstrij
digheid mitsdien niet bestaat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring; veroordeelt de verweer
ders sub 1 en 2 in de kosten van hun 
oproeping van de verweerster sub 3 tot 
bindendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiseres in de overige kosten. 

26 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver-

slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler, De 
Gryse en Simont. 

Nr. 328 

3e KAMER- 26 juni 1995 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGS
PROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELEN
INKOMSTEN EN LASTEN- BEGRIP. 

Uit de bepalingen van art. 221, eerste lid, 
B. W volgt niet dat de gezamenlijke in
komsten van de echtgenoten gelijk on
der hen moeten worden verdeeld. 

(V ... T. M ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0311.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 213 en 221, eer
ste lid, en 301, eerste paragraaf van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechters in het bestre
den arrest aan eiseres een persoonlijk on
derhoudsgeld toekennen van 65.000 BEF 
per maand op grond van de volgende over
wegingen : "dat (eiseres) in 1985 een be
lastbaar inkomen van 450.456 BEF ge
noot en in 1989 een belastbaar inkomen 
van 553.054 BEF, gestaafd volgens stuk
ken; dat (verweerder) volgens de jaarreke
ningen 1985 van de B.V.B.A. Nitelet als be
stuurder of zaakvoerder een winstuitkering 
ontving ten belope van 2.500.000 BEF daar 
waar uit geen enkel stuk blijkt dat hij in
derdaad slechts 50 % van het in de jaar
rekening opgenomen globale bedrag van 
5 miljoen Belgische frank zou ontvangen; 
dat een door de moeder van ( verweerder) 
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als zaakvoerster opgesteld stuk voor de ba
lans 1985, niet vermag het (hof van be
roep) te overtuigen, te meer daar in de 
berekeningsnota voor de personenbelasting 
van de inkomsten 1985 als bezoldiging van 
werkende vennoot (basisbedrag) 2.200.000 
frank is vermeld zonder dat ( verweerder) 
enige toelichting desbetreffend verstrekt; 
dat in elk geval voor de overige jaren geen 
documenten toelaten de juiste inkomsten 
van (verweerder) nate gaan; dat gezien (ei
seres) de jaarrekeningen van de B.V.B.A. 
Nitelet voorlegt en hieruit ruime 
inkomstenwijzigingen voor de werkende 
vennoten blijken, er aanleiding is aan te ne
men dat (verweerder) een aanzienlijke 
inkomstenverhoging genoot (cfr. jaarreke
ning B.V.B.A. Nitelet boekjaar 1987 : win
sten aan bestuurders 8 miljoen); ( ... ) dat de 
eerste rechter aanvaardde dat (eiseres) er 
een levensstijl op moest kunnen nahou
den zoals ten tijde van het samenleven; dat 
evenwel uit hetgeen voorafgaat volgt dat er 
aanleiding is het bedrag retroactief op te 
trekken tot 65.000 frank per maand vanaf 
1 januari 1985 zoals door (eiseres) gevor
derd, anticipatiefbetaalbaar en ge'indexeerd 
op basisindex 31 december 1984; dat op 
deze wijze geen afbreuk wordt gedaan aan 
het alimentair karakter van de onder
houdsbijdrage"; 

terwijl, eerste onderdeel, met toepas
sing van artikel 221, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat ie
dere echtgenoot in de lasten van het hu
welijk bijdraagt naar vermogen, de geza
menlijke inkomsten van de echtgenoten 
gelijk over hen verdeeld moeten worden, en 
elke echtgenoot op grond van deze bepa
ling bijgevolg recht heeft op 50 % van de ge
zamenlijke inkomsten, nu er geen reke
ning gehouden diende te worden met 
onderhoudsbijdragen voor niet zelfstan
dige gemeenschappelijke kinderen, de 
appelrechters derhalve niet konden beslis
sen aan eiseres geen 50% van de geza
menlijke inkomsten van de partijen toe te 
kennen zonder artikel 221, eerste lid van 
het Burgerlijk Wetboek te schenden; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 221, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat iedere echtgenoot naar zijn 
vermogen bijdraagt in de lasten van 
het huwelijk; 

Overwegende dat uit die bepaling 
niet volgt dat de gezamenlijke inkom-

sten van de echtgenoten gelijk onder 
hen moeten worden verdeeld; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

26 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en 
Houtekier. 

Nr. 329 

3e KAMER - 26 juni 1995 

ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDS-
PERSONEEL, BLJZONDERE REGELS- AANSPRA
KELIJKE DERDE- VERGOEDING- VERPLICH
TING WERKGEVER - BETALING WEDDE
TOELAGE - BRUTOBEDRAG - SUBRO
GATIERECHT- GEVOLG. 

De sociale werknemersbijdrage die de over
heid afhoudt en betaalt aan de bevoegde 
instelling, maakt deel uit van de door de 
overheid uitgekeerde wedde, op grand 
waarvan die overheid de rechtsvorde
ring van de getroffene kan instellen te
gen degene die voor een arbeidsongeval of 
voor een ongeval op de weg naar en van 
het werk aansprakelijk is. (1) (Artt. 1 en 
14, § 3,Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel.) 

(1) Zie Cass., 26 okt. 1993, A.R. =· 6921 (A. C., 
1993, nr. 430); Cass., 16 sept. 1985, A.R. =· 4734 
met concl. van proc.-gen. Lenaerts (A. C., 1985-
86, nr. 27). 
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(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. GAN BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0353.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 januari 1994 in laat
ste aanleg gewezen door het Vredege
recht van het kanton Beringen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 6 juni 1995 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 149- voorheen 97 
-van de Grondwet, artikel 774, lid 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek, het algemeen 
rechtsbeginsel van de rechten van de ver
dediging, het beschikkingsbeginsel, arti
kelen 1 en 14, § 3, van de wet van 3 juli 
1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen in de overheidssektor, 
1249 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
en 31, lid 4 van het Wetboek van Inkom
stenbelastingen zoals gecoi:irdineerd bij ko
ninklijk besluit van 10 april1992, bekrach
tigd bij wet van 12 juli 1992, voorheen 
artikel20, 2', a en 26, 3' van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden vonnis de eis on
gegrond heeft verklaard, zowel wat be
treft de bedragen die overeenstemmen met 
de door eiseres door inhouding betaalde 
werknemersbijdragen voor de sociale ze
kerheid en bedrijfsvoorheffing, als de be
dragen die overeenstemmen met het door 
eiseres aan haar werkneemster uitgekeerde 
vakantiegeld en de eindejaarstoelage, dit al
les om de enkele redenen dat "de gestelde 
problematiek voor betwisting vatbaar is 
vermits de sociale bijdragen die door een 
werkgever op het loon van een personeels
lid dienen betaald te worden noch in feite 
noch in rechte deel uitmaken van het wer
kelijk loon van het personeelslid. Dat de so
ciale bijdragen van de werkgever (lees : 
werkneemster) inderdaad een soort van 
verdoken belasting is die de lonen afroomt 
en tenslotte slechts ten goede komt aan het 
stelsel van de sociale zekerheid. Dat de 
werkgevers dit, zoals de Belgische Staat, 
niet onmiddellijk beschouwt als een deel 
van het loon zelf doch wel als een wette
lijk opgelegde verplichting tot inhouding die 
weliswaar de werknemer in zekere om
standigheden tot voordeel strekt doch die 
alleszins niet voortspruit uit een overeen
komst tussen werknemer en werkgever 

doch louter afhankelijk is van een bepaald 
systeem dat toegepast wordt in de sociale 
zekerheid en dit uitsluitend op grond van 
wettelijke bepalingen die uiteindelijk geen 
enkel verband houden met de omstandig
heden van een persoon die het slachtoffer 
wordt van een arbeidsongeval. Dat in casu 
(eiseres), ofverweerster (lees: haar per
soneelslid) nu al dan niet werkonbekwaam 
zou geworden zijn ingevolge het ongeval, er 
alleszins zou toe gehouden geweest zijn de 
sociale bijdragen en: aanverwanten te be
talen. Dat in ieder geval de beweerde so
ciale bijdragen niet aan dame Convents 
persoonlijk toekwamen zodat (eiseres) be
zwaarlijk kan voorhouden dat zij daarom
trent gesubrogeerd werd in de rechten van 
Mevrouw Convents", 

terwijl, tweede onderdeel, krachtens ar
tikel 1 en 14, § 3, van de wet van 3 juli 
1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen in de overheidssektor, de 
Staat (lees: de Gemeenschap) van rechts
wege in de plaats treedt van het perso
neel van de gesubsidieerde onderwijsin
richtingen tot het bedrag van de 
weddetoelage die gedurende de periode van 
tijdelijke ongeschiktheid aan de getrof
fene wordt uitgekeerd, zonder dat daar
bij een onderscheid wordt gemaakt naar
gelang deze uitkering geschiedt door een 
effectieve uitbetaling aan de betrokkene 
dan wel door een inhouding voor zijn re
kening, en deze subrogatie zich dan ook uit
strekt over bedragen die niet aan de ge
troffene zelf werden betaald, maar 
krachtens wettelijke bepalingen werden in
gehouden om voor zijn rekening aan een 
derde te worden betaald, zodat het bestre
den vonnis door de subrogatie te weige
ren omdat de bedragen niet aan Mw. Con
vents persoonlijk toekwamen en op grond 
daarvan de eis ongegrond te verklaren voor 
zover ze betrekking heeft op de bedragen 
die overeenstemmen met de door eiseres 
door inhouding betaalde werknemersbij
drage voor de sociale zekerheid, aan arti
kel1 en 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen in de overheidssektor en 
art. 1249 van het Burgerlijk Wetboek een 
voorwaarde toevoegt die deze niet bevat en 
zo deze bepalingen heeft geschonden, 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres die, in op
volging van de Belgische Staat, ten 



========--====r- -=r=::-=-·==-:-~~ 

Nr. 330 HOF VAN CASSATIE 669 

gunste van een door een arbeidsonge
val of een ongeval naar of van het 
werk getro:ffen personeelslid van een 
gesubsidieerde onderwijsinrichting een 
weddetoelage uitkeert gedurende de 
periode van tijdelijke ongeschiktheid, 
krachtens de artikelen 1 en 14, § 3, 
van de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel, tot beloop van het 
uitgekeerde bedrag van rechtswege in 
de plaats treedt van dat personeels
lid en een regresvordering kan instel
len tegen de voor het ongeval aan
sprakelijke zonder dat het regres het 
bedrag van de schadeloosstelling mag 
overschrijden, dat de getroffene voor 
dezelfde schade volgens het gemene 
recht had kunnen verkrijgen; 

Overwegende dat uit de omstandig
heid dat eiseres de door de getroffene 
te betalen sociale-zekerheidsbijdrage 
afhoudt en aan de bevoegde instel
ling betaalt, niet volgt dat de aldus 
overgemaakte som geen deel is van de 
door eiseres uitgekeerde wedde, op 
grand waarvan zij de rechtsvorde
ring van de getro:ffene kan instellen te
gen diegene die voor het arbeidsonge
val of ongeval naar of van het werk 
aansprakelijk is; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, door de op grand van deze subro
gatie ingestelde vordering van eise
res afte wijzen omdat de betaling van 
de sociale bijdrage niet aan het be
trokken personeelslid "persoonlijk toe
kwam", de aangewezen wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres het ver

weer heeft gevoerd dat in het onder
dee! is weergegeven; 

Dat het bestreden vonnis dit ver
weer niet beantwoordt; 

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 het Vre
degerecht van het eerste kanton Has
selt. 

26 juni 1995 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 330 

3" KAMER - 26 juni 1995 

MINDER-VALIDEN- TEGEMOETKOMIN
GEN - INKOMEN - WIJZIGING- INGANGS
DATUM VAN DE BESLISSING OVER DE AAN
VRAAG. 

Voor de vaststelling van het bedrag van de 
tegemoetkoming aan gehandicapten wordt 
slechts rekening gehouden met een wij
ziging van het inkomen van de gehandi
capte in zoverre die wijziging is ingetre
den v66r de datum waarop de 
administratieve beslissing over de aan
vraag ingaat (1). (Artt. 8, § 1, tweede lid, 
en 9, eerste lid, K.B. 6 juli 1987.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. MAATSCHAPPELIJKE 
INTEGRATIE T. MARMITTE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0157.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 september 1994 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van artikel 8 van de wet van 27 fe
bruari 1987 betreffende de tegemoetko
mingen aan gehandicapten en de artikelen 
8, 9, 12, 13 en 19 tot 23 van het konink
lijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de 
inkomensvervangende en de integratie
tegemoetkoming, 

(1) Cass., 14 dec. 1992, A.R. nr. 8017 (A. C., 
1991-92, nr. 790), met conclusie proc.-gen. Le
naerts. 
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doordat het arbeidshof, recht sprekende 
over het beroep van verweerster tegen de 
beslissing waardoor haar de op 31 juli 1991 
aangevraagde tegemoetkomingen met in
gang van 1 augustus 1991 werden gewei
gerd, na vastgesteld te hebben dat het be
lastbaar inkomen in 1989 285.523 F. en in 
1991 163.200 F. bedraagt, en na overwo
gen te hebben dat "Op 16.9.1991, 2 maan
den na de aanvraag, werd aan de Dienst 
Tegemoetkomingen voor Gehandicapten, 
schriftelijk meegedeeld dat mevr. Mar
mitte sedert 1.11.1990 17.000 F. per maand 
onderhoudsgeld ontvangt (st. 48). Bij ge
breke van een beslissing op 16.9.1991 om
trent de aanvraag van 31.7.1991 deed zich 
op 16.9.1991 niet de situatie voor zoals 
voorzien in art. 8, § 1, 5" lid W. 27.2.1987. 
Op 16.9.1991 kon mevr. Marmitte nog niet 
inschatten op welke wijze haar gewijzigde 
gezinssituatie de toekenning of de verho
ging van de tegemoetkoming rechtvaar
digde, daar haar op die datum nog geen be
slissing omtrent de toekenning of afwijzing 
van de gevraagde tegemoetkomingen be
kend was. Bij gebreke van een beslissing op 
16.9.1991 is er dan nog geen sprake van 
enige reden tot een ambtshalve of een op 
aanvraag van de gehandicapte uitgelokte 
herziening van een toegekende tegemoet
koming of van een beslissing (art. 10 W. 
27.2.1987). Bezwaarlijk kunnen de bepa
lingen die betrekking hebben op het indie
nen van een nieuwe aanvraag (art .. 8, § 1, 
5" lid W. 27.2.1987) of van een herzienings
aanvraag (art. 10 W. 27.2.1987 en art. 20 en 
21 K.B. 6.7.1987) hier zonder meer wor
den toegepast. Daarentegen diende over
eenkomstig art. 9 en 10 K.B. 6.7.1987 in de 
beslissing van 29.9.1992 met deze gewij
zigde gegevens, die tijdig werden meege
deeld, rekening te worden gehouden (zie 
overigens art. 14, laatste zin, K.B. 
6. 7 .1987). De Dienst Tegemoetkomingen 
voor Gehandicapten blijkt uit haar beslui
ten te aanvaarden dat het gewijzigde in
komen van mevr. Marmitte aanleiding kan 
geven tot een wijzigende beslissing. De 
Arbeidsrechtbank heeft op een korrekte 
wijze uitgelegd, met respekt voor het 
Cassatie-arrest van 14.12.1992 (J. T.T. 1993, 
958), dat tengevolge van de gewijzigde 
gezins- en financiele situatie van mevr. 
Marmitte slechts rekening kon worden ge
houden met de gegevens die over een vol
ledig kalende:tjaar voorhanden zijn. In toe
passing van art. 8 en 9 K.B. 6. 7.1987 werd 
de ingangsdatum van de toekenning van de 
tegemoetkomingen in funktie van deze ge
wijzigde gegevens terecht gesitueerd op 
1.1.1992. Op het ogenblik van de beslis-

sing van 29.9.1992 dienden de gewijzigde 
gegevens met ingang van 1.1.1992 in deze 
beslissing te worden opgenomen", bij be
vestiging van het bestreden vonnis be
slist dat verweerster met ingang van 1 ja
nuari 1992 recht heeft op tegemoetkomin
gen rekening gehouden met een belastbaar 
inkomen van 163.200 frank, 

terwijl overeenkomstig artikel 8, § 1, van 
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 voor 
de toekenning van de tegemoetkomingen 
als inkomen in aanmerking komt het in het 
eerste lid van die paragraaf omschreven be
lastbaar inkomen van het tweede jaar dat 
aan het jaar voorafgaat in de loop waar
van de aanvraag wordt ingediend; artikel 
9 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt 
dat, wanneer v66r de ingangsdatum van de 
tegemoetkoming de gegevens inzake inko
men gewijzigd zijn, rekening wordt gehou
den met de nieuwe toestand voor zover de 
wijziging van het inkomen minstens 20 % 
bedraagt; het belastbaar inkomen van het 
jaar van de aanvraag pas na het verstrij
ken van het j aar kan worden vastgesteld en 
dus niet vaststaat v66r de ingangsdatum 
van de tegemoetkoming; de ingangsdatum 
van de tegemoetkoming is de eerste dag 
van de maand die volgt op de datum van de 
indiening van de aanvraag en niet de eer
ste dag van het jaar dat volgt op de indie
ning van de aanvraag; daaruit voortvloeit 
dat het belastbaar inkomen van het tweede 
jaar v66r de aanvraag alleen kan worden 
vervangen door een ander belastbaar in
komen dat v66r de eerste dag van de 
maand die volgt op de datum van de in
diening van de aanvraag is vastgesteld en 
gekend door een aanslagbiljet; zo de aan
vrager wil dat wel rekening wordt gehou
den met het inkomen van het jaar van de 
aanvraag, hij daartoe de herziening van de 
beslissing moet aanvragen overeenkom
stig artikel 20 van het koninklijk besluit; 
de appelrechters derhalve, door te oorde
len dat daartoe geen nieuwe aanvraag ver
eist is en dat de gewijzigde gegevens met 
ingang van een op 1 januari gesitueerde 
ingangsdatum in de beslissing moesten 
worden opgenomen, alle in het middel aan
geduide wetsbepalingen schenden" : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat: verweerster op 31 juli 1991 
een aanvraag heeft gedaan met het 
oog op het bepalen van een inkomens
vervangende tegemoetkoming en een 
integratietegemoetkoming; eiser op 29 
september 1992 besliste, met ingang 
van 1 augustus 1991, de aangevraagde 
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tegemoetkomingen niet toe te ken
nen wegens een te hoog inkomen in 
1989; het inkomen van verweerster in 
1991 in vergelijking met het inko
men van 1989 met minstens 20 per
cent was verminderd; 

Dat het arrest beslist dat ver
weerster, gelet op die vermindering 
van haar inkomen in 1991, recht heeft 
op de tegemoetkomingen met ingang 
van 1 januari 1992; 

Overwegende dat, luidens artikel 8, 
§ 1, tweede lid, van het koninklijk be
sluit van 6 juli 1987 betreffende de 
inkomensvervangende tegemoetko
ming en de integratietegemoetkoming, 
de in aanmerking te nemen gegevens 
inzake inkomen deze zijn welke be
trekking hebben op het tweede jaar 
voorafgaand aan dat in de loop waar
van de aanvraag om tegemoetkoming 
wordt ingediend; dat, krachtens arti
kel 9 van dit besluit, zoals het te de
zen van toepassing is, wanneer voor de 
ingangsdatum van de tegemoetko
ming de gegevens onder andere in
zake het inkomen gewij zigd zijn, re
kening wordt gehouden met de nieuwe 
toestand en het bedrag van het inko
men desgevallend wordt aangepast, 
voor zover de wijziging minstens 20 
percent bedraagt; 

Dat uit de samenhang van die be
palingen volgt dat met een wijziging 
van het inkomen slechts rekening mag 
worden gehouden in zoverre de wijzi
ging is ingetreden voor de datum 
waarop de administratieve beslissing 
over de aanvraag ingaat; 

Dat het arrest derhalve, door reke
ning te houden met een wijziging van 
het inkomen die ingetreden is nadat 
de beslissing tot verwerping van de 
aanvraag inging, de voormelde bepa
lingen schendt; 

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; ge-

let op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Gent. 

26 juni 1996 - ge kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal- Verslaggever : de h. Dhae
yer - Gelijkluidende conclusie van mevr. 
De Raeve, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Van Heeke. 

Nr. 331 

ge KAMER - 26 juni 1995 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE -BUR
GERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- BESLISSING ALVORENS 
RECHT TE DOEN - LATERE BESLISSING OVER 
DE GROND VAN DE ZAAK- ANDERS SAMEN
GESTELDE ZETEL- VOORWAARDE. 

Art. 779, eerste lid, Ger. W. vereist niet dat 
het arrest alvorens recht te doen, waar
bij een getuigenverhoor wordt toegestaan 
of bevolen, en het na het getuigenver
hoor uitgesproken arrest over de zaak 
zelve, door dezelfde rechters wordt gewe
zen, indien niet blijkt dat het debat na het 
getuigenverhoor de voortzetting is van het 
vorig debat (1). 

(POOL VAN DE ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ 
T. PINTO DA SILVA) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0165.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre-· 
den arresten, op 23 november 1992 en 
24 oktober 1994 door het Arbeidshof te 
Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 97, van de 
Grondwet van 7 februari 1831, thans 149 
van de gecoi:irdineerde Grondwet van 17 fe-

(1) Cass., 5 april1991, A.R. nr. 7294 (A. C., 
1990-91, nr. 411). 
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bruari 1994,8, 19,23,24,25, 26,27, 779, 
780, 3' en 1042, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 4, van de wet van 25 februari 1964 
houdende inrichting van een Pool van de 
zeelieden ter koopvaardij, 14, § 2.2' en 15, 
van het koninklijk besluit van 9 april1965 
betreffende de pool van de zeelieden ter 
koopvaardij en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel "Lata sententia", ju
dex desinit esse judex", 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging van 24 oktober 1994 de intrekking 
van de inschrijving in de pool vail de zee
lieden ter koopvaardij, zoals beslist op 13 
april 1988 door het Beheerscomite van de 
Pool van de zeelieden ter koopvaardij ver
nietigt en voor recht zegt dat verweerder 
met ingang van 14 april1988, ingeschre
ven blijft in de pool van de zeelieden ter 
koopvaardij en eiser veroordeelt tot beta
ling van de achterstallige wachtgelden in 
toepassing van de wet van 25 februari 1964 
en het KB van 9 april 1965 op de volgende 
gronden uit het bestreden arrest van 23 no
vember 1992: "dat bij beslissing van 14 
april 1988 de inschrijving van (verweer
der) bij de pool van de zeelieden werd in
getrokken naar aanleiding van een zee
reis met het mfs Ensor op 7 november 
1987; dat (verweerder) ten laste wordt ge
legd dat hij te Rotterdam weigerde een be
vel op te volgen van een officier bij het uit
voeren ·van een maneuver in moeilijk 
vaarwater, waarna hij zijn post vroegtij
dig en zonder toelating verliet; dat de be
slissing bovendien steunt op het voor
gebrachte administratief dossier van (eiser) 
en de vermeldingen in het scheepsregis
ter; dat (verweerder) deze feiten ontkent en 
stelt dat hij bij de afvaart de instructies van 
de loods stipt gevolgd heeft, doch dat de 
derde stuurman zich kwam bemoeien en 
opmerkingen maakte omtrent de uitvoe
ring van zijn taak; dat (verweerder) be
twist dat hij op 7 november 1987 van deze 
derde officier specifieke bevelen kreeg; dat 
het geschil neerkomt op de juiste kwalifi
catie van de voorgedane feiten; dat (ei
ser) de feiten kwalificeert als een menings
verschil met de derde stuurman die op dat 
ogenblik geen bevelen mocht geven, gelet 
op de uitvoering van de opdracht gege
ven door de loods; dat, gelet op de tegen
strijdige verklaringen van beide partijen en 
aangezien de kwalificatie van de feiten ver
regaande consequenties heeft met betrek
king tot de verdere loopbaan van (verweer
der), het passend voorkomt in te gaan op 
het aanbod van beide partijen het bewijs te 
leveren met getuigen"; en op de volgende 
gronden uit het bestreden arrest van 24 ok-

tober 1994 : ''De inschrijving van (verweer
der) in de pool der zeelieden werd inge
trokken op grond van een beslissing van de 
pool aan hem betekend op 14 april1988. In 
welke mate ook, in de ogen van eiser, an
dere elementen in het dossier evenals de 
antecedenten inzake het gedrag van ver
weerder bij zijn beslissing bepalend wa
ren, oordeelde het (Arbeidshof) door in de 
zin van bovengemelde tussenarrest (van 23 
november 1992) te beslissen dat de feiten 
die zich voordeden op 7 november 1987 als 
doorslaggevend moesten worden aange
zien om zijn mening omtrent de wettig
heid van die beslissing te vormen. In die zin 
werd eiser toegelaten tot het bewijs van vol
gende feiten : 1. het feit dat verweerder op 
7 november 1987 aan boord van het M.S. 
Ensor vroegtijdig en zonder toelating zijn 
post had verlaten tijdens de afvaart
verrichtingen uit Rotterdam en dit bij zicht
baarheid nul ... Het bewijs van dit eerste 
feit is dan ook niet tot voldoening van recht 
geleverd. 2. Het feit dat verweerder op 7 
november 1987 omstreeks 23.45 u. aan het 
stuur in moeilijk vaarwater en bij zicht
baarheid van nul, een voerbevel van de 
derde stuurman had geweigerd op te vol
gen, nadien de bevelen van de loods niet 
meer had gevolgd en zo het schip in ge
vaar had gebracht ... Het bewijs van dit 
tweede feit is dan door eiser evenmin tot 
voldoening van recht geleverd. Ter zit
ting van deze kamer van 9 september 1994 
dringt (eiser) er nogmaals op aan dat, zelfs 
indien het (Arbeidshof) zou oordelen dat de 
feiten van 7 november 1987 niet bewezen 
zouden zijn, de bestreden intrekking van de 
inschrijving volkomen gewettigd was op 
grond van de overige niet betwiste inci
denten. Het (Arbeidshof) is echter gebon
den door zijn eigen logica in die zin dat het 
bij tussenarrest besliste zijn mening om
trent de wettigheid van de intrekking van 
de inschrijving van verweerder afhanke
lijk te stellen van het bewijs van bepaalde 
feiten, zodanig dat het nadien geen an
dere feiten bij die oordeelsvorming kan be
trekken", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn "sa
menvattende conclusie na getuigenver
hoor" en in zijn aanvullende beroeps
conclusie na getuigenverhoor staande hield 
dat de beslissing van zijn beheerscomite 
van 13 april 1988 om de inschrijving van 
verweerder in de Pool te trekken niet ai
leen steunde op de twee feiten aan boord 
van de M.S. Ensor op 7 november 1987 
waarvan het getuigenbewijs toegelaten 
werd door het bestreden arrest van 23 no
vember 1992 maar ook op andere feiten aan 
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board van de M.S. Ensor, namelijk de waar
schuwing in de haven van Rotterdam op 23 
september 1987, de weigering op 18 okto
ber 1987 om 12.00 u. in de haven van Tu
barao tegenover de eerste officier om de 
wachtdienst te verlengen en het feit dat 
verweerder zonder toestemming naar Ant
werpen was gegaan en dat die intrekking 
bovendien steunde op antecedenten, na
melijk de deserties op 30 mei 1976 en 30 
november 1976 en de klacht wegens werk
weigering op 20 januari 1986 (zie de "sa
menvattende conclusie na getuigenver
hoor" van eiser, neergelegd voor het 
Arbeidshof te Antwerpen, pag. 7, pag. 9, 
randnr. 2.4", de "aanvullende beroeps
conclusie na getuigenverhoor", neerge
legd op 14 april 1994, pag. 2 tot pag 3, 
randnr. 4); dat het bestreden arrest van 23 
november 1993 besliste dat verweerder de 
twee feiten van 7 november 1987 ontkent, 
dat het geschil neerkomt op de juiste kwa
lificatie van de voorgedane feiten en dat, ge
let op de tegenstrijdige verklaringen van 
beide partijen en aangzien de kwalifica
tie van de feiten verregaande consequen
ties heeft met betrekking tot de verdere 
loopbaan van verweerder, het passend voor
komt in te gaan op het aanbod van beide 
partijen het bewijs van de tweede feiten 
van 7 november 1987 te leveren met ge
tuigen; dat de appelrechters, door aldus te 
beslissen, in het bestreden arrest van 23 
november 1992 geen uitspraak deden over 
die andere feiten, namelijk de waarschu
wing in de haven van Rotterdam op 23 sep
tember 1987, de weigering de wacht te ver
lengen in de haven van Tubarao van 18 
oktober 1987, de reis naar Antwerpen zon
der toestemming, de deserties op 30 mei 
1976 en 30 november 1976 en de klacht we
gens werkweigering op 20 januari 1986 en 
dat zij evenmin uitspraak deden over de 
kwestie of de beslissing van het beheers
comite van eiser van 13 april1988 kon ge
wettigd worden door deze feiten; dat de 
appelrechters derhalve hun rechtsmacht om 
over dit geschilpunt uitspraak te doen, 
geenszins hadden uitgeput; dat de appel
rechters in het bestreden arrest van 24 ok
tober 1994 dan ook ten onrechte beslis
ten dat zij gebonden worden door het 
tussenarrest van 23 november 1992 in die 
zin dat zij die andere feiten bij hun oorde
elsvorming over de wettigheid van de in
trekking van de inschrijving van verweer
der niet konden betrekken (schending van 
artt. 8, 19, en 1042 Ger.W. en van het al
gemeen rechtsbeginsel "Lata sententia, iu
dex desinit esse iudex"); dat het bestre
den arrest van 24 oktober 1994 die 

beslissing evenmin kon wettigen door het 
gezag van gewijsde van het bestreden ar
rest van 23 november 1992 vermits die an
dere feiten hun weerslag op de intrekking 
van de inschrijving niet het voorwerp had
den uitgemaakt van de beslissing van 
laatstgenoemd arrest (schending van artt. 
23, 24, 25, 26 en 27 Ger.W.); dat de bestre
den arresten daarbij niet geantwoord heb
ben op de conclusies waarin eiser staande 
hield dat de beslissing van zijn Beheers
comite van 13 april 1988 in ieder geval ge
wettigd was door die andere feiten (scherr
ding van art. 97, van de Grondwet van 7 
februari 1831, thans 149 van de gecoiirdi
neerde Grondwet van 17 februari 1994, art. 
780, 3° en 1042 Ger.W.), 

tweede onderdeel, de raadsheren die het 
arrest wijzen, moeten op straffe van nie
tigheid alle zittingen over de zaak bijge
woond hebben; dat deze regel ook van toe
passing is wanneer het arrest een 
getuigenverhoor beveelt over een onder
werp waarover de debatten reeds geopend 
waren en wanneer die debatten na het ge
tuigenverhoor worden voortgezet; dat in
dien de zetel die het eindarrest wijst in dat 
geval niet samengesteld is uit dezelfde 
raadsheren die de vorige debatten bijwoon
den, dan dienen de debatten volledig her
vat voor die anders samengestelde zetel; 
dat de appelrechters in het bestreden ar
rest van 23 november 1992 oordeelden dat 
de inschrijving van verweerder bij de Pool 
van de Zeelieden ingetrokken werd naar 
aanleiding van een zeereis met het M.S. 
Ensor op 7 november 1987, dat verweer
der ten laste wordt gelegd dat hij te Rotter
dam weigerde een bevel op te volgen van 
een officier bij het uitvoeren van een ma
neuver in moeilijk vaarwater en bij zeer 
slechte zichtbaarheid, waama hij zijn post 
vroegtijdig en zonder toelating verliet, dat 
verweerder deze feiten ontkent en stelt dat 
hij de instructies van de loads stipt ge
volgd heeft doch dat de derde stuurman 
zich kwam bemoeien, dat verweerder be
twist dat hij op 7 november 1987 van deze 
derde offi.cier specifieke bevelen kreeg; dat 
het geschil neerkomt op de juiste kwalifi
catie van de voorgedane feiten, dat eiser de 
feiten kwalificeert als insubordinatie ter
wijl verweerder de feiten kwalificeert als 
een meningsverschil met de derde stuur
man die op dat ogenblik geen bevelen 
mocht geven gelet op de uitvoering van de 
opdracht gegeven door de loads en dat, ge
let op de J;egenstrijdige verklaringen van 
beide partijen en aangezien de kwalifica
tie van de feiten verregaande consequen
ties heeft met betrekking tot de verdere 
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loopbaan van verweerder, het passend voor
komt eiser te machtigen het bewijs te le
veren van de feiten die zich op 7 novem
ber 1987 aan boord van M.S. Ensor met 
verweerder voordeden en dit door alle mid
delen van recht, getuigen inbegrepen; dat 
het debat over deze feiten, na het getui
genverhoor, werd voortgezet en de appel
rechters in het bestreden arrest van 24 ok
tober 1994 oordeelden dat de feiten die zich 
voordeden op 7 november 1987, in de zin 
van het bestreden tussenarrest van 23 no
vember 1992 als doorslaggevend moesten 
worden aangezien om hun mening te vor
men omtrent de wettigheid van de intrek
king van de inschrijving van verweerder bij 
de Pool van de Zeelieden, dat het bewijs 
van die feiten niet tot voldoening van recht 
geleverd is en dat de appelrechters gebon
den zijn door het bestreden tussenarrest 
van 23 november 1992 zodanig dat zij na
dien geen andere feiten dan de feiten van 
7 november 1992 bij hun oordeelsvorming 
konden betrekken; dat de appelrechters al
dus in het bestreden arrest van 24 okto
ber 1994, na een voortgezet debat over de 
feiten van 7 november 1987 en hun weer
slag op de wettigheid van de in trekking van 
de inschrijving van verweerder bij de Pool 
van de Zeelieden, uitspraak deden over die 
wettigheid en over een onderwerp dat in 
het bestreden arrest van 23 november 1992 
was vastgesteld; dat echter het bestreden 
arrest van 23 november 1992 gewezen werd 
door waarnemend Voorzitter C. Danneels 
en door de Raadsheren J. Baek en P. Meu
lendijks; dat het bestreden arrest van 24 
oktober 1994 gewezen werd door waarne
mend Voorzitter S. Gilliams en door de 
Raadsheren W. Bague en P. Meulendijks; 
dat aldus de debatten werden voortgezet 
door andere raadsheren dan die welke het 
eerste arrest hadden uitgesproken zon
der dat de de batten volledig werden her
vat (schending van art. 779 en 1042 
Ger.W.), 

derde onderdeel, de intrekking van de in
schrijving in de Pool kan door het beheers
comite van eiser worden beslist ten aan
zien van de ingeschrevenen die zich 
misdragen, die weigeren een passende 
dienstbetrekking te aanvaarden of een 
stage voor beroepsopleiding te volgen, die 
aan hun beroepsplichten te kort komen of 
die de aangegane arbeidsovereenkomst niet 
naleven; dat wanneer verscheidene feiten 
of tekortkomingen door het beheerscomite 
werden weerhouden om de inschrijving in 
de Pool in te trekken en de rechter oor
deelt dat bepaalde feiten of tekortkomin
gen niet in aanmerking komen om die in-

trekking te wettigen, dan blijft hij 
niettemin verplicht na te gaan of de over
blijvende feiten of tekortkomingen vol
doende zijn om de intrekking van de in
schrijving te wettigen; dat eiser in zijn 
"samenvattende conclusie na getuigenver
hoor" en in zijn "aanvullende beroeps
conclusie na getuigenverhoor" staande hield 
dat de beslissing van zijn beheerscomite 
van 13 april 1988 om de inschrijving van 
verweerder in de Pool in te trekken niet ai
leen steunde op de feiten van 7 november 
1987 waarvan het getuigenbewijs toegela
ten werd door het bestreden arrest van 23 
november 1992 maar ook op andere fei
ten aan boord van M.S. Ensor, namelijk de 
waarschuwing in de haven van Rotter
dam op 23 september 1987, de weigering op 
18 oktober 1987 om 12 u. in de haven van 
Tubarao tegenover de eerste officier om de 
wachtdienst te verlengen en het feit dat hij 
zonder toestemming naar Antwerpen was 
gereisd en dat die in trekking bovendien 
steunde op antecedenten, namelijk de de
serties op 30 mei 1976 en 30 november 
1976 en de klacht wegens werkweigering op 
20 januari 1986 (zie de "samenvattende 
conclusie na getuigenverhoor" van eiser, 
neergelegd voor het Arbeidshof te Antwer
pen, pag. 7, vanafrandnr. 2.2.2 tot pag. 9, 
randnr. 2.4; de "aanvullende beroeps
conclusie na getuigenverhoor", neerge
legd op 14 april1994, pag. 2 en pag. 3 tot 
randnr. 4); dat het bestreden arrest van 24 
oktober 1994 oordeelt dat het bewijs van de 
feiten van 7 november 1987 niet tot vol
doening van recht geleverd is; dat het be
streden arrest van 24 oktober 1994, door 
geen rekening te houden met andere fei
ten die werden ingeroepen om de intrek
king van de inschrijving van verweerder te 
wettigen, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van art. 4 van de wet 
van 25 februari 1964, 14, § 2.2° en 15 van 
het koninklijk besluit van 9 april 1965), 

uierde onderdeel, de intrekking van de in
schrijving in de Pool kan door het beheers
comite van eiser worden beslist ten aan
zien van de ingeschrevenen die zich 
misdragen, die weigeren een passende 
dienstbetrekking te aanvaarden of een 
stage voor beroepsopleiding te volgen, die 
aan hun beroepsplichten te kort komen of 
die de aangegane arbeidsovereenkomst niet 
naleven; dat wanneer verscheidene feiten 
of tekortkomingen door het beheerscomite 
werden weerhouden om de inschrijving in 
de Pool in te trekken en de rechter oor
deelt dat bepaalde feiten of tekortkomin
gen niet in aanmerking komen om die in
trekking te weigeren, dan blijft hij 
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niettemin verplicht na te gaan of de over
blijvende feiten of tekortkomingen vol
doende zijn om de intrekking van de in
schrijving te wettigen; dat eiser in zijn 
aanvullende appelconclusie van 17 augus
tus 1992 staande hield dat de beslissing 
van zijn beheerscomite van 13 april 1988 
om de inschrijving van verweerder in de 
Pool in te trekken niet aileen steunde op de 
feiten van 7 november 1987 maar ook op de 
antecedenten van verweerder, namelijk zijn 
desertie op 30 november 1976 op het M.S. 
Steendorp waarvoor het beheerscomite van 
eiser op 16 december 1976 besliste aan ver
weerder een laatste waarschuwing te ge
ven met de verwittiging dat zijn inschrij
ving bij een volgende klacht zou 
ingetrokken worden en zijn werkweigering 
op 10 april1985 op het M.S. Plantin waar
voor het beheerscomite van eiser op 22 ja
nuari 1986 besliste aan verweerder nog
maals een laatste waarschuwing te geven 
(zie de aanvullende conclusie van eiser ge
dateerd op 17 augustus 1992, pag. 2 en 3); 
dat het bestreden arrest van 23 novem
ber 1992, althans volgens het bestreden ar
rest van 24 oktober 1994, geoordeeld heeft 
dat de wettigheid van de intrekking van de 
inschrijving van verweerder afhankelijk is 
van het bewijs van de feiten van 7 novem
ber 1987 en dat geen andere feiten bij die 
oordeelvorming kunnen betrokken wor
den; dat het bestreden arrest van 23 no
vember 1992, door geen rekening te hou
den met de andere feiten die werden 
ingeroepen om de intrekking van de in
schrijving van verweerder te wettigen, zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van art. 4, van de wet van 25 fe
bruari 1964, 14, § 2.2° en 15 van het ko
ninklijk besluit van 9 april1965), zodat de 
bestreden arresten de in het middel aan
gewezen bepalingen geschonden hebben en 
het aangewezen algemeen rechtsbeginsel 
miskend hebben: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arbeidshof, bij 
arrest van 23 november 1992, het ho
ger beroep van eiser ontvankelijk ver
klaart en alvorens recht te doen een 
getuigenverhoor toestaat; dat het 
arbeidshof de ·arbeidsrechtbank ge
last met de uitvoering van: die 
onderzoeksmaatregel; 

Dat het arbeidshof, anders samen
gesteld, bij arrest van 24 oktober 1994, 
na het getuigenverhoor uitspraak doet 
over de zaak zelve; 

Dat uit de vermeldingen van de ar
resten niet blijkt dat het debat na het 
getuigenverhoor de voortzetting is van 
het vorige debat; 

Overwegende dat artikel 779, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
niet vereist dat het arrest alvorens 
recht te doen, waarbij een getuigen
verhoor wordt toegestaan of bevolen, 
en het na het getuigenverhoor uitge
sproken arrest over de zaak zelve, door 
dezelfde rechters wordt gewezen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden ar

rest van 24 oktober 1994 oordeelt dat 
het arbeidshof gebonden is "door zijn 
eigen logica in die zin dat het bij (ar
rest van 23 november 1992) besliste 
zijn mening omtrent de wettigheid van 
de in trekking van de inschrijving van 
verweerder afhankelijk te stellen van 
het bewijs van bepaalde feiten, zoda
nig dat het nadien geen andere fei
ten bij die oordeelsvorming kan be
trekken"; dat dit arrest aldus op grond 
van een eigen redenering weigert uit
spraak te doen over de in het onder
dee! aangevoerde geschilpunten om re
den dat over de andere in het 
onderdeel aangevoerde feiten reeds in 
het arrest van 23 november 1992 in 
dezelfde zaak en tussen dezelfde par
tijen definitief uitspraak is gedaan; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest van 23 november 1992 geen uit
spraak doet over andere tot intrek
king van de inschrijving bij de Pool der 
Zeelieden door eiser ingeroepen fei
ten dan deze waarvoor dit arrest het 
bewijs door alle middelen van recht, 
getuigen inbegrepen, toelaat; 

Dat het arrest van 24 oktober 1994 
mitsdien artikel19 van het Gerech
telijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de in het onderdeel aangehaalde con
clusies "na getuigenverhoor", wer
den genomen toen het arrest van 23 
november 1992 gewezen was; 
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Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest van 23 

november 1992, zoals blijkt uit het 
antwoord op het eerste onderdeel, geen 
uitspraak doet over de in het onder
dee! vermelde feiten; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat het derde onder
dee! van het eerste middel en het 
tweede middel niet tot ruimere cas
satie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest van 24 oktober 1994; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; gelet op ar
tikel1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 

26 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gedeeltelijk te
genstrijdige conclusie (2) van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 332 

3e KAMER - 26 juni 1995 

1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ARBEIDSONGESCIDKTHEIDS
VERZEKERING - TERUGVORDERING VAN 
ARBEIDSONGESCIDKTHEIDSillTKERING- VER
JARING-AANVANG- VERWITTIGING VAN DE 
VERZEKERINGSINSTELLING. 

(2) Het O.M. nam een tegenstrijdige conclu
sie m.b.t. het tweede onderdeel van het eerste 
middel door uit het bestreden arrest van 24 okt. 
1994 afte leiden dat de debatten werden voort
gezet na het getuigenverhoor. 

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING -
TERUGVORDERING VAN ARBEIDSON
GESCHIKTHEIDSillTKERING- VERJARING
AANVANG - VERWITTIGING VAN DE 
VERZEKERINGSINSTELLING. 

1 o en 2° Uit de samenhang van artt. 57, § 
1, 3°, Z.I. V.-wet en 240bis, K.B. 4 nov. 
1963 volgt dat de daarin bedoelde uitke
ringen rechtmatig aan de werknemer wor
den uitbetaald wanneer aan het gestelde 
van art. 240bis is voldaan en dat pas uit 
het verloop van de ingestelde procedure 
kan blijken of de verzekering al dan niet 
een recht heeft op terugbetaling van pres
taties; de verjaring bepaald in art. 106, § 
1, eerste lid, 5°, Z.l. V.-wet loopt slechts 
wanneer de verzekeringsinstelling recht 
heeft op teruggave van de ten laste van de 
uitkeringsverzekering ten onrechte ver
leende prestaties (1). 

(LANDSBOND DER LIBERALE MUTUALITEITSFE
DERATIEN VAN BELGIE T. GROSEMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0037.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1994 door 
het Arbeidshof te Antwerpen, afde
ling Hasselt, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 57, § 1, eerste lid, 3° en 
§ 2, eerste lid (zoals vervangen bij wet van 
27 juni 1969), 97 (zoals vervangen bij ar-

. tikel 32 van de wet van 27 juni 1969, ar
tikel 7 van de wet van 7 juli 1976, artikel 
155 van de wet van 22 december 1977, ar
tikel 9 van bet K.B. nr. 408 van 18 april 
1986 en bij K.B. nr. 533 van 31 maart 1987) 
en 106, § 1, 5° van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkerin
gen, en van artikel 240bis van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 tot uit
voering van de wet van 9 augustus 1963, 

(1) Zie Cass., 4 jan. 1993, A.R. nr. 8091 (A. C., 
1993, nr. 2); Cass., 24 dec. 1979 (A.C., 1979-80, 
508). 
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voornoemd (zoals ingevoegd bij konink
lijk besluit van 16 december 1969, vervan
gen bij koninklijk besluit van 13 maart 
1973 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 
29 mei 1973), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat het 
geschil tussen partijen betrekking had op 
de terugvordering van de waarde van, vol
gens eiser, ten onrechte ten laste van de 
uitkeringsverzekering verleende presta
ties voor de periode van 1 september tot 30 
november 1985, ten belope van 63.872,
frank, wegens het toekennen, aan ver
weerster, van een contractbreukvergoeding 
bij arrest van 5 december 1989 van het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Has
selt (arrest p. 4, 2.1 en 2.2), oordeelt dat "de 
vordering tot terugvordering van (eiser)
gezien het bepaalde in artikel 106, § 1, 5° 
van de wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskun
dige verzorging en uitkeringen - dus ver
jaard (was) toen zij voor de Arbeidsrecht
bank te Tongeren werd ingesteld met een 
verzoekschri:ft, dat op 29 november 1990 ter 
gri:ffie werd neergelegd", op grond van vol
gende motieven: "Die verjaring was al in
getreden en kon dus niet meer gestuit wor
den toen (eiser) mevrouw Grosemans 
eerder in gebreke stelde met een ter post 
aangetekende brief van 20 juni 1990. ( ... ) Er 
waren toen immers meer dan twee jaar ver
streken na het einde van de maand waarin 
deze prestaties waren uitbetaald. ( ... ) On
juist -want in strijd met het bepaalde ar
tikel106, § 1, 5°- betoogde (eiser) in dat 
verband in conclusie dat 'het 
terugvorderingsrecht pas ontstaan is na
dat konkluante kennis gekregen had van de 
uitspraak van hetArbeidshof d. d. 5.12.1989' 
en dat 'immers het terugvorderingsrecht 
pas ontstaat op het ogenblik en in de mate 
dat (verweerster) de contractbreuk
vergoeding ontvangen heeft ( ... )'. ( ... ) Het ar
rest van dit Arbeidshof van 5 december 
1989 in de zaak van mevrouw Grosemans 
tegen de V .. Z.W. Kraamcentrum Amerij
tje veroordeelde deze laatste om aan me
vrouw Grosemans een opzeggings
vergoeding te betalen, gelijk aan het lopend 
loon, met inbegrip van de voordelen ver
worven krachtens de overeenkomst, over
eenstemmende met een termijn van 3 
maanden wegens de onregelmatige beein
diging op 25 juli 1985 van de arbeidsover
eenkomst die mevrouw Grosemans met de 
V.Z.W. Kraamcentrum had afgesloten. ( ... ) 
De opzeggingsvergoeding, die een werkge
ver bij onregelmatige beeindiging van de ar-

beidsovereenkomst aan de werknemer ver
schuldigd is (is) een vergoeding die gelijk is 
aan het loon, met inbegrip van de voorde
len verworven krachtens de overeenkomst, 
overeenstemmende met de duur met (lees : 
van) de termijn, die de werkgever had moe
ten in acht nemen om de overeenkomst 
door opzegging te beeindigen. Voor die ter
mijn heeft de arbeidsongeschikte werkne
mer in beginsel ( ... ) geen aanspraak op uit
keringen wegens arbeidsongeschiktheid, 
aangezien hij aanspraak kan maken op een 
vergoeding, verschuldigd wegens beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst en arti
kel 57,§ 1, 3' van de wet van 9 augustus 
1963 bepaalt dat geen aanspraak heeft op 
uitkeringen de werknemer voor de periode 
waarvoor hij aanspraak kan maken op de 
vergoeding, verschuldigd wegens beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst. ( ... ) Wor
den aan de werknemer toch uitkeringen 
verleend, ofschoon hij aanspraak heeft op 
(een) opzeggingsvergoeding, dan worden die 
uitkeringen bijgevolg onterecht verleend en 
moeten die, gezien het bepaalde in arti
kel 97 van de wet van 9 augustus 1963 aan 
de verzekeringsinstelling worden terugbe
taald. ( ... ) Het was derhalve niet het ar
rest van dit Arbeidshof dat tot gevolg had 
dat de teruggevorderde prestaties onte
recht werden verleend en dat aldus het 
terugvorderingsrecht van (eiser) deed ont
staan, ( ... ) Wat integendeel- gezien het be
paalde in artikel57, § 1, 3' van de wet van 
9 augustus 1963 - tot gevolg had dat aan 
mevrouw Grosemans voor de periode, die 
overeenstemde met de opzeggingstermijn 
die de werkgever had moeten in acht ne: 
men maar niet in acht nam en op grond 
waarvan hij een opzeggingsvergoeding ver
schuldigd was, onterecht prestaties wer
den verleend en wat dus het 
terugvorderingsrecht van (eiser) deed ont
staan was - niet de uitspraak van dit 
Arbeidshof noch de daadwerkelijke ont
vangst van de opzeggingsvergoeding -
maar de aanspraak die mevrouw Grose
marrs kon maken op de opzeggings
vergoeding ingevolge de onregelmatige 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst. 
( ... ) Dat het niet zo is dat het het arrest van 
dit Arbeidshof of de daadwerkelijke uitbe
taling van de opzeggingsvergoeding wa
ren die tot gevolg hadden dat de uitkerin
gen onterecht aan mevrouw Grosemans 
werden uitbetaald, blijkt bovendien uit het 
bepaalde in§ 2 van artikel57 van de wet 
van 9 augustus 1963, dat de verzekerings
instelling trouwens voor de terugvorde
ring in de plaats laat treden van de recht
hebbenden en uit het bepa-alde in artikel 
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240bis van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963 tot uitvoering van de wet van 
9 augustus 1963 (de gerechtigde kan aan
spraak maken op de uitkering wegens ar
beidsongeschiktheid wanneer hij recht heeft 
op een van de in artikel57, § 1 van voren
bedoelde wet van 9 augustus 1963 opge
somde voordelen of in afwachting dat hij 
een van die voordelen ontvangt, op voor
waarde dat ... - (eiser) liet om de terug
vordering te verantwoorden niet gelden dat 
mevrouw Grosemans die voorwaarde niet 
vervulde of dat het onterecht verlenen van 
prestaties het gevolg was van bedrieg
lijke handelingen - in welk geval de ver
jaringstermijn 5 jaar was doordat mevrouw 
Grosemans de verzekeringsinstelling niet 
inlichtte op de wijze zoals voorgeschre
ven door artikel 240bis)." (arrest pp. 6 tot 
9, nrs. 4.2 tot 4.11.), 

terwijl te dezen Iiiet betwist werd dat 
verweerster van 15 juli 1985 af arbeidson
geschikt was en van haar verzekeringsin
stelling voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitke
ringen ontving voor de periode van 1 sep
tember tot 30 november 1985; evenmin be
twist werd dat verweerster op 25 juli 1985 
door haar werkgever - onder verwijzing 
naar een medisch attest - wegens over
macht ontslagen werd en dat zij later, bij 
dagvaarding van 2 juni 1986 voor de 
arbeidsgerechten een vordering instelde er, 
onder meer, toe strekkende een opzeggings
vergoeding te bekomen, die haar bij ar
rest van 5 december 1989 van de tweede 
kamer van het Arbeidshof te Antwerp en, af
deling Hasselt, werd toegekend; overeen
komstig artikel57, § 1, enig lid, 3", van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkeringen, de werknemer geen 
aanspraak op uitkeringen heeft voor de pe
riode waarvoor hij aanspraak kan maken 
op de vergoeding verschuldigd wegens 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst; 
overeenkomstig de tweede paragraaf van 
gemeld artikel nochtans, in afwijking van 
het in § 1 bepaalde, de Koning kan toela
ten, onder de voorwaarden die hij vast
stelt, dat de werknemer uitkeringen we
gens arbeidsongeschiktheid geniet wanneer 
hij recht heeft op een van de in § 1 opge
somde voordelen of in afwachting dat hij 
een van die voordelen ontvangt; aldus over
eenkomstig artikel 240bis van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 tot uit
voering van de wet van 9 augustus 1963, 
voornoemd, de gerechtigde aanspraak kan 
maken op de uitkering wegens arbeidson-

geschiktheid, wanneer hij recht heeft op 
een van de in artikel 57, § 1, van de be
doelde wet van 9 augustus 1963 opgesomde 
voordelen of in afwachting dat hij een van 
die voordelen ontvangt, op voorwaarde dat 
hij zijn verzekeringsinstelling inlicht over : 
1" elk gegeven waardoor zijn recht kan wor
den uitgemaakt; 2" elke ingestelde (vorde
ring) of andere procedure ter verkrijging 
van het voordeel; uit genoemde artikelen 57 
van de wet van 9 augustus 1963 en 240bis 
van het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1963 derhalve blijkt dat de verzekerde, 
die aan de voorwaarden voldoet - zowel 
wat het bestaan van de arbeidsongeschikt
heid betreft als wat de informatie
verplichting aangaat -, in beginsel, zij het 
voorlopig, recht heeft op uitkeringen we
gens arbeidsongeschiktheid; het arbeids
hof niet betwistte, doch integendeel vast
stelde (arrest p. 9, nr. 4.11), dat verweerster 
aan de genoemde verplichtingen had vol
daan, zodat zij bijgevolg principieel gerech
tigd was om uitkeringen wegens arbeids
ongeschiktheid van haar verzekeringsin
stelling te bekomen, zij het in afwachting 
dat zij een vergoeding wegens beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst ontving; 
deze uitkeringen dienvolgens slechts kun
nen worden beschouwd als "ten onrechte 
verleend" en bijgevolg terugvorderbaar wor
den, vanafhet ogenblik waarop de begun
stigde effektief de vergoeding bekomt die 
hem verschuldigd is wegens de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst, onver
minderd het recht van de verzekeringsin
stelling om zelf, overeenkomstig artikel57, 
§ 2, tweede lid van genoemde wet van 9 au
gustus 1963, als gesubrogeerde van haar 
verzekerde de terugvordering van de uit
keringen na te streven lastens de persoon 
of instelling die tot het uitkeren van een bij 
artikel 57, § 1 van dezelfde wet bedoelde 
vergoeding gehouden is; de ve:rjaringster
mijn van de vordering tot terugvordering 
van de waarde der ten laste van de 
uitkeringsverzekering ten onrechte ver
leende prestaties, die overeenkomstig ar
tikel106, § 1, 5" van de genoemde wet van 
9 augustus 1963 in beginsel aanvangt na 
het einde van de maand waarin de pres
taties zijn uitbetaald, derhalve, zoals door 
eiser in zijn appelconclusie aangevoerd, in 
dit geval slechts aanvangt op het ogen
blik van de betaling van de vergoeding we
gens beeindiging van de arbeidsovereen
komst of hoogstens vanaf het ogenblik dat 
eiser kennis had gekregen van de uitspraak 
van het arbeidshof nopens het recht op een 
vergoeding wegens beeindiging van de ar
beidsovereenkomst of vanaf de uitspraak 
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zelfvan het arbeidshof; de verjaringster
mijn van twee jaar te dezen derhalve, al
dus eiser, ten vroegste kon beginnen lo
pen op 5 december 1989, zodat zijn 
vordering, voor de arbeidsrechtbank inge
leid op 29 november 1990, derhalve tijdig 
werd ingesteld, zodat het arbeidshof niet 
wettig eisers vordering wegens verjaring 
onontvankelijk kon verklaren (schending 
van alle in de aanhefvan het middel aan
gehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de verjaring, be
paald in artikel106, § 1, eerste lid, 5", 
van de Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963, 
slechts loopt wanneer de verzeke
ringsinstelling recht heeft op terug
gave van de waarde van de ten laste 
van de uitkeringsverzekering ten on
rechte verleende prestaties; ' 

Overwegende dat, krachtens arti
kel57, § 1, "3", van voormelde wet, de 
werknemer geen aanspraak heeft op 
uitkeringen voor de periode waarvoor 
hij aanspraak kan maken op de ver
goeding, verschuldigd wegens beein
diging van de arbeidsovereenkomst; 

Dat hij evenwel, overeenkomstig § 2, 
eerste lid, van die bepaling, in afWij
king van het bepaalde in § 1 en krach
tens artikel 240bis van het konink
lijk besluit van 4 november 1963, 
aanspraak kan maken op de uitke
ring wegens arbeidsongeschiktheid op 
voorwaarde dat hij zijn verzeke
ringsinstelling inlicht, inzonderheid 
over elke ingestelde procedure ter ver
krijging van een voordeel; 

Dat uit de samenhang van die be
palingen volgt dat de daarin bedoelde 
uitkeringen rechtmatig aan de werk
nemer worden uitbetaald wanneer aan 
het gestelde in het genoemde artikel 
240bis is voldaan, en dat pas uit het 
verloop van de ingestelde procedure 
kan blijken of de verzekeringsin
stelling al dan niet een recht heeft op 
terugbetaling van prestaties; 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat eiser niet aanvoert dat ver
weerster de voorwaarde, gesteld in ar
tikel 240bis van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963, niet vervulde; 
dat het arrest aldus niet uitsluit dat de 
prestaties waarvan de waarde wordt 

teruggevorderd, bij hun uitbetaling 
rechtmatig waren verleend; 

Dat het arrest niettemin oordeelt 
dat de verjaring van eisers vordering 
loopt vanaf het einde van de maand 
waarin de prestaties zijn uitbetaald; 

Dat die beslissing niet naar recht is 
verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het g'edeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

26 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slagge,ver : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 333 

2e KAMER - 27 juni 1995 

1 o ONDERZOEKSRECHTER- AANHAN
GIGMAKING- OMV ANG- RECHTSMACHT
\'ORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS 
- IN DIE VORDERING BEGREPEN MISDRIJVEN 
-ANDERE MISDRIJVEN. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF

ZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- AANHAN
GIGMAKING- OMVANG- RECHTSMACHT. 

3° ONDERZOEKSRECHTER- AANHAN
GIGMAKING- OMVANG- ftECHTSMACHT
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 

4° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN- GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN - INKOMSTENBELASTINGEN -VALSE 
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STUKKEN TOT STAVING VAN DE BELAS
TINGAANGIFTE. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN- AL
LERLEI - FISCAAL STRAFRECHT - VALSHEID 
EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- VALSE 
STUKKEN TOT STAVING VAN DE BELAS
TINGAANGIFTE. 

1 o De rechtsmacht van de onderzoeksrech
ter is beperkt tot de feiten die het voor
werp van de vordering van de procu
reur des Konings uitmaken; van 
aanwijzingen van andere misdrijven geeft 
de onderzoeksrechter bericht aan de pro
cureur des Konings. (Artt. 29 en 61 Sv.) 
(1) 

2° en 3° De feitenrechter toetst of de on
derzoeksrechter binnen de perken van zijn 
rechtsmacht is gebleven; de feitenrechter 
maakt wettig gebruik van zijn 
beoordelingsbevoegdheid wanneer hij be
slist dat geen aanvullende vordering van 
de procureur des Konings vereist was voor 
het uitvoeren van een huiszoeking bij een 
persoon die, met betrekking tot de straf
bare feiten die het voorwerp uitmaken van 
het gevorderde onderzoek, als tussenper
soon is opgetreden. 

4° en 5° Inzake inkomstenbelastingen ver
liest het gebruik van valse stukken, die tot 
staving van een belastingaangifte wor
den aangewend, in de regel slechts zijn 
nuttig effect bij de definitieve vestiging 
van de belasting; hieraan wordt geen af
breuk gedaan doordat de administratie 
voordien het gebruik van valse ofverval
ste stukken door de belastingplichtige 
heeft vastgesteld en op grand daarvan de 
aanslagprocedure heeft ingesteld (2). 

(MARIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0306.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 januari 1994 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezEm; 

(1) Cass., 31 maart 1992, A.R. nr. 5656 (A. C., 
1991-92, nr. 412); 29 maart 1994, A.R. nr. 
P.93.0024.N (ibid., 1994, nr. 154). 

(2) Cass., 19 april1994,A.R. nr. 6902 (A.C., 
1994, nr. 186). 

Gelet op de namens de eisers inge
diende memorie, waarvan een door de 
griffi.er van het Hofvoor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over alle voorzieningen samen : 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het stuk 39, af
schrift van het beroepen vonnis dat 
door de griffi.er voor eensluidend is ver
klaard, zich in het strafdossier be
vindt (karton 3/3); 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter slechts bevoegd is te onder
zoeken wegens de feiten die het voor
werp uitmaken van en kunnen 
begrepen zijn in de vordering van de 
procureur des Konings; dat het aan de 
onderzoeksrechter behoort, binnen 
deze grenzen, alle hem daartoe nut
tig voorkomende onderzoeks
verrichtingen te bevelen; dat hij, met 
toepassing van artikel 29 van het Wet
hoek van Strafvordering, dadelijk be
richt geeft aan de procureur des Ko
nings omtrent de uit zijn onderzoek 
blijkende aanwijzingen van andere 
misdrijven; 

Overwegende dat het de feiten
rechter staat na te gaan of de onder
zoeksrechter binnen deze grenzen is 
gebleven; dat geen wetsbepaling de 
rechter daarbij verplicht inleidende 
vorderingen uit andere strafdossiers 
die hem niet noodzakelijk voorkomen 
voor de beoordeling van de regelma
tigheid van het onderzoek te laten voe
gen; 

Dat de appelrechters de huiszoe
king in het kantoor en de filialen Kir
schen waarbij inlichtingen ten laste 
van de eisers werden bekomen, als re
gelmatig beoordelen in het kader van 
het gerechtelijk onderzoek ten laste 
van Goldstein om reden dat deze ver
dacht werd van fictieve exporten en 
facturaties naar Zwitserland, en er uit 
de verklaring van Aline Tuyaert was 
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gebleken dat het kantoor Kirschen als 
tussenpersoon voor deze· transacties 
handelde; 

Dat zij met deze en de andere mo
tieven, in het middel aangehaald, zon
der hun beslissing op samenhangende 
feiten ten laste van andere verdach
ten te stoelen, te kennen geven, eens
deels, dat de onderzoeksrechter, ge
let op de omstandigheden en de aard 
van de feiten ten laste van Goldstein, 
gerechtigd was de huiszoeking in het 
kantoor en de filialen Kirschen te be
velen en hierdoor de vordering van de 
procureur des. Konings niet te buiten 
ging, anderdeels, dat het resultaat van 
de onderzoeksverrichtingen wees op 
het bestaan van andere misdrijven die 
overeenkomstig artikel 29 van het 
Wetboek van Strafvordering door de 
onderzoeksrechter dadelijk ter ken
nis werden gebracht van de procu
reur des Konings; dat zij zodoende zon
der dubbelzinnigheid of tegenstrij
digheid de regelmatigheid van de 
gevolgde procedure vaststellen en hun 
beslissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat inzake inkomsten
belastingen het gebruik van valse 
stukken welke tot staving van een be
lastingaangifte worden aangewend, in 
de regel slechts zijn nuttig effect ver
liest bij de definitieve vestiging van de 
belasting; dat de omstandigheid dat de 
administratie het gebruik van valse of 
vervalste stukken door de belasting
plichtige heeft vastgesteld en op grond 
daarvan de aanslagprocedure instelt, 
hieraan geen afbreuk doet; 

Overwegende dat nu het gebruik 
van een vals stuk geen einde neemt 
wegens het enkele feit dat de fiscus 
een standpunt inneemt nopens dit 
stuk, de overlegging van het dossier 
van de belastingadministratie met be
trekking tot het vertrekpunt van de 
verjaring van de strafvordering niet 
dienend is, en de weigering om dit dos-. 

sier te laten overleggen het beginsel 
van de wapengelijkheid niet miskent; 

Overwegende dat de appelrechters 
aannemen dat het door de eisers be
oogde gebruik van de valse geschrif
ten nog voortduurde minstens tot 7 
maart 1988, datum waarop de N.V. 
Manuport wist dat de niet in de boek
houding opgenomen cheques aanlei
ding zouden geven tot een aanvul
lende hefting, en vaststellen dat pas op 
24 augustus 1989 berichten van wij
ziging werden opgestuurd; dat zij zo
doende hun beslissing dat de straf
vordering niet vervallen was door 
verjaring naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 460, § 2 - voorheen 350, § 2 -, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992, het openbaar mi
nisterie slechts vervolgingen kan in
stellen wege'ns overtredingen van 
bepalingen van het vermelde wetboek 
of van de ter uitvoering ervan gena
men besluiten, op grand van feiten 
hem ter kennis gebracht door een 
klacht of een aangifte van ambtena
ren van de administratie der directe 
belastingen, of van de administratie 
der bijzondere belastingsinspectie, voor 
zover die ambtenaren voor die ken
nisgeving de machtiging hebben ont
vangen, waarvan sprake is in artikel 
29, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, namelijk, v66r de wets
wijziging van 28 december 1992, de 
enen de machtiging van de geweste
lijke directeur waaronder zij ressor
teren en de anderen de machtiging 
van de directeur-generaal van de ad
ministratie der bijzondere belas
tinginspectie; 

Overwegende dat de appelrechters 
op onaantastbare wijze in feite vast
stellen dat het openbaar ministerie pas 
vervolgingen instelde nadat het fis
caal advies ingewonnen werd van de 
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gewestelijke directeur van de belas- Nr. 334 
tingen en dat "overigens ( ... ) geen en-
kel concreet gegeven toe(laat) te stel-
len dat een of andere belasting- 2e KAMER- 27 juni 1995 
ambtenaar zijn beroepsgeheim zou 
hebben geschonden"; CASSATIEBEROEP- VERKIEZINGSZAKEN. 

Dat zij op grond van deze vaststel
lingen hun oordeel dat de strafvorde
ring regelmatig aanhangig werd ge
maakt, dat de rechten van de 
verdediging niet werden miskend en 
dat niet moet worden ingegaan op de 
vraag het dossier van de belasting
administratie te voegen met het oog op 
het nazicht van mogelijke wederrech
telijke initiatieven van belasting
ambtenaren, naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel, in zoverre het kri
tiek oefent op de rechtsgevolgen die de 
appelrechters aan een onregelmatige 
aangifte door een niet gemachtigd 
ambtenaar verbinden, opkomt tegen 
een ten overvloede gegeven reden die 
de wettigheid van de beslissing dat de 
strafvordering regelmatig werd inge
steld, niet schraagt; 

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 de eisers in de 
kosten van hun respectieve voorzie
ning. 

27 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, eerste 
advoca11t-generaal- Advocaat : mr. De 
Gryse. 

- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE-
BEROEP. 

Het arrest dat het hoger beroep tegen de be
slissing van het college van burgemees
ter en schepenen, waarbij een bezwaar te
gen de weglating van een naam uit de 
kiezerslijsten wordt afgewezen, als onge
grond verwerpt, is niet vatbaar voor 
cassatieberoep. (Art. 34 Kieswetboek.) 

(VAN MALDEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. E.95.000l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1995 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest eisers 
beroep tegen de beslissing van het col
lege van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Nukerke van 24 april 
1995, waarbij zijn bezwaar tegen de 
weglating van zijn naam van de 
kiezerslijsten wordt afgewezen, als on
gegrond verwerpt; 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 34 van het Kieswetboek, zoals 
vervangen bij artikel 13 van de wet 
van 30 juli 1991, de beslissingen van 
het hof van beroep niet vatbaar zijn 
voor enig rechtsmiddel; . 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

27 juni 1995 - 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal. 
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Nr. 335 

2e KAMER- 27 juni 1995 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET -
WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 38- STRAF
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN- DUUR 
VAN DE STRAF. 

De rechter die het verval van het recht tot 
sturen als straf uitspreekt, dient de duur 
ervan te bepalen. (Art. 38, § 1, eerste lid, 
Wegverkeerswet.) (1) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT 
T. BUVENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0214.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op·26 januari 1995 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvorde
ring, alleen wat de telastlegging B 
betreft; 

Over het middel door eiser gesteld als 
volgt : Met eenparigheid van stemmen werd 
(verweerder) veroordeeld voor wat feit B be
treft tot een geldboete van 200 frank ge
bracht op 30.000 frank of 20 dagen ver~ 
vangende gevangenisstraf met uitstel 
gedurende 3 jaren voor 150 frank gebracht 
op 22.500 frank of 10 dagen en (werd hij) 
voor vermeld feit B vervallen verklaard van 
het recht tot het besturen van motorvoer
tuigen van aile categorieen vermeld in art. 
1 K.B. 6/5/1988. Aangezien evenwel de 
Rechtbank verzuimd heeft de termijn te be
palen voor dewelke het verval van het recht 
tot sturen werd uitgesproken. Aangezien 
art. 38, § 1, van het K.B. van 16 maart 
1968 tot coordinatie van de wetten betref
fende de politie over het wegverkeer aan de 
rechter, ingeval van veroordeling wegens 
overtreding van onder meer art. 33 van de
zelfde wet, zijnde in casu punt B van de be
tichtingen, de mogelijkheid geeft tot het uit
spreken van een verval uit het recht tot 

(1) Zie: Cass., 8 juni 1982, (A. C., 1981-82, nr. 
587). 

besturen van een voertuig voor een duur 
van tenminste 8 dagen en ten hoogste 5 
jaar; dat door een verval uit te spreken zon
der de termijn ervan te bepalen het betref
fende vonnis op dit punt onwettig is en 
dient vernietigd te worden : 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel38, § 1, eerste lid, 1", van de Weg
verkeerswet, de rechter, bij veroorde
ling wegens overtreding van artikel 33 
van dezelfde wet, voor zover het mis
drijf aan het persoonlijk toedoen van 
de dader te wijten is, verval kan uit
spreken van het recht tot besturen van 
een voertuig, een luchtschip en het ge
leiden van een rijdier voor een duur 
van ten minste acht dagen en ten 
hoogste vijf jaar; 

Overwegende dat de rechters te de
zen verweerder wegens inbreuk op ar
tikel 33 van de Wegverkeerswet ver
oordelen tot een geldboete en, met 
toepassing van artikel 38, § 1, eerste 
lid, 1°, van dezelfde wet, verval uit
spreken "van het recht tot het bestu
ren van motorvoertuigen van aile ca
tegorieen vermeld in art. 1 K.B. 6 mei 
1988", zonder evenwel de duur er
van te bepalen; 

Dat zij zodoende artikel 38, § 1, eer
ste lid, van de Wegverkeerswet schen
den; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het verval van het 

recht te sturen, uitgesproken als straf, 
een bestanddeel is van de hoofdstraf, 
zodat de onwettigheid van de beslis
sing in verband met het verval van het 
recht te sturen de onwettigheid van de 
gehele veroordeling wegens de telast
legging B tot gevolg heeft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de telastlegging B; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Tonge
ren, zitting houdende in hoger be
roep. 
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27 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal. 

Nr. 336 

2e KAMER- 27 juni 1995 

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN- BE
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT 
HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT 
OPSCHORTING VAN UITSPRAAK- HOGER BE
ROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING- HERVORMING VAN DE BEROEPEN BE
SCHIKKING- ARREST VAN VERWIJZING. 

Voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk is 
het cassatieberoep dat v66r het eindarrest 
werd ingesteld tegen het arrest van de ha
mer van inbeschuldigingstelling waar
bij de beschikking van de raadkamer tot 
opschorting van uitspraak wordt her
vormd en de beklaagde naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen. (Artt. 
416 Sv. en 3, tweede lid, en 4, § 1, 
Probatiewet.) (1) 

(LOONTJENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0726.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 april1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling de beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent van 19 de
cember 1994, waarbij- met toepas
sing van de artikelen 3, tweede lid, en 
4, § 1, van de wet van 29 juni 1964 be
treffende de opschorting, het uitstel en 

(1) Zie: Cass., 1 juni 1994, A.R. nr. P.94.0577.F, 
A. C., 1994, nr. 278; 4 mei 1976, A. C., 1976, 911; 
2 okt. 1967, A. C., 1968, 160. 

de probatie- opschorting van uit
spraak van veroordeling was gelast, 
hervormt en eiser verwijst naar de 
Correctionele Rechtbank te Gent we
gens het hem ten laste gelegde wan
bedrijf van diefstal als loondienaar; 

Overwegende dat het arrest, dat 
geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil, een voorberei
dend arrest is en een arrest van on
derzoek; dat de voorziening, nu ze is 
ingesteld v66r het eindarrest, krach
tens artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering voorbarig, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de namens eiser ingediende 
memorie die niet de ontvankelijkheid 
van de voorziening betreft, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

27 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
De Roeck, Gent. 

Nr. 337 

ze KAMER- 27 juni 1995 

VOORLOPIGE HECHTENIS- REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING- HANDHAVING VAN DE HECH
TENIS- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE 
- ONTVANKELIJKHEID. 

Geen hager beroep staat open tegen de be
schikking waarbij de raadkamer, wan
neer zij bij het regelen van de rechtsple
ging de verdachte naar de correctionele 
rechtbank verwijst, diens voorlopige hech
tenis handhaaft. (Art. 26, § 3, Wet Voor
lopige Hechtenis.) (1) 

(1) Cass., 11 sept. 1991, A.R. nr. 9381 (A C., 
1991-92, nr. 17). 
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(POOLE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0761.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat ten aanzien van eiser door de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Antwerpen twee beschik- . 
kingen zijn gewezen op 23 mei 1995, 
de eerste die hem naar de correctio
nele rechtbank verwijst, de tweede die 
zijn voorlopige hechtenis handhaaft; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eisers 
hager beroep tegen de beschikking van 
verwijzing naar de correctionele recht-

. bank niet ontvankelijk wordt ver
, klaard: 

Overwegende dat deze beslissing, 
die geen uitspraak doet over een ge
schil inzake bevoegdheid, een voorbe
reidende beslissing en een beslissing 
van onderzoek is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf-
vordering; . 

Dat de voorziening, nu ze is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet ont
vankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eisers 
hager beroep tegen de beschikking van 
behoud van de voorlopige hechtenis 
niet ontvankelijk wordt verklaard : 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren dat "het hager beroep van 
een verdachte tegen zijn verdere aan
houding die het geval (lees : gevolg) is 

c, ; · van de beschikking tot verwijzing door 
de raadkamer naar de correctionele 
rechtbank, niet bij de wet voorzien is 
en bijgevolg niet ontvankelijk is"; 

Overwegende dat de substanWHe of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

27 juni 1995 - 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal. 

Nr. 338 

2e KAMER - 28 juni 1995 

SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO DEN 
- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWON
DINGEN EN OPZETTELIJK DODEN- VERZWA
RENDE OMSTANDIGHEID - BLIJVENDE AR
BEIDSONGESCHIKTHEID- GRAAD - INVLOED. 

De graad van de blijvende ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke ar
beid heeft geen invloed op het bestaan van 
de verzwarende omstandigheid van het 
misdrijf opzettelijk toebrengen van sla
gen en verwondingen; wanneer de rech
ter het feitelijk bestaan van die onge
schiktheid heeft vastgesteld. (Art. 400 Sw.) 

(GERETS, GOOVAERT T. HULEUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0162.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. ............. .. 
II. Op de voorziening van Hugo 

Goovaert, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering; 

2. waarbij hij wordt veroordeeld we
gens de telastlegging A1 : 

Over het middel : schending van arti
kel 400, eerste lid, van het StrafWetboek, 
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doordat de medebeklaagde Gerets in zijn 
conclusie betoogde "dat weliswaar de te
lastlegging van opzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen bewezen moest 
worden verklaard, maar dat de verzwa
rende omstandigheden van artikel 400 van 

· het Strafwetboek niet in aanmerking kun
nen worden genomen omdat : 1 • de door 
Huleux aangevoerde lichte blijvende ar
beidsongeschiktheid niet uitdrukkelijk is 
vastgesteld door de dokter Pol Dodinval, die 
door onderzoeksrechter Piron gevorderd 
was om Huleux medisch te onderzoeken; 
dat laatstgenoemde immers in zijn toelich
ting bij zijn conclusie het wenselijk acht te 
wachten tot de osteosynthetische prothese 
weggenomen is 'aangezien het niet uitge
sloten is dat zijn weliswaar matige pijn ten 
dele door die prothese is veroorzaakt', (en) 
slechts gewag maakt van een waarschijn
lijke matige maar blijvende stijfheid van de 
rechterenkel; zo zelfs indien er zou blij
ken dat er blijvende ongeschiktheid is tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid, de 
graad ervan te dezen te gering is om de 
door artikel 400 van het Strafwetboek ver
eiste blijvende ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid op te leve
ren"; dat het hof van beroep bij het 
bestreden arrest beslist dat de telastleg
ging A.1 ("opzettelijk toebrengen van sla
gen ofverwondingen aan Jacques Huleux, 
die, hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, 
hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij 
het volledig verlies van het gebruik van een 
orgaan, hetzij een zware verminking ten ge
volge hebben") zowel ten aanzien van ei
ser als ten aanzien van de medebeklaagde 
Gerets bewezen is, en eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van vier maand met 
uitstel gedurende drie jaar alsook tot een 
geldboete van 150 frank, vermeerderd met 
790 opdeciemen en aldus op 12.000 frank 
gebracht of tot een vervangende gevange
nisstrafvan acht dagen, op grond "dat de 
door de gerechtelijke deskundige erkende 
blijvende arbeidsongeschiktheid beves
tigd wordt door het bij het hof neergelegde 
medisch attest; dat de verzwarende om
standigheid, bedoeld in artikel 400, eer
ste lid, van het Strafwetboek bestaat, zo
dra de blijvende arbeidsongeschiktheid 
vaststaat, ongeacht de graad ervan; dat ge
let op die gegevens, de door de beklaagde 
Gerets aangevoerde middelen niet ter zake 
dienend zijn", 

terwijl de woorden "ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid" in 
artikel 400, eerste lid, van het Strafwet
boek dezelfde betekenis hebben als in het 

artikel 399, eerste lid; alleen de duur van 
de ongeschiktheid verschilt; artikel 399, 
eerste lid, van toepassing is bij tijdelijke on
geschiktheid, terwijl artikel400, eerste lid, 
van toepassing is bij blijvende ongeschikt
heid; het voor de toepassing van beide be
palingen is vereist dat de slagen of ver
wondingen een ongeschiktheid tot het 
verrichten van lichamelijke arbeid ten ge
volge hebben; uit de parlementaire voor
bereiding van het Strafwetboek met be
trekking tot artikel 399, eerste lid, blijkt 
dat de ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid "emstig moet wor
den opgevat",. dat ze "werkelijk" moet be
staan, niet "gering" mag zijn en dat een
voudige "hinder" geen ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid op
levert; de medebeklaagde Gerets betoogde 
dat een "waarschijnlijke matige maar blij
vende stijfheid van de rechter enkel" niet 
kan worden aangemerkt als de voor de toe
passing van artikel400, eerste lid, van het 
Strafwetboek vereiste blijvende ongeschikt
heid tot het verrichten van persoonlijke ar
beid, aangezien de graad van die onge
schiktheid "te gering" was; het bestreden 
arrest beslist dat "de door de beklaagde 
Gerets aangevoerde middelen niet ter
zake dienend zijn", op grond "dat de ver
zwarende omstandigheid bedoeld in arti
kel 400, eerste lid, van het Strafwetboek 
bestaat, zodra de blijvende arbeidsonge
schiktheid vaststaat, ongeacht de graad er
van"; het arrest aldus beslist dat, ook al 
hebben de slagen of verwondingen enkel 
een geringe blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van lichamelijke arbeid ten ge
volge, de verzwarende omstandigheid van 
artikel 400, eerste lid, van het Strafwet
boek bestaat; het arrest aldus die bepa
ling schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het geneeskundig verslag van 
25 juli 1990 "niet alleen melding 
maakt van een verplaatste breuk van 
de twee beenderen van de rechter en
kel, maar ook tal van kneuzingen over 
het hele lichaam; (. .. ) dat de door de 
gerechtelijke deskundige erkende blij
vende arbeidsongeschiktheid beves
tigd wordt door het bij het hof neer
gelegde medische attest"; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus het bestaan van een werkelijke 
ongeschiktheid hebben vastgesteld; dat 
uit de overweging volgens welke geen 
acht hoeft te worden geslagen op de 
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graad van ongeschiktheid blijkt dat, 
ook al is de ongeschiktheid reeel, de 
graad ervan geen invloed heeft op het 
bestaan van de verzwarende omstan
digheid; 

Dat het hof van beroep daaruit wet
tig heeft afgeleid dat het misdrijf be
wezen was aan de zijde van eiser; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

· 28 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 339 

1 e KAMER- 29 juni 1995 

1 o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- VER
WEERDERS - STAAT ALS VERWEERDER -
POSTDIENSTEN- OVERDRACHT VAN RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN - MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID- GRONDSLAG. 

2° POST- DE POST- INTERNATIONALE RE
GELING- POSTCOLLI - VERLIES -BEHOVING 
- BESCHADIGING- VERANTWOORDELIJK
HEID VAN RET BESTUUR VAN HERKOMST
VERPLICHTING TOT BETALING .VAN DE 
SCHULD. 

3° POST- DE POST- INTERNATIONALE RE
GELING- POSTCOLLI- VERLIES -BEHOVING 
- BESCHADIGING- NATION ALE MAATSCHAP
PIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN -AANSPRA
KELIJKHEID - PERKEN. 

1 o Het middel van niet-ontuankelijkheid dat 
het Groothertogdom Luxemburg had op
geworpen tegen de tegen dat land inge-

stelde voorziening en hieruit was afge
leid dat de exploitatie van de postdien,sten 
is opgedragen aan een zelfstandige open
bare instelling, kan niet worden aange
nomen, wanneer uit de stukken waarop 
het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt 
dat de rechten en verplichtingen van ver
weerder, na de uitspraak van het bestre
den arrest, aan een andere rechtsper
soon zijn overgedragen en verweerder voor 
het hofvan beroep geen geschil heeft op
geworpen, afgeleid uit het bestaan van zo
danige overdracht (1). 

2° Art. 43 van de Overeenkomst betref
fende de postcolli voert voor de jegens het 
slachtoffer verantwoordelijke besturen de 
internationaalrechtelijke verplichting in 
tot betaling van vergoeding in geval van 
verlies, beroving of beschadiging, nu het 
bepaalt dat, buiten het geval bedoeld in 
art. 39, § 8, die verplichting bij het be
stuur van herkomst ligt. (Overeenkomst 
betre:lfende de postcolli tot aanvulling 
van de akten van de Wereldpost
vereniging, herzien te Rio de Janeiro op 
26 okt. 1979.) 

3° De Nationale Maatschappij der Bel
gische Spoorwegen waaraan de uitvoe
ring van de dienst der postcolli in inter
nationale dienst is toevertrouwd, heeft het 
recht zich te beroepen op de beperking van 
de verantwoordelijkheid van de Post in 
geval van verlies, beroving of beschadi
ging van calli. (Art. 23 wet van 26 dec. 
1956 op de Postdienst; art. 39, 3°, Over
eenkomst betre:lfende de postcolli tot aan
vulling van de akten van de Wereldpost
vereniging, herzien te Rio de Janeiro op 
26 okt. 1979.) 

("LA SUISSE" VENN. NAAR ZWITSERS RECHT E.A. 
T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN, DE POST, GROOTHERTOGDOM 

LUXEMBURG) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0039.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 15 dec. 1959 (A.C., 1960, 345). 
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Over het door de Staat Groother
togdom Luxemburg tegen het cassatie
beroep opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid: een Luxemburgse 
wet van 10 augustus 1992, die op 1 
september 1992 van kracht is gewor
den, heeft een zelfstandige openbare 
instelling "Entreprise des Postes et 
Telecommunications" opgericht waar
aan de Staat de exploitatie van de 
postdiensten heeft opgedragen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat verweerders rechten en 
verplichtingen waarover het geschil 
loopt, na de uitspraak van het bestre
den arrest, zijn overgedragen aan een 
andere rechtspersoon; 

Overwegende dat verweerder voor 
het hof van beroep geen geschil heeft 
opgeworpen, afgeleid uit het bestaan 
van zodanige overdracht; dat hij der
halve dat geschil niet voor de eerste 
maal kan opwerpen voor het Hof; 

Dat derhalve het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

Wat het cassatieberoep betreft : 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel 18 van de wet van 26 december 1956 
op de postdienst en de artikelen 38, 39, 40, 
41 42, 43 en 44 van de Overeenkomst be
treffende de postcolli tot aanvulling van de 
akten van de Wereldpostvereniging, her
zien te Rio de Janeiro op 26 oktober 1979, 

doordat het arrest, in strijd met de uit
spraak van de eerste rechter, beslist dat de 
tweede verweerster het "Postbestuur was 
in de betekenis die hieraan gegeven wordt 
in de Overeenkomst betreffende de post
calli"; dat het vervolgens de tegen haar in
gestelde rechtsvordering ongegrond ver
klaart en aileen de eerste verweerster en de 
derde verweerder aansprakelijk acht op 
grond "dat artikel39 van de Overeenkomst 
betreffende de postcolli het beginsel van de 
verantwoordelijkheid van de Postbesturen 
in geval van verlies, beroving ofbeschadi
ging van colli invoert en de omvang van die 
verantwoordelijkheid bepaalt; dat artikel 43 
van voornoemde Overeenkomst bepaalt 
welk Postbestuur gehouden is tot vergoe
ding, terwijl artikel 42 aangeeft hoe de des
betreffende bijdragelast onder de post
besturen moet worden verdeeld; dat, 
krachtens voornoemde bepalingen en zon-

der dat er sprake is van enige passieve 
hoofdelijkheid tussen de onderscheiden 
Postbesturen, hoofdelijkheid waarover voor
noemde tekst met geen woord rept, het Be
stuur van herkomst in beginsel (behalve 
het geval bedoeld in artikel39, § 8, dat niet 
van toepassing is op de aan het hofvoor
gelegde zaak) gehouden is tot betaling van 
vergoeding en tot teruggave van taksen en 
rechten aan de rechthebbende, onder voor
behoud van het verhaalrecht dat tegen het 
verantwoordelijk Bestuur uitdrukkelijk aan 
dat Bestuur is toegekend; dat het te de
zen niet wordt betwist en niet kan wor
den betwist dat het Bestuur van herkomst 
dit van het Groothertogdom Luxemburg is", 

terwijl, zoals de eisers in hun conclusie 
voor het hof van beroep betoogden, de ar
tikelen 38 en 39 van de in het middel be
doelde Overeenkomst betreffende de Post
calli het beginsel van de verantwoorde~ 
lijkheid van alle betrokken Postbesturen 
invoeren en de omvang van die verant
woordelijkheid bepalen; artikel39.1 inzon
derheid bepaalt dat "de postbesturen ver
antwoordelijk zijn voor verlies, beroving of 
beschadiging van de colli, uitgezonderd in 
de bij artikel 40 voorziene gevallen"; ie
der betrokken Postbestuur aldus verant
,woordelijk kan zijn jegens het slachtof
Jer; de artikelen 42 en 43 van de 
Overeenkomst betreffende de postcolli ai
leen tot doel hebben het uiteindelijk be
drag van de vergoeding tussen de verschil
lende betrokken Postbesturen te verdelen, 
doch geenszins, in strijd met wat het ar
rest beslist, de rechten van het slachtof
fer beperken door hem enkel verhaalrecht 
te verlenen tegen het Bestuur van her
komst; het arrest bijgevolg, nu het de te
gen de tweede verweerster ingestelde 
rechtsvordering niet gegrond verklaart op 
de enkele grond dat zij niet ''het Post
bestuur van herkomst" was, de in het mid
del vermelde bepalingen van de Overeen
komst betreffende de postcolli schendt : 

Overwegende dat de artikelen 39 en 
42 van de Overeenkomst betre:ffende 
de postcolli tot aanvulling van de ak
ten van de Wereldpostvereniging, her
zien te Rio de Janeiro op 26 oktober 
1979, de beginselen van de verant
woordelijkheid van de postbesturen je
gens derden en onder elkaar vastleg
gen, doch geen betrekking hebben op 
de wijze van betaling van de vergoe
dingen; dat artikel 43 van de Over
eenkomst betre:ffende de postcolli in 
verband met de wijze van betaling aan 
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derden bepaalt dat "onder voorbe
houd van het verhaalrecht op het ver
antwoordelijk Bestuur, de verplich
ting tot betaling van vergoeding en 
teruggave van taksen en rechten, ligt 
hetzij bij het Bestuur van herkomst, 
hetzij bij het Bestuur van bestem
ming, in het geval bepaald bij arti
kel 39, § 8"; dat het arrest, zonder 
dienaangaande te worden bekritiseerd, 
vaststelt dat het geval van artikel 39, 
§ 8, te dezen niet van toepassing is; 

Overwegende dat de wetgever in ar
tikel 43 uitdrukkelijk de verplich
ting van de jegens het slachtoffer ver
antwoordelijke besturen tot betaling 
van vergoeding geregeld heeft, nu het 
bepaalt dat, buiten het geval bedoeld 
in artikel 39, § 8, dat die verplich
ting bij het bestuur van herkomst ligt; 

Dat het arrest beslist dat, krach
tens de artikelen 39, 42 en 43 van de 
Overeenkomst betreffende de post
colli, "zonder dat er sprake is van 
enige hoofdelijkheid ... , te dezen niet 
wordt betwist en niet kan worden be
twist dat het Bestuur van herkomst 
die van het Groothertogdom Luxem
burg is"; dat derhalve het arrest 
waarin wordt beslist dat de eisers ten 
onrechte de betaling van de vergoe
ding vorderen van De Post die niet het 
bestuur van herkomst is, naar recht is 
verantwoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vijfde middel : schending van de 
artikelen 1101, 1121, 1134, 1135, 1142, 
1146, 1147, 1165, 1245, 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, artikel192 van 
het koninklijk besluit van 12 januari 1970 
houdende reglementering van de post
dienst, gewijzigd bij artikel2, § 3, van het 
koninklijk besluit van 19 december 1975, 
alsook schending van artikel 39.3 van de 
Overeenkomst betreffende de postcolli tot 
aanvulling van de Akten van de Wereld
postvereniging, herzien te Rio de Janeiro op 
26 oktober 1979, 

doordat het arrest vaststelt dat de eer
ste verweerster het litigieuze vervoer niet 
had verricht in de hoedanigheid van Post
bestuur als bedoeld in de Overeenkomst be
treffende de postcoili, maar in de hoeda
nigheid van uitvoeringsagent van de tweede 

verweerster en het de eerste verweerster in 
beginsel verantwoordelijk acht jegens de in 
de rechten van het slachtoffer gesubro
geerde eisers, maar die verantwoordelijk
heid beperkt tot het maximum bepaald bij 
artikel39.3 van de Overeenkomst betref
fende de postcolli, 

terwijl de agent die een der contrac
tanten in zijn plaats stelt voor de uitvoe
ring van het contract aileen verantwoor
delijk is als is aangetoond dat hij door zijn 
fout niet aan een contractuele verbinte
nis tekortgekomen is, maar aan de alge
mene plicht tot voorzichtigheid en op voor
waarde dat die fout een andere schade 
heeft veroorzaakt dan die welke voort
vloeit uit wanprestatie; daaruit volgt dat, 
ook al valt de door de agent uitgevoerde 
verbintenis onder een beding dat de ver
antwoordelijkheid van degene die hem met 
de uitvoering heeft belast beperkt of hem 
ervan ontslaat, de agent zich in geen ge
val op dat beding kan beroepen, als hij door 
het slachtoffer verantwoordelijk wordt ge
steld; hij immers aileen verantwoordelijk 
kan worden gesteld voor zover bewezen is 
dat hij een fout heeft begaan die geen ver
band houdt met die verbintenis en bijge
volg met de daarop toepasselijke beper
king of vrijsteiling van verantwoordelijk
heid; het arrest bijgevolg, nu het de 
beperking bedoeld in artikel39.3 van de 
Overeenkomst betreffende de postcoili toe
passelijk acht op de verantwoordelijkheid 
van de eerste verweerster, ofschoon zij en
kel in de zaak betrokken is op grond van 
fouten begaan in haar hoedanigheid van 
uitvoeringsagent van de tweede ver
weerster, de in het middel vermelde wet
telijke bepalingen schendt : 

Overwegende, enerzijds, dat krach
tens artikel 192 van het koninklijk be
sluit van 12 januari 1970 houdende re
glementering van de postdienst de 
uitvoering van de dienst der postcolli 
in internationale dienst is toever
trouwd aan de eerste verweerster; 

Dat, krachtens artikel 23 van de wet 
van 26 december 1956 op de Post
dienst, ''buiten de hiervoren voorziene 
gevallen het Bestuur der posterijen 
niet aansprakelijk is voor opgedra
gen diensten. Dit geldt mede voor hen 
die aan dat Bestuur hun medewer
king verlenen"; dat de vervoerder die 
De Post inschakelt voor de uitvoe
ring van haar verbintenissen zich 
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rechtsgeldig kan beroepen op de be
perkingen van de verantwoordelijk
heid van De Post in de zaken waarin 
tegen hem een rechtsvordering tot 
vaststelling van zijn verantwoorde
lijkheid wordt ingesteld; 

Dat de eerste verweerster derhalve 
het recht heeft zich te beroepen op 
voormeld artikel 23 van de wet van 26 
december 1956; 

Overwegende, anderzijds, dat lui
dens artikel 3 van de Overeenkomst 
betreffende de postcolli "elk land waar
van het Postbestuur zich niet gelast 
met het vervoer van colli en dat tot de 
Overeenkomst toetreedt, de bepalin
gen ervan mag doen naleven door de 
vervoerondernemingen (. .. ) 2• Het 
Postbestuur van dat land met de 
vervoerondernemingen dient over
een te komen omtrent de volledige uit
voering, door deze laatsten, van al de 
bepalingen van de Overeenkomst (. .. )"; 

Dat, krachtens die bepaling, de eer
ste verweerster het recht heeft zich te 
beroepen op de beperking van verant
woordelijkheid bedoeld in artikel 39.3. 
van de Overeenkomst; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

29 juni 1995 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van 
Ommeslaghe, De Gryse, Simont. 

Nr. 340 

1 e KAMER - 29 juni 1995 

1° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA
KEN- CASSATIEBEROEP- VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST
ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT

MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE. 

1 o De door de eiser in cassatie ingediende 
vordering tot bindendverklaring van het 
arrest is niet ontvankelijk wanneer die ei
ser niet doet blijken van enig belang om 
het arrest bindend te doen verklaren voor 
de tot tussenkomst opgeroepen partij; 
zulks is het geval met de verzekeraar die 
zijn verzekerde tot bindendverklaring van 
het arrest oproept, als het cassatieberoep 
alleen is gericht tegen het bestreden ar
rest, in zoverre dit de door de verzeke
ringsmakelaar tegen de verzekeraar in
gestelde vordering tot vrijwaring gegrond 
verklaart (1). (Art. 15 Ger.W.) 

2° Wanneer schade is veroorzaakt door sa
menlopende fouten, waaronder die van de 
getroffene, mag de andere schade
verwekker niet worden veroordeeld om de 
gelaedeerde volledig te vergoeden (2). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(AXA BELGIUM N.V: 
T. VAN DE MAELE T.A.V: RADELET) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0393.F) 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1983 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld : 1. met verwijzing naar de uiteen
zetting van de feiten door de eerste rech
ter, "dat (Radelet, tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij), bij (ei
seres), door bemiddeling van de make
laar Van De Maele (verweerder), een 
"omnium"-polis, nummer 1/136.403, tot 
dekking van zijn BMW 318 i, met ingang 
van 17 september 1985, had afgesloten; dat 
(Radelet) (verweerder) op 17 (lees : 11 
maart 1987) wegens herstellingen aan dat 
voertuig meedeelde dat hij dat voertuig had 
vervangen door een Mercedes 190E, die hij 

(1) Cass., 13 jan. 1978 {A. C., 1978, 576). 

(2) Cass., 26 maart 1992, A.R. nr. 9260 (A. C., 
1991-92, nr. 399). 
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met aankoopoptie in bruikleen had gekre
gen, en hem vroeg om dat voertuig bij (ei
seres) als vervangingsvoertuig te laten dek
ken; dat (verweerder) in een brief van 19 
maart 1987, aan (eiseres) het volgende 
schreef: "polis 136.403. Vermits het ver
zekerde voertuig wegens een ongeval niet 
kan rijden, de verzekerde een Mercedes ( ... ) 
van 1985 ( ... ) in bruikleen heeft gekre
gen, waarop hij zijn nummerplaten heeft 
geplaatst"; ( ... ) dat ( Radelet) op 1 april 
1987 bij de politie van Willebroek klacht in
diende wegens diefstal de vorige dag, of de
zelfde dag, gedurende de nacht, van die 
Mercedes ( ... ); dat het opsporingsonder
zoek nopens die diefstal werd geseponeerd; 
dat (verweerder) op het vereiste formu
lier aangifte deed van de diefstal aan (ei
seres); dat (eiseres) bij brief van 9 (lees 7) 
april1987 (aan verweerder) weigerde dek
king te verlenen, op grond dat volgens de 
polis het tarief van 1977 diende te wor
den toegepast, zodat de dekking van het op
gegeven voertuig was beperkt en dus niet 
kon worden uitgebreid tot het vervangings
voertuig; dat (verweerder) het standpunt 
van (eiseres) omstandig betwistte in zijn 
brieven van 9 en 17 april 1987 (de laat
ste brief na een onderhoud met de direc
tie), maar dat (eiseres) verder bleefweige
ren"; 2. dat Radelet eiseres en verweerder 
heeft gedagvaard tot betaling van de 
waarde van de gestolen Mercedes; dat ver
weerder voor de eerste rechter tegen eise
res een tussenvordering tot vrijwaring heeft 
ingesteld, en na te hebben beslist 1. dat de 
vordering van Radelet tegen eiseres niet ge
grond is, om de redenen dat Radelet "niet 
bewijst dat het voertuig rechtsgeldig was 
verzekerd" en dat Radelet "geen middel 
aanvoert volgens hetwelk de verzekeraar 
eventueel een fout zou hebben begaan"; 2. 
dat de vordering van Radelet tegen ver
weerder "in beginsel" gegrond is, om de re
denen dat "verweerder" meer dan een con
tractuel~ fout heeft begaan; dat hij niet 
reeds op 11 maart 1987 aan de omnium
verzekeraar gevraagd heeft dat de dek
king zou worden uitgebreid; dat hij zijn 
client niet verwittigd heeft dat het 
vervangingsvoertuig aileen verzekerd was 
als (eiseres) ermee instemde dekking te ver
lenen; dat hij zijn client dus op een dwaal
spoor heeft gebracht; dat hij bovendien er 
niet aan gedacht heeft per telefoon of op 
enige andere vlugge manier te weten te ko
men of de verzekeraar het risico wilde dek
ken"; en 3. dat de schade die zowel Rade
let als verweerder hebben geleden "in ieder 
geval bestaat in het verlies van een moge
lijkheid om een gestolen voertuig omnium 

te verzekeren", de vordering waarbij ver
weerder vroeg eiseres te veroordelen om 
hem te vrijwaren "voor elke veroordeling 
die te zijnen laste kon worden uitgespro
ken" ten gunste van Radelet gegrond ver
klaart, om de redenen "dat (verweerder) 
aan (eiseres) verwijt dat zij niet te goe
der trouw heeft gehandeld omdat ze niet 
heeft geantwoord op zijn verzekerings
aanvraag en haar dekking heeft gewei
gerd 20 dagen na de dekkingsaanvraag en 
7 dagen nadat het schadegeval zich had 
voorgedaan; dat zelfs, gesteld dat de ver
zekeraar eerst 's maandags op 23 maart 
1987 de door hem op 20 maart 1987 ont
vangen dekkingsaanvraag, hij, gelet op de 
bewoordingen van die aanvraag, (verweer
der) niet in de waan kon laten dater dek
king was verleend, zodat hij daardoor de 
gelegenheid niet had het voertuig door een 
andere verzekeraar te laten dekken; dat, 
hoewel, gezien de bijzonderheden van de 
toepasselijke verzekeringsovereenkomst, 
niet voldoende naar recht is bewezen dat 
(eiseres) stilzwijgend had aanvaard dek
king te verlenen en dat zij zich eerst be
dacht heeft nadat het schadegeval zich had 
voorgedaan, evenwel vaststaat dat zij, ver
mits zij eerst heeft geantwoord op 7 april 
1987, te weten 19 dagen nadat zij de 
dekkingsaanvraag had ontvangen, een fout 
heeft begaan die niet zou zijn begaan door 
een verzekeraar, die gewoon tracht te ver
mijden dat een ander schade lijdt; dat de 
onverantwoorde en ongewone vertraging 
waarmee de verzekeraar een beslissing 
heeft genomen, aan (verweerder) stellig 
schade heeft berokkend, ook al had deze 
niet zo spoedig mogelijk het nodige ge
daan; dat (eiseres)) in ieder geval aan (ver
weerder) een mogelijkheid had ontnomen 
om voor zijn client dekking te verkrijgen", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, het slachtoffer van een schade 
niet de volledige vergoeding ervan kan ver
krijgen ten laste van de dader van een fout 
in oorspronkelijk verband met de schade, 
tenzij hijzelf geen enkele fout heeft be
gaan die aan de oorsprong van zijn schade 
ligt; te dezen, het arrest vaststelt dat de 
schade van Radelet en van verweerder be
staat in het verlies van een mogelijkheid 
om voor het gestolen voertuig een 
verzekeringsdekking te verkrijgen; uit de 
redenen van het arrest blijkt dat die schade 
te wijten is zowel aan de fouten van ver
weerder, die getalmd heeft met de aan
vraag om de dekking tot het vervangings
voertuig uit te breiden, zijn client op een 
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dwaalspoor heeft gehracht nopens de dek
king van het vervangingsvoertuig en er niet 
aan gedacht heeft na te gaan of eiseres er
mee instemde het risico te dekken (rede
nen waarhij het arrest de rechtsvorde
ring van Radelet tegen verweerder "in 
heginsel" gegrond verklaart), als aan de 
fout van eiseres, wegens de "onverant
woorde en ongewone vertraging van de ver
zekeraar om een heslissing te nemen"; het 
arrest, dat vaststelt dat verweerder "niet zo 
spoedig mogelijk het nodige had gedaan" en 
dat hij fouten heeft hegaan die zowel aan 
zijn client als aan hemzelf een mogelijk
heid had ontnomen om voor het gestolen 
voertuig dekking te verkrijgen, eiseres er
toe verplicht de schade die verweerder we
gens het verlies van die mogelijkheid lijdt, 
volledig te vergoeden; dat het aldus de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wethoek schendt; 

tweede onderdeel, krachtens de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, wanneer schade veroorzaakt wordt 
door de samenlopende fouten van twee da
ders, de rechter niet kan heslissen dat de 
schadevergoeding definitief en volledig ten 
laste valt van een van heiden en de an
dere niet kan vrijstellen van enige ver
plichting om de schade mede te herstel
len, tenzij de rechter vaststelt dat er een 
contractuele of wettelijke verplichting tot 
vrijwaring hestaat; huiten dat geval, de 
rechter het heroep van een van de scha
deveroorzakers tegen de andere niet ge
grond kan verklaren; te dezen, het arrest, 
doordat het de vordering tot vrijwaring die 
verweerder op grond van de artikelen 1382 
en 1383 tegen eiseres heeft ingesteld, ge
grond verklaart, heslist dat de vergoe
ding van de schade van Radelet definitief 
en volledig ten laste valt van eiseres; uit de 
vaststellingen van het arrest nochtans 
hlijkt dat de schade van Radelet, name
lijk het feit dat hij een mogelijkheid ver
liest om dekking te verkrijgen voor het ge
stolen voertuig, te wijten is zowel aan de 
fout van verweerder die niet zo spoedig mo
gelijk het nodige heeft gedaan" (hij heeft ge
talmd met de aanvraag om de dekking uit 
te hreiden tot het vervangingsvoertuig, 
heeft zijn client op een dwaalspoor ge
hracht nopens de dekking van het 
vervangingsvoertuig en heeft er niet aan 
gedacht nate gaan of eiseres ermee in
stemde het risico te dekken), als aan de 
fout van eiseres, wegens haar "onverant
woorde en ongewone vertraging om een he
slissing te nemen"; het arrest niet vast
stelt dat eiseres jegens verweerder een 
contractuele of wettelijke verplichting tot 

vrijwaring had; het arrest, doordat het ver
weerders vordering tot vrijwaring tegen ei
seres in haar geheel gegrond verklaart, ei
seres verplicht om de schade van Radelet 
definitief en volledig te vergoeden; het ar
rest aldus de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt: 

I. Wat de vordering tot bindend
verklaring van het arrest voor Rade
let betreft : 

Over de grond van niet-ontvan
kelijkheid die is opgeworpen door 
Radelet, de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij: de vor
dering is zonder belang; 

Overwegende dat het cassatieberoep 
niet is gericht tegen de beslissing op de 
door Radelet tegen eiseres ingestelde 
hoofdvordering; dat het uitsluitend is 
gericht tegen de beslissing van het ar
rest waarbij de vordering tot vrijwa
ring van de verweerder Van de Maele 
tegen eiseres gegrond is verklaard; 

Dat niet blijkt dat eiseres er be
lang bij heeft het arrest voor Rade
let bindend te doen verklaren; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid dient te worden aangeno
men; 

II. Over het middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat "de schade in ieder geval be
staat in het verlies van een mogelijk
heid om een gestolen voertuig omnium 
te verzekeren" en dat die schade te 
wijten is aan de fouten die verweer
der en eiseres hebben begaan; dat het 
dienaangaande erop wijst "dat de on
verantwoorde en ongewone vertra
ging van de verzekeraar om een be
slissing te nemen, aan de makelaar 
(verweerder) stellig schade heeft be
rokkend, ook al heeft deze zelf niet zo 
spoedig mogelijk het nodige gedaan"; 

Dat het arrest dat eiseres ertoe ver
plicht de schade van verweerder 
volledig te vergoeden, de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 
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Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet op de door verweerder te
gen eiseres ingestelde vordering tot 
vrijwaring; verwerpt de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiseres in de kosten van de 
oproeping tot bindendverklaring van 
het arrest; houdt het overige van de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

29 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslagge
ver : de h. Parmentier - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Hutzler. 
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1 e KAMER - 29 juni 1995 

NIEUWE VORDERING- HEROPENING VAN 

HETDEBAT. 

Na heropening van het debat is een nieuwe 
vordering niet ontvankelijk, indien zij bui
ten het onderwerp valt van de heropening, 
zoals dit door de rechter werd bepaald (1). 
(Artt. 775, eerste lid, en 807 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 23 dec. 1976 (A. C., 1977, 462); Ge
rechtelijk Recht, Artikelsgewijze commentaar, 
Brugge, Kluwer, art. 775, nr. 2; P. RouARD, Traite 
elementaire de droit judiciaire prive Ill, Brus
sel, Bruylant, 1977,blz. 233, nr. 292; G. DELE
VAL, La loi du 3 am1t 1992, in Le droitjudiciaire 
renove, Brussel, Kluwer, 1992, nr. 109, voet
noot 16. 

(FANIEL T. EL BIDADI, BOUCHKI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0407.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 maart 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 774 tot 776, 1138, 2°, 807 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, op vorde
ringen die bij een op tegenspraak gena
men conclusie waren ingesteld tot veroor
deling van de verwerende partijen om een 
strafbeding en een dagelijkse vergoeding te 
betalen wegens niet-teruggave van een 
handelszaak waarvan de eigendom het 
voorwerp van het geschil was, weigert over 
die vorderingen uitspraak te doen, op grond 
dat zij vallen buiten het voorwerp van het 
vonnis tot heropening van de debatten, 

terwijl een vordering die voor de rech
ter aanhangig is, uitgebreid kan worden bij 
nieuwe conclusies die berusten op een akte 
of een feit dat in de dagvaarding is aan
gevoerd; zulks het geval was met de con
clusie die eiser na de heropening van de de
batten had genomen; noch uit de artikelen 
774 tot 776 van het Gerechtelijk Wetboek, 
noch uit enige andere wetsbepaling volgt 
dat artikel807, waarbij die uitbreiding van 
de vordering wordt toegestaan, niet meer 
van toepassing is wanneer de rechter een 
heropening van de debatten heeft bevo
len; daaruit dient te worden afgeleid dat de 
partijen van het nieuwe debat gebruik kun
nen maken om nieuwe vorderingen in te 
stellen; het bestreden vonnis derhalve niet 
naar recht heeft kunnen weigeren over de 
nieuwe vorderingen uitspraak te doen op 
grand dat die vorderingen geen verband 
hielden met het voorwerp van de bij het 
vonnis van 26 januari 1993 bevolen her
opening van de debatten : 

Overwegende dat de rechtbank van 
hoger beroep, bij vonnis van 26 ja
nuari 1993, het hoofdberoep van de 
verweerders om eigenaar te worden 
verklaard van de litigieuze handels
zaak ontvankelijk maar ongegrond had 
verklaard, en, op incidenteel beroep 
van eiser, de verweerders had veroor-



694 HOF VAN CASSATIE Nr. 342 

deeld om het bedrag van 806.400 
frank vervallen op 31 januari 1993 en 
van 38.400 frank als strafbeding, plus 
de interest te betalen; dat hij de her
opening van de debatten had bevo
len enkel om de partijen in staat te 
stellen uitleg te geven over het nut van 
het door eiser gevraagde deskundi
genonderzoek betreffende de waarde 
van het nog bestaande materiaal in de 
litigieuze handelszaak en betreffende 
het ontbrekende of beschadigde ma
teriaal; 

Overwegende dat eiser, bij de in het 
middel bedoelde conclusie, na herope
ning van de de batten, een dagelijkse 
vergoeding voor het gebruik zonder ti
tel of recht van de handelszaak vor
derde vanaf 1 februari 1993, alsmede 
een bedrag van 590.000 frank als 
strafbeding; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 775, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de rechter door de her
opening van de debatten de partijen 
kan horen over het door hem bepaalde 
onderwerp; 

Dat de rechtbank, door de nieuwe 
vorderingen van eiser af te wijzen op 
de niet betwiste grond dat het geschil 
bij vonnis van 26 januari 1993 was be
slecht, behalve wat het verzoek om een 
deskundigenonderzoek betreft, en door 
aldus, impliciet maar zeker, te oorde
len dat de nieuwe vorderingen geen 
verband hielden met dat verzoek om 
een deskundigenonderzoek, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
niet heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 juni 1995- 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 

conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Van Heeke. 

Nr. 342 

1 e KAMER - 29 juni 1995 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR· 
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTEBEVOEGDHEID-KORTGEDING---ECHT
SCHEIDINGSGEDING - VOORLOPIGE MAAT
REGELEN. 

2° KORT GEDING- ECHTSCHEIDINGS
GEDING- VOORLOPIGE MAATREGELEN- BE
VOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK, RECHTSPREKEND IN KORT GE
DING- VEREISTEN. 

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATRE
GELEN- VOORZITTER VAN DE RECHTBANK, 
RECHTSPREKEND IN KORT GEDING - BE
VOEGDHEID- VEREISTEN. 

1°,2° en 3° Dringende noodzaak wordt ver
moed en de rechter in kort geding be
hoeft die dringende noodzaak niet te on
derzoeken in alle gevallen waarin hij bij 
de wet uitdrukkelijk wordt aangewezen 
om kennis te nemen van problemen die 
zich tijdens bepaalde procedures kun
nen voordoen, met name i. v.m. de voor
lopige maatregelen in een echtscheidings
geding (1). (Art. 1280 Ger.W.) 

(M .. T.B ... ) 

(A.R. nr. C.94.0458.F ) 

29 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - V erslag
gever : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Draps. 

(1) Zie Cass., 5 jan. 1978 (A. C., 1978, 533) met 
de voetnoot; P. MARcHAL, Les referes, Rep. not., 
XV, bd .. XXIV, nrs. 23 en 162; R.P.D.B., v 0 Re
feres, nrs. 35 en 38. 
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Nr. 343 

1 e KAMER - 30 juni 1995 

1 o HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - ONDERVERHURING EN HUUR
OVERDRACHT- ONDERVERHURING- OVER
EENKOMST- AARD. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - ONDERVERHURING EN HUUR
OVERDRACHT- ONDERHUUROVEREENKOMST 
- VEREISTEN- VERHOUDING TUSSEN PAR
TIJEN - ONTSTAAN VAN RECHTEN VAN 
HOOFDHUURDER- GEVOLG. 

3o HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - ONDERVERHURING EN HUUR
OVERDRACHT- ONDERVERHURING- EER
STE VERHUURDER GEEN HOOFDHUURDER BIJ 
SLUITEN VAN DE ONDERHUUROVEREENKOMST 
-GEVOLG. 

1 o De onderhuur is een zelfstandige huur 
die onderscheiden is van de hoofdhuur 
(1). 

2° Het bestaan van een onderhuur vereist 
niet dat de in de onderhuurovereenkomst 
verleende rechten door de hoofdhuurder 
zijn verkregen in de hoofdhuur
overeenkomst. (Art. 11, II, derde lid, 
Handelshuurwet.) 

3° De onderhuur kan ook bestaan in het ge
val dat de oorspronkelijke verhuurder 
slechts na zijn overeenkomst met de oor
spronkelijke huurder hoofdhuurder 
wordt. (Art. 11, II, derde lid, Handels
huurwet.) 

(BAKKERIJ SINT AUBERTUS B.V.B.A. 
T. IMMOGROEP JOYE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0396.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 mei 1994 in hoger be-

(1) Zie H. DE PAGE, Traite elementaire de droit 
civil belge, rv, 1972, blz. 742,743, nr. 717. 

M. LAHAYE en J. VANKERCKHOVE, Le Louage des 
choses, Les baux en general, in Les Novelles, Droit 
Civil, t. Vl, I, blz. 162, nr. 275. A. PAUWELS, 
"Handelshuur, art. 11", in Commentaar Bijzon
dere Overeenkomsten. 

roep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 149 van de ge
coordineerde Grondwet van 17 februari 
1994, voor zoveel als nodig 97 van de 
Grondwet v66r deze coordinatie, 1134, 17 43 
van het Burgerlijk Wetboek, 11, inzonder
heid II, derde lid van de Wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds, zoals gewijzigd bij artikel 1, 
3" van de Wet van 29 juni 1955, die hoek 
III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling Ilbis 
van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg in de bestreden beslissing voor recht 
zegt dat de huurovereenkomst tussen 
tweede verweerster en eiseres een eind 
nam of in elk geval zou nemen op 31 mei 
1991, eiseres veroordeelt tot het betalen 
aan tweede verweerster van een bedrag van 
182.379,- frank, vermeerderd met de ge
rechtelijke intresten vanaf 14 juni 1991 en 
voor het overige het eerste vonnis beves
tigt, op grond van de volgende overwegin
gen: 

"3.1.1. Wat de eerste beroepsgrief be
treft dient inderdaad vastgesteld te wor
den dater een verhuring kon zijn aan (ei
seres) met ingang van 1 juni 1982, vermits 
verhuurster Agence du Cocq toen onbe
twist door de eigenares Immo Ideal PVBA 
(volgens (verweerster) de promotor) toege
laten werd om te verhuren. 

3.1.2. Uit stuk 2 van (verweersters) (af
schrift akte Buitengewone algemene ver
gadering N.V. Joye Company dd. 9 decem
ber 1988) blijkt op het 'vierde blad' recto 
(214) onder 'eigendomsoorsprong' dat 'dit on
roerend goed ... de inbrengende vennoot
schap (Immogroep Joye N.V.) ... in volle ei
gendom toebehoort om het verkregen te 
hebben door aankoop jegens de personen
vennootschap 'Immo Ideal' te De haan ... 
blijkens akte verkoop uit de hand ... op 23 
november 1982'. 

3.1.3. Hoe de relatie tussen deze N.V. 
Ideal en PVBAAgence du Cocq welke het 
goed aan (eiseres) verhuurde vanaf 1 juni 
1982 (geregistreerd contract stuk 4/1 (ei
seres) was doet hier eigenlijk niets ter zake. 
Het is (verweerster) sub 1 die vanAgence 
du Cocq PVBA op 23 november 1982 ver
kreeg dat deze eeh huurovereenkomst aan
ging (stuk 1 van (verweerster). 

3.1.4. Aldus blijkt thans dat de eerste 
rechter niet kon stellen dat (eiseres) in de 
periode tussen 1 juni 1982 en de datum 23 
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november 1992 (verkoop van het goed en 
van de huurovereenkomst tussen zelfde 
PVBAAgence du Cocq en N.V. Immo Joye) 
'genoemd gehuurde goed heeft bezet zon
der de hoedanigheid te hebben van huur
ster' vermits nergens blijkt, noch wordt 
voorgehouden, dat Agence du Cocq geen 
recht zou hebben gehad om per 1 juni 1982 
te verhuren. 

3.1.5. De eerste beroepsgrief is dus ge
grond. 

( ... ) 
3.2.1. De tweede beroepsgriefbetreft de 

vaststelling door de eerste rechter dat geen 
bewijs van aangetekende verzending van de 
aanvraag handelshuurhernieuwing door (ei
seres) aan N.V. Joye Company op 11 juli 
1990 zou voorliggen : er moet uit het ver
zoekschrift hoger beroep blz. 2, in fine van 
de tweede alinea worden begrepen dat dit 
afgiftebewijs 'op eerste verzoek kon wor
den voorgelegd' ... maar dus niet a an de 
eerste rechter voorlag ! 

3.2.2. Feit is dat dit bewijs nr. 508 van 
postkantoor Oostende 6, stempelAmet da
tum 12 juli 1990 voorligt en (verweerster) 
sub 2 op zich niet betwist dat zij aldus de 
brief zelf (stuk 1 (eiseres) heeft ontvan
gen. 

3.2.2. Ret bewijs is dus geleverd dat deze 
aanvraag op 12 juli 1990 aangetekend is 
toegestuurd aan (verweerster) sub 2. 

(. .. ) 
3.3.1. Met deze gegevens dient te wor

den onderzocht in hoeverre (eiseres) op die 
datum nog tijdig een aanvraag handels
huurhernieuwing kon doen (wat (ver
weerster) sub 2 ontkende in haar oorspron
kelijke vordering in dagvaarding van 17 
december 1990) en dus wanneer de huur
periode van (eiseres) ten einde liep : 

-30 mei 1991 zoals (eiseres) nog steeds 
voorhoudt in haar verzoekschrift houdende 
hoger beroep (blz. 2, derde alinea in fine) en 
ook door (verweerster) sub 2 in de dag
vaarding dd. 17 december 1990) 

I 
- ... of 15 november 1991 zoals ... de eer

ste rechter aannam. 
3.2.2. In dit verband dient ook oog te heb

ben gehad voor de oorspronkelijke eerste 
vordering, ingesteld door (verweerster) sub 
1 in de dagvaarding van 29 april 1985, 
waarin deze als toenmalige eiseres (sinds 
23 november 1982) stelt dat (eiseres) recht
streeks huurster was geworden van haar 
na de ontbinding van de hoofdhuur van 23 
november 1982 bij vonnis van 18 februari 
1985. 

3.3.3. Vermits hoger reeds is aangeno
men dat (eiseres) niet zonder recht of ti
tel het huurgoed bezette sinds 1 juni 1982 
en toevallig haar oorspronkelijke verhuur
ster Agence du Cocq PVBA met ingang van 
15 november 1982 omtrent zelfde onroe
rend goed hoofdhuurster was geworden, 
blijkt er geen enkel bezwaar te kunnen be
staan om, bij beeindiging van deze hoofd
huur ingevolge vonnis van 18 februari 1985 
(eiseres), sinds enige tijd 'onderhuurster' ge
zien Agence du Cocq PVBA hoofdhuurster 
was, rechtstreeks huurster te beschou
wen van de eigenares, toen (verweerster) 
sub 1., dit ingevolge artikelll, II, derde lid 
van de Wet Handelshuur. 

3.3.4. Volgens de oorspronkelijke gere
gistreerde huurovereenkomst van (eise
res) tegenover Agence du Cocq PVBA dd. 1 
juni 1982 (stuk 4/1 van (eiseres) liep deze 
verhuring tot 31 mei 1991 (artikel 6 van 
deze overeenkomst). 

3.3.5. Nu overeenkomstig artikelll, II, 
3e lid van de wet op de handelshuur wordt 
aangenomen dat (eiseres) rechtstreeks 
huurster van Immogroep Joye N.V. was ge
worden, blijken (eiseres) en (verweerster) 
als toenmalige eigenares-verhuurster het 
na het vonnis van 18 februari 1985 niet 
eens te zijn geworden over de voorwaar
den waaronder zij met elkaar verbonden 
waren, vermits (verweerster) sub 1 op 29 
april 1985 met dat doel een dagvaarding 
liet betekenen en (eiseres) deze vordering 
(voornamelijk de gevraagde verhoogde 
huurprijs) ongegrond achtte. 

3.3.6. De eerste rechter diende dus deze 
voorwaarden te bepalen doch hoger werd 
door huidige rechtbank, rechtdoende op de 
eerste beroepsgrief, reeds aangenomen dat 
(eiseres) wel huurrechten had tussen 1 juni 
en 15 november 1982 zodat alsdan ook haar 
huurovereenkomst liep. 

3.3.7. Op het ogenblik van deze dagvaar
ding (29 april1985) is er door (eiseres) als 
huurster geen aanspraak op huurrechten 
tot 15 november 1991 : zij stelt in haar eer
ste conclusie voor de eerste rechter neer
gelegd op 2 april 1986, 2e blz. tweede ali
nea, dat zij huurrechten heeft sinds 1 juni 
1982, dus volgens haar overeenkomst met 
Agence du Cocq PVBA, dus tot 31 mei 
1991, en zij houdt dit volin het verzoek
schrift houdende hoger beroep. 

3.3.8. Er dient dus te worden bepaald dat 
(eiseres) wel rechtstreeks huurster was ge
worden van eerste (verweerster) ingevolge 
het vonnis van 18 februari 1985, doch on
der de voorwaarde dat haar huurrechten 
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liepen tot 31 mei 1991 vermits zij op niet 
meer aanspraak maakte. 

3.3.9. vermits (eiseres) niet voorhield dat 
zij in de overeenkomstig artikel14 van de 
Wet op de Handelshuur geldige periode (de
cember 1989,januari 1990 offebruari 1990) 
een aanvraag handelshuurhernieuwing had 
verricht, is er geen handelshuur
hernieuwing omtrent haar aldus verde
digde huurrechten bekomen en eindigde op 
31 mei 1991 de huur. 

3.3.10. Artikel14, derde en dus voor
laatste alinea, stelt wel dat indien de van 
het recht op hernieuwing vervallen huur
ster in het gehuurde goed blijft, een nieuwe 
huur van onbepaalde duur tot stand komt, 
doch ondertussen was reeds de tweede in
leidende dagvaarding ten verzoeke van 
tweede (verweerster) betekend ten einde 
vast te stellen dat (eiseres) geen recht op 
huurhernieuwing had, welke vordering dus 
gegrond blijkt, en dus het tweede deel van 
de tweede beroepsgriefvan (eiseres) (ver
zoekschrift hoger beroep blz. 2, derde ali
nea) gegrond maakt. 

( ... ) 
3.4.1. Blijft de bepaling van de andere 

huurvoorwaarden gevolg aan de ontbin
ding van de hoofdhuur, in het bijzonder de 
huurprijs. 

3.4.2. Op dat punt kon (eiseres) haar 
gunstiger basishuurprijs van 75.000 fr. per 
jaar niet aanhouden tegenover (ver
weerster) sub 1 als koopster, vermits de 
verkoop reeds sinds 23 november 1982 was 
gebeurd en dan nog blijkbaar door een an
dere rechtspersoon N.V. Immo Ideal en de 
hoofdhuurster PVBAAgence du Cocq on
betwist huur betaalde op basis van 100.000 
fr. per j aar. 

3.4.3. (Eiseres) kon dus tegenover de ei
genares, ondertussen (verweerster) sub 2 
sinds de akte van 9 december 1988 (stuk 2 
(verweerster) geen rechten putten uit haar 
eigen huurcontract met Agence du Cocq 
PVBA van 1 juni 1982 waaraan zowel de 
toenmalige eigenares Immo Ideal PVBA, 
als de koopster Immogroep Joye N.V., als 
thans Joye Company N.V. vreemd waren. 

3.4.4. Dat (verweersters) opeenvolgend 
als eigenaars de verbintenissen van de vo
rige eigenaar zouden moeten overgeno
men hebben slaat niet op de relatie tus
sen Immo Ideal PVBA, verkoopster en 
PVBAAgence du Cocq welke nergens is be
schreven en dus ook niet geregistreerd. 

3.4.5. (Verweerster) sub. 1 was dus als 
nieuwe eigenares ook niet gebonden om de 
bijdrage van 25.000,- fr. per maand die 

Agence du Cocq, hoofdhuurster geworden 
bij overeenkomst van 23 november 1982 te
genover (verweerster) sub. 1, droeg op de 
huurprijs waar zij zelf 100.000 fr. contrac
tueel verschuldigd was, te derven. 

3.4.6. Bij de bepaling van de huurprijs bij 
het rechtstreeks hoofdhuurster worden van 
(eiseres) per 1 mei 1985 heeft de eerste 
rechter dus terecht de basishuurprijs van 
75.000 fr. uit de overeenkomst van 1 juni 
1982 niet als onveranderlijk aangenomen 
en in toepassing van artikelll, II, 3e ali
nea in fine van de Wet Handelshuur de 
jaarlijkse huurprijs op 100.000 fr. bepaald. 
3.4.7. De oorspronkelijke vordering in dag
vaarding van 29 april1985 beoogde ook de 
betaalplicht in 6-maandelijks termijnen: 
hoewel de eerste rechter daar uiteinde
lijk geen uitspraak over deed zal verder mo
gelijks de noodzaak ontstaan om dat te be
palen. 

3.4.8. De beroepsgriefvan (eiseres) om
trent de aldus door de eerste rechter be
paalde huurprijs dient derhalve als onge
grond te worden afgewezen. 

(. .. ) 
3.5.1. Dit alles, recht doende op de 

beroepsgrieven van (eiseres), brengt met 
zich dat (eiseres) als huurster haar recht op 
handelshuurvernieuwing vervallen zag bij 
gebreke aan tijdige aanvraag handelshuur
hernieuwing, en dus dat de aanvraag die 
aangetekend werd toegestuurd op 12 juli 
1990 laattijdig was. 

3.5.2. Daarmede komt de oorspronke
lijke vordering van (verweerster) sub. 2 in 
de dagvaarding van 17 december 1990 (oor
spronkelijke zaak A.R. 25.615) op dat punt 
gegrond voor en dus (lees : zodat) de eer
ste rechter in zijn beoordeling over de 'ge
grondheid' op het 'derde blad' in de voor
laatste alinea niet kon stellen dat (eiseres)' 
... op 11 juli 1990 nog een rechtsgeldige 
aanvraag op handelshuurhernieuwing kon 
richten'" (tweede tot en met vijfde blad van 
het bestreden vonnis, randnummers 3.1.1. 
tot en met 3.5.2.), 

terwijl, eerste onderdeel, in de bestre
den beslissing slechts sprake is van een 
huurovereenkomst waarbij eiseres partij 
was, met name de overeenkomst van 1 juni 
1982; 

De rechtbank, na te hebben vastgesteld 
dat er een geldige huurovereenkomst tus
sen eiseres en de PVBAAgence du Cocq tot 
stand was gekomen met ingang van 1 juni 
1982 en een einde nemend op 31 mei 1991, 
niet zonder tegenstrijdigheid kon oorde
len dat die huurovereenkomst pas met in
gang van 15 november 1982 tot stand zou 
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zijn gekomen; dit laatste minstens impli
ciet in de bestreden beslissing wordt aan
genomen, nu de rechtbank stelt dat eise
res sinds 15 november 1982 - datum 
waarop er tussen eerste verweerster en de 
PVBAAgence du Cocq een "hoofdhuur" zou 
zijn ontstaan- "onderhuurster" zou zijn 
geworden, 

zodat de rechtbank van eerste aanleg, 
door in de bestreden beslissing enerzijds 
aan te nemen dat de huurovereenkomst 
tussen eiseres en de PVBAAgence du Cocq 
een aanvang heeft genomen op 1 juni 1982 
en anderzijds dat deze overeenkomst dient 
te worden gekwalificeerd als een 
(onder)huurovereenkomst die evenwel pas 
op 23 november 1982 tot stand kan zijn ge
komen, zich baseert op tegenstrijdige mo
tieven en zijn beslissing derhalve niet re
gelmatig met redenen omkleedt (schending 
van artikel 149 van de gecoordineerde 
Grondwet van 17 februari 1994, voor zo
veel als nodig 97 van de Grondwet v66r 
deze coordinatie); 

en terwijl, tweede onderdeel, de recht
bank niet kon oordelen dat eiseres "onder
huurster" was geworden, zonder vast te 
stellen dat er op 23 november 1982 een 
overeenkomst zou zijn gesloten tussen haar 
en de PVBA du Cocq; de appelrechters te 
dezen uit de enkele omstandigheid dat de 
PVBAAgence du Cocq met ingang van 15 
november 1982 omtrent het onroerend goed 
huurster was geworden, ten onrechte af
leiden dat eiseres op deze datum een 
nieuwe huurovereenkomst met de PVBA 
Agence du Cocq zou hebben gesloten; 

De rechtbank van eerste aanleg bijge
volg ook niet kon oordelen dat eiseres "on
derhuurster" was geworden in de zin van 
artikel11, II, derde lid van de Handels
huurwet en dat de huurvoorwaarden over
eenkomstig deze bepaling moesten wor
den aangepast, nu in de bestreden 
beslissing wordt aangenomen dat de (ge
registreerde) huurovereenkomst dateerde 
van 1 juni 1982 en bijgevolg reeds bestond 
v66r de PVBAAgence du Cocq het goed van 
eerste verweerster huurde; 

Ret immers niet mogelijk is dat eise
res, die aldus het goed sinds 1 juni 1982 
huurde, door een later tussen eerste ver
weerster en de PVBAAgence du Cocq ge
sloten hliurovereenkomst - waarbij zij 
geen contractspartij was - onderhuur
ster zou zijn geworden; een onderhuur
overeenkomst immers een nieuwe 
huurovereenkomst is waarbij de huurrech
ten van een reeds bestaande hoofd
huurovereenkomst (minstens deels) wor-

den afgestaan aan een onderhuurder, wat 
uiteraard impliceert dat de hoofd
huurovereenkomst niet na de onderhuur
overeenkomst tot stand kan komen; 

De appelrechters de overeenkomst van 1 
juni 1982 niet vermochten te wijzigen- te 
dezen door een verhoging van de huur
prijs nu niet wordt vastgesteld dat deze 
overeenkomst door partijen hetzij expli
ciet hetzij impliciet herroepen zou zijn ge
weest; het sluiten van een huurovereen
komst na 1 juni 1982 tussen eerste 
verweerster en de PVBA Age nee Du Cocq 
geen wijziging van de reeds bestaande 
huurovereenkomst tussen eiseres en laatst
genoemde vennootschap met zich brengt en 
de nieuwe eigenaar de bestaande huurover
eenkomst van 1 juni 1982 moest respecte
ren; 

zodat de rechtbank van eerste aanleg in 
de bestreden beslissing, door de in de over
eenkomst van 1 juni 1982 bepaalde huur
prijs met ingang van december 1986 te wij
zigen, ten onrechte ervan uitgaat dat 
eiseres met ingang van 15 november 1982 
door een overeenkomst van onderhuur zou 
zijn gebonden en ten onrechte toepassing 
maakt van artikel 11, II, derde lid van de 
wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog op de be
scherming van het handelsfonds (hoek III, 
titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis van 
het Burgerlijk Wetboek), zoals gewijzigd 
door artikel 1, 3• van de Wet van 29 juni 
1955 (schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek en van genoemd arti
kel 11, II, derde lid van de Handels
huurwet) en eveneens ten onrechte stelt dat 
tweede verweerster niet gebonden is door 
de geregistreerde overeenkomst van 1 juni 
1982 (schending van artikel1743 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt : 1. dat op 1 juni 1982 tus
sen de P.V.B.A. Agence du Cocq en ei
seres een handelshuurovereenkomst 
werd gesloten; 2. dat de P.V.B.A. 
Agence du Cocq geen eigenares was 
van het handelspand; 3. dat de ver
weerster sub 1 op 23 november 1982 
het handelspand heeft gekocht van de 
eigenares, de vennootschap Immo 
Ideal; 4. dat de verweerster sub 1 
eveneens op 23 november 1982 een 
huurovereenkomst heeft gesloten met 
de P.V.B.A. Agence du Cocq, met in
gang op 15 november 1982, waarin een 
hogere huurprijs was bedongen dan 
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die bepaald in de huurovereenkomst 
tussen eiseres en de P.V.B.A. Agence 
du Cocq; 5. dat de verweerster sub 1 
op 9 december 1988 het handelspand 
heeft ingebracht in de N.V. Joye Com
pany en haar de huurovereenkomst 
met de P.V.B.A. Agence du Cocq heeft 
overgedragen; 5. dat ingevolge het fail
lissement van de P.V.B.A. Agence du 
Cocq de huurovereenkomst tussen de 
verweerster sub 1 en de P.V.B.A. 
Agence du Cocq werd ontbonden bij 
vonnis van 18 februari 1985; 

Dat het bestreden vonnis oordeelt 
dat eiseres ingevolge het tot stand ko
men van de huurovereenkomst tus
sen de verweerster sub 1 en de 
P.V.B.A. Agence du Cocq, "onderhuur
ster" is geworden en dat ingevolge de 
ontbinding van de hoofdhuur, eise
res, met toepassing van artikel 11, II, 
derde lid, van de Handelshuurwet 
rechtstreeks huurster is geworden van 
de verweerster sub 1; dat het, bij ge
brek aan akkoord tussen de partijen, 
de huurprijs voor die rechtstreekse 
huur bepaalt op de huurprijs van de 
ontbonden hoofdhuur; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden von

nis, door te oordelen dat eiseres op 15 
november 1982 "onderhuurster" is ge
worden, niet oordeelt dat de overeen
komst van 1 juni 1982 tussen haar en 
de P.V.B.A. Agence du Cocq is tot stand 
gekomen op 15 november 1982; 

Dat het onderdeel mitsdien feite
lijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden von

nis uit het feit dat de P.V.B.A. Agence 
du Cocq op 15 november 1982 huur
ster is geworden, niet afleidt dat er op 
die datum een nieuwe huur is ont
staan tussen eiseres en die P.V.B.A.; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de onderhuur een 
zelfstandige huur is, die onderschei
den is 'van de hoofdhuur; 

Overwegende dat het bestaan van 
een onderhuur niet vereist dat de in de 

onderhuurovereenkomst verleende 
rechten door de hoofdhuurder zijn ver
kregen in de hoofdhuurovereenkomst; 

Overwegende dat de ondethuur ook 
kan bestaan in het geval dat de oor
spronkelijke verhuurder slechts na zijn 
overeenkomst met de oorspronkelijke 
huurder hoofdhuurder wordt; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over het saldo van de 
ge'indexeerde huurprijs en over de kos
ten; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiseres in drie vierde 
van de kosten; houdt de overige kos
ten aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Veurne, zitting houdende in hoger be
roep. 

30 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Wauters - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Hutzler 

Nr. 344 

r KAMER - 30 juni 1995 

1° VERVOER - GOEDERENVERVOER 
LANDVERVOER, WEGVERVOER- WEGVERVOER 
- C.M.R.-VERDRAG- VERVOERCONTRACT
OPVOLGENDE VERVOERDER- BEGRIP. 

zo VERVOER - GOEDERENVERVOER 

LANDVERVOER, WEGVERVOER- WEGVERVOER 
- C.M.R.-VERDRAG- RECHTSVORDERING OP 
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GROND VAN EEN AAN DIT VERDRAG ONDER
WORPEN VERVOER- VERHAAL TUSSEN VER
VOERDERS - VERJARINGSTERMIJN- AAN
VANG - OPVOLGENDE VERVOERDER -
ONDERVERVOERDER 

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)
AANVANG- RECHTSVORDERING OP GROND 
VAN EEN AAN HET CMR-VERDRAG ONDERWOR
PEN VERVOER- VERHAAL TUSSEN VERVOER
DERS- OPVOLGENDE VERVOERDER- ONDER
VERVOERDER 

1 o Opvolgende vervoeder in de zin van 
hoofdstuk IV van het C.M.R.-Verdrag is 
niet de vervoeder aan wie de eerste ver
voerder, die de volledige opdracht ont
vangt, het vervoer in globo en onmiddel
lijk doorgeeft (1). (Artt. 34 tot 40 C.M.R.
Verdrag.) 

2° en 3° De verjaring van het verhaal tus
sen vervoerders, dat stoelt op een rechts
vordering waartoe een aan dit verdrag 
onderworpen vervoer aanleiding geeft, 
loopt hetzij vanaf de rechterlijke einduit
spraak tot vaststelling van de ingevolge 
de bepalingen van het verdrag te beta
len schadevergoeding, hetzij, bij gebreke 
van zulke uitspraak, vanaf de betaling; 
die bepaling is enkel van toepassing op de 
verhouding tussen opvolgende wegver
voerders, en kan niet worden ingeroe
pen door de contractuele vervoerder die 
zijn opdracht volledig overdraagt aan een 
door hem aangestelde ondervervoerder (2). 
(Art. 39.4 C.M.R.-Verdrag.) 

(TRAVACA N.V T. ROBA (U.K) LTD.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0207.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1991 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

(1) TH. Do.RRESTEIN, Recht van het internatio
nale wegvervoer, Zwolle, 1977, nrs. 294 en 300; F. 
PoNET, De overeenkomst van internationaal weg
vervoer C.M.R., Antwerpen, 1986, nr. 789; J. Pur
ZEYS, Le contrat de transport routier de marchan
dises, Brussel, 1981, nr. 1151; R. Rodiere, noot 
onder Cass. fr. (com.), 25 jan. 1972, Juris-classeur 
periodique, 1972, II, nr. 17171. 

(2) Zie noot 1. 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 34 en 39.4 van het 
Verdrag van Geniwe van 19 mei 1956 be
treffende de overeenkomst van internatio
naal vervoer van goederen over de weg 
(C.M.R.), goedgekeurd bij wet van 4 sep
tember 1962, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld o.m. : "dat tussen par
tijen geen betwisting bestaat dat (ver
weerster) opdracht ontvingvan de afzender 
Visco-Suisse twee ladingen polyester yarn 
te vervoeren van Zwitserland naar twee on
derscheiden bestemmingen in Engeland 
(en) dat zij het feitelijke vervoer liet uit
voeren door (eiseres)", de door eiseres op
geworpen exceptie van verjaring verwierp 
op grond: "dat met de eerste rechter be
sloten moet worden dat tussen partijen de 
bepalingen van artikel39.4 van het C.M.R.
Verdrag van toepassing zijn op de verhou
dingen tussen partijen, waarvan de onder
linge vorderingen als vervoerders beheerst 
worden door hoofdstuk Vl van het C.M.R.
Verdrag, ongeacht de betiteling van dit 
hoofdstuk; dat (verweerster), die de volle
dige vervoeropdracht ontving, als eerste 
vervoerder moet beschouwd worden, en (ei
seres) als opvolgende vervoerder in de zin 
van hoofdstuk Vl van het C.M.R.-Verdrag, 
ongeacht het feit dat (verweerster) het ver-

. voer in globo onmiddellijk doorgaf aan (ei
seres); dat slechts een en hetzelfde vervoer
contract gesloten werd waartoe partijen 
toetraden; dat geen vrachtbrieven wer
den opgesteld; ( ... ) dat waar de dagvaar
ding door (verweerster) werd uitgebracht op 
19 februari 1987, nl. binnen het jaar van de 
betalingen van 21 februari 1986 en 30 april 
1986, de vordering niet verjaard was" (pp. 
3-4), 

terwijl eiseres, aan wie, luidens het ar
rest, verweerster "die de volledige vervoer
opdracht ontving ... het vervoer in globo on
middellijk doorgaf', geenszins kan worden 
beschouwd als een "opvolgende vervoer
der" in de zin van artikel 34 van het 
C.M.R.-Verdrag, nu dit begrip verschei
dene elkaar opvolgende vervoerders ver
onderstelt die elk een gedeelte van de 
vervoeropdracht daadwerkelijk bewerk
stelligen maar, onder de voorwaarden be
paald bij artikel34, worden geacht aan
sprakelijk te zijn voor de bewerkstelliging 
van het gehele vervoer, en bijgevolg, de bij
zondere bepalingen van artikel 39.4 in
zake het vertrekpunt van de verjaringster
mijn niet toepasselijk zijn op de door 
verweerster tegen eiseres ingestelde vor
dering, 
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zodat het hofvan beroep, door deson
danks eiseres aan te merken als "opvol
gende vervoerder in de zin van hoofdstuk 
VI van het C.M.R.-Verdrag" en vervol
gens, bij toepassing van artikel39.4 van dit 
verdrag, te oordelen dat de vordering van 
verweerster niet verjaard was op datum 
van de dagvaarding, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt (schending van de 
aangeduide verdragsbepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 32 van het C.M.R.-Verdrag, de 
rechtsvorderingen waartoe een aan dit 
verdrag onderworpen vervoer aanlei
ding geeft, in beginsel verjaren door 
verloop van een jaar; 

Dat, krachtens artikel 39, lid 4, van 
dat verdrag, de bepalingen van het ge
noemde artikel 32 van toepassing zijn 
op het verhaal tussen vervoerders, 
maar de verjaring evenwelloopt, het
zij vanaf de dag van de rechterlijke 
einduitspraak tot vaststelling van de 
ingevolge de bepalingen van het ver
drag te betalen schadevergoeding, het
zij, bij gebreke van zulk een uitspraak, 
vanaf de dag waarop de betaling is ge
schied; 

Dat die bepaling enkel van toepas
sing is op de verhouding tussen 
opvolgende wegvervoerders; 

Dat die regel niet kan worden in
geroepen door de contractuele vervoer
der die zijn opdracht volledig over
draagt aan een door hem aangestelde 
ondervervoerder; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : 1. verweerster een vervoer
opdracht ontving van de vennootschap 
Visco Suisse; 2. verweerster de 
vervoeropdracht "in globo onmiddel
lijk doorgaf aan (eiseres)"; 3. op 1 ok
tober 1985 en 27 november 1985, 
schade ontstond aan de lading; 4. ver
weerster de opdrachtgeefster ver
goedde op 21 februari 1986 en 30 april 
1986; 5. verweerster op 19 februari 
1987 eiseres dagvaardde in betaling 
van de door haar aan de opdrachtgeef
ster betaalde schadevergoeding; 

Dat het arrest oordeelt dat ver
weerster "di.e de volledige vervoer
opdracht ontving, als eerste vervoer
der moet beschouwd worden, en 

(eiseres) als opvolgende vervoerder in 
de zin van hoofdstuk IV van het 
C.M.R.-Verdrag, ongeacht het feit dat 
(verweerster) het vervoer in globo on
middellijk doorgaf aan (eiseres); dat 
slechts een en hetzelfde vervoer
contract gesloten werd, waartoe par
tijen toetraden; dat geen vrachtbrie
ven werden opgesteld"; 

Overwegende dat de appelrechters, 
op grond van de door hen gedane vast
stellingen, niet vermochten te beslis
sen dat eiseres een opvolgende ver
voerder was en dat derhalve de 
bepalingen van artikel 39, lid 4, van 
het genoemde Verdrag toepasselijk zijn 
op de verhoudingen tussen partijen; 

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 Gent. 

30 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Biitzler en Gerard. 

Nr. 345 

1 e KAMER - 30 juni 1995 

1° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- T.A.V. DERDEN 
- VERBINTENIS VAN EEN PARTIJ- VORDE
RING TOT TENUITVOERLEGGING DOOR EEN 
DERDE. 

2° VERBINTENIS- VERBINTENIS illT OVER
EEN.KOMST- RELATIEVE WERKING- VORDE
RING TOT TENUITVOERLEGGING DOOR EEN 
DERDE. 
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1 o en 2° Van verbintenissen die uit de over
eenkomst voortvloeien mag een derde, bui
ten het geval van beding te zijnen gun
ste, de tenuitvoerlegging in zijn voordeel 
niet vorderen (1). (Art. 1165 B.W.) 

(OVERSEAS TRADING COMPANY N.V. 
T. COMPAGNIE MARITIME BELGE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0230.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1992 door 
het Hofvan Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest over

weegt: dat eiseres "enkel op grond van 
haar hoedanigheid van houder van het 
cognossement nr. 471/88 aanspraak 
heeft gemaakt op de goederen" en dat 
zij kosten van de nutteloze reis naar 
Dakar aan verweerster heeft betaald 
"op grond van de bepaling in dit cog
nossement dat in een retentierecht op 
de goederen voorzag"; dat het arrest 
zodoende het in het onderdeel bedoelde 
verweer verwerpt. en de conclusie van 
eiseres beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat een derde, bui

ten het geval van beding te zijnen gun
ste, de tenuitvoerlegging in zijn voor
deel niet mag vorderen van verbinte
nissen die uit de overeenkomst 
voortv loeien; 

Overwegende dat het arrest de con
tractuele verhoudingen tussen de par
tijen en Interforex onderzoekt en oor
deelt : 1. dat eiseres te dezen niet als 
committent kan optreden vermits in 
de hypothese dat Interforex als 

(1) Zie Cass., 22 april1955 CArr. Verbr., 1955, 
696); 4juni 1993, A.R. nr. 8390 (A. C., 1993, nr. 
271); E. Dmrx, Obligatoire verhoudingen tussen 
contractanten en derden, Antwerpen, 1984, nr. 
249. 

expediteur-commissionair optrad, 
"deze laatste de naam van haar com
mittent niet kenbaar heeft gemaakt"; 
2. dat geen opdracht van eiseres aan 
verweerster bewezen is; 3. dat de be
taling door eiseres van de "kosten van 
de nutteloze reis naar Dakar" "niet be
antwoordt aan de indeplaatsstelling bij 
overeenkomst of krachtens de wet; dat 
(eiseres) op die grond geen terugbe
taling van (verweerster) kan vorde
ren"; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus oordelen dat er geen contrac
tuele band tussen de partijen bestaat; 
dat zij, door te oordelen dat eiseres als 
derde de tenuitvoerlegging bij equi
valent van de contractuele verbinte
nis van verweerster ten aanzien van 
Interforex vordert en door de vorde
ring van eiseres afte wijzen, artikel 
1165 van het Burgerlijk Wetboek niet 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 juni 1995 - 1 e kamer- Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Gryse en 
Dassesse. 

Nr. 346 

2e KAMER - 30 juni 1995 

1 o KOOP- CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP 

VOOR ONBEPAALDE TIJD- BEEINDIGING WE
GENS DE VERVULLING VAN EEN ONTBIN
DENDE VOORWAARDE. 

2° OVEREENKOMST- EINDE- CONCES

SIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE 
TIJD - BEEINDIGING WEGENS DE VERVUL
LING VAN EEN ONTBINDENDE VOORWAARDE. 
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1 o en 2° Art. 2 van de Alleenverkoop
concessiewet van 27 juli 1961 heeft 
enkel betrekking op de eenzijdige beein
diging van zulke· overeenkomst zan 
der aanwijzing van de reden en niet 
op de beeindiging wegens de vervulling 
van een ontbindende voorwaarde, 
die geregeld blijft door het gemene recht 
(1). 

(COMMON MARKET COSMETICS N.V. 
T. THE VIDAL SASSOON COMPANY E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0256.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 2 van de wet van 27 
juli 1961 betreffende eenzijdige beeindi
ging van de voor onbepaalde tijd verleende 
concessies van alleenverkoop, 

doordat het bestreden arrest het hager 
beroep van eiseres heeft afgewezen en het 
vonnis a quo dat de oorspronkelijke vor
dering van eiseres afwees, heeft beves
tigd om red en "dat de eerste rechter deze 
vordering als ongegrond afwijst, ( ... ) op
zichtens (eerste verweerster) om reden dat 
het bij de opzegging ingeroepen art. 14.2.b. 
(dat overeenkomstig het vonnis a quo be
paalt dat de concessiegever een einde mag 
stellen aan de concessie mits de schrifte
lijke betekening van een opzeggingster
mijn van 90 dagen indien meer dan 50 % 
van de aandelen van de concessiehouder 
aan derden worden overgedragen) als een 
geldende ontbindende voorwaarde in de zin 
van art. 1168 B.W. dient te worden aan
zien zodat de litigieuze beeindiging mits 
een opzeggingstermijn van drie maanden 
conform hetgeen overeengekomen werd in 
genoemd artikel, rechtsgeldig is; dat de eer
ste rechter terecht oordeelt dat het liti
gieus beding als een ontbindende voor
waarde in de zin van art. 1168 B.W. moet 
worden aanzien; dat (eiseres) ten onrechte 
stelt dat een dergelijk ontbindend beding in 
strijd is met de dwingende bepalingen van 

(1) Zie Cass., 22 okt. 1993, A.R. nr. 7979 (A. C., 
1993, nr. 422). 

de wet van 27 juli 1961; dat deze wet im
mers niet uitdrukkelijk het bepalen van een 
ontbindend beding in een concessie
overeenkomst verbiedt; dat derhalve het ge
meen recht inzake verbintenissen van toe
passing blijft; dat het Hof van Cassatie de 
rechtsgeldigheid van een ontbindend be
ding in een concessieovereenkomst reeds 
heeft aanvaard (. .. ); dat, onafhankelijk van 
het begrip fout dat aanleiding kan geven tot 
de toepassing van een uitdrukkelijk of stil
zwijgend ontbindend beding overeenkom
stig de artikelen 1183 en 1184 B.W., de par
tijen bij elke vvederkerige overeenkomst en 
dus ook bij een concessieovereenkomst die 
valt onder de toepassing van de wet van 27 
juli 1961, vrij kunnen bepalen welke ge
beurtenis of omstandigheid, los van het be
grip fout, de beeindiging van de overeen
komst zal meebrengen, in toepassing van 
art. 1168 B.W. ( ... ); dat in casu partijen een 
dergelijk beding rechtsgeldig hebben op
genomen onder art. 14.2.b van de overeen
komst", 

terwijl, overeenkomstig artikel2 van de 
wet van 27 juli 1961 een voor onbepaalde 
tijd verleende, aan deze wet onderwor
pen verkoopconcessie, behalve bij grove te
kortkoming van een van de partijen aan 
haar verplichtingen, niet kan worden beein
digd dan met een redelijke opzeggingster
mijn of een billijke vergoeding die door par
tijen worden bepaald bij de opzegging van 
de overeenkomst; het niet betwist was dat 
de overeenkomst tussen eiseres en ver
weerster werd aangegaan voor onbepaalde 
duur en een aan de wet van 27 juli 1961 
onderworpen verkoopconcessie is; er geen 
grove tekortkoming in hoofde van een der 
partijen werd weerhouden door het hofvan 
beroep; artikel 2 van de wet van 27 juli 
1961 geen onderscheid maakt tussen de 
verschillende gronden van beeindiging, ten
zij in geval van grove tekortkoming; de ant
binding ex nunc van een concessie
overeenkomst met een opzeggingstermijn, 
ingevolge de verwezenlijking van een ont
bindende voorwaarde.die geen contrac
tuele wanprestatie uitmaakt, een grand van 
beeindiging is, en dus onderworpen is aan 
de beeindigingsvoorwaarden van artikel 2 
van de wet van 27 juli 1961; het hofvan be
roep vaststelt dat het beding opgenomen in 
artikel 14.2.b van de overeenkomst tus
sen de partijen onderworpen is aan het ge
meen recht inzake verbintenissen, en der
halve aanneemt in strijd met artikel 2 van 
de wet van 27 juli 1961 dat de door deze be
paling opgelegde opzeggingstermijn niet 
van toepassing is, zodat het deze bepa
ling heeft geschonden : 
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Overwegende dat in de wet van 27 
juli 1961, gewijzigd bij de wet van 13 
april 1971, geen enkele bepaling voor
komt waarbij aan de partijen wordt 
verboden in hun overeenkomst een 
ontbindende voorwaarde op te nemen; 

Dat, hoewel de bepalingen van ar
tikel 2 van die wet, waarbij de par
tijen worden verplicht de verkoop
concessie voor onbepaalde tijd te 
beeindigen met een redelijke opzeg
gingstermijn of een billijke vergoe
ding, dwingend zijn, zij evenwel en
kel betrekking hebben op de eenzijdige 
beeindiging van een dergelijke over
eenkomst zonder aanwijzing van de re
d en en niet op de beeindiging wegens 
de vervulling van een ontbindende 
voorwaarde, die geregeld blijft door het 
gemene recht; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat : 1. krachtens een conces
sie van alleenverkoop voor onbepaalde 
tijd, zoals bedoeld in artikel 1 van de 
wet van 27 juli 1961, de concessie
geefster een einde mocht stellen aan 
de alleenverkoopconcessie mits de 
schriftelijke betekening van een op
zeggingstermijn van 90 dagen indien 
meer dan 50 : van de aandelen van de 
concessiehouder aan derden werd over
gedragen; 2. verweerster op die grond 
op 27 juni 1989 de concessie
overeenkomst beeindigde met een op
zeggingstermijn van drie maanden; 

Dat het arrest, zonder deswege te 
worden bekritiseerd, oordeelt dat het 
hiervoren omschreven beding "als een 
ontbindende voorwaarde in de zin van 
artikel1168 B.W. moet worden aan
zien"; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de ontbindende voorwaarde 
te dezen niet nietig noch potestatief 
was, dat de voorwaarde was vervuld 
en dat verweerster door de overeen
komst op die grond te beeindigen, niet 
in strijd handelde met de goede trouw; 
dat het op grond hiervan de vorde
ring gebaseerd op artikel 2 van de wet 
van 27 juli 1961 afwijst; 

Dat het aldus artikel 2 van die wet 
niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangen.omen; 

30 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de l:t. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Delahaye en Geinger. 

Nr. 347 

1 e KAMER - 30 juni 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID . BUITEN 
OVEREENKOMST- DAAD- FOUT -AR
CHITECT- ONVOLLEDIGE OPDRACHT. 

2° HUUR VAN DIENSTEN -ARCHITECT 
- ONVOLLEDIGE OPDRACHT - SCHADE
LIJDENDE DERDE -AANSPRAKELIJKHEID Bill
TEN OVEREENKOMST. 

1 o en 2° Op zich regelt art 4, eerste lid, wet 
20 feb. 1939 de extra-contractuele aan
sprakelijkheid van de architect niet (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(BOUWONDERNEMING GEBROEDERS GOY
VAERTS B.V:B.A. T. VAN WINCKEL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0418.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen ( ... ) 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 4, lid 1, van de wet van 20 

(1) Zie thans art. 21 van het reglement van 
beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, 
goedgekeurd bij het op 1 juni 1985 in werking ge
treden K.B. van 18 april1985. 



Nr. 347 HOF VAN CASSATIE 705 

februari 1939 tot bescherming van de ti
tel en van het beroep van architect, 21 van 
het reglement van beroepsplichten, vast
gesteld door de nationale raad van de Orde 
der architecten en goedgekeurd bij konink
lijk besluit van 18 april 1985 en 1 van dit 
laatste besluit, 

doordat het hof van beroep, in zoverre 
het moet worden geacht de redengeving 
van het beroepen vonnis te hebben over
genomen (arrest, p. 2, in fine), betreffende 
eiseres' vordering tegen verweerder als 
volgt oordeelt : 

"Uit de neergelegde stukken en voorna
melijk de tussen partijen gevoerde brief
wisseling blijkt dat alle betrokken par
tijen ervan op de hoogte waren dat er zou 
gewerkt worden zonder architect en dat 
deze laatste enkel werd aangesproken om 
een schets te maken waarvoor hij een zeer 
beperkte vergoeding ontving; 

Aileen reeds de lage vergoeding wijst 
erop dat van de heer architect geen toe
zicht werd verwacht en deze volledig bui
ten de bouwactiviteiten werd gelaten waar
door op hem geen enkele verantwoorde
lijkheid voor het gebeurde rust en de 
vordering lastens hem ongegrond dient te 
worden verklaard;" 

en doordat het hof van beroep, betref
fende diezelfde vordering, tevens oordeelt : 
"dat, waar niet bewezen is dat (verweer
der) buiten het vervullen van de nodige for
maliteiten voor het bekomen van een bouw
vergunning met enige opdracht als 
architect door 1' ge'intimeerde gelast werd, 
hem geen fouten of tekortkomingen kun
nen ten laste gelegd worden; dat hij dan 
ook niet gehouden was 'de deugdelijkheid' 
van de overeenkomst gesloten tussen (ei
seres) en 1' gei:ntimeerde en van de uit
voering van het werk nate gaan"; 

terwijl, tweede onderdeel, luidens arti
kel 21 van voormeld reglement van 
beroepsplichten, mag de architect de op
dracht voor het opmaken van een 
uitvoeringsontwerp niet aanvaarden zon
der tegelijkertijd te zijn belast met de con
trole op de uitvoering der werken, tenzij hij 
de verzekering heeft dat een ander archi
tect, ingeschreven op een tableau of op een 
lijst van stagiairs, met controle belast is; ar
tikel 4, lid 1, van de wet van 20 februari 
1939 eveneens de verplichting voorschrijft 
om een beroep te doen op een architect 
waarvoor een bouwvergunning vereist is; de 
miskenning van deze wettelijke en deon
tologische verplichtingen in hoofde van de 
architect een fout uitmaakt in de zin van 

artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek die 
hem tot vergoeding verplicht van de schade 
die door deze fout werd veroorzaakt, 

zodat het hofvan beroep, louter op grond 
dat verweerder enkel werd belast met het 
maken van een schets en het vervullen van 
de nodige formaliteiten voor het bekomen 
van een bouwvergunning en mede gelet op , 
de vaststelling dat, zoals blijkt uit het 
deskundigenverslag, "vermelde roest
vorming en schade zich niet zouden voor
gedaan hebben indien 1e gei:ntimeerde een 
architect met de leiding van en het toe
zicht over de werken zou gelast hebben" (p. 
3, aL 2 in fine), niet wettig beslist dat ver
weerder "geen fouten of tekortkomingen 
kunnen ten laste gelegd worden" en "niet 
gehouden was 'de deugdelijkheid' van de 
overeenkomst gesloten tussen (eiseres) en 
10 gei:ntimeerde en van de uitvoering van 
het werk na te gaan" en, bijgevolg, even
min wettig eiseres' vordering tegen ver
weerder als ongegrond afwijst (schending 
van de artikelen 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, lid 1, van de wet van 20 fe
bruari 1939, 21 van voormeld reglement 
van beroepsplichten en 1 van het konink
lijk besluit van 18 april 1985) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, blijkens het von

nis van de Rechtbank van Koophan
del te Antwerpen van 11 januari 1989, 
waarnaar het arrest verwijst, de over
eenkomst tussen eiseres en de Ga
rage Blue Star in 1984 werd geslo
ten; 

Overwegende dat op dat ogenblik 
het reglement van beroepsplichten der 
architecten, op 16 december 1983 vast
gesteld door de nationale raad van de 
Orfte van Architecten en goedgekeurd 
bij koninklijk besluit van 18 april 
1985, niet in werking was getreden; 

Dat het onderdeel dat schending van 
artikel 21 van voormeld reglement 
aanvoert, in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat artikel 4, eerste 
lid, van de wet van 20 februari 1939 
op de bescherming van de titel en van 
het beroep van architect de verplich
ting regelt van de Staat, de provin
cies, de gemeenten, de openbare in
stellingen en de particulieren om 
beroep te doen op een architect voor 
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het opmaken van de plans en de con
trole op de uitvoering van de werken; 

Dat die enkele als geschonden aan
gewezen wetsbepaling de extra
contractuele aansprakelijkheid van de 
architect niet regelt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

30 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Bourgeois -
Strijdige conclusie (2) van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal-Advocaten: mrs. 
Biitzler en Nelissen Grade. 

Nr. 348 

1 e KAMER - 30 juni 1995 

1 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- PROVINCIALE RAAD- INDIVI
DUELE MAATREGEL DIE NIET HET KARAKTER 
VAN EEN TUCHTSTRAF HEEFT- HOGER BE
ROEP- RAAD VAN BEROEP- BEVOEGDHEID. 
20 

2° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN -
ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE 
RAAD - INDIVIDUELE MAATREGEL DIE NIET 
HET KARAKTER VAN EEN TUCHTSTRAF HEEFT 
- RAAD VAN BEROEP- BEVOEGDHEID. ' 

1 o en 2° Voor de raad van beroep van de 
Orde van Architecten kan in hager be
roep worden gekomen van de beslissing 

(2) Het O.M. was op grond van het arrest van 
het Hofvan 11 april1994 (A.R. nr. D.93.0015.N, 
AC., 1994, nr. 194) van mening dat uit art. 4, eer
ste lid, van de wet van 20 feb. 1939 de verplich
ting kan worden afgeleid dat een architect slechts 
de opdracht tot het maken van een uitvoerings
ontwerp mag aanvaarden als hij de verzeke
ring heeft dat hij of een ander architect ook wordt 
belast met het toezicht op de uitvoering van de 
werken, en dat het miskennen van deze verplich
ting in zijnen hoofde een fout uitmaakt. 

van een provinciale raad die, uitspraak 
doende in tuchtzaken, een individuele 
maatregel beveelt die niet het karakter 
van een tuchtstraf heeft (1). (Artt. 19, 20 
en 31, eerste lid, Architectenwet.) 

(H ... T. ORDE VAN ARCIDTECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.94.0010.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 23 februari 1994 ge
wezen door de Raad van Beroep van 
de Orde van architecten, met het Ne
derlands als voertaal; 

(1) Zie Cass., 17 okt. 1966 (A.C., 1967, 214); 23 
juni 1970 (ibid., 1970, 1000) met cone!. adv.
gen. Dumon; 26 jan. en 9 feb. 1971 (ibid., 1971, 
511 en 555); 7 sept. 1973 (A.C., 1974, 21). 
R.P.D.B., V

0 Ordres et instituts professionnels, nr. 
330, in fine. 

Geen van de vermelde arresten heeft expli
ciet uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de 
raad van beroep om kennis te nemen van het ho
ger beroep tegen een door de provinciale raad be
volen individuele maatregel die niet het karak
ter van een tuchtstraf heeft; zij hebben aile wei 
betrekking op een door de raad van de Orde van 
Architecten bevolen individuele maatregel. 

Deze arresten en/of de erbij gepubliceerde sa
menvatting stellen steeds vast dat de raden uit
spraak deden in tuchtzaken, en beklemtonen de 
samenhang tussen de artikelen 19, 20, 21 en 31, 
eerste lid, van de Architectenwet. 

V66r de wijziging van art. 33 van deze wet (bij 
art. 67, § 3, van de wet van 15 juli 1970) gol
den voor de rechtspleging tot voorziening in cas
sa tie tegen een door de raad van beroep gewe
zen eindbeslissing dezelfde regelen als in 
strafzaken; de arresten van 17 okt. 1966, 23 juni 
1970 en 26 jan. en 9 feb. 1971 verwerpen de 
cassatieberoepen ingesteld tegen de beslissin
gen van de raad van beroep, waarbij de door de 
provinciale raad bevolen individuele maatrege
len worden bevestigd; zij hebben alsdan ambts
halve de bevoegdheid daartoe van de raad van be
roep onderzocht, zoals blijkt uit de vaststelling 
van elk arrest dat de "substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en de beslissing overeenkomstig de 
wet is". 

Het geannoteerde arrest heeft nu aldus uit
drukkelijk beslist wat destijds impliciet werd aan
genomen. 

Wat het hoger beroep tegen een door een pro
vinciale raad van de Orde van Geneesheren be
volen individuele maatregel betreft, zie Cass., 27 
okt. 1972 (A.C., 1973, 212). 
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Over het middel gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 2, 19, 20, 21, 26, 31, 
in het bijzonder eerste lid, van de wet van 
26 juni 1963 tot instelling van een Orde 
van Architecten en 2 en 1050, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de Raad van Beroep van de Orde 
van Architecten met het Nederlands als 
voertaal zich niet bevoegd verklaart om uit
spraak te doen over het hoger beroep dat 
door eiser was ingesteld tegen de beslis
sing van de Raad van de Orde van Archi
tecten voor de Provincie Antwerpen dd. 10 
juni 1993, waarbij het verzoek van eiser om 
machtiging te bekomen aldan niet in sa
menwerking met de architect F ... G ... , het 
project "Ten Boomgaerde" verder te zet
ten en deze opdracht geheel of gedeelte
lijk uit te voeren, werd afgewezen, op grond 
van de volgende redengeving : "Het ho
ger beroep is gericht tegen een individuele 
maatregel nl. de weigering vanwege de pro
vinciale raad om in te gaan op het ver
zoek van de (eiser) aldan niet in samen-
werking met architect F ... G ... , medewerker 
van wijlen architect C ... , het project Ten 
Boomgaerde op te volgen. 

De Raad van beroep heeft de bevoegd
heden voorzien in art. 31 van de wet van 26 
juni 1963. Een door de provinciale raad ge
nomen individuele maatregel valt daar niet 
onder. Derhalve is de raad van beroep niet 
bevoegd om over het ingestelde beroep te 
statueren." (bestreden beslissing, blz. 1), 

terwijl, krachtens de artikelen 2, 19,20 en 
21 van de wet van 26 juni 1963 tot instel
ling van een Orde van Architecten de Ra
den van de Orde der Architecten over een 
algemene bevoegdheid beschikken om te 
waken over het naleven van de plichten
leer der architecten en over de handha
ving van de eer, de discretie en de waar
digheid van de leden van de Orde in de 
uitoefening of naar aanleiding van de uit
oefening van hun beroep en om deswege 
tuchtmaatregelen te treffen terzake van 
door die leden begane fouten dan wel be
paalde individuele maatregelen te beve
len om overtreding van die regels te voor
komen; 

eiser te dezen aan de Raad van de Orde 
van Architecten voor de Provincie Antwer
pen om de machtiging verzocht om al dan 
niet in samenwerking met een ander ar
chitect, het project "Ten Boomgaerde" ver
der te zetten en deze opdracht geheel of ge
deeltelijk uit te voeren welke machtiging 
werd geweigerd door de Provinciale Raad 
bij beslissing van 10 juni 1993; 

deze beslissing door de Raad van de Orde 
van Architecten voor de Provincie Antwer
pen werd genomen krachtens zijn macht 
zoals die blijkt uit de samenlezing van de 
artikelen 19, 20, 21 en 31, eerste lid, van 
voormelde wet van 26 juni 1963 om een in
breuk op de door de artikelen 2 en 19 van 
dezelfde wet van 26 juni 1963 bepaalde 
voorschriften van de plichtenleer te voor
komen of om daaraan een einde te stel
len; 

dat luidens artikel 26, in het bijzonder 
vierde lid, van dezelfde wet van 26 juni 
1963 door de betrokkene hoger beroep kan 
worden ingesteld tegen elke beslissing van 
de Raad die krachtens onder meer arti
kel 20 van dezelfde wet is genomen; 

dat luidens artikel 31 van dezelfde wet 
van 26 juni 1963 de Raden van Beroep uit
spraak doen over de beroepen ingesteld te
gen de beslissingen die de Raden van de 
Orde op grond van de artikelen 17, 20 en 
61 hebben uitgesproken; 

dat uit deze wetsbepalingen derhalve 
voortvloeit dat tegen individuele maatre
gelen door een Provinciale Raad genomen 
om een inbreuk op de door de artikelen 2 
en 19 van dezelfde wet bepaalde voorschrif
ten van de plichtenleer te voorkomen ho
ger beroep kan worden ingesteld voor de 
Raad van Beroep van de Orde van Archi
tecten; 

dat verder, overeenkomstig artikel1050, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat krachtens artikel 2 van datzelfde wet
hoek van toepassing is op alle rechtsple
gingen, in aile zaken hoger beroep kan wor
den ingesteld zodra het vonnis is 
uitgesproken, zelfs al is dit een beslissing 
alvorens recht te doen of een verstekvonnis, 

de Raad van Beroep derhalve door zich 
niet bevoegd te verklaren om uitspraak te 
doen over het hoger beroep dat door eiser 
was ingesteld tegen de beslissing van de 
Raad van de Orde van Architecten voor de 
Provincie Antwerpen dd. 10 juni 1993 op de 
enkele grond dat het beroep gericht is te
gen een individuele maatregel, alle in het 
middel aangeduide wetsartikelen schendt : 

Overwegende dat uit de samenhang 
van de artikelen 19, 20, 21 en 31, eer
ste lid, van de wet van 26 juni 1963 
blijkt dat de raden van de Orde van 
Architecten, uitspraak doende in 
tuchtzaken, de bevoegdheid hebben 
niet aileen om de bij voormeld arti
kel 21 bepaalde tuchtstraffen uit te 
spreken, wanneer een lid van de Orde 
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aan een tekortkoming aan zijn plich
ten schuldig bevonden wordt, maar 
ook om zekere individuele maatrege
len te bevelen die niet het karakter 
hebben van een tuchtstraf, ten einde 
een inbreuk op de door artikel 19 be
paalde voorschriften van de plichten
leer te voorkomen of om daaraan een 
einde te stellen; 

Dat aile beslissingen van de raad 
van de Orde, genomen krachtens de 
artikelen 19, 20 en 21, beslissingen in 
tuchtzaken zijn; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel31, eerste lid, van voormelde wet, 
de raden van beroep uitspraak doen 
over de beroepen ingesteld tegen de 
beslissingen die de raden van de Orde 
op grond van de artikelen 17,20 en 61 
hebben uitgesproken; 

Overwegende dat de raad van de 
Orde van Architecten van de provin
cie Antwerpen op 10 juni 1993 het ver
zoek van eiser afwijst om in samen
werking met een andere architect een 
overleden architect op te volgen voor 
een bepaald project; 

Dat de raad van de Orde aldus, op 
grond van de in de artikelen 19 en 20 
van die wet bepaalde algemene be
voegdheid, eiser een beperking van 
zijn beroepsactiviteiten oplegt; 

Overwegende dat de raad van be
roep van de Orde van Architecten, 
door te oordelen dat de beroepen be
slissing een individuele maatregel is 
waarvan eiser niet in hoger beroep 
kan komen, de aangewezen wetsbe
palingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
strec;len beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de zaak naar de raad van 
beroep van de Orde van architecten, 
met het Nederlands als voertaal, an
ders samengesteld. 

30 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver
bist. 

Nr. 349 

1 e KAMER - 30 juni 1995 

1° CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE- ORDE 
VAN ARCHITECTEN- NATIONALE RAAD
VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- TUCHTZAKEN- RAAD VAN BE
ROEP- EINDBESLISSING- CASSATIEBEROEP 
- BEVOEGD ORGAAN. 

1 o en 2° De Orde van Architecten stelt 
cassatieberoep in door zijn nationale raad 
en niet door de voorzitter van die raad 
wanneer die niet aangeeft dat hi) op
treedt als voorzitter van de nationale raad 
(1). (Artt. 33 en 37 Architectenwet.) 

(ORDE VAN ARCHITECTEN T. H ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.94.0036.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 november 1994 ge
wezen door de raad van beroep van de 
Orde vanArchitecten, met het Neder
lands als voertaal; 

Over het door verweerder opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening : de voorziening is 
ingesteld door de Orde van Architec
ten, vertegenwoordigd door de voor
zitter van zijn nationale raad en gaat 
aldus niet uit van het wettelijk be
voegd orgaan : 

(1) Zie Cass., 8 juni 1984, A.R. nrs. 3973 en 
4005 (A.C., 1983-84, nr. 579). 
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Overwegende dat, hoewel krach
tens de artikelen 702 en 703 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de identiteit van 
de rechtspersonen in een akte van 
rechtspleging voldoende wordt om
schreven door hun benaming, rechts
karakter en maatschappelijke zetel, 
die rechtspersonen slechts geldig in 
rechte optreden door hun bevoegde or
ganen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel33 van de wet van 26 juni 1963, de 
door de raad van beroep gewezen eind
beslissingen door de betrokkenen en 
door de nationale raad van de Orde 
voor het Hof van Cassatie kunnen 
worden gebracht; 

Overwegende dat, ingevolge het be
paalde in artikel 37, eerste lid van de 
voormelde wet, de Orde wordt verte
genwoordigd door de nationale raad en 
de nationale raad in rechte voor de 
Orde optreedt; dat, krachtens het
zelfde artikel, de nationale raad in 
rechte wordt vertegenwoordigd door 
zijn voorzitter of zijn plaatsvervan
gend voorzitter, die aldus namens de 
nationale raad de rechtsgedingen voe
ren; 

Overwegende dat de voorzitter van 
de nationale raad die niet aangeeft dat 
hij als vertegenwoordiger van de na
tionale raad optreedt, zelf optreedt en 
niet in de hoedanigheid bij artikel 3 7 
bepaald; dat de Orde van Architec
ten niet vertegenwoordigd wordt door 
de voorzitter van de nationale raad 
maar door die raad zelf; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
tot cassatie en het exploot tot beteke
ning ervan opgemaakt zijn ten name 
van "Orde van architecten, vertegen
woordigd door de voorzitter van zijn 
nationale raad"; 

Dat de voorziening derhalve niet uit
gaat van het wettelijk bevoegde or
gaan, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

30 juni 1995 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorziter - Gedeeltelijk gelijklui
dende conclusie (2) van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Hutzler en Verbist. 

Nr. 350 

VAKANTIEKAMER - 18 juli 1995 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN -
ONDERZOEKSGERECHT- BESCHIKKING IN
ZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - ALGE
MEEN- BESClllKKING VAN HET ONDERZOEKS
GERECHT- GEZAG VAN GEWIJSDE. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
scHIKKING INZAKE VOORLOPIGE HECHTE
NIS- GEZAG VAN GEWIJSDE. 

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- BE
SLISSING TEN GRONDE- GEZAG VAN GE
WIJSDE. 

5o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN -ARTT. 23 TOT 
26 GERW.- TOEPASSELIJKHEID. 

1 o, 2° en 3° De beschikkingen van het 
onderzoeksgerecht inzake voorlopige hech
tenis hebben geen gezag van gewijsde (1). 

(2) Het O.M. had ambtshalve een middel van 
niet-ontvankelijkheid van de voorziening opge
worpen, dat was afgeleid uit de omstandigheid 
dat niet bleek dat de nationale raad had beslist 
cassatieberoep in te stellen, zodat de voorzie
ning niet uitging van het wettelijk bevoegd or
gaan. De met toepassing van art. 1100, in fine, 
Ger.W. neergelegde stukken toonden aan dat de 
nationale raad binnen de wettelijke termijn om 
cassatieberoep in te stellen geen dergelijke be
slissing had genomen. Aldus bleek dat de door de 
verweerder opgeworpen formalistische tekortko
ming uiteindelijk berustte op dezelfde onwettig
heid (bet ontbreken van een beslissing van het be
voegde orgaan). 

(1) Zie A. WYLLEMAN, "Ret gezag van gewijsde : 
uitdrukking van het rechterlijk gezag", T.P.R., 67; 
P. ARNou, "Het gezag van gewijsde van de vrij
spraak of buitenvervolgingstelling voor de bur-
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4 o Beslissingen van de onderzoeksgerechten 
hebben slechts gezag van gewijsde in de 
gevallen waarin de wet hen de bevoegd
heid toekent ten grande te beslissen zo
als de vonnisgerechten. 

5° De bepalingen van het Gerechtelijk Wet
boek met betrekking tot het gezag van ge
wijsde zijn niet van toepassing in straf
zaken (2). 

(DONOSO BOILET) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0889.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juli 1995 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat kracht van ge
wijsde enkel betekent dat tegen een 
beslissing geen rechtsmiddel meer kan 
worden aangewend; dat de bepalin
gen van het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot het gezag van gewijsde 
niet van toepassing zijn in strafza
ken; 

Overwegende dat de beslissingen 
· van de onderzoeksgerechten slechts ge
zag van gewijsde hebben in de geval
len waarin de wet hen de bevoegd
heid toekent ten gronde te beslissen 
zoals de vonnisgerechten; dat de be
schikkingen inzake voorlopige hech
tenis derhalve geen gezag van ge
wijsde hebben; 

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

18 juli 1995 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk-

gerlijke rechter", Strafprocesrecht voor rechts
practici, Acco, nr. 2, 167-168; R.P.D.B., Compl. VI, 
Verbo Chose jugee, 286. 

(2) Cass., 26 mei 1972 (AC., 1972, 907). 

luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. P. Dil
len, Brussel. 

Nr. 351 

VAKANTIEKAMER - 25 juli 1995 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
-BELANG-HOFVAN ASSISEN -FEITENBE
WEZEN VERKLAARD IN HUN OORSPRONKE
LLJKE KW ALIFICATIE- MID DEL BETREFFENDE 
EEN BIJKOMENDE VRAAG TEN VERZOEKE 
VAN DE VERDEDIGING- ONTVANKELIJK
HEID. 

2° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY - TUSSENARRESTEN -
VRAGEN - BIJKOMENDE VRAAG TEN VER
ZOEKE VAN DE VERDEDIGING- WEIGERING J 
- CASSATIEMIDDELEN- ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het cassatiemiddel betreffende 
een bijkomende vraag die de verdedi
ging voorstelde aan de juryleden te stel
len, wanneer de feiten in hun oorspron
kelijke kwalificatie bewezen zijn (1). 

(SOPPELSA T. VOLONT E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0800.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 11 mei 1995 gewe
zen door het Hof van Assisen van de 
provincie Luxemburg; 

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

Overwegende dat het bestreden ar
rest, gelet op het bevestigend ant-

(1) Cass., 27 mei 1986,A.R. nr. 446 (A.C., 1985-
86, nr. 599). 
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woord van de gezworenen op de door 
de voorzitter van het hof van assisen 
gestelde vraag, eiser schuldig ver
klaart aan het feit dat hij op 11 april 
1994 te Saint-Mard opzettelijk, met 
het oogmerk om te doden, Chris 
tiane Huguet heeft gedood, welk 
feit door de wet doodslag wordt ge
noemd; 

Overwegende dat de middelen van 
eiser betrekking hebben op de om
standigheid dat het hof van assisen in 
het op tussengeschil gewezen arrest 
van 11 mei 1995 geweigerd heeft aan 
de jury de bijkomende vraag te stel
len in verband met de opzettelijke sla
gen en verwondingen die de dood heb
ben veroorzaakt, maar zonder het 
oogmerk om te doden; 

Overwegende dat, nu de feiten be
wezen verklaard zijn zoals ze oor
spronkelijk zijn omschreven, het mid
del niet ontvankelijk is bij gemis aan 
belang; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van de 
verweerders : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

25 juli 1995 - Vakantiekamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement- Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 

advocaat-generaal-Advocaat: mr. J.C. 
Wittamer, Aarlen. 

Nr. 352 

VAKANTIEKAMER - 31 juli 1995 

1° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- ONT
VANKELIJKHEID- VOORWAARDEN. 

2° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERBEURD
VERKLARING- BIJZONDERE VERBEURDVER
KLARING- VERMOGENSVOORDELEN- DER
DEN - TUSSENKOMST VOOR DE STRAFRECH
TER- RECHTSMIDDEL INGEVOERD BIJ K.B. 9 
AUG. 1991 - VERENIGBAARHEID. 

1 o De vrijwillige of gedwongen tussen
komst van een derde voor de strafrech
ter is enkel ontvankelijk op voorwaarde 
dat een bijzondere wet zulks uitdrukke
lijk bepaalt of dat de wet de rechter bij 
uitzondering bevoegd maakt om een ver
oordeling, een sanctie of enige andere 
maatregel uit te spreken tegen een derde 
die in dat geval moet worden toegelaten 
tot het geding of daarin kan wor
den opgeroepen. (Artt. 2 en 812 Ger.W.) 
(1) 

2° Wanneer de wet de strafrechter bij uit
zondering bevoegd maakt om de ver
beurdverklaring uit te spreken ten laste 
van een derde, is de rechtsvordering tot 
vrijwillige tussenkomst van die derde voor 
de strafrechter niet onverenigbaar met het 
rechtsmiddel waarover de derden be
schikken die beweren recht te hebben op 
de verbeurd verklaarde zaak en dat is in
gevoerd bij het KB. 9 aug. 1991 tot vast
stelling van de termijn waarbinnen en de 
wijze waarop een rechtsmiddel kan wor
den aangewend door derden die bewe
ren recht te hebben op de verbeurd ver
klaarde zaak. (Artt. 2 en 812 Ger.W.; artt. 
42, 3°, en 43bis Sw.; K.B. 9 aug. 1991 tot 
vaststelling van de termijn waarbin
nen en de wijze waarop een rechtsmid
del kan worden aangewend door der
den die beweren recht te hebben op een 
verbeurd verklaarde zaak.) 

(1) Cass., 7 sept. 1994, A.R. nr. P.94.038l.F 
(A. C., 1994, nr. 361). 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL T. ET-TAHIRI E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0807.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1995 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Wat het eerste middel betreft : 

Overwegende dat, behoudens bij een 
bijzondere wet bepaalde afwijkingen, 
de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende de tussenkomst 
niet toepasselijk zijn op de straf
gerechten; dat het Wetboek van Straf
vordering en de wetten inzake de 
strafrechtspleging bepalen welke par
tijen een vordering kunnen instellen 
en tegen welke partijen een vorde
ring kan worden ingesteld voor voor
noemde gerechten; 

Dat hieruit af te leiden valt dat de 
vrijwillige of gedwongen tussenkomst 
van een derde voor de strafrechter 
slechts ontvankelijk is op voorwaarde 
dat een bijzondere wet zulks uitdruk
kelijk bepaalt of dat de wet de rech
ter bij uitzondering rechtsmacht ver
leent om een veroordeling, een sanctie 
of enige andere maatregel uit te spre
ken tegen een derde die in dat geval 
moet worden toegelaten tot het ge
ding of daarin kan worden opgeroe
pen; 

Overwegende dat te dezen, krach
tens artikel 42, 3", van het Strafwet
boek, de rechter de vermogens
voordelen die rechtstreeks uit het 
misdrijf zijn verkregen, de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn ge
steld en de inkomsten uit de belegde 
voordelen, mocht verbeurd verkla
ren; 

Dat bijgevolg, nu er een wet bestaat 
die de rechter bij uitzondering rechts
macht verleent om de yerbeurdver
klaring uit te spreken tegen een derde, 
de appelrechters zich wettig bevoegd 
verklaard hebben om kennis te ri.e-

men van de vordering tot vrijwillige 
tussenkomst van de vierde verweer
der; 

Dat het bepaalde in artikel 43bis 
van het Strafwetboek, volgens het
welk iedere derde die beweert recht te 
hebben op de verbeurd verklaarde 
zaak, dit recht zal kunnen laten gel
den binnen een termijn en volgens mo
daliteiten bepaald door de Koning, en 
het koninklijk besluit van 9 augus
tus 1991 tot vaststelling van deter
mijn waarbinnen en de wijze waarop 
een rechtsmiddel kan worden aange
wend door derden die beweren recht te 
hebben op een verbeurd verklaarde 
zaak niet onverenigbaar zijn met de 
vordering tot vrijwillige tussenkomst 
van de vierde verweerder voor de 
appelrechters, aangezien de derden die 
beweren recht te hebben op een ver
beurdverklaarde zaak dat rechtsmid
del slechts kunnen aanwenden wan
neer de veroordeling waarbij een 
verbeurdverklaring wordt uitgespro
ken, in kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

31 juli 1995- Vakantiekamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lahousse. 

Nr. 353 

VAKANTIEKAMER- 8 augustus 1995 

VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET 
GRONDGEBIED TE VERIATEN -AANVULLENDE 
BEVEILIGINGSMAATREGEL- VRIJHEIDSBERO
VING- BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT 
- ONDERZOEKSGERECHTEN- WERKDAG
BE GRIP. 
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Zaterdag is geen werkdag in de zin van art. 
72 Vreemdelingenwet (1). (Art. 72, eer
ste en vijfde lid, Vreemdelingenwet.) (Im
pliciet). 

(GUINKO) 

(A.R. nr. P.95.0996.F) 

8 augustus 1995 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Verhey
den - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal. 

Nr. 354 

VAKANTIEKAMER- 14 augustus 1995 

VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLO
PIGE INVRLlliEIDSTELLING- BESLISSING VAN 
VERWERPING- MOTIVERING- OPGA VE VAN 
HET FElT- VERMELDING VAN DE WETSBEPA
LINGEN. 

De beslissing waarbij een verzoek tot in
vrijheidstelling wordt verworpen, moet de 
opgave van het feit bevatten waarvoor het 
bevel tot aanhouding werd verleend, en de 
wetsbepalingen vermelden die stellen dat 
het feit een misdaad of een wanbedrijf is 
(1). (Artt. 16, §§ 1 en 5, en 27, § 3, laat
ste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

Noot arrest nr. 353: 
(1) Zie wet 28 juni 1984 betreffende sommige 

aspecten van de toestand van de vreemdelin
gen en houdende invoering van het Wetboek van 
de Belgische nationaliteit, verslag namens de 
commissie voor de Justie door de h. De Decker, 
Gedr. St., Kamer, Pasin., 1984, biz. 1231 en 1232; 
art. 1, 3°, K.B. 22 juli 1981 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling administratie van 
de Raad van State in geval van beroep tegen de 
beslissingen bedoeld in de wet van 15 decem
ber 1980 betreffende de toegang tot het grond
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen. 

Noot arrest nr. 354: 
(1) Cass., 1 aug. 1994, A.R. nr. P.94.1006.N 

(A. C., 1994, nr. 347); zie Cass., 19 juli 1993, A.R. 
nr. P.93.1065.N (ibid., 1993, nr. 319); A. VANDE
PLAS, ''De voorlopige hechtenis in de fase van het 
vonnisgerecht", in R. DECLERRCQ en R. VERSTRAE
TEN, Voorlopige hechtenis, Acco Leuven/ . 
Amersfoort, 1991, blz. 154, 156 en 158. 

(BILlET) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1038.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juli 1995 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Overwegende dat de appelrechters 
enkel considereren "dat, in de hui
dige stand der zaak, de verdere hech
tenis van (eiser) verrechtvaardigd is en 
dat derhalve de beweegredenen in zijn 
verzoekschrift aangehaald, niet kun
nen worden aangenomen. Met betrek
king tot de tenlasteleggingen zoals na
der omschreven in de dagvaarding, 
bestaan er in hoofde van ( eiser) thans 
nog steeds ernstige aanwijzingen van 
schuld. De hem ten laste gelegde fei
ten kunnen een gevangenisstraf van 
een jaar of meer opleveren. Daaren
boven brengt de handelwijze van (ei
ser), in het bijzonder zijn recidiveren 
in eerlijkheidsmisdrijven, de open
bare veiligheid ernstig in gevaar. Se
dert 1988 werd hij herhaaldelijk ver
oordeeld voor eerlijkheidsmisdrijven. 
Dit heeft hem duidelijk niet aange
zet om op een eerlijke manier door het 
leven te gaan. Het gevaar is eveneens 
reeel dat (eiser) zich aan de verdere 
rechtsgevolgen zou onttrekken, nu 
voor het eerst een zeer zware veroor
deling tegen hem werd uitgesproken 
door de eerste rechter. De aangebo
den borgsom is naar het oordeel van 
het hof een onvoldoende garantie. De 
argumenten van (eiser) in zijn ver
zoekschrift zijn niet van aard om de 
overtuiging waartoe het hof op grond 
van hogerstaande argumenten geko
men is te weerleggen"; 

Dat het arrest, waarbij het verzoek 
van eiser tot invrijheidstelling wordt 
verworpen, zodoende niet de opgave 
bevat van het feit waarvoor het be
vel tot aanhouding werd verleend en 
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niet de wetsbepaling vermeldt die be
paalt dat het feit een misdaad of een 
wanbedrijf is; 

Dat het arrest niet is gemotiveerd 
naar eis van het artikel 27, § 3, laat
ste lid, Wet voorlopige Hechtenis, met 
inachtneming van hetgeen voorge
schreven is in artikel16, § 5, eerste en 
tweede lid, van deze wet; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van eiser, ter 
griffie van het Hof ontvangen op 10 
augustus 1995, dit is buiten de ter
mijn van vijf dagen na de datum van 
de voorziening, zoals bepaald door ar
tikel 31, § 3, eerste lid, Wet voorlo
pige Hechtenis, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

14 augustus 1995- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 355 

VAKANTIEKAMER - 22 augustus 1995 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- NIEUW MID DEL- PSYCHIATRISCH ONDER
ZOEK- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP HET 
VERSLAG- MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN 
DE FEITENRECHTER- ONTVANKELIJKHEID. 

2o DESKUNDIGENONDERZOEK -
STRAFZAKEN - CASSATIEMIDDEL- NIEUW 
MIDDEL - PSYCHIATRISCH ONDERZOEK -
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP HET VER
SLAG- MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN DE 
FEITENRECHTER- ONTVANKELIJKHEID. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF-

KRITIEK OEFENT OP HET VERSLAG- MID DEL 
NIET OVERGELEGD AAN DE FEITENRECHTER
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o, 2° en 3° De eiser tot cassatie is niet ont
vankelijk om voor de eerste maal voor het 
Hof kritiek uit te oefenen op het verslag 
van het psychiatrisch onderzoek (1), met 
name op de wijze waarop de psychiater
deskundige zijn onderzoek heeft verricht. 

(PEETERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0912.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1995 door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Vlaams-Brabant gewezen; 

Over het middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser voor het hof van 
assisen de bezwaren tegen de wijze 
waarop de deskundige het psychia
trisch onderzoek verrichtte, heeft la
ten gelden, welke in het middel wor
den aangevoerd; 

Dat eiser niet voor de eerste maal 
voor het Hof kritiek vermag uit te oe
fenen op de wijze waarop de 
psychiater-deskundige zijn onder
zoek verrichtte; 

Dat het middel mitsdien niet ont
vankelijk 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, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

22 augustus 1995 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter -

ZAKEN -CASSATIEMIDDEL-NIEUWMIDDEL (1) Cass., 18 maart 1975 (A.C., 1975, 810); zie 
-PSYCHIATRISCHONDERZOEK-MIDDELDAT Cass., 22juli 1974 (ibid., 1974, 1633). 
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Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. P. 
Lommelen en M.B. Arcq, Brussel. 

Nr. 356 

VAKANTIEKAMER- 22 augustus 1995 

1 o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- OMSTANDIG
HEDEN NA VERWIJZING- BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING WEGENS WANBEDRIJF- ONBE
VOEGDVERKLARING OP GROND DAT RET FElT 
EEN MISDAAD IS- VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING- VERWIJZING NAAR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

zo REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN- ALGEMEEN- VEREISTEN
GESCHIL OVER RECHTSMACHT- BEGRIP. 

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID- CORRECTIONELE RECHTBANK- MIS
DAAD ZONDER CORRECTIONALISATIE - GE
VOLG. 

1 o Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwe
zen heeft wegens een als wanbedrijf om
schreven feit en de rechtbank zich onbe
voegd verklaard heeft omdat het feit als 
misdaad moet worden omschreven, stelt 
het Hof, op een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, vast dat er vooralsnog te
gen de beschikking geen enkel rechtsmid
del openstaat, dat het vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan en dat de beslis
sing van het vonnis gegrond lijkt, waarna 
het de beschikking van de raadkamer ver
nietigt en de zaak verwijst naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling (1). 

zo Een betwisting van rechtsmacht, onge
acht of ze wordt aangenomen of verwor
pen, geeft op zichzelf geen aanleiding tot 
de procedure van regeling van rechtsge
bied; deze is enkel mogelijk als twee ge
rechtelijke beslissingen met kracht van ge-

(1) Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 2753 (A. C., 
1988-89, nr. 40); 19 sept. 1990, A.R. nr. 8519 
(ibid., 1990-91, nr. 32). 

wijsde, hetzij in eerste aanleg hetzij in 
hager beroep gewezen, dermate tegenstrij
dig zijn dat de rechtsgang erdoor wordt 
belemmerd (2). 

3° Nu volgens de bewoordingen van de dag
vaarding een misdaad zonder correctio
nalisatie voor de correctionele rechtbank 
wordt gebracht, moet de feitenrechter zich 
onbevoegd verklaren zonder dat hij de 
juiste kwalifikatie van de feiten vermag 
na te gaan (3). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE ANTWERPEN 
IN ZAKE HOREMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0916.N) 

HET HOF;- Gelet op de beschik
king van de raadkamer van de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen van 
8 januari 1993 en het arrest van het 
Hof van Eeroep te Antwerpen van 26 
mei 1995; 

Gelet op het verzoekschrift tot re
geling van rechtsgebied, gedateerd 13 
juli 1995, op 17 juli 1995 door de 
procureur-generaal te Antwerpen in
gediend, ... 

Overwegende dat het arrest bij ver
schrijving de telastlegging "gebruik 
van de vervalste facturen" waarvoor 
rechtstreeks gedagvaard werd, onder
brengt onder de telastlegging I.A.2 van 
notitienummer 21/3029/90, (bladz. 15 
van het arrest) terwijl dit gebruik het 
voorwerp uitmaakt van de telastleg
ging I.E, in fine ("en valse facturen") 
van hetzelfde notitienummer; 

Dat het Hof vermag deze verschrij
ving te verbeteren; 

I. Eetreffende de telastleggingen 
I.A.1, I.E (klantenfiches), II.A, II.E en 
III van notitienummer 21/3029/90 : 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

(2) Cass., 2 april1985, A.R. nr. 8569 (A. C., 
1984-85, nr. 466), met noot R.D. 

(3) Zie R. DECLERCQ, Feit en kwalificatie in de 
strafrechtspleging, in "Strafrecht voor rechts
practici - N", Acco Leuven, 1991, blz. 215. 
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Mechelen bij beschikking van 8 ja
nuari 1993, met aanneming van ver
zachtende omstandigheden wat de te
lastleggingen I.A.1 en I.B (klanten
fiches) betreft, beklaagde voor die 
telastleggingen naar de Correctio
nele Rechtbank te Mechelen heeft ver
wezen; 

Dat die beschikking thans voor geen 
rechtsmiddel vatbaar is; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, op het hoger beroep tegen het 
vonnis van de Correctionele Recht
bank te Mechelen van 2 juni 1993, 
vaststelt dat die telastleggingen, door 
de raadkamer respectievelijk als vals
heid in geschrifte en gebruik, mis
bruik van vertrouwen en huisdiefstal 
gekwalificeerd, indien bewezen, die
nen heromschreven te worden als on
der meer bedrieglijke bankbreuk, 
waardoor deze feiten een misdaad uit
maken, strafbaar met opsluiting over
eenkomstig artikel 489 van het 
Strafwetboek, zonder dat voor de te
lastleggingen II.A, II.B en III een cor
rectionalisatie geschiedde; dat we
gens de samenhang, de onbevoegdheid 
van het hof van beroep zich tevens uit
strekt tot de telastleggingen I.A.1 en 
I.B (klantenfiches); 

Dat dit arrest in kracht van ge
wijsde is gegaan; 

Overwegende dat uit de tegenstrij
digheid tussen de beschikking van de 
raadkamer en dit arrest een geschil 

· over rechtsmacht is ontstaan dat de 
loop van het gerecht belemmert, en er 
aldus grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat de telastleggin
gen II.A, II.B en III onder meer de 
misdaad schijnen op te leveren van be
drieglijke bankbreuk, door artikel 489 
van het Strafwetboek strafbaar ge
steld met opsluiting; dat de raadka
mer niet zonder aanneming van ver
zachtende omstandigheden beklaagde 
wegens deze telastleggingen kon ver
wijzen naar het vonnisgerecht, dat niet 
bevoegd was om erover te oordelen; 
dat de feiten onder de telastleggin
gen I.A.1 en I.B (klantenfiches) sa-

menhangend lijken te zijn met de on
der de telastleggingen II.A, II.B en III 
bedoelde feiten; 

II. Betreffende de tE;lastleggingen 
I.A.2 en I.B (facturen) van notitie
nummer 21/3029/90: 

Overwegende dat deze telastleggin
gen bij het vonnisgerecht aanhangig 
werden gemaakt door een recht
streekse dagvaarding van de procu
reur des Konings van 11 februari 1993, 
en die feiten niet opgenomen waren in 
de beschikking van verwijzing van de 
raadkamer van 8 januari 1993; 

Dat de onbevoegdheidsverklaring 
van het hof van beroep geen tegen
strijdigheid doet ontstaan met een vo
rige - niet bestaande - rechterlijke 
beslissing, en het verloop van de 
rechtspleging niet wordt gestremd; 

Dat de omstandigheid dat het hof 
van beroep voor deze telastleggingen 
of voor de verwezen - dit is bij een 
andere akte aanhangig gemaakte -
telastleggingen zijn onbevoegdheid 
vaststelt, geen aanleiding geeft tot re
geling van rechtsgebied, wat die eer
ste telastleggingen betreft; 

Overwegende evenwel dat, nu vol
gens de bewoordingen van de dagvaar
ding een misdaad zonder correctiona
lisatie voor de correctionele rechtbank 
wordt gebracht, de feitenrechter zich 
onbevoegd moet verklaren zonder dat 
hij de juiste kwalifikatie van de fei
ten vermag na te gaan; 

Dat de omstandigheid dat deze rech
ter zich ten onrechte bevoegd acht en 
het hof van beroep ingevolge het ho
ger beroep daarvan kennis heeft ge
nomen, niet meebrengt dat dit hof een 
ruimere bevoegdheid zou hebben; 

Dat, nu het hofvan beroep de on
bevoegdheid vaststelde van de correc
tionele rechtbank om de telastleggin
gen I.A.2 en I.B (facturen)- zijnde 
een niet gecorrectionaliseerde mis
daad van valsheid in geschrifte en ge
bruik- te beoordelen, dit hof even
min vermocht tot herkwalificatie van 
deze feiten over te gaan om vervol-
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gens zijn onbevoegdheid pas af te lei
den uit de omstandigheid dat ook na 
deze heromschrijving die feiten on
der meer een niet gecorrectionaliseerde 
misdaad van bedrieglijke bankbreuk 
inhielden; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Me
chelen van 8 januari 1993, behalve in 
zoverre zij verzachtende omstandig
heden aanneemt voor de telastleggin
gen I.A.1 en I.B (klantenfiches) van de 
in de notitie met het nummer 21/ 
3029/90 omschreven feiten; beslist dat 
er geen grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied voor de in de telastleg
gingen I.A.2 en I.B (facturen) van dit 
notitienummer omschreven feiten; ver
nietigt het arrest van het Hof van Be
roep te Antwerpen van 26 mei 1995, in 
zoverre het dit hof onbevoegd verklaart 
om uitspraak te doen over de feiten 
van deze telastleggingen, herom
schreven als bedrieglijke en eenvou
dige bankbreuk; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissingen; 
verwijst de zaak voor de feiten van de 
telastleggingen I.A.1, I.B (klanten
fiches), II.A, II.B en III van notitie
nummer 21/3029/90 naar het Hofvan 
Beroep te Antwerpen, kamer van in
beschuldigingstelling, en voor de fei
ten van de telastleggingen I.A.2 en I.B 
(facturen) naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen, anders samengesteld. 

22 augustus 1995 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 357 

VAKANTIEKAMER - 22 augustus 1995 

1 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER-

MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING
BESLISSING - WETTIGHEID. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING -
BESLISSING- UITSTEL - WETTIGHEID - GE
VOLG- CASSATIEBEROEP. 

3° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING -ALLERLEI
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTEL
LING- BESLISSING- UITSTEL - WETTIG
HEID - GEVOLG. 

4 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING
BESLISSING- UITSTEL - WETTIGHEID -BE
GRIP- GERECHTELIJKE VAKANTIE. 

1 o De commissie tot bescherming van de 
maatschappij treedt op als eigenlijk ge
recht wanneer zij uitspraak doet over het 
verzoek tot invrijheidstelling en zij is ver
plicht haar beslissing desbetreffend naar 
recht te verantwoorden (1). (Art. 18, eer
ste lid, Wet Bescherming Maatschap
pij.) 

2° en 3° De beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij de uitspraak over het verzoek tot in
vrijheidstelling van de gefnterneerde 
wordt uitgesteld voor verscheidene maan
den en die niet naar recht verantwoord is, 
staat gelijk met een afwijzing van het ver
zoek en is een eindbeslissing waartegen 
cassatieberoep openstaat (2). (Art. 18, eer
ste lid, Wet Bescherming Maatschap
pij; art. 416, eerste lid, Sv.) 

4° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij die de uit
spraak over het verzoek tot invrijheid
stelling van de gefnterneerde voor 

(1) Zie Cass., 12 jan. 1988, A.R. nr. 2016 (A. C., 
1987-88, nr. 291); 13 juni 1995, A.R. nr. 
P.95.0628.N (ibid., 1995, nr. 294). 

(2) Zie noot 1. 
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verscheidene maanden uitstelt op de en
kele grand dat de commissie tijdens de ge
rechtelijke vakantie niet in dezelfde sa
menstelling zitting neemt (3). (Art. 18, 
eerste lid, Wet Bescherming Maatschap
pij.) 

(B ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.093l.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 juli 1995 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Antwerpen; 

Over het middel : 
Overwegende dat de beslissing van 

de commissie van 4 juli 1995 waar
bij op de enkele grond dat de commis
sie pas op 19 september 1995 in de
zelfde samenstelling zitting houdt en 
een langer uitstel verantwoord is om
dat de commissie tijdens het gerech
telijk verlof niet zit, de uitspraak over 
het verzoek van eiser tot invrijheid
stelling op 19 september 1995 wordt 
uitgesteld, gelijkstaat met de afwij
zing van het verzoek, mitsdien een 
eindbeslissing is waartegen cassatie
beroep openstaat; 

Overwegende dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
wanneer zij uitspraak doet over een 
geschil betreffende de individuele vrij
heid, optreedt als een eigenlijk ge
recht en verplicht is haar beslissing 
naar recht te verantwoorden; 

Dat de commissie met de hiervoor 
aangehaalde redenen haar beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van dit 

(3) Zie noot 1. 

arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Antwerpen. 

22 augustus 1995 - Vakantiekamer
Voorzitter : de h. De h. D'Haenens, voor
zitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. F. 
Bruyninckx, Antwerpen. 

Nr. 358 

VAKANTIEKAMER - 29 augustus 1995 

1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAF
ZAKEN- EENTALIG VONNIS OF ARREST- BE
GRIP. 

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAF
ZAKEN- EENTALIG VONNIS OF ARREST- BE
GRIP- WOORDEN- VERTALING- BETEKE
NIS. 

3o VOORLOPIGE HECHTENIS -BE
VEL TOT MEDEBRENGING- UITLEVERING
BUITENLANDS BEVEL TOT MEDEBRENGING
BEG RIP. 

4 ° UITLEVERING- BEVEL TOT AANHOU
DING- BEVEL TOT MEDEBRENGING- BUI
TENLANDS BEVEL TOT MEDEBRENGING- BE
GRIP. 

5° UITLEVERING- BEVEL TOT AANHOU
DING -AKTE MET DEZELFDE KRACHT ALS EEN 
BEVEL TOT AANHOUDING- BEGRIP - VER
ENIGDE STATEN VAN AMERIKA- FEDERALE 
REGLEMENTERING VAN DE VERENIGDE STA
TEN VAN AMERIKA INZAKE STRAF
RECHTSPLEGING. 

6° VREEMDE WET - VERENIGDE STATEN 
VAN AMERIKA- STRAFZAKEN - FEDERALE 
REGLEMENTERING VAN DE VERENIGDE STA
TEN VAN AMERIKA INZAKE STRAF
RECHTSPLEGING- BEVEL TOT AANHOUDING 
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-AKTE MET DEZELFDE KRACHT ALB EEN BE
VEL TOT AANHOUDING. 

7° UITLEVERING- BEVEL TOT AANHOU
DING- IN HET BUITENLAND VERLEEND BE
VEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAAR
VERKLARING- ONDERZOEKSGERECHTEN
OPDRACHT. 

so UITLEVERING- BUITENLANDSE REGE
RING OF RECHTSCOLLEGE -AKTEN- ONRE
GELMATIGHEDEN - AANVOERING - BEL
GISCHE RECHTSCOLLEGES- BEVOEGDHEID. 

go UITLEVERING ONDERZOEKS-
GERECHTEN- BEVEL TOT AANHOUDING- IN 
HET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AAN
HOUDING - UITVOERBAARVERKLARING -
AARD VAN DE BESLISSING. 

10° ONDERZOEKSGERECHTEN- UIT
LEVERING- BEVEL TOT AANHOUDING - IN 
HET BUI'IENLAND VERLEEND BEVEL TOT AAN
HOUDING - UITVOERBAARVERKLARING -
AARD VAN DE BESLISSING. 

1 o De omstandigheid dat een paar En
gelse woorden uit de processtukken let
terlijk zijn overgenomen in een arrest dat 
gesteld is in het Frans, taal van de rechts
pleging, doet geen afbreuk aan de eenta
ligheid van het arrest (1). (Artt. 24, 37 en 
40 Taalwet Gerechtszaken.) (Eerste zaak) 

2° Uit de artt. 11, 13, en 24 Taalwet 
Gerechtszaken blijkt niet dat de rechter 
ertoe gehouden is in de taal van de rechts
pleging de vertaling of de betekenis weer 
te geven van een paar uit de processtuk
ken gehaalde Engelse woorden, die let
terlijk in die taal zijn overgenomen door 
het in de taal van de rechtspleging ge
stelde arrest. (Artt. 11, 13 en 24 Taal
wet Gerechtszaken.) (Eerste zaak) 

3° en 4o Een buitenlands bevel tot mede
brenging is in beginsel geen voldoende ti
tel voor een uitleveringsverzoek (2); on
der bevel tot medebrenging, in de zin van 
de Uitleveringswet, moet worden ver-

(1) Zie Cass., 10 maart 1982, A.R. nr. 2144 
(A.C., 1981-82, nr. 405, tweede zaak). 

(2) "Du role de la chambre du conseil et de la 
chambre des mises en accusation en cas 
d'extradition demandee a la Belgique", plecht. 
openingsrede proc.-gen. Demanet, van 1 sept. 
1987, v66r het Hofvan Beroep te Bergen, nr. 20 
en noot 38; R.P.D.B., v• Extradition, nr. 56; Les 
Novelles, procedure penale, L'extradition, I, dl. II, 
nr. 68. 

staan een injunctie, aan de agenten van 
de openbare macht gegeven om de erin 
aangewezen persoon voor een rechter te 
brengen; dat bevel tot medebrenging gaat 
evenwel in de regel enkel met dwang ge
paard als de persoon weigert gehoor te ge
ven aan de tot hem gerichte injunctie of, 
na aanstalten te hebben gemaakt om er 
gevolg aan te geven, poogt te ontvluch
ten (3). (Art. 3, tweede lid, Uitleverings
wet.) (lmpliciet). 

5° en 6° Krachtens art. 9 (b) (1) van de fe
derale reglementering van de Verenigde 
Staten van Amerika inzake straf
rechtspleging wordt de aangewezen per
soon aangehouden ten einde te verschij
nen voor de dichtstbijzijnde rechter; het 
in die bepaling bedoelde bevel heeft der
halve dezelfde kracht als een aanhou
dingsbevel en is geen bevel tot medebren
ging (4). 

7° De bij de Uitleveringswet voorgeschre
ven regels zijn enkel bedoeld om de ten
uitvoerlegging mogelijk te maken van de 
beslissing van een buitenlandse rechter; 
de behandeling van de zaak zelf is op 
grand van die regels niet mogelijk (5). 
(Artt. 1 en 3 Uitleveringswet.) 

so De Belgische rechtscolleges zijn bij de 
uitvoerbaarverklaring van een door de 
buitenlandse autoriteiten verleend be
vel tot aanhouding niet bevoegd om on
regelmatigheden na te gaan die door een 
buitenlandse regering of gerecht begaan 
zijn in de akten betreffende een 
uitleveringsprocedure (6). (Artt. 1 en 3 
Uitleveringswet.) (Tweede zaak) 

(3) Zie D. VANDERMEERSCH, "Le mandat 
d'amener", in B. DEJEMEPPE, La detention preven
tive, Brussel, 1992, biz. 89, 94 en 95. 

(4) Zie Cass., 22 april1974 (A. C., 1974, 905). 

(5) Zie Cass., 23 maart 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 797), redengeving, blz. 805, 2e kol.; 23 
juni 1975 (A. C., 1975, 1130); 13 nov. 1985, A.R. nr. 
4662 (ibid., 1985-86, nr. 168); 31 mei 1995, A.R. 
nr. P.95.0523.F (ibid., 1995, supra, nr. 272); "Du 
role de la chambre du conseil et de Ia chambre 
des mises en accusation en cas d'extradition 1987, 
demandee a la Belgique", plechtige openings
rede van proc.-gen. Demanet, van 1 sept. 1987, 
Hof van Beroep te Bergen, nrs. 23 en 24. 

(6) Cass., 8 sept. 1992, A.R. nr. 6942 (A. C., 
1991-92, nr. 600); zie: "Du role de la chambre du 
conseil et de la chambre des mises en accusa
tion en cas d'extradition demandee ala Belgi
que", plecht. openingsrede van proc.-gen. Dema
net, van 1 sept. 1987, v66r het Hofvan Beroep te 
Bergen, nr. 23. 
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go en 10° De beslissing waarbij een 
onderzoeksgerecht uitspraak doet over de 
uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel tot 
aanhouding is geen vonnis in de zin van 
art. 149 Gw. (7); zodanige beslissing kan 
derhalve die bepaling niet schaden. (Art. 
149 Gw. (1994); art. 3 Uitleveringswet.) 
(Tweede zaak) 

(MOTSOS) 

(Eerste zaak) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0864.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1995 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Luik, ka
mer van inbeschuldigingstelling. 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1319,1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 11, 13, 24, 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, 3 van de Uitleveringswet 
van 15 maart 1874, en 9 (b) (1) van de fe
derale reglementering van de Verenigde 
Staten van Amerika inzake straf
rechtspleging, 

doordat het arrest het hoger beroep on
gegrond verklaart dat eiser heeft inge
steld tegen de beschikking van de raadka
mer tot uitvoerbaarverklaring van het op 
28 december 1994 door Franck Delio Russo, 
verbonden aan de districtsrechtbank van 
Massachusetts in de Verenigde Staten, uit
g~vaardigde aanhoudingsbevel; dat het ar
rest het verweermiddel van eiser ten be
toge dat de uitleveringsvoorwaarden niet 
vervuld zijn en, meer bepaald, dat de ti
tel van aanhouding niet beantwoordt aan 
de vereisten van de wet van 15 maart 187 4 
afwijst op grond "dat de verdediging in 
strijd met de gegevens van het dossier de 
bevoegdheden betwist van 'Deputy Clerck' 
Delio Russo, nu ondanks de bij de verta
ling gerezen moeilijkheden vaststaat dat hij 
een 'warrant for the arrest' heeft uitge
vaardigd, dat is een werkelijke titel van 
aanhouding conform Regel9 (b) (1) van de 
federale reglementering van de straf-

(7) Cass., 27 sept. 1994, A.R. nr. P.94.1079.N 
(A.C., 1994, nr. 402); 31 mei 1995, A.R. nr. 
P.95.0523.F (ibid., 1995, supra, nr. 272). 

rechtspleging, op grond waarvan een der
gelijke overheidsinstantie, handelend in 
haar officiele hoedanigheid van rechter
lijk orgaan, gemachtigd is zodanige titel te 
verlenen, en nu geenszins is aangetoond 
dat die titel achteraf ongeldig zou gewor
den zijn", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de ar
tikelen 11, 13 en 24 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechts
zaken, de taal van de rechtspleging het 
Frans is, en het arrest dus volledig in het 
Frans moest worden gesteld; het arrest, nu 
het vermeldingen of passages overnam uit 
een verantwoordingsstuk, dat in een an
dere taal dan die van de rechtspleging was 
gesteld, verplicht was de vertaling of de za
kelijke inhoud van dat stuk weer te ge
ven in de taal van de rechtspleging, wan
neer zulks is vereist voor de regelmatigheid 
van de akte; het arrest gebaseerd is op de 
inhoud en de betekenis van de begrippen 
"Deputy Clerck" en "warrant for the ar
rest" die in het Engels worden aangehaald 
in de motivering van het arrest; het ar
rest het begrip "Deputy Clerck" nergens 
vertaalt en ook de betekenis van dat be
grip in het Frans niet weergeeft; het ar
rest al evenmin het begrip "warrant for the 
arrest" vertaalt en zich ertoe beperkt de 
waarde van dat begrip te toetsen aan ar
tikel 3 van de Uitleveringswet van 15 
maart 1874, zonder dat de betekenis er
van weergegeven wordt in de taal van de 
rechtspleging; nu die grond, ofschoon van 
essentieel belang, gesteld is in een an
dere taal dan die van de rechtspleging, de 
beslissing krachtens artikel40, eerste lid, 
van de wet van 15 juni 1935 nietig is we
gens schending van de voormelde artike
len 11, 13 en 24 van die wet; 

tweede onderdeel, de uitlevering, krach
tens artikel 3 van de Uitleveringswet van 
15 maart 1874 enkel zal toegestaan wor
den op overlegging van het bevel tot aan
houding of van iedere andere akte die de
zelfde kracht heeft, door de bevoegde 
vreemde overheid verleend op voorwaarde 
onder meer dat deze akten uitvoerbaar wor
den verklaard door de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg van de plaats 
waar de vreemdeling in Belgie verblijft of 
kan worden gevonden; uit de vertaling van 
het door de Verenigde Staten tot staving 
van het uitleveringsverzoek overgelegde 
stuk 3 die, naar de autoriteiten van de Ver
enigde Staten hebben verklaard, overeen
stemt met de oorspronkelijke, in het En
gels gestelde stukken blijkt dat de akte op 
grond waarvan om de uitlevering is ver
zocht een bevel tot medebrenging is dat 
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dagtekent van 28 december 1994; een be
vel tot medebrenging, dat een met dwang 
gepaard gaand verzoek is om te verschij
nen, in de regel geen voldoende titel voor 
uitlevering kan zijn ; het bestreden ar
rest niet vaststelt dat het bevel tot mede
brenging in het recht van de Verenigde Sta
ten de enige mogelijke titel van voorlopige 
vrijheidsberoving is; uit regel 9 (b) (1) van 
de federale reglementering van de Vere
nigde Staten inzake strafrechtspleging trou
wens volgt dat het bevel tot medebren
ging aileen een bevel is om de daarin 
aangewezen persoon aan te houden en hem 
voor de dichtstbijzijnde magistraat te bren
gen; het bestreden arrest aldus niet wet
tig kon beslissen dat het bevel tot mede
brenging als bedoeld in regel 9 (b) (1) van 
de federale reglementering van de straf
rechtspleging een akte is met dezelfde 
kracht als een bevel tot aanhouding, be
doeld om voor uitlevering te worden ge
bruikt (schending van de artikelen 3 van de 
Uitleveringswet van 15 maart 1874 en 9 (b) 
(1) van de federale reglementering van de 
Verenigde Staten inzake straf
rechtspleging); 

derde onderdeel, in het geval dat het Hof 
van oordeel zou zijn dat het arrest, al was 
het impliciet, beslist dat de titel van aan
houding krachtens regel 9 (b) (1) van de fe
derale reglementering van de straf
rechtspleging een bevel tot aanhouding is, 
het hofvan beroep de akte, vervat in stuk 
3 van de door de autoriteiten van de Ver
enigde Staten tot staving van het verzoek 
om uitlevering overgelegde bescheiden, na
melijk het bevel tot medebrenging dd. 28 
december 1994, alsook de akte, vervat in 
stuk 5 van die bescheiden en waarin de in
houd van regel 9 (b) (1) van de federale re
glementering van de strafrechtspleging is 
overgenomen, uitlegt op een wijze die on
verenigbaar is met de bewoordingen en de 
strekking ervan; uit de vertaling van voor
meld stuk 3 die, naar de autoriteiten van 
de Verenigde Staten hebben verklaard, 
overeenstemt met de oorspronkelijke, in het 
Engels opgemaakte stukken blijkt dat de ti
tel van aanhouding een bevel tot mede
brenging is; uit regel 9 (b) (l) van de fede
rale reglementering van de Verenigde 
Staten inzake strafrechtspleging, waar
van de inhoud is overgenomen in stuk 5 
blijkt dat de titel van aanhouding aileen 
een bevel is om de daarin aangewezen per
soon aan te houden en hem voor de dichtst
bijzijnde rechter te brengen en dat het der
halve een bevel tot medebrenging is dat 
geen voldoende titel voor uitlevering kan 
zijn; het arrest aldus de bewijskracht 

schendt van de akte, vervat in stuk 3 van 
de door de autoriteiten van de Verenigde 
Staten tot staving van het uitleveringsver
zoek overgelegde bescheiden, namelijk het 
bevel tot medebrenging dd. 28 december 
1994, alsook van de akte, vervat in stuk 5 
van die bescheiden en waarin de inhoud 
van regel 9 (b) (1) van de federale regle
mentering van de strafrechtspleging is 
overgenomen (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een paar Engelse woorden uit 
de processtukken letterlijk zijn over
genomen in een arrest dat gesteld is in 
het Frans, geen afbreuk doet aan de 
eentaligheid van het arrest; 

Overwegende dat uit de artikelen 
11, 13 en 24 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken niet blijkt dat de rech
ter ertoe gehouden is de vertaling of de 
betekenis van die woorden weer te ge
ven in de taal van de rechtspleging; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de in het on
derdeel bedoelde akten respectieve
lijk vermelden "Aan iedere marshal 
van de Verenigde Staten en aan ie
dere gemachtigde ambtenaar van de 
Verenigde Staten : bij deze wordt u het 
bevel gegeven Panayotis Motsos aan te 
houden" en dat het bevel "de aanhou
ding van verweerder (te dezen eiser) 
moet gelasten'', het hofvan beroep aan 
die akten geen uitlegging geeft die on
verenigbaar is met de bewoordingen 
ervan; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 9 (b) (1) van de federale reglemen
tering van de Verenigde Staten van 
Amerika inzake strafrechtspleging, de 
aangewezen persoon wordt aangehou
den ten einde te verschijnen voor de 
dichtstbijzijnde rechter; dat het in die 
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bepaling bedoelde bevel derhalve de
zelfde kracht heeft als het aanhou
dingsbevel; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1319,1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep ongegrond verklaart dat eiser heeft 
ingesteld tegen de beschikking van de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik tot uitvoerbaarverklaring van 
het op 28 december 1994 door Franck Delio 
Russo, verbonden aan de districtsrecht
bank van Massachusetts in de Verenigde 
Staten, uitgevaardigde aanhoudingsbe
vel; dat het bestreden arrest het verweer
middel van eiser ten betoge dat uitleve
ring niet mogelijk is wanneer naar de in 
het uitleveringsverzoek aangegeven fei
ten een onderzoek is ingesteld in Belgie na 
uitlokking door de politie, nu daarvoor tot 
op heden geen procedurereglement be
staat, afwijst op grond "dat de feiten waar
voor de Verenigde Staten de uitlevering 
vragen betrekking hebben op de invoer van 
heroine in dat land, wat niet mag worden 
verward met invoer van heroine naar Bel
gie waar hij voor dat feit in verdenking ge
steld is; dat dus in die fase van de rechts
pleging niet blijkt dat het hier om dezelfde 
feiten zou gaan, zoals de verdediging be
weert", 

terwijl het hof van beroep, door aldus te 
beslissen, enerzijds, de akte houdende het 
op 23 oktober 1993 door onderzoeksrech
ter Prignon uitgevaardigde aanhoudings
bevel (welk stuk deel uitmaakt van het 
door eiser op de terechtzitting van 29 juni 
1995 neergelegde dossier en waarvan een 
eensluidend afschrift bij deze memorie is 
gevoegd), anderzijds, de akte van beschul
diging dd. 28 december 1994 (stuk 2 van de 
tot staving van het verzoek om uitleve
ring overgelegde bescheiden) heeft uitge
legd op een wijze die met de bewoordin
gen en strekking ervan onverenigbaar zijn; 
eiser voor het Belgische gerecht ervan 
wordt verdacht herhaaldelijk of althans 
vanafbegin 1993 verdovende stoffen, te de
zen heroine, zonder vergunning van de be
voegde minister, in het Rijk te hebben in
gevoerd, in zijn bezit te hebben gehad, 
verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of 
aangeschaft, mits betaling ofkosteloos, de 
motivering van het bevel tot aanhouding 
uitdrukkelijk vermeldt dat de feiten be
staan in het opzetten van een internatio
nale handel in verdovende middelen; ei-

ser in de akte van beschuldiging dd. 28 
december 1994, die is opgemaakt door de 
districtsrechtbank van de Verenigde Sta
ten voor het district Massachusetts, er
van wordt beschuldigd een com plot te heb
ben beraamd om heroine in te voeren, nu 
hij zich verenigd en verstaan heeft met an
dere personen teneinde een misdrijf te ple
gen tegen de Verenigde Staten, namelijk de 
invoer van een zekere hoeveelheid heroine 
vanuit een plaats buiten de Verenigde Sta
ten; die akte van beschuldiging moet wor
den uitgelegd aan de hand van de door de 
heer William F. Sinnott tot staving van het 
uitleveringsverzoek afgelegde verklaring 
waaraan de akte van beschuldiging is ge
hecht, alsook aan de hand van de door Da
niel Doherty tot staving van het verzoek af
gelegde verklaring, die eveneens bij de 
verklaring van William F. Sinnott is ge
voegd; uit die verklaringen blijkt dat de 
akte van beschuldiging betrekking heeft op 
dezelfde feiten als die waarvoor het Bel
gisch gerecht een aanhoudingsbevel heeft 
uitgevaardigd; uit die stukken immers 
blijkt dat de in de akte van beschuldiging 
aangewezen feiten betrekking hebben op 
een vereniging die in Belgie is gevormd om 
vanuit Belgie heroine in te voeren in de 
Verenigde Staten (verklaring van William 
F. Sinnott, blz. 2 en 7); ongeacht de om
schrijvingen die in de verschillende betrok
ken landen aan de feiten zijn gegeven, de 
feiten zelf waarop de Belgische rechtsple
ging betrekking heeft dezelfde zijn als die 
welke vermeld zijn in de stukken tot sta
ving van het uitleveringsverzoek; het be
streden arrest derhalve, door te beslissen 
dat het hier niet om dezelfde feiten gaat, de 
bewijskracht schendt, enerzijds van de akte 
houdende het op 23 oktober 1993 door on
derzoeksrechter Prignon volgens het Bel
gische recht uitgevaardigd aanhoudings
bevel, anderzijds, van de akte van 
beschuldiging dd. 28 december 1994 van de 
districtsrechtbank van Massachusetts 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de bij de Uitle
veringswet van 15 maart 187 4 voor
geschreven regels enkel zijn bedoeld 
om de tenuitvoerlegging mogelijk te 
maken van de beslissing van een bui
tenlandse rechter; dat de behande
ling van de zaak zelf niet mogelijk is 
op grand van die regeJs; 

Dat de beslissing oiri. uit te leveren 
in geen geval toekomt aan de Rech
terlijke Macht en het uitgesloten is dat 
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de rechter, die van de Staat, vertegen
woordigd door de Uitvoerende Macht, 
in de bij de wet en het toepasselijke 
verdrag bepaalde voorwaarden een be
vel tot aanhouding ontvangt van een 
buitenlandse overheid, de uitvoerbaar
verklaring ervan zou weigeren om re
denen--die--met de zaak zelf te maken 
hebben; 

Dat derhalve het middel, nu het kri
tiek oefent op ten overvloede gege
ven beschouwingen van het arrest, 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op stra:ffe 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. 

29 augustus 1995 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Verhey
den - Grotendeels gelijkluidende conclu
sie (8) van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Simont. 

(Tweede zaak) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1062.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 augustus 1995 gewe
zen door de vakantiekamer van het 
Hof van Beroep te Luik, dienstdoende 
als kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1319,.1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 3 van de Uitleverings
wet van 15 maart 1874, 9 (b) (1) van de fe
derale reglementering van de Verenigde 

(8) Volgens het O.M. is het bevel, bedoeld in 
art. 9 (b) (1) van de federale reglementering van 
de Verenigde Staten van Amerika inzake straf
rechtspleging, een bevel tot aanhouding in de zin 
van art. 3, tweede lid, Uitleveringswet en geen 
akte met dezelfde kracht als een bevel tot aan
houding (zie Cass., 22 april1974,A.C., 1974, 905). 

Staten van Amerika inzake straf
rechtspleging en 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep ongegrond verklaart dat eiser heeft 
ingesteld tegen de beschikking van de raad
kamer tot uitvoerbaarverklaring van het op 
15 februari 1995 door Franck Delio Russo, 
verbonden aan de districtsrechtbank van 
Massachusetts in de Verenigde Staten, uit
gevaardigde aanhoudingsbevel; dat het be
streden arrest het verweermiddel van ei
ser ten betoge dat de uitleverings
voorwaarden niet vervuld zijn en, meer 
bepaald dat de titel van aanhouding niet 
beantwoordt aan de vereisten van de wet 
van 15 maart 1874 afwijst, op grond "dat 
appellant (eiser tot cassatie) betoogt dat de 
aangevoerde titel van 15 februari 1995, in 
strijd met de door de bestreden beschik
king overgenomen vermelding, geen aan
houdingsbevel maar een bevel tot mede
brenging is; dat uit het op de terechtzitting 
van 4 augustus 1995 neergelegde stuk 
blijkt dat de ambassade van de Verenigde 
Staten van Amerika te Brussel bij deze ver
klaart dat de vertaling van de term 'War
rant of Arrest' in het Engels overeenkomt 
met de term 'Aanhoudingsbevel' in het 
Frans. Het betreft hier een titel van vrij
heidsberoving of een bevel tot voorlopige 
aanhouding; dat, hoe dan ook, uit de ver
klaring van William F. Sinnott blijkt dat hij 
zich door de gri:ffier van de rechtbank een 
eensluidend enjuist afschrift van het aan
houdingsbevel heeft doen afgeven en dat als 
stuk gevoegd heeft bij zijn verklaring; dat 
het dus wel degelijk gaat om een aanhou
dingsbevel, uitgevaardigd door de in het 
dossier vermelde overheid", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel 3 van de Uitleveringswet van 15 maart 
1874 de raadkamer en, in hoger beroep, de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die een 
door de bevoegde buitenlandse overheid uit
gevaardigd aanhoudingsbevel uitvoer
baar moeten verklaren, dienen na te gaan 
of de uitleveringsvoorwaarden vervuld zijn 
en, meer bepaald, of de buitenlandse over
heid een aanhoudingsbevel of een andere 
akte met dezelfde kracht heeft overge
legd; de onderzoeksgerechten in geval van 
betwisting qver de geldigheid van de door 
de buitenlandse overheid verleende titel, 
zich enkel mogen baseren op de bewoor
dingen en de strekking van de litigieuze ti
tel, te dezen het bevel dat op 15 februari 
1995 is uitgevaardigd door Franck Delio 
Russo, verbonden aan de districtsrecht
bank van Massachusetts in de Verenigde 
Staten; de verklaringen die bij de litigieuze 
titel gevoegd zijn of die titel begeleiden, of 
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de later afgelegde verklaringen enkel kun
nen worden gebruikt voor de interpreta
tie, zonder de bewoordingen en de strek
king van de litigieuze titel te kunnen 
wijzigen of aanvullen; die verklaringen a 
fortiori de krachtens voormeld artikel 3 ver
eiste titel niet kunnen vervangen; de ka
mer van inbeschuldigingstelling aldus, in 
zoverre zij de uitvoerbaarverklaring van het 
door Franck Delio Russo uitgevaardigde be
vel grondt op het op de terechtzitting van 
4 augustus 1995 neergelegde stuk van de 
Amerikaanse ambassade te Brussel, als
ook op de begeleidende verklaring van Wil
liam F. Sinnott, artikel 3 van de 
Uitleveringswet van 15 maart 187 4 
schendt; · 

tweede onderdeel, de kamer van inbe
schuldigingstelling, in zoverre het bestre
den arrest beslist dat de door Franck Delio 
Russo krachtens regel 9 (b) (1) van de fe
derale reglementering van de straf
rechtspleging uitgevaardigde titel van aan
houding een aanhoudingsbevel is, de akte 
vervat in stuk 4 van de door de autoritei
ten van de Verenigde Staten tot staving van 
hun uitleveringsverzoek overgelegde stuk
ken, namelijk het bevel tot medebrenging 
dd. 15 februari 1995, alsook de akte ver
vat in stuk 5 van die bescheiden, waarin de 
inhoud van regel9 (b) (1) van de federale 
reglementering van de strafrechtspleging 
is overgenomen, uitlegt op een wijze die on
verenigbaar is met de bewoordingen en de 
strekking ervan; de strekking van die ak
ten niet mag worden gewij zigd of aange
vuld door achteraf neergelegde stukken, 
meer bepaald door het op 4 augustus 1995 
ter zitting ingediende stuk, dat uitging van 
de Amerikaanse ambassade te Brussel; uit 
de vertaling van stuk 4, die, naar de au
toriteiten van de Verenigde Staten heb
ben verklaard, overeenkomt met de oor
spronkelijke, in het Engels opgemaakte 
stukken blijkt dat de titel van aanhou
ding een bevel tot medebrenging is; uit re
gel 9 (b) (1) van de federale reglemente
ring van de Verenigde Staten inzake 
strafrechtspleging, waarvan de inhoud is 
overgenomen in stuk 5, volgt dat de titel 
van aanhouding aileen een bevel is om de 
daarin aangewezen persoon aan te hou
den en voor de dichtstbijzijnde rechter te 
brengen en dat het derhalve gaat om een 
bevel tot medebrenging, dat geen voldoende 
titel voor uitlevering kan zijn; het bestre
den arrest aldus de bewijskracht schendt 
van de akte, vervat in stuk 4 van de door 
de autoriteiten van de Verenigde Staten tot 
staving van het uitleveringsverzoek over
gelegde bescheiden, namelijk het bevel tot 

medebrenging dd. 15 februari 1995, als
ook van de akte vervat in stuk 5 van die 
bescheiden, waarin de inhoud van regel 9 
(b) (1) van de federale reglementering van 
de strafrechtspleging is overgenomen 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en voor
noemde regel 9 (b) (1) alsmede het in het 
middel vermelde artikel 3 van de wet van 
15 maart 187 4 heeft geschonden, nu het be
slist dat de op grond van regel 9 (b) (1) op
gemaakte titel van aanhouding dezelfde 
waarde had als het bij artikel 3 vereiste 
aanhoudingsbevel; 

derde onderdeel, de kamer van inbeschul
digingstelling, in zoverre zij, om de door 
Franck Delio Russo verleende titel te be
oordelen en te beslissen dat het hier wel de
gelijk een aanhoudingsbevel betreft, zich 
baseert op de door de autoriteiten van de 
Verenigde Staten van Amerika tot sta
ving van hun uitleveringsverzoek over
gelegde verklaring van William F. Sin
nott, de akte die voornoemde verklaring 
van William F. Sinnott bevat heeft uitge
legd op een wijze die onverenigbaar is met 
de bewoordingen en de strekking ervan; 
William F. Sinott hierin verklaart dat na de 
uitvaardiging van een akte van beschul
diging "de rechtbank in de regel een be
vel tot medebrenging verleent met het oog 
op de aanhouding van verweerder" (ver
klaring van William F. Sinnott, blz. 4, eer
ste lid, in fine); hij nadien verklaart dat "de 
adjunct-griffier Franck Delio Russo het be
vel tot medebrenging heeft verleend over
eenkomstig regel 9 (b) (1) van de federale 
reglementering van de strafrechtspleging 
die een adjunct-griffier, handelend in zijn 
officiele hoedanigheid van rechterlijk or
gaan, het recht geeft zodanig bevel tot 
medebrenging te verlenen" (verklaring van 
William F. Sinnott, blz. 5, eerste lid, in fine); 
de akte houdende de verklaring van Wil
liam F. Sinnott aldus bevestigt dat de door 
Franck Delio Russo verleende litigieuze ti
tel een bevel tot medebrenging is; het be
streden arrest aldus de bewijskracht 
schendt van de akte die de verklaring van 
William F. Sinnott bevat (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de uitlevering, krach
tens artikel3 van de Uitleveringswet van 
15 maart 187 4, enkel zal toegestaan wor
den op overlegging van het bevel tot aan
houding of van iedere andere akte die de
zelfde kracht heeft, door de bevoegde 
vreemde overheid verleend, op voorwaarde, 
onder meer, dat deze akten uitvoerbaar 
worden verklaard door de raadkamer, of, in 
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hoger beroep, door de kamer van inbeschul
digingstelling; uit de vertaling van het door 
de Verenigde Staten tot staving van het uit
leveringsverzoek overgelegde stuk 4, die, 
naar de autoriteiten van de Verenigde Sta
ten hebben verklaard, overeenkomt met de 
oorspronkelijke, in het Engels gestelde 
stukken blijkt dat de akte op grond waar
van om de uitlevering is verzocht een be
vel tot medebrenging is dat dagtekent van 
15 februari 1995; een bevel tot medebren
ging, dat een met dwang gepaard gaand 
verzoek is om te verschijnen, in de regel 
geen voldoende titel van uitlevering kan 
zijn; het bestreden arrest niet vaststelt dat 
het bevel tot medebrenging in het recht van 
de Verenigde Staten de enige mogelijke ti
tel van voorlopige vrijheidsberoving is; uit 
regel 9 (b) (1) van de federale reglemente
ring van de Verenigde Staten inzake straf
rechtspleging trouwens volgt dat het be
vel tot medebrenging aileen een bevel is om 
de daarin aangewezen persoon aan te hou
den en hem voor de dichtstbijzijnde ma
gistraat te brengen; het bestreden arrest al
dus niet wettig kon beslissen dat het door 
Franck Delio Russo op grond van regel 9 (b) 
(1) van de federale reglementering van de 
strafrechtspleging uitgevaardigde bevel een 
aanhoudingsbevel of een akte met dezelfde 
kracht als een bevel tot aanhouding is, be
doeld om voor uitlevering te worden ge
bruikt (schending van de artikelen 3 van de 
Uitleveringswet van 15 maart 1874 en 9 (b) 
(1) van de federale reglementering van de 
Verenigde Staten inzake straf
rechtspleging) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van be
roep, in strijd met wat het onderdeel 
betoogt, de beslissing dat de 
uitleveringsvoorwaarden te dezen ver
vuld waren, niet grondt op de bij deli
tigieuze titel gevoegde of deze titel be
geleidende verklaringen en op de later 
afgelegde verklaringen, maar wel de
gelijk op de titel zelf, te dezen, het be
vel dat op 15 februari 1995 is uitge
vaardigd door F. Delio Russo, 
verbonden aan de districtsrechtbank 
van Massachusetts in de Verenigde 
Staten van Amerika, nu het ter zit
ting van 4 augustus 1995 neergelegde 
stuk uitgaande van de Amerikaanse 
ambassade te Brussel enkel voor de in
terpretatie van dat bevel is gebruikt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede en vierde onder
dee! betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat, nu de 
in het onderdeel bedoelde akten res
pectievelijk vermelden 11 Aan ieder 
marshal van de Verenigde Staten en 
aan iedere gemachtigde ambtenaar 
van de Verenigde Staten : bij deze 
wordt u het bevel gegeven Panayotis 
Motsos aan te houden11

, en dat het be
vel 11 de aanhouding van verweerder ( te 
dezen eiser) moet gelasten11

, het hof 
van beroep aan die akten geen uitleg
ging geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan; 

Overwegende, anderzijds, dat, zo
als uit het antwoord op het eerste on
derdeel blijkt, het hof van beroep de 
strekking van die akten niet heeft ge
wijzigd of aangevuld door een ach
teraf afgelegde verklaring, aange
zien deze enkel is gebruikt voor de 
interpretatie van het bevel van 15 fe
bruari 1995; 

Overwegende ten slotte dat, krach
tens artikel 9 (b) (1) van de federale 
reglementering van de Verenigde Sta
ten van Amerika inzake straf
rechtspleging, de aangewezen per
soon wordt aangehouden ten einde te 
verschijnen voor de dichtstbijzijnde 
rechter; dat het in die bepaling be
doelde bevel derhalve dezelfde kracht 
heeft als het aanhoudingsbevel; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel op

komt tegen een considerans die geen 
weerslag heeft op de wettigheid van 
het arrest; dat het derhalve niet ont
vankelijk is bij gemis aan belang; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 3 van de Uitleveringswet van 15 
maart 1874 en van regel9 (b) (1) van de fe
derale reglementering van de verenigde 
Staten van Amerika inzake straf
rechtspleging, alsook van artikel149 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep ongegrond verklaart dat eiser heeft 
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ingesteld tegen de beschikking van de raad
kamer tot uitvoerbaarverklaring van het op 
15 februari 1995 door Franck Dello Russo, 
verbonden aan de districtsrechtbank van 
Massachusetts in de Verenigde Staten, uit
gevaardigde bevel; dat het bestreden ar
rest het verweermiddel van eiser ten be
toge dat de uitleveringsvoorwaarden niet 
vervuld zijn, meer bepaald dat het geens
zins vaststaat dat Franck Dello Russo be
voegd is om een rechterlijke akte te verle
nen op grond waarvan een persoon van zijn 
vrijheden kan worden beroofd, afWijst op de 
uit de aanvullende vordering van het open
baar ministerie overgenomen grond dat 
"niet kan worden betwist dat Franck Dello 
Russo wel degelijk het internationale aan
houdingsbevel heeft ondertekend; dat het 
niet terzake doet dat hij nu eens adjunct
gri:ffier dan weer districtsofficier wordt ge
noemd, aangezien de ene titel niet nood
zakelijk de andere uitsluit; de bevoegdheid 
om aanhoudingsbevelen of andere titels van 
vrijheidsberoving te verlenen in andere 
wetgevingen dan de onze kan zijn toege
kend aan personen die geen rechter zijn; 
dat het niet in ernst kan worden betwist 
dat Franck Delio Russo bevoegd was om 
een bevel tot aanhouding uit te vaardi
gen, aangezien William Sinnott, adjunct
procureur van de Verenigde Staten voor het 
district Massachusetts onder ede verklaart 
dat Franck Delio Russo een aanhoudings
bevel heeft ondertekend op 15 februari 
1995", 

terwijl regel 9 (b) (1) van de federale re
glementering van de strafrechtspleging en
kel bepaalt dat het formulier van het be
vel tot medebrenging door de griffier moet 
worden ondertekend; uit die wetsbepa
ling niet blijkt welke overheid bevoegd is 
om een aanhoudingsbevel of een akte met 
dezelfde kracht als een aanhoudingsbe
vel te verlenen; het bestreden arrest in de 
algemene beschouwingen, die in het mid
del worden aangehaald, zich niet echt uit
spreekt over de bevoegdheid van Franck 
Delio Russo; dat zijn wettelijke bevoegd
heid om een aanhoudingsbevel te verle
nen niet kan worden afgeleid uit de en
kele in feite gedane vaststeliing dat hij het 
aanhoudingsbevel heeft ondertekend; het 
door eiser opgeworpen geschil precies be
trekking had op de vraag of Franck Delio 
Russo volgens het recht van de Verenigde 
Staten de wettelijke bevoegdheid bezat om 
het formulier van het aanhoudingsbevel te 
verlenen en te ondertekenen; het bestre
den arrest niet vaststelt welke overheid val
gens het recht van de Verenigde Staten be
voegd is om een aanhoudingsbevel of een 

akte met dezelfde kracht als een aanhou
dingsbevel te verlenen; het bestreden ar
rest al evenmin vaststelt dat Franck Delio 
Russo de hoedanigheid van griffier bezat en 
in die hoedanigheid bevoegd was om het 
formulier van de titel van aanhouding te 
ondertekenen; het bestreden arrest aldus 
noch de beslissing dat Franck Dello Russo 
wettelijk bevoegd is om een aanhoudings
bevel of een akte met dezelfde kracht als 
een aanhoudingsbevel uit te vaardigen noch 
de beslissing dat hij wettelijk bevoegd is tot 
het ondertekenen van een dergelijke akte, 
die, krachtens artikel 3 van de 
Uitleveringswet van 15 maart 1874, ver
eist is opdat de uitvoerbaarverklaring van 
een door een buitenlandse dverheid ver
leend bevel tot aanhouding r()gelmatig zou 
zijn, naar recht verantwoordt (schending 
van de in het middel aangevoerde wetsbe
palingen andere dan artikel 149 van de 
Grondwet); het bestreden arrest althans 
voornoemde beslissingen niet regelmatig 
met redenen omkleedt (schending van ar
tikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende, enerzijdsJ dat de Bel
gische rechtscolleges bij 1de uitvoer
baarverklaring van een door de bui
tenlandse autoriteiten verleend bevel 
tot aanhouding niet bevoegd zijn om 
onregelmatigheden na te gaan die door 
een buitenlandse regering of gerecht 
begaan zijn in de akten betre:ffende 
een uitleveringsprocedure; 

Dat, anderzijds, de beslissing waar
bij een onderzoeksgerecht uitspraak 
doet over de uitvoerbaarverklaring van 
het door de buitenlandse rechterlijke 
overheid verleende bevel tot aanhou
ding geen vonnis is in de zin van ar
tikel 149 van de Grondwet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel : schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep ongegrond verklaart dat eiser heeft 
ingesteld tegen de beschikking van de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik tot uitvoerbaarverklaring van 
het op 15 februari 1995 door Franck Dello 
Russo, verbonden aan de districtsrecht
bank van Massachusetts in de Verenigde 
Staten, uitgevaardigde bevel; dat het be
streden arrest het verweermiddel van 
eiser ten betoge dat uitlevering niet 
mogelijk is wanneer naar de in het 
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uitleveringsverzoek aangegeven feiten een 
onderzoek is ingesteld in Belgie na uitlok
king door de politie, nu daarvoor tot op he
den geen procedurereglement bestaat, af
wijst op de uit de aanvullende vordering 
van het openbaar ministerie overgeno
men grond dat, "de in Belgie en in de Ver
enigde Staten gepleegde feiten weliswaar 
van dezelfde aard zijn, maar daarom niet 
nog niet dezelfde feiten zijn; de vervolgin
gen in Belgie uitlevering en vervolging door 
de Amerikaanse rechterlijke autoriteiten 
geenszins in de weg staan", 

terwijl het hof van beroep, door aldus te 
beslissen, enerzijds, de akte houdende het 
op 23 oktober 1993 door onderzoeksrech
ter Brasseur uitgevaardigd aanhoudings
bevel (welk stuk deel uitmaakt van het 
door eiser neergelegde dossier en waar
van een eensluidend afschrift bij deze me
morie is gevoegd), anderzijds, de vervan
gende akte van beschuldiging dd. 15 
februari 1995 (stuk 2 a van de tot staving 
van het verzoek om uitlevering overgelegde 
bescheiden) heeft uitgelegd op een wijze die 
met de bewoordingen en strekking ervan 
onverenigbaar is; eiser voor het Belgische 
gerecht ervan wordt verdacht herhaalde
lijk of althans vanaf begin 1993 verdo
vende stoffen, te dezen hero'ine, zonder ver
gunning van de bevoegde minister, in het 
Rijk te hebben ingevoerd, in zijn bezit te 
hebben gehad, verkocht ofte koop gesteld, 
afgeleverd of aangeschaft, mits betaling of 
kosteloos, in de motivering van het bevel tot 
aanhouding uitdrukkelijk vermeld staat dat 
de feiten bestaan in het opzetten van een 
internationale handel in verdovende mid
delen; eiser in de vervangende akte van be
schuldiging dd. 15 februari 1995 die is op
gemaakt door de districtsrechtbank van de 
Verenigde Staten voor het district Massa
chusetts, ervan is beschuldigd een kom
plot te hebben beraamd om heroi'ne in te 
voeren, nu hij zich verenigd en verstaan 
heeft met andere personen, ten einde een 
misdrijf te plegen tegen de Verenigde Sta
ten, namelijk de invoer van een zekere hoe
veelheid Heroi'ne vanuit een plaats bui
ten de Verenigde Staten; de vervangende 
akte van beschuldiging moet worden uit
gelegd aan de hand van de door de heer 
William F. Sinnott tot staving van het uit
leveringsverzoek afgelegde verklaring waar
aan de vervangende akte van beschuldi
ging is gehecht, alsook aan de hand van de 
door Daniel Dehorty tot staving van het 
uitleveringsverzoek afgelegde verklaring, 
die eveneens bij de verklaring van Wil
liam F. Sinnott is gevoegd; uit zijn verkla
ringen blijkt dat de akte van beschuldi-

ging betrekking heeft op dezelfde feiten als 
die waarvoor het Belgisch gerecht een aan
houdingsbevel heeft uitgevaardigd; uit die 
stukken immers blijkt dat de in de ver
vangende akte van beschuldiging aange
wezen feiten betrekking hebben op een ver
eniging die in Belgie is gevormd om vanuit 
Belgie hero'ine in te voeren in de verenigde 
Staten (verklaring van William F. Sin
nott, blz. 2 en 7); ongeacht de omschrijvin
gen die in de verschillende betrokken lan
den aan de feiten zijn gegeven, de feiten 
zelfwaarop de Belgische rechtspleging be
trekking heeft' dezelfde zijn als die welke 
vermeld zijn in de stukken tot staving van 
het uitleveringsverzoek; het bestreden ar
rest derhalve, door te beslissen dat het hier 
niet om dezelfde feiten gaat, de bewijs
kracht schendt, enerzijds, van de akte hou
dende het op 23 oktober 1993 door onder
zoeksrechter Brasseur volgens het Bel
gische recht uitgevaardigde aanhou
dingsbevel, anderzijds, van de vervan
gende akte van beschuldiging dd. 15 fe
bruari 1995 van de districtsrechtbank van 
Massachusetts (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat de bij de Uit
levei'ingswet van 15 maart 1874 voor
geschreven regels enkel bedoeld zijn 
om de tenuitvoerlegging mogelijk te 
maken van de beslissing van een bui
tenlandse rechter; dat behandeling van 
de zaak zelf niet mogelijk is op grond 
van die regels; 

Overwegende dat de beslissing om 
uit te leveren in geen geval toekomt 
aan de Rechterlijke Macht en het uit
gesloten is dat de rechter, die van de 
Staat, vertegenwoordigd door de Uit
voerende Macht, in de bij de wet en 
het toepasselijke verdrag bepaalde 
voorwaarden een bevel tot aanhou
ding ontvangt van een buitenlandse 
overheid, de uitvoerbaarverklaring er
van zou weigeren om redenen die met 
de zaak zelf te maken hebben; 

Dat derhalve het middel, nu het kri
tiek oefent op ten overvloede gege
ven beschouwingen van het arrest, 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
WHe of op stra:ffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
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genomen en de beslissing overeenk.om
stig de wet is gewezen; 

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

29 augustus 1995 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Verhey
den- Grotendeels gelijkluidende conclu
sie (9) van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 359 

VAKANTIEKAMER - 29 augustus 1995 

1 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF 
IN VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE -
VOORLOPIGE BESLISSING- BESLISSING- BE
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP. 

2° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING -ALLERLEI
COMMISSffi TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- WEDEROPNEMING VAN EEN OP 
PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GE'iNTER
NEERDE - VOORLOPIGE BESLISSING- BE
SLISSING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- BEVOEGDHEID 
- WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN 
VRIJHEID GESTELDE GE'iNTERNEERDE- WET
TIGHEID- VOORWAARDE. 

1 o en 2° De beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij die, 
enerzijds, volgt op de vordering van de 
procureur des Konings tot wederopneming 
van de gei"nterneerde in een psychiatri
sche afdeling en op een vroegere beslis
sing waarbij de commissie zich ertoe be
perkte een instelling aan te wijzen voor de 

(9) Zie noot 8. 

voorlopige opneming van de gei"nterneerde 
en die, anderzijds, een instelling aan
wijst voor de verdere tenuitvoerlegging 
van de ingevolge de invrijheidstelling op 
proef opgeschorte internering, staat ge
lijk met een beslissing waarbij de weder
opneming in een door de commissie aan
gewezen instelling wordt gelast; aangezien 
die beslissing aldus uitspraak doet over 
de persoonlijke vrijheid, is zij vatbaar 
voor het cassatieberoep van de gei"nter
neerde. [Art. 416, eerste lid, Sv.; artt. 14, 
16 en 20 Wet Bescherming Maatschap
pij, vervangen door art. 1 wet van 1 juli 
1964; art. 149 Gw. (1994).] 

3° Wanneer een op proef in vrijheid ge
stelde gei"nterneerde, op vordering van de 
procureur des Konings, opnieuw opgeno
men is in een psychiatrische afdeling, kan 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij de wederopneming van de 
betrokkene in een door haar aangewe
zen instelling slechts gelasten, als zij in 
haar beslissing vaststelt dat de voorwaar
den voor de wederopneming vervuld zijn 
(1). [Artt. 14, 16 en 20 Wet Bescherming 
Maatschappij, vervangen door art. 1 wet 
van 1 juli 1964; art. 149 Gw. (1994).] 

(A. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1027.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 juni 1995 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de gevan
genis te Vorst; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 20 van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij: 

Overwegende dat, wanneer de com
missie tot bescherming van de maat
schappij uitspraak doet over de per
soonlijke vrijheid, cassatieberoep tegen 
die beslissing terstond ontvank.elijk is; 

(1) Cass., 21 maart 1979 (A. C., 1978-79, 858); 
3 mei 1994, A.R. nr. P.94.0403.N (ibid., 1994, nr. 
215); zie noot E.L., Cass., 10 april1979 (A. C., 
1978-79, 966, inz. 967). 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser door de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel bij beschikking van 28 novem
ber 1991 is gei:nterneerd; dat de com
missie tot bescherming van de maat
schappij bij de psychiatrische afdeling 
van de gevangenis te Vorst op haar zit
ting van 26 januari 1995 eiser op proef 
in vrijheid heeft gesteld op de vol
gende vijf, hier zakelijk weer~egeven 
voorwaarden : 1) onderwerpmg aan 
een geneeskundige _voogdij, ~! onder
werping aan een socmle voogdiJ, 3) ver
bod het land te verlaten zonder ver
lof 4) voorafgaand akkoord van de 
co~missie voor elke verandering van 
beroep ofverblijf, 5) onberispelijk ge
drag; dat de procureur des ~onings te 
Brussel op 3 april 1995 ZIJn weder
opneming heeft gevorderd op grond 
dat in de gedragingen of de geestes
toestand van eiser een gevaar voor de 
maatschappij waarneembaar was als
ook op grand van het feit dat hij de 
hem opgelegde voorwaarden niet in 
acht neemt; 

Overwegende dat, wanneer de co~
missie de gei:nterneerde op proef m 
vrijheid heeft gesteld en de procu
reur des Konings zich genoodzaakt zag 
om met toepassing van artikel 20 van 
de ~et tot bescherming van de maat
schappij, een dringende ~aatregel te 
nemen tot wederopnem1ng van de 
ge'intemeerde in een psychiatrische af
deling, de commissie overeenkom
stig de artikelen 14 en 16 van voor
melde wet een nieuwe beslissing moet 
wijzen waarin ze OPJ?-~euw ~itspraak 
doet over de persoonhJke VTIJhe~d; d!lt 
de commissie de wederopnemmg m 
een door haar aangewezen instelling 
enkel kan gelasten, als ze in haar be
slissing vaststelt dat de voorwaar
den voor de wederopneming vervuld 
zijn; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing zich ertoe beperkt de instel
ling tot bescherming van de maat
schappij aan te wijzen waar de 
internering moet worden voortgezet en 
hiertoe verwijst naar een vroegere be-

slissing van 27 april 1995 die ze~f e:I?-
kel de instelling aanwees waarm ei
ser voorlopig moest worden opgeno
men; 

Dat de bestreden beslissing, nu zij 
enkel op die gronden berust ofschoon 
de internering door de invrijheidstel
ling op proefvan 26 januari 1995 op
geschort blijft, &'~lijkstaat met een .be
slissing waarbiJ de wederopnemmg 
wordt gelast; dat zij derhalve het be
paalde in artikel 20 van de wet tot b~~ 
scherming van de maatschapplJ 
schendt; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser opgeworpen grieven, die niet 
kunnen leiden tot cassatie zonder ver
wijzing, vernietigt de bestreden be
slissing; beveelt dat van het arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de anders samen
gestelde commissie tot bescherming 
van de maatschappij bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Vorst. 

29 augustus 1995 - Vakantiekamer .
Voorzitter en verslaggever : de h. Ghls
lain waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 360 

3e KAMER- 4 september 1995 

1 o MACHTSOVERSCHRIJDING 
MACHTSOVERDRACHT - UITVOERENDE 
MACHT- BESLUITEN- KONING- MINISTER 

zo MACHTEN- UITVOERENDE MACHT
MACHTSOVERDRACHT- BESLUITEN - KO
NING- MINISTER 

3o MACHTEN - MACHTSOVERDRACHT
UITVOERENDE MACHT- BESLUITEN - KO
NING- MINISTER 
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4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VOLGENS 
HETWELK EEN RECHTER EEN NORM NIET MAG 
TOEPASSEN DIE EEN BEPALING VAN HOGERE 
RANG SCHENDT- BEG RIP - UITVOERENDE 
MACHT. 

5° GRONDWET- GRONDWET (1994)- AR
TIKEL 107 - ALGEMEEN BESTUUR- MINISTE
RIELE CIRCULAIRE - DRAAGWIJDTE. 

6° MACHTSOVERSCHRIJDING- MINIS

TERIELE CIRCULAIRE - DRAAGWIJDTE. 

7° MACHTEN- UlTVOERENDE MACHT- MI
NISTERIELE CIRCULAIRE - DRAAGWIJDTE. 

go WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- ALLERLEI- MINIS
TERIELE CIRCULAIRE - DRAAGWIJDTE. 

go ONDERWIJS - BEZOLDIGINGSREGELING 
- UITVOERENDE MACHT- MINISTERIELE CIR
CULAIRE- DRAAGWIJDTE. 

1 o, 2°, 3° en 4 o Behoudens machtiging door 
de Koning en voor zover het enkel om 
minder belangrijke aangelegenheden of 
detailkwesties gaat, mag een minister niet 
afwijken van een koninklijk besluit (1). 
[Art. 37 gecoord. Gw. 17 feb. 1g94 (2); al
gemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
het de rechter verboden is een beslis
sing, meer bepaald ook een norm, toe te 
passen, wanneer ze een bepaling van ho
gere rang schendt of de mach ten of be
voegdheden die kunnen worden uitge
oefend, overschrijdt (3).] 

5°, 6°, 7°, go en go In beginsel bevat een mi
nisteriele circulaire geen dwingende re
gels voor de burgers; zij kan niet voor
gaan boven een K.B., a.m. inzake de 
bezoldigingsregeling in het onderwijs (4). 
[Artt. 37 en 107, tweede lid, gecoord Gw. 
17 feb. 1gg4 (5); artt. 5, c, en 44bis K.B. 
15 april 195g (6).] 

(1) (2) (3) (4) en (5) Zie concl. O.M. (Bull. en 
Pas., 1995, I, nr. 360). 

(6) K.B. 25 april1958 houdende bezoldigings
regeling van het onderwijzend, wetenschappe
lijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het 
Ministerie van Openbaar Onderwijs, gew. bij K.B. 
10 maart 1965. 

(FRANSE GEMEENSCHAP T. TRINE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. c.g4.0417.F) 

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

Gelet op de op 22 juni 1995 door de 
eerste voorzitter gewezen beschik
king waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het middel : schending van de vroe
gere artikelen 2g, 65, 66, 7g, g7 en 107 van 
de Grondwet, thans 37, g6, eerste lid, 105, 
107, 14g en 159 van de op 17 februari 1gg4 
gecoordineerde Grondwet, 5, inzonder
heid C, en 44bis van het koninklijk be
sluit van 15 april 1g5g houdende 
bezoldigingsregeling van het onderwij
zend, wetenschappelijk en daarmee gelijk
gesteld personeel van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs, artikel6, E, a, 2, van 
het koninklijk besluit van 2 oktober 1g6g 
tot vasts telling en rangschikking van de 
ambten der leden van het bestuurs- en on
derwijzend personeel, van het opvoedend 
hulppersoneel, van het paramedisch per
soneel bij de inrichtingen voor kleuter
onderwijs, lager, buitengewoon, middel
baar, technisch, kunst- en normaal
onderwijs van de Staat, en van de ambten 
der leden van de inspectiedienst belast met 
het toezicht op deze inrichtingen, alsook 
schending van de circulaire nr. 73/gE van 
16 november 1g73 van de Minister van 
Openbaar Onderwijs, en van de artikelen 
131g, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
waarin voor recht wordt verklaard "dat ei
ser (lees: verweerder) het recht heeft het 
bedrag van 1.5gg.774 frank, dat overeen
komt met de tijdens de jaren 1972 tot 1g77 
ontvangen wedden, te behouden" beves
tigt en derhalve. impliciet doch onmisken
baar de bij appelconclusie ingestelde te
genvordering die ertoe strekt" (verweerder) 
te doen veroordelen tot terugbetaling van 
een bedrag van 1.5gg,774 frank aan (eise
res), verhoogd met de moratoire interest 
vanaf 10 augustus 1g77, de gerechtelijke 
interest en de kosten" verwerpt op grond 
"dat (verweerder) vanaf 2 mei 1g62 het 
ambt van directeur van de muziekacade
mie La Bouverie uitoefent; dat hij bij mi
nisterieel besluit van 20 oktober 1g72 'met 
ingang van 1 oktober 1g72 en voor de duur 
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van twee jaar een (voltijdse) aanstelling 
kreeg als stagiair-leraar psycho-pedagogie 
aan het koninklijk muziekconservatorium 
te Bergen'; dat artikel 2 van dat besluit be
paalt dat 'betrokkene vanaf 30 septem
ber 1972 ontheven wordt van zijn ambt van 
leraar notenleer (2e categorie) dat hij in de
zelfde instelling uitoefende', terwijl arti
kel 3 bepaalt dat (verweerder) 'voor zijn 
dfenstprestaties de jaarlijkse weddeschaal 
258.000 (. .. ) (index niet inbegrepen) zal ge
nieten'; dat hij bij koninklijk besluit van 10 
a~gustus 1974 vastbenoemd werd in dat 
ambt; dat hij voor beide ambten het bijbe
horende loon heeft ontvangen; dat de Mi
nister van Openbaar Onderwijs en Franse 
Cvltuur, bij aangetekend schrijven van 11 
au.gustus 1977 (aan verweerder) een 'uit
treksel uit (diens) rekening toezendt voor 
de periode van 1 januari 1973 tot 30 juni 
1977 (waaruit) blijkt dat (hem) ten on
rechte een bedrag van 1.599.774 frank is 
betaald' en hem vroeg het nodige te doen 
om dat bedrag terug te betalen; dat de di
recteur van de administratie, die de brief 
heeft ondertekend, als enige grond voor die 
vordering tot terugbetaling het volgende 
aanvoerde : 'In strijd met de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 15 apri11958 en 
meer bepaald met toepassing van artikel 
5,c'; artikel 5, c van het koninklijk besluit 
van 15 april 1958 het volgende bepaalt : 
'onder bijbetrekking wordt verstaan het 
ambt met al dan niet volledige presta
ties, dat aan een of meer bij de onderha
vige bezoldigingsregeling beoogde scho
len of instellingen wordt uitgeoefend door 
het personeelslid : a) (. .. ); b (. .. ); c) dat, uit · 
hoofde van elke andere bezigheid en/of we
gens het genot van een pensioen ten laste 
van de Openbare Schatkist, bruto
inkomsten heeft waarvan het bedrag bo
ger is dan dat van de brutobezoldiging, die 
het zou verkrijgen, indien het zijn ambt als 
hoofdambt uitoefende'; dat (eiseres) in haar 
appelconclusie de door haar aan haar vor
dering tot terugbetaling gegeven laconieke 
'verantwoording' preciseert met de vermel
ding, gelet op de brutobezoldiging voor het 
ambt van leraar aan het conservatorium te 
Bergen - die lager ligt dan de bezoldi
ging van een directeur van een academie 
-, eerstgenoemd ambt moet worden be
schouwd als een 'bijbetrekking' ten op
zichte van het 'hoofd'ambt van directeur 
van een academie en dat derhalve, krach
tens artikel 44bis van het koninklijk be
sluit van 1 april 1958 'de wedde die (ver
weerder) voor zijn 'bijbetrekking' van leraar 
psycho-pedagogie had moeten krijgen ge
lijk moet zijn aan de wedde van een per-

soneelslid dat voornoemde betrekking als 
hoofdambt uitoefent min 50 pet.'; dat (ver
weerder) terecht aanvoert dat de Staat 
(waarvan eiseres rechtsopvolger is) in de 
ministeriele circulaire nr. 73/9E van 16 no
vember 1973 met betrekking tot de 'her
waardering van de weddeschalen op 1 april 
1972' het volgende ter kennis brengt : 1 °) 
Het koninklijk besluit van 15 april 1958 
houdende bezoldigingsregeling van het on
derwijzend, wetenschappelijk en daar
mee gelijkgesteld personeel van het Mi
nisterie vanOpenbaar Onderwijs, zoals het 
is gewijzigd, is integraal van toepassing op 
de loopbaanbetrekkingen; dat zijn: de di
recteurs, de inspecteurs, de bibliothecaris
sen en de leraars psychologie die een mi
nimum lesrooster van 19 uur/week hebben 
(. .. ). Zulks betekent dat, in geval van cu
mulatie van ambten, de begrippen 'hoofd
ambt' en 'bijbetrekking' op hen van toe
passing zijn. 2°) De leraars en de docenten 
blijven vallen onder het begrip 'niet
uitsluitend ambt'. Hetzelfde koninklijk be
sluit van 15 april 1958 is op hen van toe
passing, doch enkel de artikelen 1, 2, 6 tot 
13, 15, 19 tot 22, 26, § 1, 27 tot 29, 31 tot 
33 moeten voor de berekening van de wed
den in aanmerking worden genomen; dat 
het Rijksbestuur, overeenkomstig die be
palingen, heeft beslist dat (verweerder), zo
als aile leraars en docenten die geen titu
laris zijn van een 'loopbaanbetrekking', een 
'niet-uitsluitend ambt' uitoefende en diens 
bezoldiging gedurende het litigieuze tijd
vak van 1 januari 1973 tot 30 juni 1977 
heeft berekend en gestort zonder acht te 
slaan op het bepaalde in artikel 5, c, van 
het koninklijk besluit van 15 apri11958; dat 
de in het schrijven van de Staat dd. 11 (lees 
10) augustus 1977 gegeven verantwoor
ding dus elke grondslag miste en (verweer
der) op het ogenblik dat de vordering werd 
ingesteld, gerechtigd was het litigieuze be
drag van 1.599. 77 4 frank te behouden; dat 
(eiseres), nu zij na het instellen van de vor
dering terugwerkende kracht toekent aan 
het koninklijk besluit van 6 februari 1980 
- dat het begrip 'niet-uitsluitend ambt' om
schrijft en het voorbehoudt aan het ambt 
'dat in een of verschillende scholen of in
richtingen voor kunstonderwijs van de 
Staat uitgeoefend wordt door de leraar, be
last met de artistieke vakken en de bege
leider' - afbreuk doet aan de verkregen 
rechten (van verweerder) en hem niet lan
ger de mogelijkheid geeft om het voordeel 
verbonden aan de uitoefening van een 'niet
uitsluitend ambt' te behouden; dat uit het 
geheel van die consideransen valt afte lei
den dat de door de administratie op 11 (lees 
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10) augustus 1977 tegen verweerder inge
stelde vordering tot terugbetaling elke wet
telijke grondslag mist en berust op de mis
kenning, door de bestuurlijke overheid, van 
de rechtsregels waarop zij zich zelf be
roept; dat (verweerder) schade zallijden
doordat hij uitgesloten wordt van aile voor
bije gevolgen van de op hem toegepaste re
geling - als niet wordt erkend dat zijn 
wedde moet worden vastgesteld niet op 
grand van het feit dat hij al dan niet een 
hoofdambt ofbijbetrekking uitoefent, maar 
wel op grand van het feit dat hij titularis is 
van een niet-uitsluitend ambt; dat de 
wedde (van verweerder) wel degelijk op 
laatstgenoemde grondslag is berekend en 
vere:ffend tussen 1 januari 1973 en 30 juni 
1977, zodat (verweerder) gerechtigd is om, 
zoals de eerste rechters hebben beslist, het 
litigieuze bedrag van 1.599. 77 4 frank te be
houden", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel 5, c, van het koninklijk besluit van 15 
april 1958 als "bijbetrekking" wordt be
schouwd het ambt dat een personeelslid, zo
als verweerder, aan een of meer scholen of 
inrichtingen uitoefent, wanneer dat per
soneelslid, uit hoofde van elke andere be
zigheid ten laste van de Openbare Schat
kist, brutoinkomsten heeft waarvan het 
bedrag hager is dan dat van de bruto
bezoldiging, die het zou verkrijgen, in
dien het zijn ambt als hoofdambt uitoe
fende; artikel 44bis van voornoemd 
koninklijk besluit, wat de bijbetrekking be
treft, ongeacht of ze al dan niet voltijds is, 
bepaalt dat "de titularis van een bijbetrek
king in het Rijksonderwijs die tevens een 
loopbaanbetrekking uitoefent, beide door de 
Staat bezoldigd, een wedde geniet die vast
gesteld is op 50 t.h. van de wedde die hij 
zou ontvangen indien hij zijn betrekking als 
hoofdambt uitoefende, op voorwaarde dat 
de normale werktijden van beide ambten 
samenvallen"; het hofvan beroep derhalve, 
zoals eiseres in haar conclusie betoogde, 
voor de toepassing van het koninklijk be
sluit van 15 april1958 diende na te gaan 
of en in hoeverre verweerder, die voltijds 
het ambt van directeur van de muzieka
cademie La Bouverie vervulde, een bijbe
trekking uitoefende als leraar psycho
pedagogie aan het muziekconservatorium 
te Bergen; de omstandigheid dat de minis
teriele circulaire nr. 73/9E van 16 novem
ber 1973 met betrekking tot de herwaar
dering van de weddeschalen op 1 april1972 
regels zou kunnen bevatten die afWijken 
van het koninklijk besluit van 15 april 1958 
door, in strijd met voomoemd koninklijk be
sluit, aan de bijbetrekking van verweer-

der het karakter van een "niet-uitsluitend 
ambt" toe te kennen, aan de toepassing van 
het koninklijk besluit van 15 april1958, in
zonderheid de artikelen 5 en 44bis, niet in 
de weg staat; een ministeriele circulaire 
niet de waarde heeft van een wet in de zin 
van artikel1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek; zij in geen geval een wettelijk ko
ninklijk besluit kan wijzigen of ophe:ffen; 
daarenboven, zo, zoals het arrest beslist, 
het koninklijk besluit van 6 juni 1980 (lees 
6 februari 1980), in zoverre dat besluit het 
koninklijk besluit van 15 april 1958 wij
zigt door de omschrijving van het begrip 
"niet-uitsluitend" ambt dat niet in laatst
genoemd besluit voorkwam, geen uitwer
king kan hebben omdat het terugwerkende 
kracht heeft, het ontbreken van die uit
werking enkel tot gevolg heeft dat het ko
ninklijk besluit van 15 april1958 ten valle 
uitwerking heeft, maar aan een ministe
riele circulaire die van dat besluit zou af
wijken, geen enkele rechtskracht kan ver
lenen; het arrest derhalve, nu het, om de 
vordering van verweerder, oorspronkelijk 
eiser, gegrond te verklaren, een ministe
riele circulaire laat voorgaan hoven een ko
ninklijk besluit door te beslissen dat de 
wedde van verweerder moet worden vast
gesteld "niet op grand van het feit dat hij 
al dan niet een hoofdambt en een bijbe
trekking uitoefent (welke maatstaf gehan
teerd wordt in het koninklijk besluit van 15 
april1958), maar wel op grand van het feit 
dat hij titularis is van een niet-uitsluitend 
ambt (welk criterium voorkomt in de cir
culaire nr. 73/9E van 16 november 1973), 
een schending inhoudt van de artikelen 29, 
65, 66, 78 van de Grondwet, thans 37, 96, 
eerste lid, 105, 107 van de gecoordineerde 
Grondwet, die aan de Koning, met uitslui
ting van de Ministers, de bevoegdheid toe
kennen om uitvoeringsbesluiten te ne
men, 159 van de gecotirdineerde Grondwet, 
het vroegere artikel 107 van de Grand
wet volgens hetwelk de hoven en recht
banken de algemene, provinciale en plaat
selijke besluiten en verordeningen aileen 
toepassen in zoverre zij met de wetten over
eenstemmen, wat de verplichting inhoudt 
om een ministeriele circulaire enkel toe te 
passen voor zover zij overeenstemt met het 
koninklijk besluit waarop zij gegrond is en 
althans om het koninklijk besluit van 15 
april 1958 toe te passen, als dat overeen
stemt met de wetten, zonder dat de minis
teriele circulaire nr. 73/9E van 16 novem
ber 1973 van voomoemd koninklijk besluit 
zou kunnen afWijken; het arrest tevens de 
artikelen 5, inzonderheid c, en 44bis van 
het koninklijk besluit van 15 april 1958 
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schendt, door aan het geschil een oplos
sing te geven die indruist tegen de tekst 
van die bepalingen; 

tweede onderdeel, ongeacht de wette
lijke ofreglementaire waarde van de mi
nisteriele circulaire nr. 73/9E van 16 no
vember 1973 betreffende de revalorisatie 
van de weddeschalen op 1 april1972, het 
eerste punt van die circulaire, zoals het 
door het arrest is overgenomen, bepaalt dat 
het koninklijk besluit van 15 april1958 in
tegraal van toepassing is, met inbegrip van 
artikel 5, inzonderheid c, op de loopbaan
betrekkingen, dat zijn: "de directeurs", ( ... ) 
"de leraars psychologie die een minimum 
lesrooster van 19 uur/week hebben"; het ar
rest, nu het vaststelt dat verweerder vanaf 
2 mei 1962 het ambt van "directeur" van de 
muziekacademie La Bouverie uitoefent en 
met ingang van 1 oktober 1972 is benoemd 
tot "stagiair-leraar psycho-pedagogie", en 
dat hij vanaf 10 augustus 1974 
vastbenoemd is tot leraar psycho-pedagogie 
met een volledig lesrooster, noodzakelij
kerwijze vaststelt dat verweerder valt on
der het eerste punt van de ministeriele cir
culaire nr. 73/9E van 16 november 1973, 
aangezien hij enerzijds "directeur", ander
zijds, "leraar psychologie" is op wie der
halve het koninklijk besluit van 15 april 
1958, met inbegrip van de artikelen 5, c en 
44bis, integraal van toepassing is; lui
dens artikel 6, E, a, 2, van het koninklijk 
besluit van 2 oktober 1968 de leraars psy
chologie, opvoedkunde en methodiek im
mers in het hoger niet-universitair onder
wijs van de eerste en van de tweede graad 
worden gelijkgesteld met een en hetzelfde 
ambt; het arrest, nu het beslist dat ver
weerder "leraar" was in de zin van het 
tweede punt van voormelde circulaire en 
dus een docent was, die weliswaar geen ti
tularis was van een '1oopbaanbetrekking" 
zoals omschreven in punt 1, maar een "niet
uitsluitend ambt" uitoefende, het eerste en 
het tweede punt van voornoemde circu
laire door elkaar haalt en dus die circu
laire schendt, althans in zoverre zij geen 
wet is in de zin van artikel 1080 van het 
Gerechtelijk Wetboek, aan de ministe
riele circulaire nr. 73/9E van 16 novem
ber 1973 een uitlegging geeft die strijdig is 
met de bewoordingen ervan (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) de artikelen 5, inzon
derheid c, en 44bis van het koninklijk be
sluit van 15 april1958 en artikel 6, E, a, 2, 
van het koninklijk besluit van 2 oktober 
1968 schendt door aan het geschil een op
lossing te geven die onverenigbaar is met 

die wetsbepalingen waarvan de circulaire 
nr. 73/9E niet afwijkt en berust op een te
genstrijdigheid tussen de vastgestelde fei
ten, de weergave van de inhoud van de be
doelde circulaire en de gevolgtrekking die 
het arrest daaruit maakt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet, thans arti
kel149 van de op 17 februari 1994 gecoiir
dineerde Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid 
volgens welke het middel niet duide
lijk aangeeft in welk opzicht de vroe
gere artikelen 29, 65, 66 en 78 van de 
Grondwet, thans de artikelen 37, 96, 
eerste lid, 105 en 107 van de op 17 fe
bruari 1994 afgekondigde Grondwet, 
zijn geschonden : 

Overwegende dat het middel be
toogt dat voormelde bepalingen de Ko
ning, met uitsluiting van de Minis
ters, de bevoegdheid toekennen om 
uitvoeringsbesluiten te nemen en aan 
het hof van beroep verwijt dat het te 
dezen een ministeriele circulaire heeft 
laten voorgaan hoven een koninklijk 
besluit; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen; 

Over het middel : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat, wat de litigieuze periode van 1 ja
nuari 1973 tot 30 juni 1977 betreft, er 
voor de berekening van de wedde van 
verweerder als leraar psycho
pedagogie geen rekening diende te 
worden gehouden met de artikelen 5, 
c, en 44bis van het koninklijk besluit 
van 15 april1958, op grond dat krach
tens een ministeriele circulaire van 16 
november 1973, de wedde van de 
daarin opgesomde leden van het on
derwijzend personeel, op wie voor
meld koninklijk besluit van toepas
sing is, moest worden berekend zonder 
daarbij acht te slaan meer bepaald op 
de artikelen 5 en 44bis van voormeld 
besluit; 
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Overwegende dat een minister, be
houdens machtiging door de Koning en 
voor zover het enkel om minder be
langrijke aangelegenheden of detail
kwesties gaat, niet mag af:Wijken van 
een koninklijk besluit; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
een ministeriele circulaire laat voor
gaan hoven een koninklijk besluit, niet 
naar recht verantwoord is; 

Dat het onderdeel gegrond 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 uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Luik. 

4 septe~ber 1995 - 3e kamer __:__ Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Grotendeels 
gelijkluidende conclusiep) van de h. Le
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Simont. 

Nr. 361 

3e KAMER - 4 september 1995 

1 o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLI.flill 
ZAKEN- ALGEMEEN- GROND VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID - ONDERZOEK ERVAN 
ONAFSCHEIDBAAR VAN HET ONDERZOEKVAN 
HET MIDDEL --GEVOLG. 

2° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
. (OPENBARE CENTRA VOOR) - TA
·KEN - ALGEMENE TAAK- MAATSCHAPPE
LIJK WELZIJN - VREEMDELINGEN- BEVEL 
OM HET GRONDGEBIED TE VERLA TEN- DE
FINITIEF BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 
VERLA TEN- BEGRIP. 

3o VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPE
LIJK WELZIJN - BEVEL OM HET GRONDGE
BIED TE VERLA TEN- DEFINITIEF BEVEL OM 
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- BEGRIP. 

4 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TA
KEN - ALGEMENE TAAK- MAATSCHAPPE
LIJK WELZIJN- VREEMDELINGEN- WETTE
LIJKE BEPALINGEN- TEGENSTRIJDIGHEID. 

5o VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPE
LIJKWELZIJN- WETTELIJKE BEPALINGEN
TEGENSTRIJDIGHEID. 

6°. WETTEN, DECRETEN, ORDON~AN
TIES, BESLUITEN- ALLERLEI- vREEM
DELINGEN- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
WETTELIJKE BEPALINGEN- TEGENSTRIJDIG
HEID. 

7° VREEMDELINGEN- BEVEL OM HET 
GRONDGEBIED TE VERIATEN- UITVOERING
NIET-UITVOERING- DRAAGWIJDTE. 

8° VREEMDELINGEN- BEVEL OM HET 
GRONDGEBIED TE VERIATEN- UITVOERING
VRIJWILLIGE UITVOERING- BE GRIP- GE
VOLG. 

(7) Zie concl. O.M. bij dit arrest in Bull. en 
Pas., 1995, I, nr. 360. In die conclusie beklem
toonde het O.M. dat het beginsel van de normen
hierarchie en het verbod op machts- en 
bevoegdheidsoverschrijding beperkt is, aange
zien, behoudens bijzondere gevallen, de hoven en 
rechtbanken niet mogen weigeren een wet toe te 
passen omdat zij niet in overeenstemming zou 
zijn met de Gw. Volgens het O.M. volgde daar
uit dat, wanneer de wet een verordenende be
voegdheid toekent aan de minister, ongeacht de 
omvang ervan, de hoven en rechtbanken de toe
passing van die ministeriele besluiten niet zou
den kunnen weigeren, aangezien, behoudens bij
zondere gevallen, die hoven en rechtbanken niet 
bevoegd zijn om de grondwettigl1eid van de wet- -go VREEMDELINGEN- BEVEL OM HET 
na te gaan. De in het geannoteerde arrest ver- GRONDGEBIED TE VERIATEN- UITVOERING-
vatte regellijkt - ook al gaat het om een theo- VRIJWILLIGE UITVOERING _ BEGRIP. 
retisch geval- uit te sluiten dat een wet een mi-
nister zou kunnen machtigim om afte wijken_van 
een K.B. Die regel zou ook kunnen betekenen dat 
het niet uitgesloten is dat een onder die voor
waarden genomen ministerieel besluit door de ho
ven en rechtbanken niet wordt toegepast, ook al 
is het conform de wet. 

10° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TA
KEN - ALGEMENE TAAK- MAATSCHAPPE
LIJK WELZIJN - VREEMDELINGEN- BEVEL 
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OM HET GRONDGEBIED TE VERLA TEN - UIT
VOERING- VRIJWILLIGE UITVOERING - BE
GRIP. 

11 o GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE - MAAT
SCHAPPELIJK WELZIJN - VREEMDELING
BELGISCHE STAAT- CASSATIEBEROEP- CAS
SA TIE. 

12o GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZON
DERE REGELS)- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
- VREEMDELING - BELGISCHE STAAT -
CASSATIEBEROEP- CASSATIE - GERECHTS
KOSTEN IN CASSATIE. 

1 o De tegen een middel opgeworpen grand 
van niet-ontvanhelijhheid han niet wor
den aangenomen wanneer het onder
zoeh ervan onafscheidbaar is van het on
derzoeh van het middel (1). 

2° en 3° Het bevel om het grondgebied te 
verlaten is definitief, in de zin van art. 57, 
§ 2, O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen 
geen schorsend beroep meer bij een ad
ministratieue overheid of bij de Raad van 
State han worden ingesteld en niet wan
neer het niet meer vatbaar is voor enig be
roep bij enige overheid of rechterlijhe in
stan tie die uitspraah moet doen inzahe 
vreemdelingenrecht. (Artt. 7, 63, 63.5, 67, 
69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 Wet 
Raad van State; art. 57,§ 2, O.C.M.W.
wet.) 

4°, 5° en 6° Art. 57,§ 2, O.C.M. W.-wet hou
dende regeling van de maatschappelijhe 
dienstverlening aan de daarin bedoelde 
vreemdelingen is niet onverenigbaar met 
de artt. 1 en 57, § 1, van dezelfde wet, 
waarin het beginsel is neergelegd dat elhe 
persoon, om een leven te leiden dat be
antwoordt aan de menselijhe waardig
heid, recht heeft op maatschappelijhe 
dienstverlening die door de openbare cen
tra voor maatschappelijh welzijn onder de 
in die wet bepaalde voorwaarden wordt 
verzeherd, en met art. 2, § 5, van de wet 
van 2 april1965 betreffende het ten laste 
nemen van de steun verleend door de 
O.C.M. W.'s, waarin wordt bepaald welh 
maatschappelijh centrum beuoegd is om 
aan een politieh asielzoeher maatschap
pelijhe dienstverlening toe te hennen. 
(Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2, O.C.M.W.-wet; 
art. 2, § 5, wet van 2 april 1965.) 

(1) Cass., 6 maart 1995, A.R. nr. S.94.0071.F, 
supra, nr. 133. 

7o De niet-uitvoering, binnen een rede
lijhe termijn, van het bevel om het grond
gebied te verlaten, betehent niet dat het 
verblijf van de vreemdeling regelmatig is 
of dat er een stilzwijgend ahhoord be
staat volgens hetwelh de betrohhene ver
der op het grondgebied mag blijven (2). 
(Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemde
lingenwet; art. 17 Wet Raad van State.) 

so Het bevel om het grondgebied te verla
ten, verliest zijn uituoerbare hracht wan
neer de vreemdeling het bevel vrijwillig 
uitvoert, die vrijwillige uitvoering op
recht is en de wil van de vreemdeling om 
in een ander land te verblijven daaruit 
duidelijh blijht; in dat geval belet het be
vel om het grondgebied te verlaten niet 
dat de vreemdeling opnieuw in het Rijh 
terughomt, indien die vreemdeling later 
voldoet aan de voorwaarden waarvan de 
niet-veruulling de reden is geweest om 
hem eruit te verwijderen (3). (Art. 7 
Vreemdelingenwet.) 

go en 10° Wanneer de rechter vaststelt dat 
een vreemdeling een verhlaring heeft on
dertehend dat hij weigert vrijwillig te ver
trehhen en dat die vreemdeling gedu
rende een namiddag naar een aangren
zend land is gegaan, han hij op grand 
van die vaststellingen niet naar recht oor
delen dat die vreemdeling het hem bete
hende bevel om het grondgebied te ver
laten vrijwillig heeft uitgevoerd, dat bij 
zijn terugheer in Belgii.!, zijn verblijf op 
het grondgebied van het Rijh regelma
tig is geworden en dat hij recht heeft op 
de bij art. 57,§ 1, O.C.M.W.-wet bedoelde 
maatschappelijhe dienstuerlening. (Art. 7 
Vreemdelingenwet; art 57, §§ 1 en 2, 
O.C.M.W.-wet.) 

11 o en 12° Wanneer het Hof van Cassa
tie, op het cassatieberoep van de Bel
gische Staat, minister van Sociale Inte
gratie, Volhsgezondheid en Leefmilieu, een 
beslissing vernietigt op een vordering in
zahe het recht op dienstverlening, inge
steld door een vreemdeling die zich als 
vluchteling heeft opgegeven en aan wie 

(2) Zie R.v.St., 19 sept. 1990,Arr. R.v.St., 1990, 
nr. 35.528. 

(3) Zie Vreemdelingenwet, Verslag door de heer 
Dejardin, opgemaakt namens de commissie van 
Justitie bij de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, Pasin., 1980, blz. 1828; D. VANDERMEERSCH, 
"L'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et 
l'eloignement des etrangers", J.T., 1987, blz. 582. 
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een definitief bevel om het land te verla
ten is betekend, veroordeelt het Hof het 
O.C.M. W in de kosten van het cassatie
geding. (Artt. 580, 8°, d, 1017, tweede lid, 
en 1111, vierde lid, Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. SOCIALE INTEGRA
TIE, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU T. GEN
CASLAN, O.C.M.W VAN HERSTAL T.A.V. BELGISCHE 

STAAT- MIN. V BINNENLANDSE ZAKEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0133.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1994 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 57, §§ 1 en 2, 57ter van de Or
ganieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk 
welzijn, 2, § 5, van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten laste nemen van de 
steun verleend door de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, 7, 8, 63, 63.5, 
67, 69, 70 van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grond
gebied, het verblijf, de vestiging en de ver
wijdering van vreemdelingen, en 17 van de 
gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, 

doordat het Arbeidshof te Luik beslist dat 
verweerster ten laste van verweerder recht 
heeft op de maatschappelijke dienstverle
ning die het bepaalt en, op verzoek van ver
weerder, zijn arrest bindend verklaart voor 
eiser, en doordat het arrest die beslissin
gen in hoofdzaak hierop grondt: 1 °) dat het 
bevel om het grondgebied te verlaten, een 
bijzondere maatregel tot verwijdering bui
ten de rechtbank om, die aan de vreemde
ling bij een kort verblijf in Belgie kan wor
den gegeven maar een keer kan worden 
uitgevoerd en zijn uitvoerbare kracht ver
liest wanneer de vreemdeling dat bevel vrij
willig heeft uitgevoerd, zodat het voldoende 
is dat de vreemdeling die het bevel heeft 
gekregen om het grondgebied te verlaten de 
grens overschrijdt met de verklaring het be
vel uit te voeren en ze dadelijk weer over
schrijdt om opnieuw een regelmatig ver
blijf te hebben, dat in casu verweerster het 
haar betekende bevel om het grondgebied 
te verlaten heeft uitgevoerd door een na
middag naar Keulen, in Duitsland, te gaan, 
en dat zij derhalve, bij haar terugkeer in 
hetland, een nieuwe aanvraag tot erken
ning van het statuut van politiek vluchte-

ling kon indienen, hetgeen zij heeft ge
daan; 2°) dat het aan een vreemdeling 
betekende bevel om het grondgebied te ver
laten definitiefis in de zin van artikel57, 
§ 2, van de wet van 8 juli 1976, wanneer 
het niet meer vatbaar is voor beroep bij een 
autoriteit of een rechterlijke instantie die 
uitspraak moet doen inzake het 
vreemdelingenrecht; 3°) dat ''het ministe
rie, door geen uitvoeringsmaatregelen te 
nemen binnen een redelijke termijn, stil
zwijgend een situatie laat ontstaan waar
uit kan worden afgeleid dat het bevel niet 
zal worden uitgevoerd en dat het verblijfre
gelmatig blijft", dat "de niet-uitvoering van 
het bevel om het grondgebied te verlaten, 
ongeacht de reden daarvoor, dus een stil
zwijgend akkoord is om de belanghebbende 
op het grondgebied te laten blijven en het 
onregelmatig karakter van haar verblijf 
wegneemt", dat "bovendien, de minister de 
discretionaire macht heeft om het bevel tot 
verlating van het grondgebied uit te stel
len, ja zelfs te schorsen", "daar voor de uit
oefening van die macht geen enkele for
maliteit is vastgesteld" en "men derhalve 
steeds mag aannemen dat een dergelijke 
'gunst' kan worden toegekend waardoor al
dus een einde wordt gemaakt aan het on
regelmatig karakter van het verblijf en het 
O.C.M.W. de dienstverlening moet blij
ven verzekeren"; 4°) dat, in de interpreta
tie "aan de hand van hetgeen kan wor
den afgeleid uit de analyse" van de 
artikelen 1, 57,§ 1, van de wet van 8 juli 
1976 en 2, § 5, van de wet van 2 april1965, 
artikel57, § 2, van de wet van 8 juli 1976, 
hoewel het "aan elke dienstverlening een 
einde maakt vanaf de datum van het ver
strijken van de termijn van het defini
tieve bevel om het grondgebied te veda
ten", zolang de vreemdeling zonder geld 
zich, zelfs op onregelmatige wijze, op het 
nationale grondgebied bevindt, geen af
breuk doet aan de blijvende verplichting 
van het O.C.M.W. om hem de maatschap
pelijke dienstverlening te verstrekken tot 
de dag waarop zijn verwijdering van het 
grondgebied is uitgevoerd, 

terwijl artikel57, § 2, van de wet van 8 
juli 1976, zonder evenwel in tegenspraak of 
onverenigbaar te zijn of zelfs maar moei
lijk verenigbaar te zijn met de artikelen 1 
en 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976, 
waarin het beginsel is neergelegd dat elke 
persoon, om een leven te leiden dat beant
woordt aan de menselijke waardigheid, 
recht heeft op een door de openbare cen
tra voor maatschappelijke welzijn verze
kerde maatschappelijke dienstverlening, en 
met artikel 2, § 5, van de wet van 2 april 
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1965, waarin wordt bepaald welk open
baar centrum voor maatschappelijk wel
zijn bevoegd is om maatschappelijke dienst
verlening toe te kennen aan een politiek 
asielzoeker, bepaalt dat, in afwijking van § 
1, het centrum voor maatschappelijk wel
zijn slechts de strikt noodzakelijke dienst
verlening om het verlaten van het grond
gebied mogelijk te maken verleent aan de 
vreemdeling die zich politiek vluchteling 
heeft verklaard en heeft gevraagd als dus
danig te worden erkend doch niet de toe
lating heeft om in die hoedanigheid in het 
Rijk te verblijve_n en aan wie een defini
tiefbevel is betekend om het grondgebied 
te verlaten, alsmede aan elke andere 
vreemdeling die onwettig in het Konink
rijk verblijft en aan wie een definitief be
vel is betekend om het grondgebied te ver
laten; hetzelfde artikel bepaalt dat, ten 
aanzien van de vreemdeling die zich in een 
van de bedoeld situaties bevindt, aan de 
maatschappelijke dienstverlening een einde 
wordt gemaakt vanaf de datum van de uit
voering van het bevel om het grondgebied 
te verlaten en, ten laatste, bij het verstrij
ken van de termijn van het definitieve be
vel om het grondgebied te verlaten, met het 
enige voorbehoud dat de vreemdeling die 
dienstverlening kan blijven genieten ge
durende de strikt noodzakelijke termijn, die 
~en maand niet mag overschrijden, om hem 
m staat te stellen het grondgebied effec
tief te verlaten en dat hij zonder tijds
beperking recht heeft op dringende medi
sche hulp; enerzijds, het bevel om het 
grondgebied te verlaten definitiefis, in de 
zin van die bepaling, wanneer daartegen 
geen schorsend beroep meer bij een admi
nistratieve overheid of bij de Raad van 
State kan worden ingesteld, zoals blijkt uit 
de samenlezing van de bepalingen van de 
artikelen 63, eerste en tweede lid, 63.5, 67, 
69 en 70 van de wet van 15 december 1980, 
17 van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State, en uit de dwingende 
kracht en de uitvoering van ambtswege die, 
in beginsel, aan de administratieve han
deling zijn verbonden; anderzijds, het be
vel om het grondgebied te verlaten welis
waar maar een enkele keer kan worden 
uitgevoerd en het zijn uitvoerbare kracht 
verliest wanneer de vreemdeling het vrij
willig heeft uitgevoerd, maar het echter ver
eist is dat die vrijwillige uitvoering geen 
loutere schijnvertoning is; het niet rede
lijk is om, bij gebrek aan verduidelijking in 
de tekst van de wet, te zeggen dat het vol
gens de wetgever voldoende zou zijn dat de 
vreemdeling die het definitieve bevel heeft 
gekregen om het grondgebied te verlaten de 

grens overschrijdt met de verklaring het be
vel uit te voeren en dadelijk in het Rijk te
rugkeert, om opnieuw een regelmatig ver
blijf te hebben; het arrest uit de enkele 
vaststelling dat verweerster gedurende een 
namiddag naar Keulen, in Duitsland, is ge
gaan niet heeft kunnen afleiden dat zij het 
haar betekende bevel om het grondgebied 
te verlaten daadwerkelijk had uitgevoerd, 
vooral nu het arrest er bovendien op wijst 
dat verweerster op 19 maart 1993 "een ver
klaring had ondertekend dat zij weigerde 
vrijwillig te vertrekken"; tot slot noch het 
feit ~:;tt het bestuur, binnen een' redelijke 
termiJn, geen maatregelen treft tot uitvoe
ring van het bevel om het grondgebied te 
verlaten, noch het feit dat de minister wil
lekeurig de uitvoering van dat bevel kan 
uitstellen of schorsen, tot gevolg kunnen 
hebben dat het verblijf in het land van de 
vreemdeling die een dergelijk bevel heeft 
gekregen als regelmatig moet worden be
schouwd; het arrest derhalve door geen en
kele van de bovenvermelde redenen noch 
door enige andere reden zijn beslissing naar 
recht verantwoordt dat het verblijf van ver
weerster in Belgie "opnieuw regelmatig ge
worden" is, toen zij, na een namiddag in 
Keulen te zijn geweest, in het Rijk is te
ruggekeerd en dat de maatschappelijke 
dienstverlening "weer normaal moest wor
den toegekend op grond van de artikelen 1 
en 57,§ 1, van de organieke wet": 

Over de door verweerster opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid: 
bepaalde van het door het middel be
kritiseerde overwegingen zijn ten over
vloede gegeven: 

Overwegende dat het onderzoek van 
de grond van niet-ontvankelijkheid sa
menhangt met het onderzoek van het 
middel; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 

Overwegende dat de wet van 15 de
cember 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, in artikel 7, bepaalt in 
welke gevallen de minj.ster van Jus
titie of zijn gemachtigde de vreemde
ling die noch gemachtigd noch toege
laten is tot een verblijf van meer dan 
drie maanden in het Rijk of om er zich 
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te vestigen, bevel kan geven het grond
gebied v66r een bepaalde datum te 
verlaten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel57, § 2, van de organieke wet van 
8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, 
het centrum, in afwijking van § 1, 
slechts de strikt noodzakelijke dienst
verlening om het vedaten van het 
grondgebied mogelijk te maken, ver
leent : 1 °) aan de vreemdeling die zich 
vluchteling heeft verklaard en heeft 
gevraagd als dusdanig te worden er
kend, doch die niet de toelating heeft 
om in die hoedanigheid in het Rijk te 
verblijven en aan wie "een definitief 
bevel om het grondgebied te veda
ten" is betekend; 2°) aan elke andere 
vreemdeling die onwettig in het Ko
ninkrijk verblijft en aan wie "een de
finitief bevel om het grondgebied te 
verlaten" is betekend; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat ten aanzien van verweerster 
een beslissing is genomen waarbij 
haar het verblijf wordt geweigerd en 
haar het bevel wordt gegeven om het 
grondgebied te verlaten, dat haar ver
zoek tot herziening van de beslissing 
is afgewezen, dat die afwijzing haar op 
4 augustus 1982 is betekend en dat zij 
tegen die beslissing geen enkel rechts
middel heeft aangewend; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het verblijf van verweerster op
nieuw regelmatig is geworden en dat 
zij op de erin bepaalde dienstvede
ning op grand van de artikelen 1 en 
57,§ 1, van de wet van 8 juli 1976 
recht heeft om de in het middel ver
melde redenen; 

Overwegende dat uit de artikelen 
63, eerste en tweede lid, 63.5, 67, 69 
en 70 van de wet van 15 december 
1980 en 17 van de gecoordineerde wet
ten op de Raad van State volgt dat het 
bevel om het grondgebied te veda
ten definitief is in de zin van artikel 
57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 
wanneer daartegen geen schorsend be
roep meer bij een administratieve 
overheid of bij de Raad van State kan 
worden ingesteld, en niet, zoals het ar-

rest oordeelt, wanneer het niet meer 
vatbaar is voor enig beroep bij enige 
overheid of rechterlijke instantie die 
uitspraak moet doen inzake 
vreemdelingenrecht; 

Overwegende dat, in tegenstelling 
met hetgeen het arrest oordeelt, dat 
artikel 57, § 2, niet onverenigbaar is 
met de artikelen 1 en 57, § 1, van de
zelfde wet, waarin het beginsel is neer
gelegd dat elke persoon, om een le
ven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid, recht heeft op 
de maatschappelijke dienstverlening 
die door de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn onder de in die wet 
bepaalde voorwaarden wordt verze
kerd, en met artikel 2, § 5, van de wet 
van 2 april1965 betreffende het ten 
laste nemen van de steun vedeend 
door de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn, waarin wordt be
paald welk maatschappelijk centrum 
bevoegd is om aan een politiek asiel
zoeker maatschappelijke dienstverle
ning toe te kennen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het ministerie, binnen een re
delijke termijn, geen maatregelen treft 
tot uitvoering van het bevel om het 
grondgebied te verlaten, anders dan 
het arrest zegt, niet mag doen gelo
ven dat het verblijf regelmatig blijft en 
doen aannemen dat de niet-uitvoering 
van dat bevel een stilzwijgend ak
koord is volgens hetwelk de betrok
kene verder op het grondgebied mag 
blijven en het onregelmatig karakter 
van zijn verblijf wegneemt; 

Overwegende tot slot dat, hoewel uit 
de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 15 december 1980 volgt dat 
het bevel om het grondgebied te ver
laten niet het permanent karakter van 
de besluiten van terugwijzing of van 
uitzetting heeft en niet belet dat de 
vreemdeling opnieuw in het Rijk te
rugkomt indien hij voldoet aan de 
voorwaarden waarvan de niet-vervul
ling een reden is geweest om hem er
uit te verwijderen, het echter, in ge
val van vrijwillige uitvoering van dat 
bevel, vereist is dat uitvoering op-
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recht is en de wil van de vreemde
ling om in een ander land te verblij
ven daaruit duidelijk blijkt; 

Dat het arrest vaststelt dat ver
weerster een verklaring heeft onder
tekend dat zij weigert vrijwillig te ver
trekken en dat zij voor een namiddag 
naar Keulen is gegaan; dat het ar
beidshof op grand van die vaststellin
gen niet naar recht heeft kunnen oor
delen dat verweerster het haar bete
kende bevel vrijwillig had uitgevoerd, 
dat, bij haar terugkeer, haar verblijf op 
het grondgebied van het Rijk opnieuw 
regelmatig was geworden en dat zij 
recht had op de in artikel57, § 1, van 
de wet van 8 juli 1976 bedoelde maat
scha ppelijke dienstverlening; 

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; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt het 
Openbaar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn Herstal tot de kosten; 
verklaart dit arrest bindend voor de 
Belgische Staat, minister van Binnen
landse Zaken; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

4 september 1995 - 3• kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Gerard, T'Kint en Houtekier. 

Nr. 362 

39 KAMER- 4 september 1995 

CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 

BETEKENING - DUUR, BEGIN EN EINDE -
EINDE - BEREKENING - MAANDEN - ZO
VEELSTE - DAG V66R DE ZOVEELSTE -BE
GRIP. 

Een in maanden bepaalde termijn wordt ge
rekend van de zoveelste tot de dag v66r de 
zoveelste; wanneer de maand, waarin de 
termijn vervalt om cassatieberoep in te 
stellen, niet voldoende dagen bevat om die 
regel toe te passen, eindigt de termijn op 
de laatste dag van die maand (1). (Artt. 
54, 57, eerste lid, 1073, eerste lid, en 
1078 Ger.W.) 

(DE RYCKER 
T. SCIBE-AIRLIFT- VENN. NAAR ZA'iREES RECHT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0153.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1994 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het door het openbaar minis
terie tegen de voorziening opgewor
pen en overeenkomstig artikel 1097 

(1) Zie Cass., 14 dec. 1954 (A. C., 1955, 274); 
nota R.D. bij Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 9250 
(ibid., 1985-86, nr. 113). In zijn tegen de voor
ziening a:mbtshalve opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid wees het O.M. erop dat wan
neer in een in maanden bepaalde termijn de 
eerste dag van de termijn de laatste dag van een 
maand was en in de laatste maand van de ter
mijn geen overeenstemmende zoveelste voor
kwam, het logisch scheen te zijn dat de regel van 
art. 54 Ger.W. werd uitgelegd in die zin dat de zo
veelste de laatste dag was van de maand waarin 
de termijn eindigde en dat de dag v66r de zo
veelste de voorlaatste dag van die maand was (zie 
immers nopens de toepassing van de regel voor 
de berekening van de zoveelste tot de zoveelste 
- en niet van de zoveelste tot de dag v66r de zo
veelste- Cass. fr., 19 feb. 1936, D.H., 1936, 181; 
Pand, V° Computation de delai, nrs. 128 tot 141, 
inz. Nrs. 129 en 136; H. Sows en R. PERROT, Droit 
judiciaire prive, I, Parijs, 1961, nrs. 430 en 434). 
Het geannoteerde arrest kiest integendeel, over
eenkomstig eisers pleitnota, voor een theore
tisch begrip van zoveelste. In zijn conclusie sloot 
het O.M. aan bij die pleitnota, gelet op voor
meld arrest van het Hof d. d. 14 dec 1954. Val
gens het O.M. gaf echter, in werkelijkheid, geen 
enkele oplossing voldoening (zie onder an
dere het geval waarin de theoretische zoveelste 
op een "31 februari" valt : men kan tach niet zeg
gen dat de dag v66r de zoveelste de "30ste fe
bruari" is). 
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van het Gerechtelijk Wetboek bete
kende middel van niet-ontvanke
lijkheid: 

Overwegende dat, luidens artikel 54 
van het Gerechtelijk Wetboek, de in 
maanden of in jaren bepaalde termijn 
wordt gerekend van de zoveelste tot de 
dag v66r de zoveelste; 

Dat bij die regel geen rekening 
wordt gehouden met de werkelijke 
duur van de maanden; dat aldus, wan
neer, bij een in maanden bepaalde ter
mijn, de eerste dag van de termijn de 
laatste is van een maand en er in de 
laatste maand van de termijn geen 
overeenstemmende zoveelste voor
komt, de laatste dag van die maand de 
laatste dienende dag is; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat het bestreden arrest aan ei
ser de 30ste augustus 1994 werd be
tekend; dat de termijn van drie maand 
om cassatieberoep in te stellen en die 
wordt gerekend vanaf de dag na die 
van de betekening, op 31 augustus 
1994 is ingegaan, zodat de laatste dag 
van die termijn de 30ste november 
1994 is, dit is de dag v66r de zoveel
ste; 

Dat de voorziening de 30ste novem
ber 1994 is ingesteld, zodat dit niet te 
laat is geschied; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

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

4 september 1995 - 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
lahaye en Van Ommeslaghe. 

Nr. 363 

3e KAMER- 4 september 1995 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - BESCHERMING- DOEL. 

De in het algemeen belang ingevoerde bij
zondere bescherming van de personeels
afgevaardigden in de ondernemings
raad en in het comite voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing en van de niet 
verkozen kandidaten heeft tot doel, ener
zijds, aan de werknemers-personeels
afgevaardigden de gelegenheid te geven 
hun opdracht in de onderneming uit te 
oefenen en, anderzijds, de volledige vrij
heid van de werknemers te waarborgen 
om zich bij de verkiezingen kandidaat te 
stellen (1). (Artt. 14 tot 17 wet van 19 
maart 1991.) 

(BALDASSARE 
T. FABRIQUE DE FER DE CHARLEROI N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.000l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 14 juli 1994 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 14 tot 17 van de wet van 19 maart 
1991 houdende bijzondere ontslagregeling 
voor de personeelsafgevaardigden in de on
dememingsraden en in de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden, 6 van het Bur
gerlijk Wetboek en 149 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoordineerde Grondwet en, 
voor zoveel nodig, van de artikelen 21, 
§§ 2 tot 8, van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het be
drijfsleven, gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en 1bis, §§ 
2 tot 8, van de wet van 10 juni 1952 be
treffende de gezondheid en de veiligheid 

(1) Cass., 29 maart 1982,A.R. nr. 6517 (A.C., 
1981-82, nr. 454); zie de noot J.F.L., bij Cass., 8 
jan. 1990, A.R. nr. 8600 (ibid., 1989-90, nr. 275, 
inz. blz. 592). 
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van de werknemers, alsmede de salubri
teit van het werk en van de werkplaat
sen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 
4 van 11 oktober 1978, 

doordat het arrest beslist dat eiser 
rechtsgeldig heeft afgezien van de bijzon
dere bescherming tegen ontslag, die hij ge
noot als niet verkozen kandidaat in de on
dernemingsraad en in het comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen, op grand dat "(eiser) te 
vergeefs beweert dat hij niet heeft afge
zien van zijn bijzondere bescherming, ver
mits, volgens hem, het desbetreffende stuk 
van een latere datum was dan het hem ge
geven eenzijdig ontslag; dat (eiser) im
mers niet betoogt dat de verandering van 
werk, waardoor hij van brugman verlaagd 
is tot gewone handarbeider, waaruit val
gens hem duidelijk blijkt dat het de be
doeling was de overeenkomst te beeindi
gen, hem terecht deed protesteren; dat hij, 
integendeel, zijn overeenkomst is blijven 
uitvoeren tot op het ogenblik van de hem 
door (verweerster) op 27 juni 1991 ter ken
nis gebrachte beslissing om de overeen
komst te beeindigen; dat hij overigens, in 
zijn appelakte, toegeeft dat er tussen zijn 
vrijgestelde en (verweerster) contacten zijn 
geweest met het oog om een beeindiging in 
der minne van zijn arbeidsovereenkomst; 
dat het om een beeindiging in der minne 
gaat, blijkt uit de duur van de hem toege
kende opzeggingstermijn - 56 dagen, wat 
betekent dat (verweerster) ervan heeft af
gezien zich te beroepen op de ernstige grie
ven die zij hem ter kennis heeft gebracht en 
die zij, gelet op zijn huidige houding, weer 
te berde brengt ( ... ); dat de eerste rech
ters terecht erop wijzen dat, anders dan 
wat hij beweert, (eiser)s afstand van zijn 
bijzondere bescherming volkomen regel
matig is en zijn toestemming geenszins nie
tig maakt; dat (eiser) niet bewijst of aan
biedt te bewijzen dat hij een vergissing 
heeft begaan waardoor zijn toestemming 
nietig is of dat zijn 'vrijgestelde' - welke 
derde hij niet in de zaak heeft betrokken, 
die toestemming door zijn bedrog 
verkeerdelijk heeft kunnen bei:nvloeden", 

terwijl, eerste onderdeel, de bijzondere be
scherming, die bij de wet van 19 maart 
1991, en v66r de inwerkingtreding van die 
wet, bij de wetten van 20 september 1948 
en van 10 juni 1952, is ingevoerd ten voor
dele van niet verkozen kandidaten in de on
dernemingsraad of in het comite voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen de openbare orde raakt; de 
beschermde werknemer, bijgevolg, geens
zins kan afzien van de bepalingen tot in-

voering van die bescherming en iedere af
stand volstrekt nietig is; daaruit volgt dat 
het arrest waarin wordt vastgesteld dat ei
ser "een bijzondere bescherming ( ... ) ge
noot als niet verkozen kandidaat bij de so
ciale verkiezingen van 5 juni 1991, die door 
de "C.S.C." werd voorgedragen", niet naar 
recht beslist dat eiser rechtsgeldig van die 
bescherming heeft afgezien (schending van 
de artikelen 14 tot 17 van de wet van 19 
maart 1991 en van artikel 6 van het Bur
gerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, van 
artikel 21, §§ 2 tot 8, van de wet van 20 
september 1948 en van artikel1 bis, §§ 2 
tot 8, van de wet van 10 juni 1952); 

tweede onderdeel, het arrest, ter verant
woording van het feit dat eiser van zijn bij
zondere bescherming heeft afgezien, erop 
wijst dat verweerster hem ter kennis heeft 
gebracht dat zij had beslist zijn arbeids
overeenkomst op 27 juni 1991 te beeindi
gen en dat "(eiser) overigens, in zijn appel
akte, toegeeft dat er tussen zijn vrijgestelde 
en (verweerster) contacten zijn geweest met 
het oog op een beeindiging in der minne 
van zijn arbeidsovereenkomst; dat het om 
een beeindiging in der minne gaat, blijkt uit 
de duur van de hem toegekende opzeg
gingstermijn( ... )"; in de onderstelling dat, 
anders dan in het eerste onderdeel van het 
middel wordt betoogd, aan de wetsbepa
lingen tot regeling van de bijzondere be
scherming een louter dwingend karakter 
diende te worden toegekend, die reden in 
het onzekere laat of de feitenrechter van 
oordeel is dat het feit dat eiser heeft afge
zien van de bijzondere bescherming, die 
hem wordt verstrekt door de wet van 19 
maart 1991 en, voor zoveel nodig, door de 
wetten van 20 september 1948 en van 10 
juni 1952, van een latere datum was dan de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst, 
wat, in de bedoelde onderstelling, wettig is, 
of van een vroegere datum, wat dan on
wettig is; de redengeving van het arrest, 
bijgevolg dubbelzinnig is, wat met een ge
brek aan redenen gelijkstaat (schending 
van artikel 149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, hoewel het arrest in die 
zin dient te worden uitgelegd dat eiser van 
zijn bijzondere bescherming tegen het ant
slag heeft afgezien voordat de overeen
komst werd beeindigd, die afstand niet 
rechtsgeldig is; immers, de bepalingen van 
de wet van 19 maart 1991 en, voor zoveel 
nodig, van de wetten van 20 september 
1948 en van 10 juni 1952 althans van 
dwingende aard zijn; de beschermde werk
nemer, bijgevolg, van die bescherming niet 
kan afzien voordat zijn overeenkomst is 
beeindigd; hij immers, niet kan afzien van 
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een recht dat te zijnen opzichte nog niet is 
ontstaan, nu zijn werkgever hem nog geen 
kennis heeft gegeven van de beiiindiging 
van de overeenkomst; hij zich bovendien 
nog ondet diens gezag bevindt en hij dus 
niet vrij kan beslissen dat hij van zijn bij
zondere bescherming afziet; daaruit volgt 
dat het arrest zijn beslissing dat eiser van 
de bijzondere bescherming rechtsgeldig af
stand heeft gedaan, niet naar recht ver
antwoordt (schending van de artikelen 14 
tot 17 van de wet van 19 maart 1991 en, 
voor zoveel nodig, van artikel 21, §§ 2 tot 
8, van de wet van 20 september 1948 en 
van artikel 1 his, §§ 2 tot 8, van de wet van 
19 maart 1952) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over de door verweerster tegen het 

middel opgeworpen grand van niet
ontvankelijkheid: het middel is zon
der belang: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat "er contacten zijn geweest 
tussen (. .. )met het oog op de beeindi
ging in der minne van (de) arbeids
overeenkomst"; dat het arrest, even
wel, vaststelt dat verweerster aan 
eiser bij een aangetekende brief heeft 
betekend dat zijn arbeidsovereenkomst 
wegens "herhaalde nalatigheden en te
kortkomingen" was beeindigd, met een 
opzeggingstermijn van 56 dagen; dat 
het arrest zegt dat "de beeindiging in 
der minne blijkt uit de duur van de op
zeggingstermijn (. .. ), wat erop wijst dat 
(verweerster) de door haar (tegen ei
ser) verweten ernstige grieven niet 
heeft willen aanvoeren"; 

Overwegende dat al blijkt uit die 
vermeldingen dat het arrest oordeelt 
dat de besprekingen tussen partijen 
verweerster ertoe aangezet hebben de 
wijze te veranderen waarop zij eerst 
voornemens was ontslag te geven, 
daaruit echter niet volgt dat het 
arbeidshof heeft beslist dat de arbeids
overeenkomst is beeindigd met in
stemming van partijen; 

Dat de grand van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 
Overwegende dat de bijzondere be

scherming voor de personeels-

afgevaardigden in de ondernemings
raden en in het gezondheids- en 
veiligheidscomite, die eveneens voor de 
niet verkozen kandidaten geldt, tot 
doel heeft, enerzijds, aan de 
wer knemers-personeelsafgevaar
digden de gelegenheid te geven hun 
opdracht in de onderneming uit te oe
fenen en, anderzijds, de volledige vrij
heid van de werknemers te waarbor
gen om zich kandidaat te stellen ten 
einde die opdracht uit te oefenen; 

Dat vermits die wettige bescher
ming in het algemeen belang is inge
voerd, zij de openbare orde raakt; 

Overwegende dat het arrest de aard 
van de bescherming miskent en der
halve de artikelen 14 tot 17 van de wet 
van 19 maart 1991 schendt, doordat 
het beslist dat eiser van die bescher
ming rechtsgeldig heeft kunnen af
zien; 

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 be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

4 september 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier -Anders
luidende conclusie (2) van de h. Leclercq, 

(2) Het O.M. concludeerde tot verwerping van 
het cassatieberoep. Het was van mening dat het 
enige middel bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk was, zoals in de memorie van antwoord 
werd betoogd. Het wees er eerst op dat de bij
zondere bescherming van de personeels
afgevaardigden en van de niet verkozen kandi
daten de openbare orde alleen raakte binnen de 
grenzen van de wet; het O.M. was van oordeel dat 
wanneer de werkgever en de beschermde werk
m\mer het eens waren over de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst, zonder betaling van de bij 
artt. 15 tot 18 wet van 19 maart 1991 voorge
schreven vergoedingen en lonen, de beeindi
ging dan ook wettig was (artt. 2, §§ 1 en 6, 14 tot 
18 wet van 19 maart 1991). Doch, volgens het 
O.M. had het bestreden arrest juist vastgesteld, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, dat par-
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advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard en Simont. 

Nr. 364 

3e KAMER- 4 september 1995 

BEROEPSZIEKTE - GETROFFENE MEER 
DAN 65 JAAR OUD- GRAAD VAN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VASTSTELLING 
OF HERZIENING- TIJDSTIP- VERERGERING 
-TIJDSTIP. 

Ingeval de graad van blijvende arbeidson
geschiktheid stijgt, is voor de toepas
sing van art. 35bis, eerste lid, 
Beroepsziektenwet, vereist, enerzijds, dat 
die stijging is vastgesteld door een ge
neeskundig onderzoek dat is gedaan door 
de diensten van het Fonds voor Beroeps
ziekten of door een door de rechter aan
gestelde deskundige terwijl de getrof
fene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt 
en, anderzijds, dat die stijging is begon
nen nadat de getroffene de leeftijd van 65 
jaar heeft bereikt (1). (Art. 35bis 
Beroepsziektenwet en art. 2 KB. nr. 529 
van 31 maart 1987.) 

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN T. PILI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0012.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1993 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet van 7 februari 
1831, thans 149 van de gecoiirdineerde 

tijen de arbeidsovereenkomst in der minne bad
den beeindigd. Voigeiis het O.M. had bet bestre
den arrest zijn beslissing dus naar recht 
verantwoord en was bet middei daardoor zon
der beiang geworden. 

(1) Zie Cass., 11 juni 1990, A.R. nr. 8736 (A. C., 
1989-90, nr. 587; Chron. D.S. 1991, biz. 133 en op
merkingen van P.P.); Versiag aan de Koning voor 
bet K.B. nr. 529 van 31 maart 1987 tot wijzi
ging van de wetten betreffende de schadeioos
stelling voor beroepsziekten gecotirdineerd op 3 
juni 1970, Pasin., 1987, biz. 643. 

Grondwet van 17 februari 1994, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 35bis, 52, 
53 van de wetsbepalingen betreffende de 
beroepsziekten, geeoiirdineerd bij konink
lijk besluit van 3 juni 1970, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit nr. 529 van 31 maart 
1987 en bij de wet van 1 augustus 1985, en 
v66r hun wijziging bij de wet van 30 maart 
1994, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan verweerder de wettelijke vergoedin
gen inzake beroepsziekte te betalen op 
grond van een totale blijvende arbeidson
gesehiktheid van 51 pet. vanaf 2 juni 1989, 
van 70 pet. vanaf 11 april 1990 en van 68 
pet. vanaf 13 november 1991 op een basis
loon van 114.770 frank, op grond dat ver
weerder op 16 september 1926 is gebo
ren, zodat de vraag nopens de toepassing 
van artikel 35 bis van de gecoiirdineerde 
wetten van 3 juni 1970 pas vanaf 16 sep
tember 1991 aan de orde is; dat luidens die 
bepaling, "ingeval de graad van blijvende 
arbeidsongesehiktheid wordt vastgesteld of 
herzien na de leeftijd van 65 jaar, bij de 
evaluatie rekening wordt gehouden met de 
vermindering van het normale vermogen 
tot verdienen, veroorzaakt door de feite
lijke beperking van de arbeidsmogelijk
heden op de arbeidsmarkt, die algemeen 
gelden voor al wie tot deze leeftijdscatego
rie behoort"; dat verweerder, ten deze, ai
leen lager onderwijs heeft gevolgd en dan 
als mijnwerker, eerst in Italie en vanaf 
1952 tot 1963 in Belgie heeft gewerkt; dat 
hij later timmerman werd en bleeftot 1976, 
dus tot hij ten gevolge van een diseushernia 
ten laste viel van zijn mutualiteit; dat hij 
sinds 1 oktober 1991 een rustpensioen ont
vangt; dat is geoordeeld dat artikel 35bis 
van de geeoiirdineerde wetten aileen van 
toepassing is als de betrokkene meer dan 
65 jaar oud is op het tijdstip van het on
derzoek door het Fonds voor Beroepsziek
ten; dat ten deze het geneeskundig onder
zoek op 2 juni 1989 door het Fonds voor 
Beroepsziekten is verrieht; dat gelet op de 
omvang van de door de deskundige erkende 
en niet betwiste liehamelijke ongeschikt
heid- 40 pet. vanaf 11 april 1990 en 45 
pet. vanaf 13 november 1991 -, de graad 
van 30 pet. en van 23 pet., die de eerste 
rechters op grond van soeio-eeonomisehe 
factoren aan verweerder - die deze niet 
betwist - hebben toegewezen, moet wor
den bevesbgd; dat het boger beroep bijge
volg niet gegrond is, 

terwijl, eerste onderdeel, het geneeskun
dig onderzoek dat het Fonds voor Beroeps
ziekten op 2 juni 1989 heeft verrieht geen 
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enkele aanwijzing bevat nopens enige wij
ziging van verweerders graad van blij
vende arbeidsongeschiktheid van 40 naar 
45 pet. vanaf 13 november 1991; die wij
ziging integendeel volgt uit het onder
zoek door de medische gerechtsdeskundige; 
verweerders graad van blijvende lichame
lijke arbeidsongeschiktbeid bijgevolg vanaf 
die datum is gewijzigd en niet vanaf de da
tum van het op 2 juni 1989 door bet Fonds 
voor Beroepsziekten verrichte mediscb on
derzoek; verweerder, die op 16 september 
1926 werd geboren, op 16 september 1991 
65 jaar was geworden en bijgevolg ouder 
was dan 65 jaar op het tijdstip van bet on
derzoek door de gerechtsdeskundige, die bij 
vonnis van 4 november 1992 van de 
Arbeidsrechtbank te Luik is aangesteld; 
daaruit volgt dat de litigieuze wijziging van 
de graad van zijn blijvende lichamelijke ar
beidsongeschiktheid gebeurde nadat hij de 
leeftijd van 65 jaar had bereikt (scherr
ding van de artikelen 35bis, 52, 53 van het 
koninklijk besluit van 3 juni 1970); 

tweede onderdeel, de redenen van het ar
rest, volgens welke het medisch onder
zoek tot vaststelling van de litigieuze ar
beidsongeschiktheid op 2 juni 1989 door het 
Fonds voor Beroepsziekten is verricht, duis
ter en twijfelacbtig zijn; immers niet kan 
worden opgemaakt of het arbeidshof heeft 
willen zeggen dat voor de toepassing van 
artikel 35bis van de gecodrdineerde wet
ten zou volstaan dat het Fonds voor Be
roepsziekten tijdens de administratieve pro
cedure enig medisch onderzoek verricht, 
ook al wordt daarin geen melding gemaakt 
om trent de wijziging, dan wel of het me
disch onderzoek van 2 juni 1989 dienaan
gaande aanwijzingen bevatte (schending 
van artikel 97 van de Grondwet van, 7 fe
bruari 1831, thans 149 van de gecodrdi
neerde Grondwet van 17 februari 1994); bet 
arrest, in die laatste onderstelling, de be
wijskracht miskent van het verslag met de 
besluiten van bet medisch onderzoek dat op 
2 juni 1989 door het Fonds voor Beroeps
ziekten is verricht (zie stuk nr. 2 als bij
lage bij bet cassatieberoep); dat verslag im
mers geen vermelding bevat van een 
wijziging van die arbeidsongeschiktheid 
vanaf 13 november 1991 (schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Wat betreft het tweede onderdeel: 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, beslist artikel 35bis, eerste lid, 
van de gecoordineerde wetten betref
fende de beroepsziekten niet toe te 

passen, op grond dat eiser het me
disch onderzoek op 2 juni 1989 heeft 
verricht, dus v66r de getroffene de leef
tijd van 65 jaar had bereikt; dat die 
beslissing niet duister en dubbelzin
nig is; 

Overwegende dat het arrest, ander
zijds, niet zegt dat het verslag van ei
sers geneesheer enige aanwijzing be
vat nopens een wijziging van de 
arbeidsongeschiktheid van de getrof
fene vanaf 13 november 1991; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Overwegende dat artikel 35bis, eer

ste lid, van de gecoordineerde wet
ten betreffende de beroepsziekten, zo
als het te dezen van toepassing was, 
en v66r zijn wijziging bij de wet van 30 
maart 1994, bepaalt dat "ingeval de 
graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid wordt vastgesteld of herzien na 
de leeftijd van 65 jaar, bij de evalua
tie rekening wordt gehouden met de 
vermindering van het normale vermo
gen tot verdienen, veroorzaakt door de 
feitelijke beperking van de arbeids
mogelijkheden op de arbeidsmarkt, die 
algemeen gelden voor al wie tot deze 
leeftijdscategorie behoort"; 

Overwegende dat, ingeval de graad 
van arbeidsongeschiktheid stijgt, voor 
de toepassing van die bepaling is ver
eist dat die stijging is vastgesteld door 
een geneeskundig onderzoek dat is 
verricht door eisers diensten of door 
een door de rechter aangestelde des
kundige terwijl de getroffene de leef
tijd van 65 jaar heeft bereikt; dat, ge
let op de opzet van die bepaling, zoals 
die blijkt uit het Verslag aan de Ko
ning v66r het koninklijk besluit nr. 529 
van 31 maart 1987 waarbij die bepa
ling in de wetten betreffende beroeps
ziekten is ingevoegd, die stijging bo
vendien moet zijn begonnen nadat de 
getroffene de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt; 

Overwegende dat uit het arrest en 
uit het beroepen vonnis, dat door het 
arrest wordt bevestigd, blijkt : a) dat 
verweerder op 16 september 1991 65 
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jaar is geworden, b) dat verweerders 
graad van lichamelijke arbeidsonge
schiktheid ten gevolge van zijn be
roepsziekte, bij beslissingvan eiser d.d. 
12 december 1989, van 15 pet. op 28 
pet. is gebracht vanaf 2 juni 1989, da
tum van het onderzoek door eisers me
disch adviseur, c) dat de bij vonnis van 
21 oktober 1991 aangestelde medi
sche deskundige, wiens verslag op 4 
maart 1992 is neergelegd, heeft vast
gesteld dat verweerders lichamelijke 
arbeidsongeschiktheid was verergerd 
en dat de graad ervan op 28 pet. 
diende te worden bepaald vanaf 2 juni 
1989, op 40 pet. vanaf 11 april1990 en 
op 45 pet. vanaf 13 november 1991, 
d) dat de eerste rechter en de appel
rechter zich bij het advies van de des
kundige hebben aangesloten; 

Overwegende dat het arrest beslist 
om bij de beoordeling van de socio
economische factoren geen toepas
sing te maken van voornoemd arti
kel 35bis, eerste lid, op grand dat het 
medisch onderzoek van verweerder 
door eiser is gebeurd v66r eerstge
noemde de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt; 

Dat die beslissing, in zoverre zij de 
toepassing weigert van die bepaling op 
de verergering die op 13 november 
1991 is begonnen, dus nadat verweer
der de leeftijd van 65 jaar heeft be
reikt, en die is vastgesteld door een 
medisch onderzoek dat na die datum 
is verricht, niet naar recht is verant
woord; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het beslist 
geen toepassing te maken van arti
kel 35bis, eerste lid, van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de beroeps
ziekten, v66r zijn wijziging bij de wet 
van 30 maart 1994, op de vererge
ring van verweerders arbeidsonge
schiktheid, die op 13 november 1991 is 
begonnen; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 

de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; gelet op artikel53, tweede 
lid, van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de beroepsziekten, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Bergen. 

4 september 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 365 

2e KAMER - 5 september 1995 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
DOOR DE STRAFRECHTER BEVOLEN AANVUL
LEND ONDERZOEK- AANGIFTE EN AANSLAG 
IN DE INKOMSTENBELASTING- GEGEVENS OP 
VERZOEK VERSTREKT DOOR DE ADMINISTRA
TIE DER DIRECTE BELASTINGEN - GELDIG
HEID. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET- EENHEID VAN OPZET- EEN
DAADSE SAMENLOOP - OPEENVOLGEND GE
PLEEGDE MISDRIJVEN- BIJ HET PLEGEN VAN 
HET EERSTE MISDRIJF VEREISTE OPZET. 

3° MISDRIJF- ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET- EENHEID VAN OPZET- EEN
DAADSE SAMENLOOP- MEERMAALS NIET NA
LEVEN VAN EEN JAARLIJKSE, WETTELIJKE 
VERPLICHTING. 

4 o BEWIJS - STRAFZAKEN - ALGEMEEN
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL -
BEOORDELINGSVRIJHEID. 

1 o Wanneer de rechter in strafzaken, die de 
overlegging van stukken door de admi
nistratie der directe belastingen heeft be
volen, vaststelt dat deze in uitvoering van 
het door hem opgedragen aanvullend on
derzoek slechts de gevraagde gegevens 
heeft verstrekt, is zijn beslissing dat deze 
stukken niet door nietigheid zijn aange
tast, naar recht verantwoord. (Art. 463, 
eerste lid, W.I.B. 1992.) 
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2° Eenheid van opzet tot het plegen van op
eenvolgende feiten vereist niet dat op het 
ogenblik van het eerste feit reeds de op
zet bestond om alle daarop volgende fei
ten te plegen (1). (Art. 65 Sw.) 

3° De omstandigheid dat het indienen van 
een aangifte in de personenbelasting een 
wettelijke verplichting is die elk jaar op
nieuw dient te worden nagekomen, staat 
niet eraan in de weg dat het herhaald 
niet nakomen van deze verplichting de ui
ting kan zijn van een voortgezette of op
eenvolgende opzet bij de dader. (Art. 65 
Sw.) 

4 o Wanneer de wet geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, beoordeelt de rech
ter in strafzaken op onaantastbare wijze 
in feite de bewijswaarde van de hem re
gelmatig overgelegde gegevens waar
over de partijen tegenspraak hebben kun
nen voeren (2). (Artt. 312 en 342 Sv.) 

(VAN DEN BERGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0294.N) 

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

Over alle middelen samen : 

Overwegende dat de middelen in zo
verre ze schending van de artikelen 
870 en 876 van het Gerechtelijk Wet
hoek en van het artikel 163 van het 
Wetboek van Strafvordering aanvoe
ren, niet preciseren waarin de scherr
ding bestaat; 

Dat de middelen in zoverre wegens 
onduidelijkheid niet ontvankelijk zijn; 

(1) Cass., 19 april1983 (A. C., 1982-83, nr. 451). 
Over het onderscheid tussen de opzet in het be
grip "eenheid van opzet" en het opzet als 
bestaansreden van een bepaald misdrijf, zie Cass., 
1 maart 1994, A.R. nr. 6354 (A. C., 1994, nr. 102); 
B. SPRIET, Het voortgezet of collectief misdrijf
Omschrijving en gevolgen, noot onder hetzelfde 
arrest, R. W., 1994-95, 468. 

(2) Zie Cass., 12 mei 1993, A.R. nr. 384 (A. C., 
1993, nr. 231). 

Overwegende dat een afwijzing van 
een verweer geen miskenning van het 
recht van verdediging oplevert; 

Dat de middelen in zoverre falen 
naar recht; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

bij tussenarrest van 3 juni 1993 on
der andere de overlegging door de ad
ministratie der directe belastingen 
hebben bevolen van een kopie van de 
aangiften in de personenbelastingen 
van eiser voor de inkomstenjaren 1983 
tot en met 1987, evenals een kopie van 
de uiteindelijke aanslagen, alsook ko
pie van de aangiften in de personen
belastingen vanA.V.L., alsmede van de 
uiteindelijke aanslagen; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
de administratie der directe belastin
gen de gevraagde aangiften en aan
slagen voorlegde, "doch de admini
stratie der directe belastingen, 
waaronder de bijzondere belastingin
spectie, 5de directie Antwerpen, te
vens en ongevraagd een beweerd 'vol
ledig aanslagdossier' op naam van 
( eiser) heeft ingediend, dat blijkens de 
bewoordingen zou samengesteld zijn 
uit een soort ontleding van voor
schriftenboekjes, van bankuittreksels, 
en andere gegevens, terwijl al deze ele
menten nergens in het strafdossier 
voorkomen, en (eiser) daaromtrent ook 
nooit verhoord is geworden en die zich 
ook niet in het strafdossier bevinden, 
en waarover met (eiser) ook nooit 
enige tegenspraak werd gevoerd", zo
dat bij toepassing van het artikel 
350bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen de mededeling 
van die stukken en alle overige infor
matie opgeleverd door het aanvul
lend onderzoek volstrekt nietig is, 
mitsdien de appelrechters eisers ver
oordeling op nietige stukken hebben 
gegrond en niet hebben geantwoord op 
de door hem opgeworpen argumenta
tie; 

Overwegende dat het middel in zo
verre het opkomt tegen de beoorde
ling van feiten door de rechter of in zo
verre het onderzoek ervan het Hof zou 
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verplichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
naar luid van het artikel 350bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, thans artikel 463, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992, ambtenaren van de 
administratie der directe belastin
gen en van de administratie van de 
bijzondere belastinginspectie, op 
straffe van nietigheid van de akte van 
rechtspleging, slechts als getuige mo
gen worden gehoord; 

Dat het voorschrift van genoemde 
artikelen de overlegging in rechte van 
belastingdossiers niet verbiedt; 

Overwegende dat de appelrechters 
op de dertiende bladzijde van het ar
rest considereren : "ingevolge de uit
voering van dit door het hof (van be
roep) gevraagd bijkomend onderzoek 
werden door de B.B.I. de gevraagde ge
gevens over de verschillende jaren 
overgemaakt, op verzoek van de ge
rechtelijke politie, die met het bijko
mend onderzoek belast was", en "dat 
de ambtenaren niet actief zijn opge
treden, doch slechts op verzoek, dat zij 
zich onthouden hebben van alle com
mentaar en dat al deze gegevens, die 
( eiser) allang kende v66r het hof (van 
beroep) er kennis kon van nemen, aan 
de tegenspraak der partijen, inzon
derheid (eiser), werden onderworpen"; 

Dat zij hieruit afieiden dat dan ook 
geen enkel stuk van het aanvullend 
onderzoek door enige nietigheid is aan
getast; 

Dat zij zodoende de door eiser aan
gevoerde strijdige of andere feitelijke 
gegevens en zijn aanvoering dat het 
aanvullend onderzoek nietig is en zijn 
recht op tegenspraak werd miskend, 
verwerpen, hierdoor zijn conclusie be
antwoorden, en hun beslissing regel
matig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de feitenrechter op 
grond van de feitelijke gegevens der 
zaak beoordeelt of opeenvolgende 
strafbare feiten slechts een misdrijf 
uitmaken wegens de eenheid van op
zet bij de dader; dat deze eenheid van 
opzet tot het plegen van opeenvol
gende feiten niet vereist dat op het 
ogenblik van het plegen van het eer
ste feit reeds de opzet bestond om alle 
daarop volgende feiten te plegen, die 
het voortgezet misdrijf uitmaken; dat 
ook een voortgezette of opeenvolgende 
opzet deze afzonderlijk strafbare fei
ten tot een misdrijf kan maken; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het indienen van een aan
gifte in de personenbelasting een wet
telijke verplichting is, die elk jaar 
opnieuw dient te worden nagekomen, 
er niet aan in de weg staat dat het 
herhaald niet nakomen van deze ver
plichting de uiting kan zijn van een 
voortgezette of opeenvolgende opzet bij 
de dader; 

Overwegende dat bij voortgezette 
misdrijven de verjaring van de straf
vordering slechts begint te lopen vanaf 
het laatste feit dat bewezen wordt ver
klaard, op voorwaarde dat, behou
dens stuiting of schorsing van de ver
jaring, de periode tussen de verschil
lende feiten niet langer is dan de 
verjaringstermijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de motivering op de zesde blad
zijde van het arrest vaststellen dat 
geen van de aan eiser ten laste ge
legde feiten, die naar hun oordeel uit 
dezelfde opzet voortkomen, van el
kaar gescheiden zijn door een lan
gere tijdsruimte dan de wettelijke ver
jaringstermijn en dat de ve:rjaring van 
de strafvordering, die een aanvang 
neemt vanaf de datum van het laat
ste bewezen verklaarde feit, gepleegd 
op 29 juni 1988, regelmatig gestuit is 
door een rechtsgeldige daad van on
derzoek, inzonderheid het kantschrift 
van de onderzoeksrechter van 25 
maart 1991 aan de hoofdcommissa
ris voor gerechtelijke opdrachten te 
Aalst met opdracht eiser te ondervra
gen over het deskundigenverslag; 
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Dat zij aldus hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel : 

Overwegende dat het middel in zo
verre het schending van het artikel 
489 van het Wetboek van Strafvorde
ring aanvoert, niet preciseert waarin 
de schending bestaat; 

Dat het middel in zoverre wegens 
onduidelijkheid niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de rechter, in 
strafzaken, wanneer zoals te dezen de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, op onaantastbare wijze in feite 
de bewijswaarde beoordeelt van de 
hem regelmatig overgelegde gegevens 
waarover de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren; 

Overwegende dat de appelrechters 
aan de verklaringen van eiser en 
AV.L., opgenomen in het proces
verbaal in het middel aangewezen, 
geen uitlegging geven die met de be
woordingen ervan onverenigbaar is, 
doch aileen de bewijswaarde ervan on
derzoeken aan de hand van de an
dere gegevens van het dossier, onder 
meer de verschillende verklaringen 
door eiser in de loop van het onder
zoek afgelegd en de wijze waarop hij 
bedragen van ontvangsten heeft op
getekend in de verschillende inbeslag
genomen notaboekjes, en hierbij vast
stellen dat de in het middel bedoelde 
verklaringen door geen enkel geloof
waardig element van het onderzoek 
worden gestaafd, en op onaantast
bare wijze in feite oordelen dat de aan 
eiser ten laste gelegde feiten bewe
zen zijn; 

Dat de appelrechters zodoende ei
sers verweer, inzonderheid dit betref
fende de verklaringen van hemzelf en 
AV.L., verwerpen, hierdoor zijn con
clusie beantwoorden, en hun beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde, het vierde en het 
vijfde middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser, met hervorming van de beroe
pen beslissing, tot een straf, inzonder
heid tot een gevangenisstrafvan drie 
maand gevangenis met uitstel voor 
drie jaar en tot een geldboete van 
20.000 frank met 3 maand vervan
gende gevangenisstraf veroordelen we
gens de feiten van de telastleggin
gen AI, 1, 2, 3, 4 en 5, en B, 1, 2, 4 en 
5; 

Overwegende dat deze straf naar 
recht is verantwoord door de tegen ei
ser bewezen verklaarde feiten om
schreven in de telastleggingen AI, 1, 
2, 3, 4 en 5, zodat de middelen, die 
slechts enkel betrekking hebben op de 
feiten omschreven in de telastleggin
gen B, 1, 2, 4 en 5, niet tot cassatie 
kunnen leiden, mitsdien niet ontvan
kelijk zijn; 

Over het zevende middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren : "niettegenstaande het 
deskundig onderzoek slechts voor een 
deel bruikbaar was, zijn de kosten 
naar het oordeel van het hof een en 
ondeelbaar veroorzaakt door de thans 
nog door het hof weerhouden tenlas
teleggingen"; dat de appelrechters 
hiermee niet zeggen dat het deskun
digenonderzoek nutteloos was, maar 
integendeel het nut ervan vaststel
len; 

Overwegende dat het middel op een 
onjuiste lezing van het arrest berust, 
mitsdien feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de substan
titHe 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. 

5 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Y. Ver
faillie, Gent. 

Nr. 366 

2e KAMER- 5 september 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN - TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN 
EINDE- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE NA DE 
EINDBESLISSING. 

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is 
het cassatieberoep tegen de beschikking 
van de raadkamer die de beklaagde naar 
de correctionele rechtbank heeft verwe
zen, wanneer die voorziening is inge
steld meer dan 15 vrije dagen na het ver
strijken van de gewone termijn om verzet 
te doen of van de termijn om hager be
roep in te stellen tegen het eindvonnis dat 
bij verstek uitspraak heeft gedaan over de 
strafvordering tegen de beklaagde (1). 
(Artt. 373 en 416 Sv.) 

(TEMPELS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0987.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 8 juli 1994 gewe
zen door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen de beschikking waarbij 
de raadkamer, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden wat de 
misdaad sub A betreft, eiser wegens 
deze misdaad en wegens het wanbe-

(1) Zie Cass., 20 mei 1987, A.R. nr. 5861 (A. C., 
1986-87, nr. 563); 25 feb. 1992, A.R. nr. 4647 
(ibid., 1991-92, nr. 332); R. DECLERCQ, Beginse
len van strafrechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 580, 
2073,2080. 

drijf sub B naar de correctionele recht
bank verwijst; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij verstekvonnis van 28 ok
tober 1994 uitspraak deed over de te
gen eiser ingestelde strafvordering; 

Dat dit verstekvonnis hem werd be
tekend op 3 februari 1995 overeen
komstig artikel37 van het Gerechte
lijk Wetboek, zodat de gewone termijn 
van verzet en de termijn van hoger be
roep verstreken op 18 februari 1995; 

Overwegende dat de verdachte te
gen de beschikking van verwijzing van 
de raadkamer cassatieberoep kan in
stellen binnen de termijn van vijf
tien vrije dagen te rekenen van de da
tum waarop de gewone termijn van 
verzet of de termijn van hoger beroep 
tegen de eindbeslissing verstreken is; 

Dat het cassatieberoep dat op 13 
juni 1995 is ingesteld, laattijdig, mits
dien niet ontvankelijk is, 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de namens eiser op 1 sep
tember 1995 ingediende memorie, dit 
is minder dan acht voile dagen v66r de 
dag van de terechtzitting, zoals be
paald bij artikel 420bis van het Wet
hoek van Strafvordering; verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 september 1995 - 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. F.M. Boxstaele. 

Nr. 367 

2e KAMER- 6 september 1995 

1 o MISBRUIK VAN VERTROUWEN -
MOREEL BESTANDDEEL- BEGRIP- GOEDE 
TROUW- BEWEEGREDENEN VAN DE DADER. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
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VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- MIS
BRUIK VAN VERTROUWEN- GOEDE TROUW
BEWEEGREDENEN VAN DE DADER 

so MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTV AARDIGING- GOEDE 
TROUW- BEWEEGREDENEN VAN DE DADER 

1 o, 2° en so Het moreel bestanddeel van het 
misdrijf misbruik van vertrouwen be
staat in de bedoeling van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te ei
genen of ze aan de eigenaar te ontne
men en er aldus als eigenaar over te be
schikken (1); zowel de goede trouw (2) van 
de dader als zijn beweegredenen (S) zijn 
dienaangaande zonder belang. (Art. 491 
Sw.) 

("MOSQUEE ISLAMIQUE DE LIEGE" VZ.W. 
T. AKOUDAD, BAZAANI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0S79.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1995 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de straf
vordering: 

Overwegende dat niet blijkt dat ei
seres, die in kosten van die rechtsvor
dering is veroordeeld, haar voorzie
ning heeft doen betekenen aan het 
openbaar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering : 

(1) Zie Cass., 29 maart 1994, A.R. nr. 6315 
(A.C., 1994, nr. 153). 

(2) Zie Cass., 15 maart 1994, A.R. nr. 6557 
(A.C., 1994, nr. 120). 

(3) Zie noot 1. 

Overwegende dat het moreel be
standdeel van het in artikel 491 van 
het Strafwetboek omschreven mis
drijfbestaat in de bedoeling van de da
der om zich de hem toevertrouwde 
zaak toe te eigenen of ze aan de eige
naar te ontnemen en er aldus als ei
genaar over te beschikken; dat zowel 
de goede trouw van de dader als zijn 
beweegredenen dienaangaande zon
der belang zijn; 

Overwegende dat het arrest het be
staan van bedrieglijk opzet aan de 
zijde van de verweerders verwerpt op 
grond "dat zij altijd volgehouden heb
ben te goeder trouw te hebben gehan
deld en de gelden uitsluitend in het be
lang van de door hen voorgestane zaak 
te hebben aangewend"; dat het ar
rest het ontbreken van bedrieglijk op
zet afl.eidt, enerzijds, uit de goede 
trouw van de verweerders, anderzijds, 
uit hun beweegredenen; 

Dat het aldus niet wettig beslist dat 
de feiten, die aan de civielrechtelijke 
vordering van eiseres ten grondslag la
gen, niet bewezen zijn; 

Dat elk onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre dit het hof 
van beroep onbevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over de civielrech
telijke vordering; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt ei
seres en iedere verweerder in een 
derde van de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hofvan 
Beroep te Brussel. 

6 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 
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Nr. 368 

1 e KAMER - 7 septemb_er 1995 

1 o REGISTRATIE (RECHT VAN) 
CONTROLESCHATTING - GEBREK AAN AK
KOORD- DOOR DE ONTVANGER DER REGIS
TRATIE GEVRAAGDE AANSTELLING VAN DES
KUNDIGEN - BESLISSING VAN DE VREDE
RECHTER- DERDENVERZET. 

2° DERDENVERZET- BESLISSING VAN DE 
VREDERECHTER OVEREENKOMSTIG ART. 192 
WREG- VATBAAR VOOR DERDENVERZET. 

3o REGISTRATIE (RECHT VAN) -ART. 

189 WREG- RECHT VAN DE ONTVANGER DER 
REGISTRATIE OM EEN SCHATTING TE VORDE
REN- BEGRIP. 

4o REGISTRATIE (RECHT VAN)- ART. 

189 W.REG- RECHT VAN DE ONTVANGER DER 
REGISTRATIE OM EEN SCHATTING TE VORDE
REN- TAAK VAN DE VREDERECHTER 

1 o en 2° Derdenverzet kan worden gedaan 
tegen de beschikking van de vrederech
ter, die op verzoek van c!e ontvanger der 
registratie overeenkomstTg art. 192 W.Reg. 
de schatting van onroerende goederen be
veelt en 1 of 3 deskundigen aanstelt. (Art. 
192 W.Reg. en art. 1033 Ger.W.) 

3° De ontvanger der registratie heeft het dis
cretionaire recht om de schatting van het 
goed te vorderen, in de zin van art. 189 
W.Reg., wanneer hi} vermoedt dat de in 
de overeenkomst uitgedrukte prijs lager is 
dan de marktwaarde (1). 

4° De vrederechter bij wie de in art. 189 
W.Reg. bedoelde vordering tot schatting 
van het goed is ingesteld, heeft niet tot 
taak te oordelen of de aanwijzingen 
waarop de vermoedens van de ontvan
ger der registratie zijn gegrond, al dan 
niet ernstig genoeg zijn om zijn recht o~ 
een schatting te vorderen, te kunnen wt
oefenen (2). 

(1) Cass., 30 mei 1991, A.R. nr. 9009 (A. C., 
1990-91, nr. 504); Cass., 17 dec. 1987, A.R. nr. 
7912 (AC., 1987-88, nr. 242); Cass., 24 maart 
1994, A.R. nr. C.93.0368.F (A. C., 1994, nr. 144). 

(2) Zie noot 1. 

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

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0174.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 oktober 1992 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank. van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 189 tot 200, inzon
derheid 189, 192 en 197, en voor zoveel als 
nodig artikel 46, van het Wethoek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten 
(koninklijk hesluit nr. 64 van 30 novem
ber 1939, hekrachtigd door artikel2 van de 
wet van 16 juni 194 7), en van de artike
len 1031 en 1033 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het hestreden vonnis, met he
vestiging van de uitspraak in eerste aan
leg en overname van de motieven van de 
eerste rechter, 

overweegt dat de wetsbepalingen hetref
fende de in het wethoek der registratie
rechten geregelde controleschatting, waarop 
eiser zich heroept, nergens stellen dat er 
geen verhaal zou zijn tegen de hesch_ik
king van de vrederechter tot aanstelhng 
van een met de schatting helaste deskun
dige, "zodat de normale proc~dureregels 
hlijven gelden voor zover ze met door een 
uitzonderingswet worden tegengespro
ken", 

verder ook verwijst naar de artikelen 
1031 en 1033 van het Gerechtelijk Wet
hoek om daaruit de mogelijkheid afte lei
den tot verzet tegen een op eenzijdig ver
zoekschrift ingestelde procedure, 

op deze gronden het verzet van verweer
ders ontvankelijk verklaart, 

en ten gronde overweegt, met de eerste 
rechter, dat de vrederechter de hevoegd
heid heeft om het verzoek van de ontvan
ger der registratierechten afte wijzen wan
neer het goed, waarvan de schatting wordt 
gevraagd, het voorwerp uitmaak van een 
gedwongen openhare verkoping en geen en
kel element wordt aangevoerd waaruit zou 
hlijken dat die veiling niet in normale om
standigheden plaats had gevonden; oor
deelt dat in casu geen dergelijk element 
wordt aangevoerd; en aldus de uitspraak 
van de eerste rechter bevestigt, volgens 
welke er geen aanleiding hestaat tot het 
herschatten van het litigieus onroerend 
goed, 
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terwijl, eerste onderdeel, het aan de vre
derechter gerichte verzoekschrift om een of 
drie deskundigen aan te stellen geen te
gensprekelijke rechtspleging maar een van 
het gemeen recht afwijkende rechtsple
ging op eenzijdig verzoekschrift inleidt en 
de heschikking van de vrederechter hij af
wijking van de artikelen 1031 en 1033 van 
het Gerechtelijk Wethoek niet vathaar is 
voor verzet of hoger heroep, 

zodat het vonnis slechts miskenning van 
de juiste draagwijdte van de wettelijke re
geling, hij vestiging van het vonnis van de 
eerste rechter het verzet van verweer
ders toelaathaar heeft kunnen verklaren 
(schending hoofdzakelijk van de artike
len 1031 en 1033 van het Gerechtelijk Wet
hoek, en 192, derde alinea, van het Wet
hoek der registratierechten), 

en terwijl, tweede onderdeel, de admini
stratie wel degelijk de vordering tot 
controleschatting kan instellen inzake on
roerende goederen verkocht hij een ge
dwongen openbare verkoop zonder vooraf 
het hewijs te moeten leveren van hepaalde 
onregelmatigheden hij de verkoop, van om
standigheden waaruit een vermoeden van 
prijshewimpeling zou kunnen afgeleid wor
den of van andere feiten waaruit zou kun
nen afgeleid worden dat de veiling niet in 
normale omstandigheden plaats had ge
vonden, 

zodat het vonnis ten onrechte het instel
len van de controleschatting aan een 
toetsingsrecht van de vrederechter heeft on
derworpen (schending van al de in hoofde 
van het middel aangeduide wetshepalin
gen): 

Wat bet eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, kracbtens arti

kel 189 van bet Wetboek der 
Registratie-, Hypotbeek- en Gri:ffie
recbten, onverminderd de bepalin
gen betreffende de prijsbewimpeling, 
de ontvanger der registratie de be
voegdbeid heeft om, overeenkomstig 
artikel 190 van dit wetboek, scbat
ting te vorderen van de goederen die 
bet voorwerp van de overeenkomst uit
maken, ten einde van de ontoereikend
beid van de uitgedrukte prijs of van de 
aangegeven waarde te doen blijken, 
wanneer bet gaat om eigendom of 
vrucbtgebruik van in Belgie gelegen 
onroerende goederen; 

Dat, indien er geen onder bet arti
kel 191 van dat wetboek bepaald ak-

koord is van de ontvanger en de par
tij, de artikelen 192 en 194 een 
recbtspleging op eenzijdig verzoek
schrift bepalen voor de vrederecbter in 
wiens ambtsgebied de onroerende goe
deren of bet gedeelte der goederen met 
bet grootste kadastraal inkomen ge
legen zijn, tot aanstelling van een of 
drie deskundigen; 

Dat nocb uit de aard van die recbts
pleging, nocb uit de afwijkingen van 
de in de artikelen 1025 tot 1034 van 
bet Gerecbtelijk Wetboek geregelde 
recbtspleging op eenzijdig verzoek
schrift volgt dat de overeenkomstig ar
tikel 192 van bet Wetboek der 
Registratie-, Hypotbeek- en Griffie
recbten verleende bescbikking van de 
vrederecbter niet vatbaar is voor bet 
in artikel 1033 bepaalde verzet; 

Dat bet onderdeel faalt naar recbt; 
Wat bet tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet woord "vor

deren" in artikel 189 van bet Wet
hoek der Registratie-, Hypotbeek- en 
Griffierecbten inhoudt dat bet bestuur 
bet discretionaire recbt beeft om de 
voormelde scbatting te vorderen wan
neer bet vermoedt dat de uitgedrukte 
prijs lager is dan de marktwaarde; dat 
de vrederecbter bij wie de vordering 
tot bet verricbten van een scbatting 
wordt ingesteld, niet mag oordelen of 
de aanwijzingen waarop de vermoe
dens van bet bestuur gebaseerd zijn, 
al dan niet ernstig genoeg zijn om een 
scbatting te vorderen; 

Overwegende dat bet vonnis dat ei
sers vordering tot bet verricbten van 
een controlescbatting afwijst op de in 
bet middel weergegeven gronden, zijn 
beslissing niet naar recbt verant
woordt; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden vonnis in zoverre dit bet 
derdenverzet van de verweerders ge
grond verklaart en uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van bet gedeeltelijk vernietigde 
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vonnis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

7 september 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 369 

1 e KAMER - 7 september 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTEL
LING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN 
-ALLERLEI- BEREKENING VAN DE AANSLAG 
- VOORAFBETALINGEN- 'IERUGBETALING-
MORATOIRE INTEREST. 

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- VOOR
AFBETALINGEN - 'IERUGBETALING. 

1 o en 2° Moratoire interest is verschul
digd op het bedrag van de terug te ge
ven voorafbetalingen in de mate waarin 
de overeenkomstig art. 266 W.I.B. inge
kohierde vennootschapsbelasting werd ge
kweten door verrekening van voormelde 
voorafbetalingen (1). (Art. 308 W.I.B., 
thans art. 418 W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. BREPOLS N.V.) 

Advocaat-generaal Goeminne heeft in 
substantie gezegd : 

(1) Cass., 16 feb. 1984, A.R. nr. F 631 F (A. C., 
1983-84, nr. 335); Cass., 16 maart 1990, A.R. nr. 
F 1738 N (A. C., 1989-90, nr. 429). Zie Cass., 18 
nov. 1993, A.R. nr. F 93.0042.N (A. C., 1993, nr. 
471). 

Verweerster (in werkelijkheid haar recht
voorgangster) diende bezwaar in tegen 2 di
rectoriale beslissingen met betrekking res
pectievelijk tot de aanslagjaren 1976-77 en 
1980-81. 

Het hofvan beroep voegde beide betwis
tingen samen en statueerde bij eenzelfde 
arrest waarbij het o.m. de aanslag over het 
aanslagjaar 1980 teniet deed in de mate 
waarin de beslissing een belastbare grand
slag van 3.743.524 fr. weerhield, en de Bel
gische Staat veroordeelde tot terugbeta
ling van alle op grond van de vernietigde 
aanslagen ten onrechte gei:nde bedragen, 
vermeerderd met de moratoriuminteresten 
overeenkomstig art. 308 W.I.B., d.i. vanaf 
de maand na de verrekening van de voor
afbetalingen in de vennootschapsbelasting 
door de inkohiering tot de maand van het 
bericht van de terbeschikkingstelling van 
de terugbetaalde bedragen. Het had dus 
aangenomen dat de voorafbetalingen, welke 
door verweerster waren gedaan, vanaf de 
inkohiering der verschuldigde vennoot
schapsbelasting, hun karakter van voor
afbetalingen hadden verloren en, inge
volge hun verrekening met de vennoot
schapsbelasting, werkelijke belastingen 
waren geworden (waarop bij terugbeta
ling moratoriuminteresten moeten wor
den toegekend). 

* 
* * 

De voorziening is alleen tegen deze laat
ste stelling der appelrechters ingesteld. 

* 
* * 

Het enig middellaat gelden dat vooraf
betalingen, ongeacht het feit of zij al dan 
niet bij de vestiging van de belasting wer
den verrekend, en ongeacht het stadium 
van de zettingsprocedure (inkohiering, be
zwaar of beroep) waarin zij met de ver
schuldigde vennootschapsbelasting wor
den vergeleken, steed~ voorafbetalingen 
blijven, zodat, bij teruggave van een over
schot ervan, bij toepassing van art. 419, 2°, 
W.I.B. 92 (309, 2°, W.I.B.) geen interest kan 
worden toegekend en het bestreden ar
rest - waarbij wei interesten werden toe
gekend- derhalve strijdig is met o.m. artt. 
308 en 309 W.I.B. (418-419 W.I.B. 92). 

* 
* * 

Het middel kan niet worden aangeno
men. 
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Voor een goed begrip van de artt. 308 en 
309 W.I.B. dient men terug te grijpen naar 
de voorbereidende werkzaamheden van de 
wet van 20 november 1962 houdende her
vorming van de inkomstenbelastingen (B.S. 
1 dec. 1962). 

Bij deze wet werd inderdaad het stel
sel van de rechtstreekse belastingen, dat se
dert 1919 bestond, grondig hervormd. 

Volgens de memorie van toelichting was 
het grondbeginsel van deze hervorming dat 
zij "bestaat in de vervanging door de enige 
belasting van de vijfbelastingen die wij nu 
kennen: grondbelasting, mobilienbelas
ting, bedrijfsbelasting, nationale crisis
belasting en aanvullende personele belas
ting (Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
264-1961-62, nr. 1, Memorie van toelich
ting, 7) en dat het alleen om "redenen van 
praktische aard is dat de voorafgaande aan
slag van zekere categorieen van inkom
sten zal behouden blijven, niet meer in de 
vorm van onderscheiden belastingen maar 
bij wijze van voorheffing op de globale be
lasting" (Memorie van toelichting, 7). 

Er werd dus door de nieuwe wet gebro
ken met het vroeger systeem der afzonder
lijke belastingen om te komen tot een be
lasting, waarop een aantal voorschotten 
worden betaald, welke op het uiteindelijk 
te betalen belastingbedrag zullen verre
kend worden. 

Zoals door het Hofherhaaldelijk werd ge
steld, zijn voorheffingen derhalve slechts 
een wijze van inning van de over alle in
komsten gezamenlijke belasting waar
mee die voorheffingen dienen te worden 
verrekend, of, met andere woorden, slechts 
voorschotten op de uiteindelijke te beta
len globale belasting op de totale inkom
sten van de belastingplichtige. 

Hetzelfde geldt uiteraard voor voorafbe
talingen (Cass., 25 mei 1989, A.R. nr. 
F 992 F, A. C., 1988-89, nr. 548) (wel werd 
uitzondering gemaakt voor wat de onroe
rende voorheffing aangaat, waarbij sinds 
het arrest van 18.12.1992, A.R. nr. 
F 1999 N, A. C., 1992, nr. 803, werd aan
genomen dat zij op zichzelf een belasting 
is). 

Zolang de belasting derhalve niet is ge
vestigd- d.i. ingekohierd of m.a.w. opge
nomen in een kohier (art. 365 W.I.B. 92)
en de tot dan toe ingehouden bedrijfs
voorheffing of gestorte voorafbetalingen 
niet verrekend zijn met de verschuldigd be
lasting (art. 276 W.I.B. 92) - waarvan het 
bedrag bij de inkohiering werd vastge
legd - behouden deze bedrijfsvoorheffingen 
en voorafbetalingen hun karakter van voor-

schotten op een toekomstige belasting (en 
kan er, bij terugbetaling ervan, ingevolge 
art. 419 W.I.B. 92, geen interest worden 
toegekend). 

In de logica van het systeem moet even
eens worden aangenomen dat wanneer de 
gedane inkohiering onregelmatig is en bvb. 
wegens laattijdigheid vernietigd wordt, de 
erdoor gevestigde belasting eveneens on
regelmatig is en ingevolge de vernieti
ging van de inkohiering niet meer bestaat. 

Er kan dan ook geen verrekening gebeu
ren van de ingehouden bedrijfsvoorheffing 
of van de betaalde voorafbetalingen, zo
dat deze hun eigen karakter van bedrijfs
voorheffing of voorafbetaling behouden en, 
bij terugbetaling, niet verhoogd worden met 
interesten (C. 14.4.1989, A.R. nr. F 1541 N, 
A. C., 1988-89, nr. 457; C. 25.5.1989, A.R. nr. 
F 992 F, A.C., 1988-89, nr. 548; C. 
29.10.1987, A.R. nr.F 810 F, A. C., 1987-
88, nr. 127; C. 12.10.1989, A.R. nr. F 1004 F, 
A. C., 1989-90, nr. 90; C. 19.2.1993, A.R. nr. 
F 1955 N,A.C., 1993, nr. 108; C. 18.11.1993, 
A.R. nr. F.93.0042.N,A.C., 1993, nr. 471; C. 
23.3.1995, voltallige zitting, A.R. nr. 
F.94.30.F). 

Van zodra echter een regelmatige inko
hiering plaatsvindt en de verschuldigde be
lasting gekweten wordt door verrekening 
van de bedrijfsvoorheffing en/of van de voor
afbetalingen, worden de bedrijfs
voorheffingen en/ofvoorafbetalingen, deel 
van de belasting en moeten zij derhalve, 
ten belope van het gedeelte dat tot aan
zuivering van de ingekohierde (verschul
digde) belasting werd aangewend, als een 
betaalde "belasting" worden aangemerkt 
(2). 

Ret hieraan verbonden gevolg is dat, 
wanneer achterafwordt vastgesteld dat de 
regelmatig ingekohierde belasting niet of 
niet volledig verschuldigd was, op de er
uit volgende terugbetalingen moratorium
interesten moeten worden toegekend bij 
toepassing van art. 418 W.I.B. 92, daar het 
geen terugbetalingen meer zijn van 
bedrijfsvoorheffingen of van voorafbetalin
gen, maar terugbetaling van sommen die 
door verrekening "belastingen" zijn gewor
den (C. 16.2.1984, A.R. nr. F 631 F, A. C., 

(2) Het deel van de voorheffingen ofvoorafbe
talingen, dat het ingekohierd bedrag overtreft, 
blijft uiteraard een "overschot" van voorheffin
gen of voorafbetalingen waarop bij terugbeta
ling, overeenkomstig art. 419 W.I.B. 92, geen in
teresten kunnen worden toegekend. Zie C. 
18.11.93,A.R. nr. F.93.0042.N.,A.C., 1993, blz. 
965). 
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1983-84, nr. 335; C. 16.3.1990, A.R. nr. 
F 1738 N, A. C., 1989-90, nr. 429). 

Samengevat : 
Bij regelmatige inkohiering : 

- worden voorafbetalingen of voorhef
fingen ten bel ope van het ingekohierd be
drag, "belastingen" ingevolge de verreke
ning met het verschuldigd bedrag; 

- blijven de voorafbetalingen of voor
heffingen, die het ingekohierd bedrag over
treffen, "overschotten" van voorafbetalin
gen of voorheffingen. 

Bij toepassing van artt. 418 en 419 W.I.B. 
92 (308 en 309 W.I.B.) moeten dus : 

- moratoire interesten worden toege
kend op het terug te geven bedrag, indien 
het ingekohierd bedrag ingevolge bezwaar 
ofhoger beroep verminderd wordt (art. 418 
W.I.B. 92, teruggave van belastingen); 

- geen moratoire interesten worden toe
gekend bij terugbetaling van voorafbeta
lingen welke het ingekohierd bedrag over
treffen (of wanneer geen of een 
onregelmatige inkohier plaatsvond) (art. 
419 W.I.B. 92, teruggave van overschot
ten.) (3) 

* 
* * 

Nude appelrechters te dezen vaststel
den dat de ontheffing betrekking had op in
gekohierde en door verrekening van ge
dane voorafbetalingen gekweten 
vennootschapsbelasting, hebben zij te
recht, bij toepassing van art. 308 W.I.B. 
(art. 419 W.I.B. 92), op het terug te beta
len bedrag aan (door verrekening van de 
voorafbetalingen) gekweten belasting, mo
ratoire interesten toegekend. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. F.93.004l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1993 door het 

(3) Contra inzake voorheffingen: Cass., 
22.12.1989, F.J.F. 90/177, in zoverre het Hof oor
deelde dat bij de terugbetaling van voorheffingen
geen moratoire interesten kunnen worden toe
gekend, en hierbij geen onderscheid maakte 
tussen het gedeelte van die voorheffingen dat door 
verrekening tot kwijting van de ingekohierde 
vennootschapsbelasting werd aangewend en het 
overblijvende gedeelte. 

Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 211, § 2, lid 2, 308 en 
309, lid 1, 2" van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de directeur er ten onrechte van uitgaat dat 
de gedeeltelijke ontheffing voor het aanslag
jaar 1980 en de volledige ontheffing voor 
het aanslagjaar 1981 aanleiding gaven tot 
teruggave van voorafbetalingen zodat in 
toepassing van artikel309, 2" van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen geen 
moratoriuminteresten waren verschul
digd, dat toekomstig verweerster integen
deel recht heeft op moratoriuminteresten 
voorzien bij artikel308 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen, dat terzake im
mers geen aanleiding bestaat tot toepas
sing van artikel309, 2" van hetzelfde Wet
hoek dat bepaalt dat geen moratorium
interest wordt toegekend bij terugbetaling 
van een overschot van voorafbetalingen, dat 
de teruggegeven som weliswaar aanvan
kelijk het karakter had van voorafbetalin
gen, gedaan met betrekking tot de 
vennootschapsbelasting van de aanslag
jaren 1980 en 1981, dat bij de vestiging van 
de aanslag in de vennootschapsbelasting 
voor de aanslagjaren 1980 en 1981, deze 
voorafbetalingen echter werden verre
kend met de gevestigde belasting ter kwij
ting van deze laatste, zodat zij hun aan
vankelijk karakter hebben verloren om dat 
van eigenlijke belasting te verwerven, dat 
de door de directeur bij beslissing van 12 ja
nuari 1990 verleende ontheffingen betrek
king hebben op ingekohierde en, door ver
rekening van gedane voorafbetalingen, 
gekweten vennootschapsbelasting, en niet 
op de in artikel 309, 2" van hetzelfde Wet
hoek bedoelde terugbetaling van het over
schot van voorafbetalingen, dat de Staat 
bijgevolg dient te worden veroordeeld tot 
betaling aan toekomstig verweerster van de 
moratoriuminteresten, 

terwijl voorafbetalingen geen belasting 
zijn maar slechts een betaling aan de 
Schatkist gedaan om de belasting
vermeerdering voorzien in artikel 89 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen te vermijden en die zowel bij de ves
tiging van de belasting als na bezwaar of 
beroep in mindering van de werkelijk ver
schuldigde vennootschapsbelasting moe
ten worden gebracht en waarvan het over
schot, indien de voorafbetalingen de 
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werkelijk verschuldigde vennootschaps
belasting met tenminste 100 frank over
treffen, bij toepassing van artikel211, § 2, 
lid 2 van voormeld Wetboek aan de belas
tingplichtige moet worden teruggegeven zo
dat, ongeacht het feit of de voorafbetalin
gen al dan niet bij de vestiging van de 
belasting werden verrekend en ongeacht 
het stadium van de zettingsprocedure (in
kohiering, bezwaar ofberoep) waarin de 
voorafbetalingen worden vergeleken met de 
werkelijk verschuldigde vennootschaps
belasting, het gedeelte van de voorafbeta
lingen dat aan de belastingplichtige moet 
worden terugbetaald nooit een belasting 
kan worden maar steeds de aard heeft en 
blijft behouden van een "overschot van 
voorafbetalingen" als bedoeld in de artike
len 211, § 2, lid 2 en 309, lid 1, 2° van voor
meld Wetboek, zodat het arrest, door zich 
te baseren op de kwalificatie "belasting" ter
wijl het gedeelte van de voorafbetalingen 
dat de werkelijk verschuldigde belasting 
overtreft en dat krachtens artikel211, § 2, 
lid 2 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen aan de belastingplichtige moet 
worden teruggegeven, steeds een "over
schot van voorafbetalingen" blijft, ten on
rechte de toekenning van moratorium
interesten heeft bevolen en derhalve de 
artikelen 211, § 2, lid 2, 308 en 309, liq 1, 
2° van hetzelfde Wetboek heeft geschon
den: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 308 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), bij terug
betaling van belastingen morato
riuminterest wordt toegekend tegen 
een rentevoet van 0,8 percent per 
kalendermaand; dat, krachtens arti
kel 309, eerste lid, 2°, van datzelfde 
wetboek, geen interest wordt toege
kend bij terugbetaling van het over
schot van voorheffingen en voorafbe
talingen als bedoeld bij artikel211, § 
2, die ten voordele van de betrokken 
belastingplichtige geschiedt; 

Dat de vennootschapsbelasting, be
doeld in artikel 1, 2°, van het vermelde 
wetboek, vastgesteld wordt door mid
del van de door artikel 266 van dat 
wetboek voorgeschreven inkohie
ring, en geheel of ten dele gekweten 
wordt door verrekening van het be
drag van de voorheffingen en vooraf
betalingen; 

Dat als de belasting ingekohierd 
wordt en verrekend met de gedane 
voorafbetalingen, deze laatste in die 
mate de aard krijgen van een belas
ting; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat de voor
afbetalingen volledig verrekend wer
den met de ingekohierde belasting; 

Overwegende dat derhalve, inge
volge het voormelde artikel 308 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), moratoire interest ver
schuldigd is op de teruggave die het 
arrest beveelt; dat het hof van beroep, 
door aldus te beslissen, de aange
voerde wettelijke bepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 september 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal-Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 370 

1 e KAMER - 7 september 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING- TE
RUGBETALING VAN OVERBELASTINGEN ALS 
BEDOELD BIJ ART. 376, § 1 EN 2, W.I.B. 1992 -
TOEKENNING VAN INTEREST. 

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN - INKOMSTENBELASTINGEN - OVER
BELASTINGEN- TERUGBETALING. 

1 o en 2° Geen interest wordt toegekend bij 
de terugbetaling van overbelastingen als 
bedoeld bij art. 376, § 1, W.l.B. 1992, die 
na het verstrijken van de termijnen van 
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bezwaar en beroep van ambtswege ge
schiedt (1). (Art. 419, eerste lid, en 3°, 
W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN ANCIEN 
T. A. G. VAN 1830 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. F.93.0102.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van artikel 309 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zoals dat van toe
passing was vanaf aanslagjaar 1980 en van 
artikel419 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat het aanslagbiljet met 
betrekking tot de aanslag van het aanslag
jaar 1980, artikel 0837862, op 29 juli 1980 
verzonden werd en dat het aanslagbiljet 
met betrekking tot het aanslagjaar 1979 op 
23 december 1981 werd verzonden en na, 
omwille van het feit dat een dubbele be
lasting bij brief van 22 december 1982 (stuk 
17) ter kennis van de administratie werd 
gebracht, ambtshalve ontheffing van de ont
stane dubbele belasting op grond van ar
tikel 277, § 1, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen te hebben bevolen, 
beslist dat de terug te betalen sommen 
moeten worden vermeerderd met de 
moratoriuminteresten, 

terwijl overeenkomstig artikel 309, 3", 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen en artikel419 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992, geen 
moratoriuminteresten worden toegekend bij 
terugbetaling van overbelastingen als be
doeld bij artikel 277, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen respec
tievelijk artikel 376, § 1, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 die na 
het verstrijken van de termijnen van be
zwaar en beroep van ambtswege geschie
den, zodat het bestreden arrest door toch 
moratoriuminteresten toe te kennen op de 

(1) Cass., 18 maart 1994, A.R. nr. F 2004 N 
(A.C., 1994, nr. 134). 

onrechtmatige ge!nde belastingen waar
van zij bij toepassing van art. 277, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen beveelt, zowel artikel 309, 3", van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen als 
artikel419, 3", van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992 heeft geschon
den: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 419, eerste lid, 3", van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992, geen interest wordt toegekend 
bij terugbetaling van de overbelastin
gen als bedoeld bij artikel376, § 1 en 
§ 2, die na het verstrijken van de ter
mijnen van bezwaar en beroep van 
ambtswege geschiedt; 

Overwegende dat het hof van be
roep beslist dat, op grond van arti
kel376, § 1, 1", van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992, reke
ning moet worden gehouden met een 
ambtshalve te verlenen onthe:ffing we
gens vermindering in de belastbare ba
sis voor het bedrag van 21.320.000 
frank wegens dubbele belasting en dat 
de te veel gei:nde belastingen moeten 
worden terugbetaald, vermeerderd met 
moratoriuminterest; 

Dat het zodoende artikel 419, eer
ste lid, 3", van het Wetboek van In
komstenbelastingen 1992 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de moratoriuminterest en 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
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Brussel. 

7 september 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal. 
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Nr. 371 

1 e KAMER - 7 september 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE 
AANSLAG- VOORAFBETALINGEN- TERUG
BETALING- MORATOIRE INTEREST. 

2° INTERESTEN- MORATOIRE INTERES
TEN- PERSONENBELASTING- LAATTIJDIGE 
INKOHIERING- TERUGBETALING. 

1 o en 2° Wanneer voorafbetalingen we
gens tardiviteit van de aanslag moeten 
worden terugbetaald, hetzij bij de belas
tingheffing, hetzij na een bezwaar, kan die 
terugbetaling niet leiden tot toekenning 
van moratoire interest op grand van art. 
308 W.I.B. (1). (Art. 309, eerste lid, en 2°, 
W.I.B., thans art. 419, eerste lid, en 2°, 
W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0023.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1994 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel 308 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, gewijzigd door ar
tikel 5 van de wet van 25 juli 197 4, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat eiseres (= toekomstig 
verweerster) voor het aanslagjaar 1981 een 
aangifte in de personenbelasting heeft in
gediend welke aan de vorm- en termijn
vereisten van de toenmalige artikelen 214 
en 218 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen voldoet, dat de betwiste 
aanslag pas op 14 december 1983 werd in
gekohierd zodat, overeenkomstig het toen
malig artikel 264 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, dit laattijdig is en 

(1) Cass., 14 april 1989, A.R. nr. F 1541 N 
(A. C., 1988-89, nr. 457); Cass., 25 mei 1989, AR. 
nr. F 992 F (A. C., 1988-89, nr. 548); Cass., 12 okt. 
1989, A.R. nr. F 1004 F (A. C., 1989-90, nr. 90); 
Cass., 18 nov. 1993, A.R. nr. F.93.0042.F (A. C., 
1993, nr. 471). 

rechtsverval medebrengt en de aanslag 
moet vernietigd worden wegens forclusie, 
dat de Administratie akkoord gaat om het 
bedrag van de voorafbetalingen terug te ge
ven, maar stelt dat daarop geen morato
riuminteresten verschuldigd zijn, beslist dat 
de bestreden aanslag nietig is wegens for
clusie en, in de mate dat zulks nag niet is 
geschied, de terugbetaling beveelt van alle 
eventueel ge'i:nde sommen, met inbegrip van 
de ingekohierde voorafbetalingen, meer de 
moratoriuminteresten op al deze bedra
gen, en dit op grand van de overweging dat 
het gaat om de terugbetaling van vooraf
betalingen tengevolge van de vernieti
ging van de aanslag wegens laattijdige in
kohiering, dat het bedrag van 60.000 F 
werd betaald als voorafbetaling in de zin 
van artikel89, § 1 en 91 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen, dat als ge
volg van de inkohiering op 14 december 
1983 deze voorafbetaling werd toegere
kend op de globaal verschuldigde belas
ting en aldus het karakter van betaalde be
lasting heeft verworven, dat nu de aanslag 
wordt vernietigd, de aldus gedelgde belas
ting het karakter van teveel ontvangen be
lasting heeft gekregen en niet van een over
schot van voorafbetaling zoals bedoeld in 
artikel 309, § 2 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, dat in deze omstan
digheden artikel 308 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen wel van toepas
sing is en derhalve moratoriuminteresten 
verschuldigd zijn op het volledig terug te 
betalen bedrag en dat deze interesten ver
schuldigd zijn vanaf de datum van inko
hiering van de vernietigde aanslag, zijnde 
14 december 1983, 

terwijl de in artikel 89, § 1 van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen be
doelde voorafbetalingen geen belastingen 
zijn, maar slechts voorschotten die met de 
later vast te stellen belastingen moeten 
worden verrekend en er geen moratorium
interesten mogen worden toegekend wan
neer die voorafbetalingen wegens tardivi
teit van de aanslag moeten worden 
terugbetaald, zodat het bestreden arrest, na 
te hebben vastgesteld dat de personen
belasting niet binnen de wettelijk voorge
schreven termijn werd ingekohierd en er 
bijgevolg in rechte geen belastingen ver
schuldigd zijn, niet zonder schending van 
artikel 308 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen heeft kunnen beslis
sen dat de voorafbetalingen het karakter 
van belastingen hebben verworven en er 
derhalve bij de terugbetaling moratorium
interesten moeten worden toegekend : 
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Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat : 1. verweerster voor het 
aanslagjaar 1981 een bedrag betaalde 
va?; 60.000 fr~p~ voorafbetalingen; 2. 
spiJts haar hJdige aangifte de aan
slag voor dit aanslagjaar slechts op 14 
december 1983, dit is buiten de ter
mijn van de artikelen 258 en 264 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), werd ingekohierd zo
dat de aanslag nietig was; 3. die aan
slag daarenboven geen rekening hield 
met de gedane voorafbetalingen· 4. bij 
beslissing van 30 november' 1984 
ambtshalve ontheffing werd verleend 
voor 7 4.000 frank omdat de betaalde 
voorafbetalingen niet werden verre
kend; 

Dat het arrest de terugbetaling be
veelt "van alle eventueel ge!nde som
men, met ~begrip van de ingekohierde 
voorafbetalingen, meer de moratorium
interesten opal deze bedragen"; 

Dat het arrest slechts wordt bestre
den in zoverre het beslist "dat de voor
afbetalingen het karakter van belas
tingen hebben verworven en er 
derhalve bij de terugbetaling 
moratoriuminteresten moeten wor
den toegekend"; 

Overwegende dat, ingevolge de te 
dezen toepasselijke tekst van artikel 
308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), interest ver
schuldigd is bij terugbetaling van be
lastingen; 
Da~ _voorafbetalingen geen belastin

gen ZIJn; 
Dat wanneer de voorafbetaling met 

een belasting moet worden verrekend 
maar volledig of ten dele niet kan wor
den verrekend bij ontstentenis van een 
regelmatige inkohiering van belastin
gen, haar aard hierdoor niet veran
dert; 

Dat wanneer die voorafbetaling we
gens tardiviteit van de aanslag moet 
worden terugbetaald, de rechter niet 
vermag, op grond van artikel 308 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), de Staat te veroorde
len tot betaling van moratoire inte
rest; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser ver
oordeelt tot betaling van interest op de 
terug te betalen_voorafbetalingen; be
veelt dat van d1t 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 naa~ 
het Hof van Beroep te Brussel. 

7 september 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusw van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaat : mr. De Sutter, Gent. 

Nr. 372 

1 e KAMER - 8 september 1995 

OVEREENKOMST- VERBINDENDE KRACHT 
(NIET-UITVOERlNG)- WEDERKERIG VERBAND 
TUSSEN TWEE OVEREENKOMSTEN- EXCEP
TIE VAN NIET-UITVOERING- VOORWAARDEN. 

Wa~neer, volgens de bedoeling van de par
tue~, twee overeenkomsten een onafschei
deluk geheel vormen en er tussen die over
eenkomsten een wederkerig verband 
bestaat, kc:n een der partijen zich, ter ver
antwoordmg van de tekortkoming aan de 
haar door een van de overeenkomsten op
g~legd_e verplichtingen, beroepen op de 
met-u~tvoenng door de andere partij van 
de haar door de andere overeenkomst op
gelegde verplichtingen (1). (Artt. 1102 
1134 en 1184 B.W.) ' 

(1) Zie Cass., 24 april1947 (J3ull. en Pas., 1947, 
I, 174); 13 sept. 1973 (A.C., 1974, 36)· 2 sept. 
1982, A.R.. nr. 6612 (ibid., 1982-83, nr. 2J; H. DE 
PAGE, Tra!te elementaire de droit civil belge II 
1964, biz. 828, nr. 866; P. VAN 0MMESLAGHE ''ltxa~ 
men de jurisprudence (1974-1982) Les ~bliga
tions", R. C.J.B., 1986, biz. 235, nr. '119. 
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(KICKERS INTERNATIONAL N.V. T. KORNBLUM, EU
ROP SHOE AGENCY N.V.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. C.94.0340.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet, 1108, 1126, 
1131, 1132, 1134, 1184 en 1234 van het 
Burgerlijk Wetboek, miskenning van het al
gemeen rechtsbeginsel van de exceptie van 
niet-uitvoering in zake wederkerige con
tracten (nu de genoemde artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek en het genoemd alge
meen rechtsbeginsel te dezen van toepas
sing zijn ingevolge het algemeen rechtsbe
ginsel van de autonomie der procespartijen, 
als vastgelegd in artikel1138, 2·, van het 
Gerechtelijk Wetboek, of, althans, inge
volge het beginsel van het Belgisch inter
nationaal privaatrecht van de wils
autonomie in zake verbintenissen, beginsel 
dat volgt uit artikel 1134 van het Burger
lijk Wetboek) en, voor zoveel nodig, mis
kenning van genoemd beginsel van de au
tonomie der procespartijen, vastgelegd in 
artikel 1138, 2•, van het Gerechtelijk Wet
hoek, en van genoemd beginsel van het in
ternationaal privaatrecht dat volgt uit ar
tikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest in hoofdzaak heeft 
vastgesteld : dat de vennootschap naar 
Frans recht Raufast, waarvan eiseres de 
rechtverkrijgende is, in 1971 aan ver
weerster het recht van alleenverkoop, voor 
het grondgebied Belgie en groothertog
dom Luxemburg, van al haar producten 
van het merk Kickers heeft verleend; dat 
die eerste overeenkomst door een geschre
ven stuk van 24 maart 1975 is bevestigd; 
dat op dezelfde datum tussen dezelfde par
tijen een soortgelijke overeenkomst voor 
Nederland is gesloten; dat de vennoot
schap Raufast op 26 oktober 1981 aan ver
weerder de eigendom en het gebruiksrecht 
van het merk Kickers voor het hele Bene
lux grondgebied heeft afgestaan; dat arti
kel 4 van de overeenkomst van 26 okto
ber 1981 als volgt luidde : "(verweerder) 
verbindt zich ertoe en maakt zich sterk dat 
de producten (schoenen en kledij), die niet 
van de nv. Raufast afkomstig zijn en 
waarop hij het merk Kickers zal aanbren
gen, ten minste van evengoede kwaliteit 
zijn als de door de nv. Raufast vervaar
digde producten. De omvang van de al-

dus gemerkte producten mag in geen ge
val meer bedragen dan de helft van het 
totaal van de verkochte producten die door 
de nv. Raufast zijn vervaardigd, die (ver
weerder) hetzij persoonlijk, hetzij via on
dernemingen (die hij onder zijn controle 
heeft) zal verkopen", het arrest met beves
tiging van de beslissing van de eerste rech
ter, a:!Wijzend beschikt op de aanvullende 
vordering van eiseres die ertoe strekte : de 
overeenkomst van merkoverdracht van 26 
oktober 1981 te doen ontbinden of, althans, 
te doen ontbinden ten laste van de ver
weerders; op straffe van dwangsom de ver
weerders het gebruik van het merk Kic
kers te ontzeggen; hen, eveneens op straffe 
van dwangsom, te doen veroordelen tot het 
schrappen, in het internationaal merken
register, van de inschrijvingen van over
dracht van de merken Kickers die te hun
nen voordele of ten bate van hun 
overnemers of licentiehouders zijn gedaan; 
de verweerders hoofdelijk te doen veroor
delen tot betaling van schadevergoeding ten 
belope van twee derden van de verkoop
prijs van de door hen verkochte Kickers
artikelen die niet bij eiseres zijn aange
kocht; hen te doen veroordelen tot betaling 
van een provisionele vergoeding en een des
kundige te doen aanstellen om het bedrag 
van de schadevergoeding te bepalen, op 
grond "dat (de verweerders) erkennen dat 
zij de verbintenissen bepaald in artikel 4 
van de overeenkomst (van 26 oktober 1981), 
vanaf 1984 niet hebben uitgevoerd, maar 
betogen dat die niet-uitvoering aan de te
kortkomingen van (eiseres) te wijten is, wat 
door haar wordt betwist; dat de eerste rech
ter het standpunt van de (verweerders), 
met betrekking tot de niet-uitvoering van 
de hen krachtens artikel 4 ... opgelegde ver
bintenissen, op passende wijze heeft sa
mengevat; dat de eerste rechter om wel
overwogen en oordeelkundige door het hof 
overgenomen redenen, heeft beslist dat de 
niet-uitvoering (door de verweerders) van 
de verbintenissen die voortvloeien uit de 
overeenkomst van 26 oktober 1981 niet als 
foutiefkan worden aangemerkt" (eigen re
denen van het arrest) en "dat de verweer
ders zich verzetten tegen de ontbinding van 
de overeenkomst van overdracht, op grond 
dat hun gebrek aan uitvoering van de 
bevoorradingsverplichtingen uit artikel 4 
van de overeenkomst, te wijten zou zijn aan 
de tekortkomingen van eiseres en bijge
volg niet als foutief kan worden aange
merkt; dat zij betogen dat eiseres, wegens 
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moeilijkheden en verschillende herstruc
tureringen, niet meer bij machte was te zor
gen voor een bevoorrading die zowel kwa
litatief als kwantitatief op peil was; dat de 
bepalingen van artikel 4 van de overeen
komst volgens hen dus vervallen zijn; dat 
de verweerders tot staving van die bewe
ringen een reeks specifieke grieven je
gens eiseres aanvoeren, zoals achterstal
lige of gebrekkige leveringen, ongerecht
vaardigde schrappingen van modellen, enz.; 
... dat (de) bijzonder zware moeilijkheden 
die eiseres heeft gekend haar diensten 
noodzakelijk hebben ontwricht en, zo zij 
niet tot stopzetting van de productie heb
ben geleid, toch gebreken en vertraging bij 
de behandeling van de bestellingen heb
ben veroorzaakt, die haar door de verweer
ders terecht worden verweten; dat het, an
derzijds, ook vanzelfsprekend is dat de 
grootste onzekerheid heerste over het lot 
van eiseres, die onder gerechtelijk akkoord 
was geplaatst en op ieder ogenblik de boE)
ken kon neerleggen; dat in die omstandig
heden aan de verweerders niet kan wor
den verweten dat zij, om de markt te 
vrijwaren die zij door hun kennis en zware 
investeringen hadden opgebouwd en ont
wikkeld, de nodige schikkingen hadden ge
troffen om een bruuske stopzetting van de 
bevoorrading op te vangen en om, met ge
bruik van het recht op het merk dat hen 
door de litigieuze overeenkomst was ver
leend, zelf of door derden de producten te 
doen vervaardigen, waarop zij het merk 
Kickers zouden aanbrengen om ze op de 
Belgische markt te verkopen; ... dat de ge
brekkige en achterstallige leveringen be
schouwd kunnen worden als een belang
rijke tekortkoming van eiseres aan haar 
wezenlijke contractuele verbintenissen; dat 
de niet-uitvoering van de verplichtingen uit 
de litigieuze overeenkomst door de ver
weerders, bijgevolg niet als foutief kan wor
den aangemerkt" (redenen van de eerste 
rechter die het arrest overneemt), 

terwijl die redenen kunnen betekenen dat 
wegens de niet-uitvoering, door eiseres, van 
de verbintenissen die volgen uit de over
eenkomsten van concessies van alleenver
koop, die in 1971 en 1975 voor Belgie, het 
groothertogdom Luxemburg en Neder
land met eiseres zijn gesloten, artikel 4 van 
de overeenkomst van merkoverdracht van 
26 oktober 1981, tussen eiseres en ver
weerder, vervallen was (eerste uitlegging), 
ofwel dat verweerder, wegens de niet
uitvoering door eiseres van de verbinte
nissen uit de voormelde overeenkomsten 
van concessies van alleenverkoop, de ex
ceptie van niet-uitvoering mocht aanvoe-

ren om de uitvoering te schorsen van de 
verbintenissen die artikel 4 van de over
eenkomst van 26 oktober 1981 hem op
legde (tweede uitlegging), 

tweede onderdeel, de exceptie van niet
uitvoering alleen kan worden aangevoerd 
ten aanzien van wederkerige verbintenis
sen die uit een zelfde overeenkomst zijn 
ontstaan, of ten aanzien van verbintenis
sen waartussen een "wederkerig verband" 
bestaat, hoewel zij uit formeel verschil
lende overeenkomsten zijn ontstaan; het ar
rest te dezen vaststelt dat er een weder
kerig verband bestaat tussen artikel 4 van 
de overeenkomst van 26 oktober 1981 en de 
merkoverdracht bedoeld in artikel 1 van de
zelfde overeenkomst; het arrest daarente
gen niet vaststelt dat er een wederkerig 
verband bestaat tussen genoemd artikel 4 
van de overeenkomst van 26 oktober 1981 
- die tussen eiseres en verweerder is ge
sloten - en de verplichtingen tot bevoor
rading, die voortvloeien uit de overeen
komsten van concessie van alleenverkoop 
die in 1971 en 1975 tussen eiseres en ver
weerster voor Belgie, het groothertogdom 
Luxemburg en Nederland zijn gesloten; 
daaruit volgt dat het arrest, als de tweede 
uitlegging ervan de juiste is, het aanne
men van de exceptie van niet-uitvoering 
niet naar recht verantwoordt (misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel van 
de exceptie van niet-uitvoering in zake we
derkerige overeenkomsten, dat te dezen van 
toepassing is ingevolge het algemeen 
rechtsbeginsel van de autonomie der 
procespartijen, bepaald in artikelll38, 2', 
van het Gerechtelijk Wetboek, of, althans, 
ingevolge het beginsel van het Belgisch in
ternationaal privaatrecht van de wils
autonomie inzake verbintenissen, begin
sel dat volgt uit artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 
miskenning van genoemd beginsel van de 
autonomie der procespartijen, en van ge
noemd beginsel van het Belgisch interna
tionaal privaatrecht); de vaststellingen van 
het arrest het Hof althans niet in staat stel
len de wettelijkheid van de bestreden be
slissing na te gaan (schending van arti
kel 149 van de Grondwet); 

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

verwijzing naar de redenen van de eer
ste rechter, vaststelt, enerzijds, dat ei
seres bij overeenkomsten van 1971 en 
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1975 aan verweerster het recht op al
leenverkoop van de produkten van het 
merk Kickers heeft verleend en, an
derzijds, dat eiseres bij overeenkomst 
van 26 oktober 1981 aan verweerder de 
eigendom en het gebruiksrecht van dat 
merk heeft overgedragen; dat het erop 
wijst dat artikel 4 van laatstgenoemde 
overeenkomst verweerder ertoe ver
plicht "de producten van (eiseres) te 
verkopen en dus zich bij haar te be
voorraden"; 

Dat het arrest, met overname van de 
redenen van de eerste rechter, beslist 
"dat artikel 4 van de overeenkomst 
(van 26 oktober 1981), moet worden be
schouwd als een herschikking v-an de 
betrekkingen tussen de rechten en ver
plichtingen uit de concessie van al
leenverkoop en die uit de concessie van 
het merk Kickers; dat eiseres welis
waar afstand heeft gedaan van het 
merk Kickers voor het Benelux
grondgebied, maar toch een belang
rijk deel van dezelfde markt behield 
door aan haar medecontractant een 
verbintenis van aankoop op te leggen 
die correlatief is aan de verbintenis van 
alleenverkoop"; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat 
beide overeenkomsten, volgens de be
doeling van de partijen, een onafschei
delijk geheel vormden en dat er tus
sen die overeenkomsten een wederke
rig verband bestond; 

Overwegende dat het hof van be
roep bijgevolg naar recht kon beslis
sen dat verweerder, wegens de tekort
komingen van eiseres aan haar 
verplichtingen uit de overeenkom
sten van concessie van alleenverkoop, 
de exceptie van niet-uitvoering tegen 
haar kon opwerpen om de niet
uitvoering te verantwoorden van de 
verbintenissen die artikel 4 van de 
overeenkomst van 26 oktober 1981 
hem oplegde; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 september 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - "\kr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal-Advocaten : mrs. Kirkpatrick en 
Van Ommeslaghe. 

Nr. 373 

3e KAMER - 11 september 1995 

1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITS-
VERZEKERING ALGEMEEN 
VERZEKERINGSINSTELLING - TERUGVOR
DERING VAN VERLEENDE PRESTATIES TEGEN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS - EIGEN RECHT- KENMERK. 

zo VERZEKERING ALGEMEEN 
VERZEKERINGSONDERNEMINGEN- GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS -
ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZEKERING- EI
GEN RECHT VAN TERUGVORDERING VAN VER
LEENDE PRESTA TIES - KENMERK. 

1 o en zo De verzekeringsinstelling die haar 
eigen recht van terugvordering van ver
leende prestaties uitoefent, krachtens art. 
76quater, § 2, zesde lid, Z.I.V.-wet, tegen
over het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds in de gevallen bedoeld bij 
art. 50 van de wet van 9 juli 1975 be
treffende de controle op de verzekerings
ondernemingen, komt niet in de plaats 
van de rechthebbende; dit eigen recht 
heeft niet het subrogatoir kenmerk be
paald in art. 76quater, § 2, vierde lid, 
Z.I. V.-wet (1). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS 
T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI

TEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0475.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 februari 1993 in ho-

(1) Zie Cass., 10 mei 1973,A.C., 1973, 822; 
Cass., 10 dec. 1973, A. C., 197 4, 380. 
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ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te leper; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 6 juni 1995 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 76quater, § 2, alinea 4 en alinea 6 van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(dat bij artikel 44 van de wet van 30 de
cember 1988, met uitwerking op 1 januari 
1989, het voorheen bestaande artikel 70, 
behalve § 3, tweede lid, omvormde), 50,§ 
1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen en 
14, 16 en 17 van het koninklijk besluit van 
16 december 1981 houdende inwerking
stelling en uitvoering van de artikelen 49 
en 50 van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
onderneming; 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt tot betaling aan verweerder van 
73.388 BF met interesten en kosten op 
grond van onder andere volgende overwe
gingen (p. 2, 3 en 4) : 

'1. Retroakten. 1. Op 22.10.1989 werd het 
voertuig van Kurt Ureel te Watou gesto
len door onbekenden. Hij had zijn perso
nenwagen met de sleutels op het kontakt 
achtergelaten voor zijn woning. Then hij de 
wagen hoorde starten liep hij naar bui
ten. Bij een poging de diefstal te verhin
deren werd hij gekwetst toen hij zich aan 
de auto vastklampte. Hij werd opgeno
men in het ziekenhuis. 2. (Verweerster) als 
ziekte- en invaliditeitsverzekeraar van Kurt 
Ureel, betaalde dagvergoedingen en kos
ten van geneeskundige zorgen terug over
eenkomstig de wet van 9.08.1963. Zij vor
dert deze uitgaven ten belope van 73.388 
BF vanwege (eiser), het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds. De eerste rech
ter verklaarde de vordering ontvankelijk 
doch wees deze af als ongegrond. Hierte
gen komt (verweerster) in hoger beroep. Als 
grondslag van haar vordering brengt (ver
weerster) aan: a) dat zij als benadeelde in 
de zin van artikel 50, § 1, van de wet van 
9.07.1975 recht heeft op terugbetaling van
wege (eiser); b) dat artikel 76quater van de 
wet van 9.08.1963, evenals artikel16 van 
het K.B. van 16.05.1981 haar als mutua
liteit een eigen recht toekent waarop de uit
sluitingen van artikel 17, § 1, van het voor
noemd K.B. niet van toepassing zijn omdat 

zij niet nominatim wordt genoemd onder de 
uitgesloten personen. II. Beoordeling. a) Het 
eigen recht ex art. 76quater, § 2, 6° lid Wet 
Z.I.V. dat de wetgever aan de mutualiteit 
heeft toegekend, om te ageren tegenover 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds is rechtstreeks en gebaseerd op ar
tikel1382-1383 B.W. (Hofvan Cassatie, 
6.12.1989; R. W: 89/90, pag. 1294). Dit 'ei
gen recht' bestaat slechts in de gevallen be
doeld bij art. 50 van de wet van 9.07.1975 
betreffende de controle op de verzekerings
ondernemingen. Aldus wordt de mutuali
teit beschouwd als 'een benadeelde' die ver
goeding kan bekomen van de schade 
voortvloeiend uit lichamelijke letsels die 
door een motorrijtuig zijn veroorzaakt (ar
tikel 50, § 1, van de wet van 9.07.1975) 
wanneer, - derde lid -, in geval van dief
stal de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid waartoe het motorrijtuig kan geven 
niet verzekerd is, overeenkomstig de wet
telijke geoorloofde uitsluiting. Dit 'eigen 
recht' staat tegenover 'het recht uit subro
gatie' waarover de mutualiteit vaak ook be
schikt. In een volgend lid heeft de wetge
ver de omvang en de voorwaarden tot 
toekenning van dit recht op vergoeding la
ten bepalen door de Koning. b) In het K.B. 
van 16.05.1981 wordt in artikel17, § 1 ge
steld dat het Fonds niet tot vergoeding is 
gehouden tegenover de eigenaar, de ver
zekeringsnemer, de houder en de bestuur
der van het motorrijtuig dat de schade 
heeft veroorzaakt. De ziekte- en 
invaliditeitsverzekeraar wordt in de uit
sluiting van artikel17, § 1-1° niet genoemd. 
Deze tekst biedt derhalve geen grondslag 
om (verweerster) een verhaal tegenover het 
Fonds te ontzeggen. Artikel17, § 1-1° van 
het genoemd koninklijk besluit heeft on
der meer de personen willen uitsluiten die 
op een of andere manier schuld hebben aan 
de niet-verzekering van de schade die door 
het motorrijtuig wordt veroorzaakt. (Ver
weerster) kan ook niet beschouwd wor
den als hebbende enige schuld aan de in
breuk van niet-verzekering. Ze was volledig 
vreemd aan het gebeuren. De gebeurlijke 
fout of schuld van de eigenaar van het voer
tuig kan haar niet worden toegerekend, 
vermits (verweerster) beschikt over een ei
gen recht en niet over een recht uit subro
gatie. c) Alle voorwaarden voor het ver
haal van (verweerster) zijn vervuld: zij is 
benadeelde krachtens het eigen recht op 
schadevergoeding dat de wetgever haar 
heeft verleend; de schade vloeit voort uit li
chamelijke letsels die door een motorvoer
tuig zijn veroorzaakt; er is diefstal waar
door de burgerlijke aansprakelijkheid van 
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het motorrijtuig niet verzekerd was; in het 
K.B. wordt (verweerster) niet genoemd on
der diegenen die uitgesloten zijn van de 
tussenkomst van het Fonds. d) Daarin ge
volgd door de eerste rechter is (eiser) van 
oordeel dat deze toepassing van de wet er 
aanleiding zou kunnen toe geven dat de 
mutualiteit haar prestaties kan terugvor
deren die ze heeft geleverd voor een ver
zekerde die bestuurder was van het mo
torvoertuig door wiens fout de schade werd 
veroorzaakt. Dit is echter een hypothese die 
hier niet aan de orde komt. Bovendien is de 
bewering onjuist. Het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds neemt immers de 
plaats in van de gewone verzekeraar. Het 
zal dus enkel zijn tussenkomst verlenen 
wanneer in hetzelfde geval de verzeke
raar zijn waarborg had moeten verlenen. 
Het slachtoffer (lees de Mutualiteit) zal niet 
meer rechten kunnen laten gelden tegen
over het Fonds dan tegenover de aanspra
kelijke bestuurder of diens gewone verze
keraar. De benadeelde moet steeds het 
bewijs leveren dat het ongeval veroorzaakt 
werd door een motorrijtuig vallend onder de 
bepalingen van deze wet en dat de bestuur
der in fout is. In de hypothese die (eiser) 
aanhaalt en die (hij) een 'absurditeit' 
noemt, zou de mutualiteit haar presta
ties niet kunnen terugvorderen voor een 
verzekerde die bestuurder was van het 
voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, 
omdat de gewone verzekeraar onder geen 
enkel beding zou kunnen verplicht wor
den tussen te komen voor de schade ei
gen aan die bestuurder"; 

terwijl, derde onderdeel, artikel 76qua
ter, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering (dat bij artikel44 van de wet 
van 30 december 1988, B.S. 5 januari 1989, 
met uitwerking op 1 januari 1989, het voor
heen bestaande artikel 70, behalve § 3, 
tweede lid omvormde) in alinea 4 bepaalt: 
"De verzekeringsinstelling treedt rech
tens in de plaats van de rechthebbende; 
deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van 
het bedrag van de verleende prestaties, 
voor het geheel van de sommen die krach
tens een Belgische wetgeving, een buiten
landse wetgeving of het gemeen recht ver
schuldigd zijn en die de in lid 1 bedoelde 
schade geheel of gedeeltelijk vergoeden", 
en, daarna, in alinea 6 bepaalt : "De 
verzekeringsinstelling heeft een eigen recht 
van terugvordering van de verleende pres
taties tegenover het Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds bedoeld in artikel 49 van de 

wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsondernemingen, in de 
gevallen bedoeld bij artikel 50 van die
zelfde wet"; het feit dat de ziekte- en 
invaliditeitsverzekeraar, conform de geci
teerde alinea 6, tegenover eiser een eigen 
recht van terugvordering heeft, geen af
breuk doet aan het subrogatoir karakter, 
bepaald in alinea 4, van de vordering van 
genoemde verzekeraar tegen eiser; 

en terwijl de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
ondernemingen in artikel 50, § 1, bepaalt : 
"Elke benadeelde kan van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds de vergoeding 
bekomen van de schade voortvloeiende uit 
lichamelijke letsels die door een motorrij
tuig zijn veroorzaakt: (...) 3° wanneer in ge
val van diefstal, geweldpleging ofheling, de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe het motorrijtuig aanleiding kan ge
ven, niet verzekerd is, overeenkomstig de 
wettelijk geoorloofde uitsluiting (. .. ). De om
vang en de voorwaarden tot toekenning van 
dit recht op vergoeding worden bepaald 
door de Koning. In de gevallen bepaald in 
2°, 3°, 4° en 5° kan de Koning de verplich
tingen van het Gemeenschappelijk Waar
borgfonds uitbreiden tot de vergoeding van 
de stoffelijke schade, binnen de bijzon
dere perken die hij bepaalt"; het konink
lijk besluit van 16 december 1981 hou
dende inwerkingstelling en uitvoering van 
de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, in artikel 14 
bepaalt : "Elke benadeelde persoon kan van 
het Fonds de vergoeding bekomen van de 
schade veroorzaakt door motorrijtuigen in 
de gevallen bedoeld bij artikel 50, § 1, van 
de wet, onder voorwaarden en volgens de 
nadere regels bepaald in dit hoofdstuk"; 
hetzelfde koninklijk besluit van 16 decem
ber 1981 in zijn oorspronkelijk artikel 16 
bepaalde : "16. Wanneer ingevolge een ar
beidsongeval of een ongeval op de weg van 
en naar het werk waarbij het Fonds ge
roepen wordt tussen te komen met toepas
sing van artikel 50, § 1, van de wet, aan de 
benadeelde schadeloosstelling toekomt 
krachtens de wetgeving op de arbeidson
gevallen, is door het Fonds aan de bena
deelde slechts schadevergoeding verschul
digd in zoverre de schade grater is dan 
hogervernoemde schadeloosstelling en op 
voorwaarde dat aan de benadeelde een vor
dering inzake burgerlijke aansprakelijk
heid tegen de aansprakelijke dader wordt 
verleend door de wetgeving op de arbeids
ongevallen. Dezelfde regel wordt toege
past wanneer ingevolge een ongeval aan de 
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benadeelde schadeloosstelling toekomt 
krachtens de wet van 9 juli 1963 tot in
stelling en tot organisatie van een rege
ling van verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering. De bepaling van het 
voorgaande lid doet geen afbreuk aan het 
verhaal dat de verzekeringsinstelling be
zit en dat kan uitgeoefend worden tegen 
het Fonds, met toepassing van artikel 70, 
§ 2, zesde lid, van de in het tweede lid ver
melde wet. Indien aan de benadeelde scha
deloosstelling toekomt bij toepassing van 
een schade- of aansprakelijkheidsverzeke
ring, is door het Fonds aan deze benadeelde 
slechts schadevergoeding verschuldigd in 
zoverre de schade groter is dan hoger
vernoemde schadeloosstelling"; het hui
dig artikel 16 van genoemd koninklijk be
sluit, zoals dat bij artikel 3 van het K.B. 
van 6 mei 1991 (B.S. 20 juni 1991) ver
vangen werd, bepaalt : "Wanneer ten ge
volge van een ongeval de benadeelde per
soon bedoeld in artikel14 tevens gerechtigd 
is op prestaties bepaald in de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en tot organisa
tie van een regeling van verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, is de vergoe
ding van het Fonds beperkt tot het be
drag van de schade dat het bedrag van de 
voormelde prestaties overtreft. Het be
paalde in het vo'rige lid doet geen afbreuk 
aan het recht van terugvordering waar
over de verzekeringsinstelling, krachtens 
artikel 76quater, § 2, laatste lid, van voor
melde wet van 9 augustus 1963, ten aan
zien van het Fonds beschikt"; het oorspron
kelijk artikel17 van datzelfde K.B., zoals 
dat op de dag van het ongeval (22 okto
ber 1989) van toepassing was, luidde : "§ 1 
Het Fonds is niet tot vergoeding gehou
den tegenover : r de eigenaar, de verze
keringsnemer, de houder of de bestuur
der van het motorrijtuig dat de schade 
heeft veroorzaakt (. .. )" : uit de samenlezing 
van de hogervermelde artikelen volgt dat, 
met betrekking tot het litigieuze ongeval 
van 22 oktober 1989, eiser niet tot vergoe
ding gehouden is tegenover de eigenaar van 
het motor'rijtuig dat de schade veroorzaakt 
heeft en bijgevolg- en in het bijzonder op 
grond van hogergenoemd artikel 76qua
ter, § 2, alinea 4 - evenmin tot vergoe
ding gehouden is tegenover de ziekte- en 
invaliditeitsverzekeraar van die eigenaar 
die aan laatstgenoemde prestaties ver
leende conform genoemde wet van 9 au
gustus en in diens rechten trad; 

en terwi}l het bestreden vonnis bijge
volg niet zonder miskenning van hoger ge
noemde artikelen kon oordelen dat de uit
sluiting van artikel17, § 1, 1° niet gold voor 

verweerder en dat er geen wetsbepaling 
was die het verhaal van verweerder tegen
over eiser verbood; zodat het vonnis niet 
wettelijk verantwoord is en schending in
houdt van de artikelen 76quater, § 2, ali
nea 4 en alinea 6 van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzeke'ring (dat bij artikel 44 
van de wet van 30 december 1988, B.S. 5 
janua'ri 1989, met uitwerking op 1 janua'ri 
1989, het voorheen bestaande artikel 70, 
behalve § 3, tweede lid, omvormde), 50, § 
1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondememingen en 
14, 16 en 17 van het koninklijk besluit van 
16 december 1981 houdende inwerking
stelling en uitvoering van de artikelen 49 
en 50 van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
ondernemingen : 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 
76quater, § 2, lid 6, van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en orga
nisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, zoals te dezen van 
toepassing, de verzekeringsinstelling 
tegenover het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds een eigen recht 
van terugvordering van de verleende 
prestaties heeft in de gevallen bedoeld 
bij artikel 50 van de wet van 9 juli 
1975 betre:lfende de controle op de 
verzekeringsondernemingen, onder 
meer zoals te dezen wanneer de 
schade waarvoor de prestaties wer
den verleend, veroorzaakt werd door 
een gestolen voertuig en de burger
rechtelijke aansprakelijkheid waar
toe het motorrijtuig aanleiding kan ge
ven, niet verzekerd is, overeenkomstig 
de wettelijk geoorloofde uitsluiting; 

Overwegende dat de verzekerings
instelling die haar eigen recht van te
rugvordering van verleende presta
ties uitoefent, niet in de plaats komt 
van de rechthebbende; 

Dat dit eigen recht van de 
verzekeringsinstelling niet het sub
rogatoire kenmerk heeft, bepaald in 
artikel 76quater, § 2, vierde lid, van de 
wet van 9 augustus 1963; 
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Overwegende dat het onderdeel dat 
ervan uitgaat dat ''het eigen recht van 
terugvordering (. .. ) geen afbreuk doet 
aan het subrogatoir karakter ervan", 
faalt naar recht; 

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

11 september 1995 - 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 374 

3e KAMER- 11 september 1995 

1° AFSTAMMING- ERKENNING- BETWIS

TING- BELANG VAN HET KIND. 

2° KIND- AFSTAMMING- ERKENNING- BE
TWISTING- BELANG VAN HET KIND. 

1 o en 2° Wanneer de erkenning op grand 
van art. 330, § 2, B. W. wordt be twist, 
dient de rechter bij het al dan niet te
nietdoen van de erkenning geen reke
ning te houden met het belang van het 
kind (1). 

(L .. , D ... T. C ... , B ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0035.N) 

HET HOF;- Gelet op de beschik
king van de eerste voorzitter van 8 au
gustus 1995 waarbij de zaak naar de 
derde kamer wordt verwezen; 

Gelet op het bestreden arrest, op 15 
september 1994 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 28 aprill995,A.R. nr. C.93.188.N 
(AC., 1994-95, nr. 212). 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van artikel149 (oud 97) van de Grond
wet en van de artikelen 319, 320, 322, 323, 
324, 327, 330, 331sexies, 331septies, 331no
nies van het Burgerlijk Wetboek en voor zo
veel als nodig het algemeen rechtsbegin
sel "belangen van het kind", zoals o.m. 
vervat in de artikelen 319, § 3 en 322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest overweegt : 

"I. Over het verzoek tot heropening der 
debatten (. .. ) dat 'het nieuw stuk en feit van 
overwegend belang' waarop (eisers) zich 
steunen om de heropening der de batten te 
vragen, een arrest is van de jeugdkamer 
van dit hof dd .. 29 juni 1994, waarbij het 
toekennen van een omgangsrecht aan de 
feitelijke vader (Callebaut) t.o.v. het kind 
Erika 'in de gegeven omstandigheden' 
wordt geweigerd, hierbij de aangevoch
ten beslissing bevestigend; (. .. ) dat, waar 
het in casu gaat om de betwisting van de 
erkenning van het kind Erika, de beslis
sing van de jeugdkamer van het Hof geen 
invloed kan hebben op de uitspraak in hui
dige zaak; dater bijgevolg geen aanlei
ding is om de debatten te heropenen; (. .. ); 

II. Ontvankelijkheid van de vordering (. .. ) 
dat (eisers) stellen dat het bezit van staat 
een hindernis vormt tot betwisting van de 
erkenning; (. .. ) dat, te de zen, het bezit van · 
staat in vraag wordt gesteld zodat de ex
ceptie niet gegrond is; 

III. Het bezit van staat (. .. ) dat door par
tijen niet betwist wordt dat (verweerder) de 
biologische vader is van het kind Erika; dat 
(eisers), nochtans stellen dat het kind be
zit van staat heeft ten aanzien van deer
kenner; (. .. ) dat Marleen Detre (tweede ei
seres), geboren op 3 september 1964, op 16-
jarige leeftijd een relatie heeft aangeknoopt 
met (verweerder), geboren op 8 december 
194 7, relatie waaraan evenwel een einde 
kwam toen tweede (eiseres) meerderjarig 
was geworden (1985); dat het kind Erika op 
24 maart 1986 geboren werd; (. .. ) dat Mar
leen Detre (tweede eiseres) in januari 1992 
is gaan samenwonen met Stefaan Leroy 
(eerste eiser); dat deze laatste het kind 
Erika erkend heeft op 5 juni 1992, met toe
stemming van de moeder en haar zijn 
naam heeft gegeven; dat (verweerder) deze 
erkenning heeft aangevochten vanaf 2 juli 
1992; (. .. ) dat (eisers) op 1 augustus 1992 
in het huwelijk zijn getreden; (. .. ) dat het 
bezit van staat, luidens art. 331 B.W. no
nies voortdurend moet bewezen zijn en be
wezen wordt door feiten die te samen of af
zonderlijk de betrekking van afstamming 
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aantonen; (. .. ) dat, overeenkomstig een con
stante rechtsleer en rechtspraak, het be
zit van staat ook ondubbelzinnig moet zijn 
(J. Sosson, Quelques problemes judiciaires 
d'application de la loi du 31 mars 1987, in 
J. T. 1992, p. 304); (. .. ) dat de omstandig
heid dat (verweerder) nooit bijgedragen 
heeft in de kosten van onderhoud en op
voeding van het kind en slechts zelden een 
bezoekrecht heeft uitgeoefend, ter zake niet 
dienend is; ( ... ) dat de periode gedurende 
dewelke Stefaan Leroy (eerste eiser) en het 
kind onder hetzelfde dak hebben geleefd te 
kort is om van een ondubbelzinnig bezit 
van staat te gewagen; (. .. ) dat Erika vanaf 
haar geboorte in 1986 tot erkenning door 
Stefaan Leroy (eerste eiser) injuni 1992, de 
naam Detre heeft gedragen; (. .. ) dat (ver
weerder) op 2 juli 1992 een verzoekschrift 
heeft neergelegd bij de vrederechter van het 
kanton Halle, overeenkomstig artikel319, 
§ 3, al. 3 B.W., ten einde de toestemming 
van de moeder te bekomen tot erkenning 
van het kind; dat deze procedure steeds 
hangende is en geen voortgang kan vin
den zolang huidige betwisting niet wordt 
beslecht; (. .. ) dat te dezen bijgevolg geen 
sprake kan zijn van ondubbelzinnig bezit 
van staat; dat het hoger beroep gegrond is; 
dat de bevolen onderzoeksmaatregel over
bodig is"; en bijgevolg de vordering tot ver
nietiging van erkenning gegrond verklaart, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de rechter, geadieerd 

met een afstammingsvordering dient re
kening te houden, bij de uitspraak, met de 
opportuniteit van de vordering, rekening 
houdende met het belang van het kind, en 
het bestreden arrest, hoewel daartoe door 
eisers uitgenodigd, geen acht slaat op dit 
beginsel, zijn beslissing niet in rechte ver
antwoordt (schending van de artikelen 319, 
320, 322, 323, 324, 327, 330, 331sexies, 
331septies, 331nonies van het Burgerlijk 
Wetboek en voor zoveel als nodig het al
gemeen rechtsbeginsel "belangen van het 
kind", zoals o.m. vervat in de artikelen 319, 
§ 3 en 322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, wanneer zoals te 

dezen een erkenning op grond van ar
tikel 330, § 2, van het Burgerlijk Wet
hoek wordt betwist, de rechter bij het 
al dan niet tenietdoen van de erken
ning geen rekening client te houden 
met het belang van het kind; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

11 september 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard, Geinger. 

Nr. 375 

38 KAMER- 11 september 1995 

1 o LOON - ALGEMEEN - BEGRIP. 

2° LOON- BESCHERMING- VOORDELEN
WINSTBEWIJZEN EN DE DAARAAN GEKOP
PELDE DIVIDENDEN- LOON IN DE ZIN VAN 
WET BESCHERMING LOON. 

3° SOCIALE ZEKERHEID- WERKNE
MERS- WINSTBEWIJZEN EN DE DAARAAN GE
KOPPELDE DIVIDENDEN- LOON WAAROP BIJ
DRAGEN MOETEN WORDEN BEREKEND. 

1 o Loon is de tegenprestatie van arbeid die 
ter uitvoering van een arbeidsovereen
komst werd verricht. 

2° Winstbewijzen en de daaraan gekop
pelde dividenden, die aan werknemers 
worden toegekend wegens ter uitvoering 
van hun arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid, zijn loon in de zin van art. 2 Wet 
Bescherming Loon. 

3° Winstbewijzen en de daaraan gekop
pelde dividenden, die aan werknemers 
worden toegekend wegens ter uitvoering 
van hun arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid, zijn loon dat in aanmerking komt 
voor de berekening van de sociale bijdra
gen (l). 

(1) Zie Cass., 20 aprill977, A. C., 1977, 862, 
met noot. 
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(R.S.Z. T. AGFA-GEVAERT N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0041.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1993 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 2, meer in het bij
zonder 1" en 3", van de wet van 12 april 
1965 betre:ffende de bescherming van het 
loon der werknemers, 1, par. 1, 14, par. 1 en 
2, 23 par. 1 en 28 par. 1 van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betre:ffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 23 van de wet van 29 juni 1981, hou
dende de algemene beginselen van de so
ciale zekerheid voor werknemers en op 1 
januari 1982 in voege getreden krachtens 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 
december 1981; 

doordat het bestreden arrest, bij hervor
ming van het vonnis a quo, de oorspron
kelijke vordering van eiser afwijst, be-_ 
slist dat verweerster geen bijdragen aan de 
sociale zekerheid is verschuldigd op dedi
videnden in de boekjaren 1985 tot 1988 uit
betaald aan haar personeelsleden, hou
ders van winstbewijzen, en eiser tot de 
kosten van beide aanleggen veroordeelt, na 
voorafvast te stellen: "Het recht op divi
denden is onlosmakelijk verbonden aan de 
winstbewijzen die tegelijk en samen wor
den toegekend aan de werknemers; het een 
kan niet zonder het ander toegekend wor
den. Het winstbewijs is onverhandelbaar en 
onoverdraagbaar, zelfs om niet. Het winst
bewijs geeft geen toegang tot de algemene 
vergadering der aandeelhouders en ook 
geen stemrecht. Bovendien vervalt het 
recht op dividenden bij overlijden of uit
diensttreding van de werknemer ... Voor
eerst werden 32.000 winstbewijzen aan alle 
werknemers toegekend, m.n. aan de werk
nemers in een voltijdse betrekking ten ge
tale van 4, en aan de werknemers in een 
halftijdse betrekking ten getale van 2. Ver
volgens werden 18.000 winstbewijzen extra 
toegekend aan bepaalde categorieen werk
nemers, zoals het kaderpersoneel, de be
dienden en het personeel werkzaam in het 
continuprodukbesysteem die 2 extra winst
bewijzen werden toegekend, en tenslotte 
aan de werknemers die de meest waarde
volle ideeen voorgesteld hadden. De crite
ria voor de toekenning werden door de 

Raad van Bestuur bepaald. Beide soorten 
winstbewijzen worden bijgevolg toege
kend zowel wegens de loutere hoedanig
heid als werknemer als wegens hun bij
zondere positie in de onderneming en 
wegens bijzondere prestaties van bepaalde 
categorieen werknemers"; (arrest, blz. 8-9), 
en dat : "Bijgevolg dient ook onderzocht te 
worden ofhet dividend, waarop (eiser) de 
sociale zekerheidsbijdragen vordert en dat 
niet losgekoppeld kan worden van het 
winstbewijs en er een integrerend deel van 
uitmaakt, aan hoger genoemde criteria van 
het loon ofvoordeel aldan niet voldoet", 
daarbij overwegende: " ... alle betrokken 
partijen, technische bedrijfsuitbater, werk
nemers, vakbonden en aandeelhouders het 
inzicht gehad te hebben dit initiatief te zien 
en te aanvaarden buiten de normale con
tractuele en conventionele loonvorming, 
m.a.w. de toekenning gebeurt niet in uit
voering van individuele of collectieve ar
beidsovereenkomsten en kan derhalve nooit 
het voorwerp zijn van overleg met de vakor
ganisaties. Een toekenning van winstbe
wijzen en de daaraan verbonden uitke
ring van dividenden is een eenzijdige 
beslissing van de Raad van Bestuur ... 
Winstbewijzen worden toegekend met het 
oog op het extra stimuleren van de entre
preneurship zodat meer winst zou kun
nen gemaakt worden en dividenden zou
den kunnen uitgekeerd worden. De 
dividenden worden uitgekeerd na afloop 
van een boekjaar, wanneer er winst is, niet 
na verrichte prestaties. Het economisch re
sultaat is bepalend, niet het ontstane recht" 
(arrest, blz. 10-11, punt 1); " ... in tegen
stelling tot gewoon loon dat steeds ver
schuldigd is zolang de arbeidsverhouding 
bestaat, ... we hier te maken (hebben) met 
weliswaar statutaire rechten waarop werk
nemers in hun hoedanigheid van venno
ten sui generis beroep kunnen doen, maar 
die slechts beperkt zijn in de tijd en blijk
baar niet opnieuw voor een nieuwe pe
riode voor de jaren '93, '94, '95 en '96 wer
den hernieuwd. Het Hof ... derhalve van 
mening (is) dat het recht op dividenden al
hoewel reeel, toch niet vergelijkbaar is met 
het recht op loon of andere in geld waar
deerbare voordelen waarop de werkne
mer recht heeft" (arrest, blz. 11, punt 2"); 
... "De dividenden van de winstbewijzen 
zijn, zoals de dividenden van de aande
len, schuldvorderingen van de houders van 
de e:ffekten als vennoten ten opzichte van 
de vennootschap" (arrest, blz. 12, punt 3); 
" ... de opbrengst uit de coupons, die zelf 
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voortspruiten uit de titels van de 'winst
bewijzen', niet gerealiseerd worden ten ge
volge van de dienstbetrekking'' (arrest, blz. 
12, punt 4); "het recht op dividend is pre
cies een van die rechten die men put uit de 
vennootschapswetgeving en niet uit het ar
beidsrecht. Winstbewijzen en de dividen
den die er het potentieel gevolg van zijn im
pliceren een nieuwe relatie, nl. de 
vennootschapsbetrekking die verschilt van 
de dienstbetrekking'' (arrest, blz. 13, punt 
4.1); " ... de dividend-uitkeringen ... dan aan 
de werknemer verricht (worden) in zijn hoe
danigheid van houder van het winstbe
wijs ( ... ). (Eiser) ... onvoldoende aan(toont) 
dat de dividenden worden uitgekeerd in
gevolge de dienstbetrekking en niet lou
ter ingevolge de hoedanigheid van hou
der van het winstbewijs" (arrest, blz. 14, 
punt 4.11); " ... het kanselement dat een van 
de belangrijkste factoren is om het klas
sieke loonbegrip te ontzenuwen bestaat ook 
hier" (arrest, blz. 14, punt 4.III); " ... het hof 
stelt vast dat wat (verweerster) beoogde 
met het systeem van winstbewijzen ge
steund op artikel41 van de Vennootscbaps
wet zich fundamenteel onderscheidt van de 
methode der winstgevende bezoldiging, na
melijk de andere en specifieke betrokken
heid van de werknemer als vennoot sui 
generis met de hogervermelde buiten
contractuele inbreng. Dit als alternatief 
voor de aandelenoptie die niet realiseer
baar was" (arrest, blz. 16, punt 4.1V), 

terwijl artikel14 van de wet van 27 juni 
1969 en artikel 23 van de wet van 29 juni 
1981 bepalen dat bijdragen aan de sociale 
zekerheid verschuldigd zijn op grond van 
het loon van de werknemer, en voor dit be
grip loon verwijzen naar de Loon
beschermingswet; artikel 2 van de wet 12 
april 1965 bepaalt dat onder het begrip 
"loon" valt, niet aileen het loon in geld 
waarop de werknemer ingevolge zijn dienst
betrekking recbt heeft ten laste van de 
werkgever, maar tevens al de in geld waar
deerbare voordelen waarop de werkne
mer ingevolge die dienstbetrekking recht 
heeft ten laste van die werkgever; 

terwijl de appelrechters in casu vaststel
len dat de dividenden waarop eiser so
ciale bijdragen vordert, effektief "in geld 
waardeerbare voordelen zijn namelijk op 
het ogenblik dat ze worden uitgekeerd"; 
"dat het recht op dividenden ... onlosma
kelijk verbonden (is) aan de winstbewij
zen die tegelijk en samen worden toege- • 
kend aan de werknemers ... zowel we gens 
hun bijzondere positie in de onderneming 
en wegens bijzondere prestaties van be
paalde categorieen werknemers", met an-

dere woorden, in rechtstreeks verband 
staan met de arbeidsprestaties van de 
werknemer en dat "de dividenden van de 
winstbewijzen ... schuldvorderingen (zijn) 
... ten opzichte van de vennootschap" (nl. 
van verweerster waarvan vaststaat dat zij 
de werkgever is); het feit dat de winstbe
wijzen en dividenden volgens verweerster 
en de appelrechters, ertoe strekken, ener
zijds, bijzondere prestaties speciaal te ho
noreren, anderzijds, de werknemers nau
wer met het voortbestaan en de groei 
van de onderneming te betrekken, de on
losmakelijke band met de geleverde 
arbeidsprestaties trouwens nog onder
streept; 

terwijl het feit dat de betrokken par
tijen het inzicht hadden de betaling van di
videnden buiten de normale kontraktuele 
loonvorming te sluiten zonder belang is nu 
het loonbegrip van openbare orde is; het 
niet betalen van dividenden zo er geen 
winst zou zijn geweest voor de betrokken 
jaren, noch de vaststelling dat de modali
teiten voor de toekenning van dividenden 
op eenzijdige wijze door de bestuursorganen 
van verweerster werden vastgesteld, af
breuk doen aan het feit dat zo er winst was, 
de werknemers er volgens de vastgelegde 
criteria aanspraak op konden maken las
tens verweerster, voor zover ze nog werk
nemer waren, en dus los van hun ver
meende hoedanigheid van aandeelhouder 
"sui generis", zodat het ontbreken van ze
kerheid nopens het al dan niet ontvan
gen van dividenden het loonkarakter er
van niet teniet doet; 

terwijl het feit dat het uitkeren van di
videnden aan werknemers op basis van 
winstbewijzen een voordeel sui generis zou 
zijn, afwijkend van traditionele loonvormen, 
de toepassing van art. 2 van de Loon
beschermingswet niet verhindert nu deze 
bepaling alle voordelen verworven krach
tens de dienstbetrekking onder het loon
begrip plaatst, voor zover ze in geld waar
deerbaar zijn, wat de appelrechters in casu 
vaststellen; het zeer tijdelijk karakter van 
het betalen van dividenden geen ander ge
volg heeft dan dat de Loonbeschermings
wet van toepassing is zolang de betaling er
van aan de werknemer gebeurt; 

terwijl de vaststelling van de appel
rechters : " ... dat het winstbewijs ... onver
handelbaar en onoverdraagbaar (is), zelfs 
om niet, geen toegang geeft tot de alge
mene vergadering der aandeelhouders en 
geen stemrecht geeft; dat het recht op di
videnden bovendien vervalt bij overlijden 
en uitdiensttreding van de werknemer"; dat 
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de toekenning van de winstbewijzen "een 
eenzijdige beslissing van de Raad van Be
stuur" van verweerster is en dat "de divi
denden van de winstbewijzen ... scbuld
vorderingen (zijn) ... ten opzicbte van de 
vennootscbap (d.i. verweerster)", niet ver
bindert dat de winstbewijzen en dividen
den aan de werknemer worden uitgekeerd 
als tegenprestatie voor de arbeid verricbt 
kracbtens de arbeidsovereenkomst voor ver
weerster, en niet omwille van een kapi
taalsinbreng; dat dit te meer zo is nu de 
werknemer niet langer recbt beeft op di
videnden zo bij opboudt voor de onderne
ming van verweerster arbeidsprestaties te 
leveren en hij, anderzijds, op grond van zijn 
deelbewijzen geen enkele vorm van in
spraak verwerft in de organen die instaan 
voor de leiding en bet bestuur van de on
derneming; de vaststelling dat de toeken
ning van winstbewijzen een techniek is die 
gei:nspireerd is door de vennootscbaps
wetgeving en niet door bet arbeidsrecbt 
niet verbindert dat de uitbetaling van di
videnden beantwoordt aan de voorwaar
den omscbreven in art. 2 van de Loon
bescbermingswet; eiser slecbts moet 
bewijzen dat die uitbetaling beantwoordt 
aan de voorwaarden van art. 2 van de 
Loonbescbermingswet en bet feit dat tus
sen verweerster en baar werknemers daar
naast een relatie sui generis zou ontstaan 
die vennootscbapsrecbtelijk zou zijn, zon
der belang is; nu uit de vaststellingen zelf 
van de appelrecbters moet worden beslo
ten, dat de dividenden loon vormen in de 
zin van de Loonbescbermingswet, diezelfde 
betalingen niet kunnen worden aange
merkt als een vrijgevigbeid; bet immers on
verenigbaar is met bet wezen van de ar
beidsovereenkomst te bedingen dat geen 
recbt op loon bestaat t.a.v. voordelen die 
worden toegekend als tegenprestatie voor 
arbeid verricbt ter uitvoering van een ar
beidsovereenkomst; zodat door in de vast
gestelde omstandigbeden en om de bier
voor aangebaalde redenen te beslissen dat 
bet dividend waarop eiser de sociale 
zekerbeidsbijdragen vordert, niet beant
woordt aan bet begrip '1oon" in de zin van 
de artikelen 2 van de wet van 12 april 
1965, 14 van de wet van 27 juni 1969 en 23 
van de wet van 29 juni 1981, en dienten
gevolge de vorderingen van eiser af te wij
zen, bet arrest al de in bet middel inge
roepen wettelijke bepalingen beeft ge
scbonden: 

Over de eerste grand van n.iet
ontvankelijkheid : het middel ver
toont geen belang : 

Overwegende dat de grand van niet
ontvankelijkheid hierop neerkomt dat, 
volgens verweerster, opdat sprake zou 
kunnen zijn van loon, voldaan moet 
worden aan vier cumulatieve voor
waarden, terwijl het middel het oor
deel van de appelrechters dat aan een 
wel bepaalde voorwaarde niet is vol
daan, niet bekritiseert, zodat de be
slissing in elk geval naar recht ver
antwoord blijft; 

Overwegende dat het middel de toe
passing van het begrip loon door de 
appelrechters in haar geheel bekriti
seert; 

Overwegende dat het onderzoek van 
de grand van niet-ontvankelijkheid 
niet kan gescheiden worden van het 
onderzoek van het middel; 

Over de tweede grand van niet
ontvankelijkheid: in zoverre het mid
del opkomt tegen de beslissing dat de 
dividenden niet ingevolge de dienst
betrekking zijn toegekend en dat de 
werknemers geen rechten op de divi
denden kunnen doen gelden, komt het 
op tegen een beoordeling van feiten : 

Overwegende dat het middel stelt 
dat de dividenden werden uitgekeerd 
als tegenprestatie voor arbeid ver
richt krachtens de arbeidsovereen
komst en dat zij bijgevolg loon zijn; 

Dat het onderzoek van de grand van 
niet-ontvankelijkheid niet kan geschei
den worden van het onderzoek van het 
middel; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid moeten worden verwor
pen; 

Over het middel zelf: 
Overwegende dat loon de tegenpres

tatie is van arbeid die ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst wordt 
verricht; dat het recht op die tegen
prestatie op zichzelf niet kenmerkend 
is voor het begrip loon maar slechts 
een noodzakelijk gevolg van het ver
richten van arbeid krachtens de ar
beidsovereenkomst; dat het onverenig
baar is met het wezen van de 
arbeidsovereenkomst en met het be
grip loon te oordelen dat geen recht op 
loon bestaat, in zoverre het gaat om 
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voordelen die worden toegekend als te
genprestatie voor ter uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst verrichte ar
beid; 

Overwegende dat, luidens artikel 2 
van de wet van 12 april1965, onder 
loon wordt verstaan het loon in geld en 
de in geld waardeerbare voordelen 
"waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste 
van de werkgever"; dat deze bewoor
dingen de hierboven gegeven defini
tie van loon, met name tegenpresta
tie voor een krachtens de arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, niet 
aantasten; dat voormelde wetsbepa
ling tevens het begrip loon uitbreidt, 
eensdeels, tot de voordelen toegekend 
aan diegenen die, anders dan krach
tens een arbeidsovereenkomst, ar
beid in ondergeschiktheid verrichten 
en luidens artikel 1 van de wet met 
werknemers worden gelijkgesteld, an
derdeels, tot alle voordelen in geld of 
in geld waardeerbaar, waarop inge
volge de dienstbetrekking ten laste 
van de werkgever aanspraak bestaat, 
hoewel zij niet worden toegekend als 
tegenprestatie voor verrichte arbeid; 

Overwegende dat, anders dan het 
arrest oordeelt, aan de hierboven ge
geven definitie ook niet afdoet de om
standigheid dat de bedoelde voorde
len buiten de normale contractuele 
loonvorming en, in afwijking van de 
traditionele loonvormen, eenzijdig door 
de werkgever worden toegekend met 
toepassing van het vennootschaps
recht naargelang van de winst die nor
maal aan de aandeelhouders moet toe
komen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster dividenden uit
keerde aan haar werknemers; dat het 
arrest releveert dat het dividend een 
voordeel is dat "integrerend deel" uit
maakt van de winstbewijzen die wor
den toegekend aan de werknemers, 
"zowel wegens (hun) loutere hoeda
nigheid van werknemer als Wegens 
hun bijzondere positie in de onderne
ming en wegens bijzondere presta
ties van bepaalde categorieen werk
nemers"; 

Dat het arrest, nu het aanneemt dat 
de dividenden noodzakelijk behoren tot 
de winstbewijzen waarvan de toeken
ning rechtstreeks verband houdt met 
arbeid, verricht ter uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, niet wettig be
slist dat die dividenden geen loon zijn; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit 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 Arbeidshof te 
Brussel. 

11 september 1995 - s• kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Nelissen Grade. 

Nr. 376 

2• KAMER- 12 september 1995 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
VONNIS BIJ VERSTEK- GEEN HOGER BEROEP 
O.M. - VERZET VAN DE BEKLAAGDE -VON
NIS OP VERZET- HOGER BEROEP O.M. EN VAN 
DE BEKLAAGDE- BESLISSING OVER DAT HO
GER BEROEP- VERZWARING VAN DE TOE
STAND VAN DE BEKLAAGDE. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VONNIS BIJ 
VERSTEK- GEEN HOGER BEROEP O.M. - VER
ZET VAN DE BEKLAAGDE- VONNIS OP VER
ZET - HOGER BEROEP O.M. EN VAN DE BE
KLAAGDE- BESLISSING OVER DAT HOGER 
BEROEP- VERZWARING VAN DE TOESTAND 
VAN DE BEKLAAGDE. 
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1 o en 2° Wanneer het O.M. tegen een 
verstekvannis niet in hager beraep is ge
kamen, mag de appelrechter, ap het ha
ger beraep van het O.M. en van de be
klaagde tegen het ap verzet van de 
beklaagde gewezen vannis, de taestand 
van de beklaagde t.a.v. het verstekvannis 
niet verzwaren (1). (Artt. 187, 188, 202 en 
203 Sv.) 

(VRANCKX T. VANDENHOVE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0386.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

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

1. waarbij het verval van de straf
vordering door verjaring voor de te
lastleggingen B en C wordt vastge
steld: 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

2. waarbij eiser voor de telastleg
ging A tot straf wordt veroordeeld : 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 
187, 188, 202 en 203 van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Leuven eiser op 30 juni 
1993 wegens de hem ten laste gelegde 
misdrijven bij verstek heeft veroor
deeld tot een gevangenisstraf van vier 
maanden en een geldboete van vijf
honderd frank, en hem vervailen ver
klaarde van het recht aile categorieen 
van voertuigen te besturen gedurende 
een termijn van een jaar, met opleg
ging van aile proeven; dat de tenuit
voerlegging van het vonnis alleen voor 
wat betreft de helft der hoofd
gevangenisstraf uitgesteld wordt ge
durende een termijn van drie jaar; dat 

(1) Cass., 10 mei 1994, A.R. nr. P.94.0014.N 
(A.C., 1994, nr. 230). 

op het verzet van eiser dezelfde straf
fen werden uitgesproken bij vonnis 
van 6 oktober 1993 waartegen eiser en 
het openbaar ministerie hoger beroep 
hebben ingesteld; 

Overwegende dat de appelrechters 
het bestreden vonnis bevestigen mits 
deze wijzigingen dat de strafvorde
ring met betrekking tot de telastleg
gingen B en C vervallen wordt ver
klaard wegens verjaring en, beslissend 
met eenparigheid van stemmen, geen 
uitstel wordt toegestaan van de ten
uitvoerlegging van de hoofd
gevangenisstraf van vier maanden; 

Overwegende dat het hof van be
roep, bij ontstentenis van hoger be
roep van het openbaar ministerie te
gen het verstekvonnis van 30 juni 
1993, de toestand van eiser niet mocht 
verzwaren ten opzichte van deze be
slissing; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de tegen ei
ser ingestelde civielrechtelijke vorde
ringen: 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde straf
vordering wegens de telastlegging A de 
vernietiging meebrengt van de defi
nitieve beslissing op de civielrechte
lijke vordering van de verweerster 
naamloze vennootschap L.P. Distribu
tion, waartegen eiser regelmatig 
cassatieberoep heeft ingesteld, en van 
alle niet definitieve beslissingen op ci
vielrechtelijk gebied, zowel op de vor
deringen van de verweerders, als op de 
vorderingen van de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten en de naam
loze vennootschap N oordstar, niette
genstaande de gedane afstanden; 

Om die redenen, ongeacht het na
mens eiser aangevoerde middel dat 
niet tot cassatie zonder verwijzing kan 
leiden, vernietigt het bestreden ar
rest wat eiser betreft, behoudens in zo
verre het vaststelt dat de strafvorde
ring wegens de telastleggingen B en C 
vervallen is door verjaring; beveelt dat 
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van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vemietigde arrest; veroordeelt de 
verweerders in de helft van de kos
ten; laat de overige kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

12 september 1995 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 377 

2e KAMER - 12 september 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. 

3° MISDRIJF- TOEREKENBAARHEID
RECHTSPERSONEN- STRAFRECHTELIJRE VER
ANTWOORDELIJKHEID. 

1 o en 2° Strafrechtelijk verantwoordelijk 
voor het bezigen van een voertuig op de 
openbare weg dat niet voldoet aan de be
palingen van het reglem.ent is zowel de be
stuurder als diegene die het voertuig eco
nomisch gebruikt (1). (Art. 26, § 1, K.B. 
15 maart 1968 houdende algemeen re
glement op de technische eisen.) 

3° Wanneer een rechtspersoon een mis
drijf pleegt, rust de strafrechtelijke Vf',r
antwoordelijkheid op de natuurlijke per
sonen, organen of feitelijke beheerders of 

(1) Cass., 3 jan. 1995, A.R. nr. P.93.0747.N 
(A.C., 1995, nr. 1). 

aangestelden, door wier toedoen de rechts
persoon heeft gehandeld (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT 
T. BOLS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0223.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 januari 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout; 

Overwegende dat verweerder is ver
volgd om - met overtreding van de 
artikelen 2, § 1, 18, § 1, 26, § 1, 81 van 
het koninklijk 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, en artikel 4 van de wet 
van 21 juni 1985 betreffende de tech
nische eisen waaraan elk voertuig voor 
vervoer te land, de onderdelen ervan, 
evenals het veiligheidstoebehoren moe
ten voldoen - als zaakvoerder van de 
B.V.B.A. Bols Mesttransport onder 
dekking van een Belgische 
inschrijvingsplaat, een voertuig in het 
verkeer op de openbare weg te heb
ben gebezigd, wanneer de massa in be
laden toestand meer bedroeg dan de 
maximale toegelaten massa; 

Dat verweerder bij het bestreden 
vonnis van die telastlegging werd vrij
gesproken; 

Over het middel luidende als volgt : 
schending van de wet, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout, vierde kamer, voornoemd 
de stelling aanhoudt dat het werkwoord 
"bezigen" zoals bedoeld in de voornoemde 
wettekst enkel kan betekenen materieel ge
bruiken, dus besturen, 

terwijl de terminologie "bezigen" zoals be
doeld in het K.B. van 15 maart 1968 zo
wel slaat op de bestuurder (de chauffeur) 
als degene die het voertuig economisch ge-

(2) Cass., 20 juni 1995, A.R. nr. P.94.0764.N 
(A.C., 1995, nr. 315). 
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bruikt, er macht over uitoefent; dat ''bezi
gen" gebruiken betekent, en dit zowel be
tekent hij die het voertuig als eigenaar of 
als huurder gebruikt (door het in het ver
keer te brengen) ten einde economische ac
tiviteiten te ontwikkelen, zoals de vervoer
firma, als hij die er werkelijk bestuurder 
van is; dat de verantwoordelijke persoon 
voor de tenlastelegging dan ook de op
drachtgever is die zijn werknemer opdracht 
geeft de goederen te vervoeren, dater zon
der diens opdracht geen misdrijf had ge
weest en het absoluut niet aanneembaar 
wordt gemaakt dat de werknemer, buiten 
het gezag om van zijn werkgever, overla
den heeft; dat de opdrachtgever in casu een 
rechtspersoon is en de strafrechtelijke per
soon in casu de zaakvoerder is die in wer
kelijkheid de opdracht gaf of de verant
woordelijkheid van de rechtspersoon 
opgenomen heeft; dat de overlading ge
beurde met het oog op de realisatie van de 
handelsactiviteiten van de rechtspersoon : 

Overwegende dat de rechters - na 
te hebben geconstateerd dat de vracht
wagen van de B.V.B.A. Bols Mest
transport in overladen toestand op de 
openbare weg bestuurd werd door een 
werknemer in dienst van voormelde 
vennootschap - oordelen dat niet ver
weerder, orgaan van de vennootschap, 
de vrachtwagen heeft 'gebezigd' in de 
zin van artikel 26, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 15 maart 1968, 
doch wel de werknemer die dat voer
tuig op de openbare weg bestuurde; 
dat zij de beslissing laten steunen op 
de considerans dat ''het woord 'bezi
gen' enkel kan betekenen materieel ge
bruiken, dus besturen"; 

Overwegende dat het be grip "een 
voertuig bezigen op de openbare weg' 
bedoeld in artikel 26, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 15 maart 1968 
niet enkel betekent het besturen van 
een voertuig, doch eveneens het ge
bruik van een voertuig tot economi
sche doeleinden door de eigenaar, de 
huurder of de gebruiker ervan; 

Overwege:qde dat de rechters, door 
vast te stellen dat de werknemer van 
de B.V.B.A. Bols Mesttransport de ca
mion bestuurde voor rekening van 
deze vennootschap, aannemen dat dit 
voertuig, toen de overtreding werd ge
constateerd, gebezigd werd in het 

raam van de economische activiteit 
van de vennootschap, zodat de over
treding gepleegd was door de rechts
persoon zelf; 

Overwegende dat, wanneer een mis
drijf gepleegd wordt door een rechts
persoon, de strafrechtelijke aanspra
kelijkheid voor dat misdrijf wordt 
toegerekend aan de fysieke persoon 
door wiens toedoen de rechtspersoon 
handelt, onder meer het orgaan van de 
rechtspersoon; 

Overwegende dat het bestreden von
nis door te beslissen dat verweerder, 
orgaan van de B.V.B.A. Bols Mest
transport, niet strafrechtelijk aanspra
kelijk is omdat hij het voertuig niet be
stuurde en het dus niet 'bezigde' in de 
zin van artikel 26, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 15 maart 1968 de 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel 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; 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

12 september 1995- 2" kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal. 

Nr. 378 

2" KAMER - 12 september 1995 

1 o RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING- VALS GETUIGENIS - VER
ZOEK TOT SCHORSING VAN DE RECHTSPLE
GING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- VALS GETUIGENIS- VERZOEK TOT 
SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING. 
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3° VALS GETUIGENIS- VERZOEK TOT 
SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING. 

1 o, 2° en 3° De rechter die nalaat uitspraak 
te doen over een verzoek van de beklaagde 
tot schorsing van de rechtspleging inge
volge een klacht wegens vals getuigenis, 
schendt artt. 408 en 413 Sv. en miskent 
het recht van verdediging (1). 

(GEIREGAT E.A. T. WICKE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0347.N) 

HET HOF; ---,- Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1995 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Wat de beide voorzieningen betreft : 
Over het middel aangevoerd in de 

memorie: 
Overwegende dat de eisers aan de 

appelrechters verwijten hen te heb
ben veroordeeld wat de telastlegging 
A betreft op de tegen hen ingestelde 
strafvordering en civielrechtelijke vor
dering niettegenstaande zij de schor
sing van de rechtspleging hadden ge
vorderd op grond van een door hen 
aanhangig gemaakte klacht wegens 
"meineed", en door nate laten uit
spraak te doen over hun vordering tot 
schorsirig van de rechtspleging, het 
recht van verdediging miskennen; 

Overwegende dat de eisers voor het 
hof van beroep bij conclusie aanvoer
den dat zij tegen de getuigen Cyriel 
Van de Vondel en Jean-Pierre Ver
meire klacht wegens "meineed" had
den ingediend en dienvolgens vorder
den "de debatten te schorsen tot het 
strafonderzoek t.a.v. Cyriel Van de 
Vondel en Jean-Pierre Vermeire is 
beeindigd"; 

Overwegende dat de -a,ppelrechters, 
zonder over deze vordering van schor
sing van de rechtspleging uitspraak te 

(1) Zie Cass., 17 feb. 1873 (Pas., 1873, I, 116); 
21 okt. 1986, A.R. nr. 332 (A. C., 1986-87, nr. 105); 
FAUSTIN-HELIE, Traite de /'instruction crimi
nelle, III, nrs. 3781, 3818, 4279 en 4864. 

doen, de eisers veroordelen op de te
gen hen ingestelde strafVordering en 
civielrechtelijke vordering wat de te
lastlegging A betreft en deze veroor
deling laten steunen op de conside
ransen dat "de verklaring van Andre 
Wicke (dit is de burgerlijke partij) be
vestigd (wordt) door de geloofwaar
dige verklaringen van Cyriel Van de 
Vondel en Jean-Pierre Vermeire"; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door na te laten uitspraak te doen over 
de vordering tot schorsing van de 
rechtspleging, de artikelen 408 en 413 
van het Wetboek van Strafvordering 
schenden en het recht van verdedi
ging van de eisers miskennen; 

Dat hieruit volgt dat het arrest, dat 
wat de telastlegging A betreft ten 
gronde uitspraak doet over de straf
vordering en de civielrechtelijke vor
dering ingesteld tegen de eisers, nie
tig is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het twee
de middel aangevoerd in de aanvul
lende memorie dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, vernie
tigt het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet over de telastlegging A; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen. 

12 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. A. De Roeck, Gent. 

Nr. 379 

2e KAMER- 12 september 1995 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN · 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - GE-
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VOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
VONNIS BIJ VERSTEK- GEEN HOGER BEROEP 
O.M. - VERZET VAN DE BEKLAAGDE- VRIJ
WILLIGE VERSCHIJNING VOOR AANVULLENDE 
TELASTLEGGING- VEROORDELING- HOGER 
BEROEP O.M. EN VAN DE BEKI".M.GDE-BESLIS
SING OVER DAT HOGER BEROEP- VERZWA
RING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE. 

2o VERZET- STRAFZAKEN- VONNIS BIJ 
VERSTEK- GEEN HOGER BEROEP O.M.- VER
ZET VAN DE BEKLAAGDE - VRIJWILLIGE VER
SCHIJNING VOOR AANVULLENDE TELASTLEG
GING- VEROORDELING- HOGER BEROEP 
O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING 
OVER DAT HOGER BEROEP- VERZWARING VAN 
DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE. 

1 o en 2° De regel luidens welke de appel
rechter op het hager beroep van het O.M. 
en van de beklaagde tegen het op verzet 
van de beklaagde gewezen vonnis de toe
stand van de beklaagde niet mag ver
zwaren wanneer het O.M. niet in hager 
beroep is gekomen tegen het verstekvonnis, 
geldt niet bij veroordeling uit hoofde van 
een aanvullende telastlegging waarvoor 
de beklaagde tijdens de rechtspleging op 
verzet in eerste aanleg vrijwillig is ver
schenen. (Artt. 147, 187, 188, 202 en 203 
Sv.) 

(EFE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0558.N ) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 maart 1995 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel : 
Overwegende dat eiser aan het be

streden vonnis verwijt straffen te heb
ben uitgesproken welke zwaarder zijn 
dan die welke aanvankelijk werden op
gelegd, respectievelijk bij de verstek
vonnissen van de Politierechtbank te 
Beringen van 22 september 1994 en 13 . 
oktober 1994, niettegenstaande het 
openbaar ministerie tegen deze 
verstekvonnissen geen hoger beroep 
had ingesteld, doch dit rechtsmiddel 
slechts had aangewend tegen de von
nissen van dezelfde politierechtbank 

op verzet gewezen, respectievelijk op 
8 december 1994 en 15 december 1994; 

Overwegende dat eiser bij het 
verstekvonnis van 13 oktober 1994 
door de politierechtbank was veroor
deeld tot een geldboete en levenslang 
rijverbod wegens inbreuk op de arti
kelen 21 en 30, § 1, 1°, Wegverkeers
wet (besturen van een motorvoertuig 
zonder houder te zijn van het vereiste 
rijbewijs); dat hij tegen dit vonnis tij
dig in verzet kwam; 

Overwegende dat eiser, tijdens de 
rechtspleging op verzet verklaarde 
vrijwillig te verschijnen voor de bij
komende telastlegging van inbreuk op 
artikel 48, 1°, Wegverkeerswet (bestu
ren van een voertuig spijts het tegen 
hem uitgesproken verval); 

Overwegende dat de politierecht
bank bij vonnis van 8 december 1994 
eiser op zijn verzet vrijsprak van de te
lastlegging A (inbreuk op de artike
len 21 en 30, § 1, 1" , Wegverkeers
wet) en hem veroordeelde wegens de 
telastlegging B (inbreuk op artikel 48, 
1°, Wegverkeerswet) waar\roor hij voor 
het eerst terechtstond ingevolge zijn 
vrijwillige verschijning tijdens de 
rechtspleging op verzet naar aanlei
ding van zijn verzet tegen de veroor
deling bij verstek wegens de telast
legging A; 

Dat hieruit volgt dat het vonnis van 
de politierechtbank van 8 december 
1994 een beslissing is op verzet gewe
zen slechts wat de telastlegging A be
treft (inbreuk op de artikelen 21 en 30, 
§ 1, 1°, Wegverkeerswet), doch niet wat 
de telastlegging B betreft (inbreuk op 
artikel48, 1", Wegverkeerswet) waar
voor hij voorheen niet bij verstek was 
veroordeeld; 

Overwegende dat eiser en het open
baar ministerie hoger beroep instel
den tegen het vonnis van 8 decem
ber 1994; dat ze ook hoger beroep 
hadden ingesteld tegen het vonnis op 
verzet van 15 december 1994; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, uitspraak doende bij het 
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bestreden vonnis over de hoger beroe
pen ingesteld tegen de beide vonnis
sen, met toepassing van artikel 65 van 
het Strafwetboek, eiser met eenpa
rige stemmen veroordeelt tot een straf, 
namelijk een gevangenisstraf van zes 
maanden, een geldboete van 2.000 
frank en levenslang rijverbod, we
gens de telastlegging B waaraan hij 
schuldig was verklaard bij het beroe
pen vonnis van 8 december 1994, en 
wegens de telastlegging waaraan hij 
op verzet schuldig was verklaard bij 
het beroepen vonnis van 15 decem
ber 1994; 

Overwegende dat de rechters, nu 
aan de veroordeling van eiser wegens 
de telastlegging B door het vonnis van 
8 december 1994 geen veroordeling bij 
verstek wegens die telastlegging was 
voorafgegaan, wettig vermochten op 
het hoger beroep van het openbaar mi
nisterie met eenparige stemmen de 
veroordeling wegens deze telastleg
ging te verzwaren; 

Dat mitsdien de ene straf uitgespro
ken wegens de telastleggingen waar
aan eiser bij de beroepen vonnissen 
schuldig was verklaard, naar recht 
verantwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
Wile of op stra:ffe 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. 

12 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. G. Houbrechts, Tongeren. 

Nr. 380 

2e KAMER- 13 september 1995 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVOR
DERlNG- SCHORSING- VERSCHEIDENE FEl
TEN, SAMEN BEHANDELD OF BERECHT -
SCHORSING I.V.M. EEN VAN DIE FElTEN- GE
VOLG T.A.V. DE ANDERE - VERElSTEN. 

De gevolgen van het wettelijk beletsel dat de 
verjaring van de strafvordering betref
fende een misdrijf schorst, strekken zich 
niet enkel uit tot de andere misdrijven die 
met het eerste misdrijf de uitvoering zijn 
van een zelfde opzet en aldus slechts een 
enkel misdrijf opleveren, maar ook tot alle 
samen behandelde of berechte misdrij
ven, die nauw met elkaar verbonden zijn 
door intrinsieke samenhang (1). (Art. 24 
V.T.Sv.) 

(KUZNlTZKI T. VANDER ELST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.017l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 januari 1995 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

1. waarbij het verval van de straf
vordering betre:ffende de telastleggin
gen a, b en c wordt vastgesteld : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gemis aan be
lang; 

2. waarbij hij wegens andere telast
leggingen veroordeeld wordt : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de gevolgen van 

het wettelijk beletsel dat de verja
ring van de strafvordering betre:ffende 
een misdrijf schorst, zich niet enkel 
uitstrekken tot de andere misdrijven 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1984,A.R. nr. 3702 (A.C., 
1984-85, nr. 86). 
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die met het eerste misdrijf de uitvoe
ring zijn van een zelfde opzet en al
dus slechts een enkel misdrijf opleve
ren, maar ook tot alle samen 
behandelde ofberechte misdrijven, die, 
zoals het hofvan beroep te dezen vast
stelt, nauw met elkaar verbonden zijn 
door intrinsieke samenhang; 

Dat derhalve, nu de op 11 septem
ber 1991 bevolen schorsing van de 
zaak de verjaring van de strafVorde
ring rechtsgeldig heeft geschorst ten 
aanzien van de aan verweerder ten 
laste gelegde feiten, ook de verjaring 
van de overige misdrijven regelma
tig heeft geschorst; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het hof van be

roep op het door eiser in zijn conclu
sie aangevoerde verweermiddel ant
woordt door de in het middel 
weergegeven gronden op te werpen; 

Dat de appelrechters aldus hebben 
geantwoord op de conclusie van ei
ser en hun beslissing regelmatig met 
redenen hebben omkleed; dat zij niet 
ertoe gehouden waren te antwoor
den op de kritiek van eiser en op de 
overige beschouwingen, aangezien deze 
ten gevolge van hun beslissing niet 
langer ter zake dienend waren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op stra:lfe 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 de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweer
der: 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

Om die redenen, ongeacht de me
morie, in zoverre zij is neergelegd in 
naam van de B.V.B.A. Kudel die te
gen het bestreden arrest geen cassatie-

beroep heeft ingesteld, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

13 september 1995 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Yerslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. J.C. Goblet, Brussel. 

Nr. 381 

2• KAMER - 13 september 1995 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST- SCHADE- BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID, RAMING, PEILDATUM ___; VOER
TUIG- VERVANGING- GEBRUIKSDERVING
BEOORDELING IN CONCRETO. 

Het arrest dat, ter raming van de schade 
wegens "gebruiksderving", als regel stelt 
dat de benadeelde, vooraleer hij besluit 
zijn voertuig te vervangen, het recht heeft 
niet alleen om te weten of zijn voertuig als 
onherstelbaar kan worden beschouwd, 
maar ook en vooral om het bedrag te ken
nen dat hem zal worden toegekend, mis
kent de verplichting om de schade in con
creto te beoordelen en schendt de artt. 
1382 en 1383 BW 

(STANDAERT T. WIOT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0402.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1995 gewe
zen door de correctionele kamer van 
het Hof van Beroep te Brussel; 

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

doordat het bestreden arrest vaststelt dat 
verweerder op 29 november 1990 bericht 
had gekregen dat zijn voertuig definitief 
buiten omloop gesteld was; dat het vervol
gens de wachttijd laat aanvangen op 26 no
vember 1990, dag van het ongeval, eli laat 
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eindigen op 16 januari 1991, dag van de 
beeindiging van het deskundigenonder
zoek waarbij de vergoeding wordt bepaald 
waarop verweerder aanspraak kan rna
ken, en aan laatstgenoemde voor die tijd 
het bedrag van 26.000 frank (of 52 dagen 
aan 500 frank) toekent, op grond van de 
overweging dat "de benadeelde, vooraleer 
hij besluit om zijn voertuig te vervangen, 
het recht heeft niet aileen om te weten dat 
zijn voertuig als onherstelbaar kan wor
den beschouwd, maar ook en vooral om het 
bedrag van de vergoeding te kennen dat 
hem zal worden toegekend; dat de bena
deelde, wat dat betreft, pas bij de beein
diging van het deskundigenonderzoek met 
zekerheid en definitief kan weten welke 
vergoeding hem zal worden toegekend ( ... )", 

terwijl krachtens de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, de per
soon die aansprakelijk is voor schade en
kel gehouden is tot vergoeding van de 
schade die het noodzakelijke gevolg is van 
zijn schuld en hij, wanneer die schade be
staat in de genotsderving van een bescha
digd en niet meer te herstellen voertuig, en
kel gehouden is tot vergoeding van de 
schade wegens genotsderving gedurende de 
tijd vanaf de dag van het ongeval tot de dag 
waarop de eigenaar van het voertuig be
richt krijgt dat het voertuig niet meer kan 
worden hersteld en moet vervangen wor
den (zg. wachttijd) en, bovendien, gedu
rende de tijd nadien vanaf deze datum tot 
de dag waarop hij zich een vervangings
voertuig aanschaft (zg. mutatieduur); de 
schadeveroorzaker evenwel niet gehou~ 
den is tot vergoeding van de schade we
gens de buitengebruikstelling van het voer
tuig, die aan de schuld van de eigenaar zelf 
te wijten is, doordat hij zonder gegronde re
denen de beslissing om een vervangings
voertuig aan te kopen uitstelt; de bena
deelde, wanneer hij uitsluitsel krijgt over 
het feit dat zijn voertuig buiten omloop ge
steld is, vanaf dat ogenblik krachtens zijn 
verplichting om zijn schade te beperken, 
het nodige moet doen om een vervangings
voertuig te kopen, zonder te wachten op de 
juiste afrekening van de vergoeding die 
hem voor het verlies van zijn voertuig zal 
worden toegekend; de wachttijd bijgevolg 
loopt vanaf de dag van het ongeval tot de 
dag waarop de benadeelde uitsluitsel krijgt 
over het feit dat zijn voertuig buiten om
loop gesteld is; het ongeval te dezen plaats
had op 26 november 1990 en verweerder op 
29 november 1990 bericht kreeg dat zijn 
voertuig definitief buiten omloop gesteld 
was; het bestreden arrest bijgevolg de be-

slissing die de wachttijd laat aanvangen op 
26 november 1990, dag van het ongeval, en 
laat eindigen op 16 januari 1991, dag van 
de beeindiging van het deskundigenonder
zoek waarbij het bedrag van de vergoe
ding wordt bepaald dat aan verweerder kan 
worden toegekend in het geval dat de aan
sprakelijkheid van eiseres in aanmerking 
genomen wordt, niet naar recht verant
woordt; 

Overwegende dat de rechter, om de 
door een onrechtmatige daad veroor
zaakte schade te ramen, die schade in 
concreto moet beoordelen; 

Overwegende dat het arrest, dat als 
regel stelt dat de benadeelde, vooral
eer hij besluit zijn voertuig te vervan
gen, het recht heeft niet aileen om te 
weten dat zijn voertuig als onherstel
baar kan worden beschouwd, maar ook 
en vooral om het bedrag te kennen dat 
hem zal worden toegekend, zonder de 
omstandigheden eigen aan de zaak 
aan te geven waarop het die beoorde
ling grondt, de verplichting om 
de schade in concreto te beoordelen 
miskent en de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de 
schade wegens gebruiksderving van 
het verongelukte voertuig vaststelt op 
25.500 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
seres in de helft van de kosten en 
verweerder in de andere helft; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

13 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Mahieu, Brussel. 
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Nr. 382 

1• KAMER- 14 september 1995 

1° INTERESTEN- ALGEMEEN- ONTEIGE
NING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOED
PROCEDURE- VOORLOPIGE VERGOEDING
STORTING IN DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIE
KAS- LAG ERE DEFINITIEVE VERGOEDING
TERUGBETALING VAN HETGEEN DE ONTEI
GENDE TEVEEL HEEFT ONTVANGEN- GEEN 
VASTSTELLING VAN KWADE TROUW- GEVOLG 
T.A.V: DE INTEREST. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - VOORLO
PIGE VERGOEDING- DEPOSITO- EN CONSIG
NATIEKAS - LAGERE DEFINITIEVE VERGOE
DING- TERUGBETALING VAN HETGEEN DE 
ONTEIGENDE TEVEEL HEEFT ONTV ANGEN
INTEREST- GEEN VASTSTELLING VAN KWADE 
TROUW. 

3° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE 
- SPOEDPROCEDURE- VOORLOPIGE VERGOE
DING- STORTING IN DE DEPOSITO- EN CON
SIGNATIEKAS- LAG ERE DEFINITIEVE VER
GOEDING- TERUGBETALING VAN HETGEEN 
DE ONTEIGENDE TEVEEL HEEFT ONTVANGEN 
- OPEISBAARHEID VAN DE SCHULD. 

4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - VOORLO
PIGE VERGOEDING - STORTINa' IN DE 
DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS -LAG ERE 
DEFINITIEVE VERGOEDING - TERUGBETA
LING VAN HETGEEN DE ONTEIGENDE TEVEEL 
HEEFT ONTVANGEN- INTEREST DAAROP
MORATOIRE INTEREST- AANVANG. 

1 o en 2° Wanneer een onteigende, na de 
rechtspleging in herziening, wordt ver
oordeeld tot terugbetaling van hetgeen hij 
teveel heeft ontvangen, mag de rechter, 
zonder de kwade trouw van de ontei
gende te moeten vaststellen, beslissen dat 
interest verschuldigd is op het verschil 
tussen het bedrag van de definitieve en de 
voorlopige vergoeding, vanaf de dag der 
betaling (1). (Art. 1378 B.W.; art. 16 Ont
eigeningswet.) 

(1) Zie Cass., 19 feb. 1988, A.R. nr. 5618 (A. C., 
1987-88, nr. 377); 10 nov. 1994, A.R. nr. 
C.94.0108.F (ibid., 1994, nr. 483); D. LINDEMANS, 
Onteigeningsvergoedingen en rente, R. Cass., 
1995 (121), nrs. 4 tot 6. 

3° en 4° Wanneer een onteigende, na de 
rechtspleging in herziening, wordt ver
oordeeld tot terugbetaling van hetgeen hij 
teveel heeft ontvangen, kan de rechter de 
moratoire interest op het terug te beta
len bedrag verhoogd met de vergoedende 
interest, niet doen ingaan v66r het 
herzieningsvonnis (2). (Art. 1153 B.W.; 
art. 16 Onteigeningswet.) 

(SCHUERMANS, RAEVEN 
T. GEMEENTE MAASMECHELEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0307.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van artikelen 1147, 1153, 1168, 1181, 
1235, 1376, 1377, 1378, 1382, 1383 Bur~ 
gerlijk Wetboek, 6 Gerechtelijk Wetboek, 
14, tweede lid, 15, eerste lid en 16, eerste 
lid wet van 26 juni 1962 betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten algemenen 
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 
juli 1962 betreffende de onteigeningen ten 
algemenen nutte en de concessies voor de 
bouw van de autosnelwegen, en 97 der 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat bij vonnis van de Vre
derechter van het kanton Maasmechelen op 
7 september 1979 "de voorlopige vergoe
ding, overeenkomstig de bevindingen van 
deskundige Claes, werd bepaald op 
7.465.973 fr.; ( ... ) dat de eerste rechter bij 
het thans bestreden tussenvonnis dd. 27 
juni 1980 de door (verweerster) ingestelde 
vordering tot herziening ontvankelijk heeft 
verklaard en een college van drie deskun
digen heeft aangesteld, met de opdracht de 
aan (eisers) toekomende vergoedingen in
gevolge de onteigening ten algemene nutte 
te beramen; dat het college van deskmidi
gen in hun verslag ( ... )de aan (eisers) toe
komende vergoeding ramen als volgt : ( ... ) 
5.277.031 fr.; dat de eerste rechter bij het 
bestreden vonnis dd. 3 maart 1987 de be
sluiten van het college van deskundigen tot 
de zijne heeft gemaakt, en dienvolgens de 

(2) Zie Cass., 21 okt. 1991, A.R. nr. 9190 (A. C., 
1991-92, nr. 103). 
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aan (eisers) toekomende vergoeding inge
volge de door (verweerster) doorgevoerde 
onteigening heeft vastgesteld op 5.277.031 
fr.; dat hetzelfde vonnis (eisers) ( ... ) heeft 
veroordeeld aan (verweerster) terug te be
talen de som van 2.188.942 fr." (arrest pp. 
3-4), beslist "dat bedrag van 2.188.942 fr. 
dient vermeerderd met : 1) de intresten 
door de Deposito- en Consignatiekas be
taald op 2.188.942 fr. vanaf de dag der con
signatie tot de dag der terugtrekking door 
(eisers); 2) de compensatoire intresten te
gen de wettelijke intrestvoet op 2.188.942 
fr. vanaf de dag der terugtrekking tot 23 
november 1979; 3) de gerechtelijke int
resten vanaf 23 november 1979 op 
2.188.942 fr., vermeerderd met de intresten 
vermeld sub 1 en 2, tot 18 januari 1988, 
zijnde de dag der terugbetaling" (arrest p. 
13), op grond van de overweging "dat in
geval van herziening van het vonnis van de 
Vrederechter ten gevolge waarvan de 
onteigeningsvergoeding op een lager be
drag dan de voorlopige vergoeding wordt 
vastgesteld - zoals in casu -, op het ver
schil 3 soorten intresten worden toege
kend, te weten : 1) de intresten door de 
Deposito- en Consignatiekas betaald op het 
teveel geconsigneerde bedrag vanaf de dag 
der consignatie tot op de dag der terug
trekking door de onteigende; 2) de com
pensatoire intresten tegen de wettelijke 
rentevoet op hetzelfde bedrag van de dag 
van de terugtrekking tot op de dag van de 
eis in rechte; 3) de gerechtelijke intresten, 
verschuldigd vanaf de inleidende dagvaar
ding berekend op het te veel geconsigneerde 
bedrag verhoogd met de door de kas be
taalde intresten en met het volledig be
drag van de compensatoire intresten ( ... ); 
dat volgens vaste rechtspraak van dit Hof 
(van beroep) de intrestberekening wordt 
toegepast zoals hierboven uiteengezet, zo
dat derhalve (verweerster) terecht aan
spraak maakt op de intresten, zoals in de 
dagvaarding tot herziening gevorderd; dat 
dan ook de door (eisers) geformuleerde op
merkingen inzake de goede trouw en de 
principes van de onverschuldigde beta
ling niet ter zake dienend zijn; dat het im
mers in hoofde van (verweerster) geen 'on
verschuldigde' betaling betrof, aangezien zij 
bij rechterlijke beslissing ertoe werd ver
plicht en krachtens de wet tot consigna
tie van de kwestieuze bedragen was ge
houden" (arrest p. 11, eerste en tweede 
alinea), 

terwijl eisers de appelrechters erop ge
wezen hadden dat "(zij) zich kunnen ba
seren op hun goede trouw; men immers 
(kan) stellen dat dergelijke vordering tot 

herziening een vordering wegens onver
schuldigde betaling daarstelt; refererend 
naar de rechtspraak en rechtsleer betref
fende deze rechtsgrond en dit rechts
principe, (eisers) (konden) stellen dat de ac
cipiens de goede trouw ( (verweerster) zelf 
zal moeten toegeven dat nergens enige 
kwade trouw van (eisers) blijkt) enkel het 
kapitaal dient teruggegeven en niet de in
tresten" (conclusie p. 14, derde alinea), dat 
"(verweerster) nergens een rechtsgrond 
(heeft) aangeduid waarop zij zich baseerde 
om de intresten te vorderen" (conclusie p. 
14, tweede alinea), en "dat trouwens wan
neer de stelling van (verweerster) zou ge
volgd worden - quod non - en een der
gelijke hoge intrest zou worden toegekend, 
(eisers) het slachtoffer worden van deze 
ganse zaak; (eisers) nooit ter kwader trouw 
(zijn) geweest en zich geredelijk (mach
ten) baseren op het verslag van deskun
dige Claes en het tussengekomen vonnis; 
het evenmin aan (eisers) te wijten (is) dat 
het tussenvonnis reeds dateert van 1980 en 
het verslag van het College van deskun
digen slechts in 1983 werd neergelegd; (ei
sers) bovendien zelf nooit dergelijke in
tresten op enige plaats (hebben) bekomen; 
dat zij dreigen gestraft te worden voor fei
ten waaraan zij geen enkele schuld heb
ben" (conclusie p. 15, vierde alinea), 

en terwijl, eerste onderdeel, het de rech
ter verboden is om, in de zaken die aan zijn 
oordeel onderworpen zijn, uitspraak te doen 
bij wege van algemene en als regel gel
dende beschikking; 

Het bestreden arrest beslist dat ver
weerster terecht aanspraak maakt op in
tresten op het verschil tussen de voorlo
pige door de Vrederechter te Maasmechelen 
op 7 september 1979 aan eisers toegekende 
onteigeningsvergoeding en de definitieve 
vergoeding door de rechtbank van eerste 
aanleg vastgesteld, en dit zoals in haar dag
vaarding tot herziening gevorderd, op grond 
van een dusdanige algemene en als regel 
geldende beschikking, "vaste rechtspraak 
van dit Hof(van Beroep)" genoemd, name
lijk "dat ingeval van herziening van het 
vonnis van de Vrederechter ten gevolge 
waarvan de onteigeningsvergoeding op een 
lager bedrag dan de voorlopige vergoe
ding wordt vastgesteld- zoals in casu-, 
op het verschil 3 soorten intresten wor
den toegekend, te weten : 1) de intresten 
door de Deposito- en Consignatiekas be
taald op het teveel geconsigneerde bedrag 
vanaf de dag der consignatie tot op de dag 
der terugtrekking door de onteigende; 2) de 
compensatoire intresten tegen de wette
lijke rentevoet op hetzelfde bedrag van de 
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dag van de terugtreklring tot op de dag van 
de eis in rechte; 3) de gerechtelijke int
resten, verschuldigd vanaf de inleidende 
dagvaarding berekend op het te veel ge
consigneerde bedrag verhoogd met de door 
de kas betaalde intresten en met het vol
ledig bedrag van de compensatoire int
resten"; 

De appelrechters nalaten aan te dui
den waarom zij zich aansluiten bij de leer 
van deze rechtspraak, nu zij zich voor het 
overige beperkten tot het verwerpen van 
het middel van eisers betreffende de prin
cipes van de onverschuldigde betaling, en 
buiten de principes van de onverschul
digde betaling, en buiten bovengenoemde 
bekritiseerde overwegingen geenszins mel
ding maken van de rechtsgrond op basis 
waarvan zij menen dat verweerster de ver
schillende intresten kan vorderen, hoe
wei hiertoe uitdrukkelijk door eisers uit
genodigd (conclusie p. 14, tweede alinea; 
arrest p. 10, eerste alinea); 

Zodat het hofvan beroep in strijd met ar
tikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, aan 
zijn rechtspraak het kenmerk toekent van 
een algemene en als regel geldende be
schikking (schending van' art. 6 Ger.W.), 
minstens, door na te laten de rechtsgrond 
aan te duiden op basis waarvan eisers int
resten zouden verschuldigd zijn, hun con
clusie onbeantwoord laat (schending van 
art. 97 Grondwet), en uw Hof in de onmo
gelijkbeid stelt zijn wettigheidscontrole uit 
te oefenen (eveneens schending van art. 97 
Grondwet), 

en terwijl, tweede onderdeel, terugvorde
ring van het onverschuldigd betaalde aan 
twee voorwaarden onderworpen is, ener
zijds een betaling, en anderzijds het on
verschuldigd karakter daarvan; 

Het onverschuldigd karakter is aange
toond zodra blijkt dat de betaling zonder 
oorzaak is; 

De door verweerster ingeleide her
zieningsprocedure voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Tongeren, belette dat de 
op 7 september 1979 door de vrederech
ter, overeenkomstig artikel14, tweede lid 
van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten algemene 
nutte, voorlopig toegekende onteigenings
vergoeding van 7.465.973 fr., volgens de be
woordingen van artikel 16, eerste lid, van 
genoemde wet, onherroepelijk werd; 

Eisers door het vonnis a quo van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tonge
ren van 3 maart 1987, veroordeeld wer
den tot terugbetaling van een gedeelte van 

de door de Vrederechter op 7 september 
1979 voorlopig vastgestelde onteigenings
vergoeding, m.n. 2.188.942 fr., nu deze 
rechtbank, op basis van het besluit van het 
door haar aangestelde college van deskun
digen, de onteigeningsvergoeding lager had 
geschat (5.277.031 fr.), en aldus de door de 
Vrederechter toegekende vergoeding ge
deeltelijk had herroepen; 

Uit de beslissing van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Tongeren van 3 maart 
1987 dan oak blijkt dat de betaling door 
verweerster van 2.188.942 fr. zonder oor
zaak en derhalve onverschuldigd was; 

De vaststelling dat de onteigenaar over
eenkomstig artikel15, eerste lid.van de wet 
van 26 juli 1962, verplicht is binnen de 
maand na de uitspraak van het vonnis 
waarbij de voorlopige vergoeding wordt 
vastgesteld, in de Deposito- en Consigna
tiekas het bedrag van de voorlopige ver
goeding dat het bedrag van de provisio
nele vergoeding te hoven gaat te storten, 
hieraan geen afbreuk kan doen, nu de ver
plichting tot betaling van de onteigenings
vergoeding op dat ogenblik eisbaar was, 
doch geenszins onherroepelijk nu zij nag 
steeds vatbaar was voor herziening over
eenkomstig bovengenoemde herzienings
procedure; 

De oorzaak van de betaling, in strijd met 
de opvatting van de appelrechters, enkel te 
vinden is in artikel 11 van de Grondwet, 
waardoor onteigeningen ten algemene nutte 
tegen billijke en voorafgaande schadeloos
stelling dienen te gebeuren, en waarvan de 
omvang definitief werd vastgesteld door het 
herzieningsvonnis van 3 maart 1987 op 
5.277.031 frank, waaruit blijkt dat het ho
gere bedrag van 7.465.973 frank voorlo
pig door de vrederechter toegekend, ten be
lope van 2.188.942 frank zonder oorzaak 
door verweerster werd betaald, nu het de 
perken van een billijke vergoeding over
schreed, 

zodat het arrest niet wettig kon beslis
sen dat de principes van de onverschul
digde betaling "niet ter zake dienend zijn" 
(schending van de artikelen 1235, 1376, 
1377 Burgerlijk Wetboek, 14, tweede lid, 15, 
eerste lid en 16, eerste lid van de wet be
treffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ontei
gening ten algemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 be
treffende de onteigeningen ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van de 
autosnelwegen), en eisers derhalve niet 
wettig kon veroordelen tot het betalen van 
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intresten vanaf de dag der betaling, zon
der hun kwade trouw vast te stellen (schen
ding van artikel1378 Burgerlijk Wetboek), 

en terwijl, derde onderdeel, krachtens de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek elkeen aansprakelijk is voor 
de schade die door zijn fout is ontstaan; 

Het arrest eisers veroordeelt tot het be
talen van een schadevergoeding aan ver
weerster onder de vorm van vergoedende 
intresten, vooreerst ten belope van de in
tresten door de Deposito- en Consignatie
kas op het te veel geconsigneerde bedrag 
vanaf de dag der consignatie tot op de dag 
der terugtrekking door eisers, en vervol
gens ten belope van de wettelijke rente
voet op hetzelfde bedrag vanaf de dag der 
terugtrekking tot de dag van de eis in 
rechte (23 november 1979); 

De appelrechters echter nalaten enige 
fout in hoofde van eisers aan te duiden die 
in oorzakelijk verband met de door ver
weerster geleden schade, hen tot volle
dige schadevergoeding onder de vorm van 
intresten zou verplichten; hoewel hiertoe 
uitdrukkelijk uitgenodigd (conclusie p. 15, 
vierde alinea); 

De enkele bovengenoemde overwegin
gen minstens niet voldoen aan de wijze van 
beoordeling van de fout, die in elk afzon
derlijk geval in feite, gelet op de omstan
digheden van de zaak, moet worden beoor
deeld, 

zodat het arrest de artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek schendt, min
stens nalaat eisers' conclusie desbetref
fende te beantwoorden, en aldus artikel 97 
der Grondwet schendt, 

en terwijl, vierde onderdeel, degene wiens 
onroerend goed ten algemene nutte werd 
onteigend, op de onteigende overheid een 
schuldvordering heeft die betrekking heeft 
op een door de rechter te begroten vergoe
ding tot schadeloosstelling van het gel e
den nadeel; 

De schade volledig moet worden ver
goed, zoals zulks in de regel gebeurt voor 
contracten, misdrijven en oneigenlijke mis
drijven; 

De definitieve onteigeningsvergoeding 
door het beroepen herzieningsvonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van 3 maart 
1987 definitief lager werd vastgesteld dan 
de voorlopige vergoeding door de vrede
rechter op 7 september 1979 toegekend; 

De appelrechters eisers veroordelen tot 
het betalen van de gerechtelijke intresten 
verschuldigd vanaf de inleidende dagvaar
ding tot herziening van de onteigenings-

vergoeding op 23 november 1979, bere
kend op het te veel geconsigneerde bedrag 
van 2.188.942,- frank, verhoogd met de door 
de kas betaalde intresten en met het vol
ledig bedrag van de compensatoire in
tresten, waaruit blijkt dat de vanaf 23 no
vember 1979 toegekende intresten, 
moratoire intresten zijn; 

Deze verwijlintresten niet kunnen in
gaan v66r het herzieningsvonnis van 3 
maart 1987 waarbij de onteigenings
vergoeding definitiefwerd toegekend en ei
sers werden veroordeeld tot 2.188.942 
frank, nu deze intresten de schade dek
ken die het gevolg is van de vertraging in 
de uitvoering van de verbintenis tot terug
betaling van de te veel ontvangen vergoe
ding, pas eisbaar ingevolge hetzelfde von
nis; 

De voorwaardelijk verplichting van ei
sers de onteigeningsvergoeding aan ver
weerster - minstens gedeeltelijk - te
rug te betalen, immers onderworpen was 
aan de opschortende voorwaarde dat de 
vergoeding zoals voorlopig vastgesteld door 
het vonnis van de vrederechter van 7 sep
tember 1979, dat tot betaling heeft ge
leid, ingevolge een herzieningsprocedure 
overeenkomstig artikel16 van de wet van 
26 juli 1962, zou herroepen worden, zo
dat zij overeenkomstig artikel1181, tweede 
lid, Burgerlijk Wetboek niet kon uitge
voerd worden dan nadat deze gebeurte
nis had plaatsgehad, 

zodat het arrest eisers niet zonder schen
ding van de artikelen 1147, 1153, 1168 en 
1181 Burgerlijk Wetboek kon veroordelen 
tot het betalen van moratoire intresten in
gaand v66r het herzieningsvonnis van 3 
maart 1987: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters 
de volgens hen geldende regels voor de 
toekenning van rente omschrijven, 
rechtsleer en rechtspraak vermelden 
die al dan niet die regels ondersteu
nen, vermelden dat een vaste recht
spraak van het Hof van Beroep te Ant
werpen de interestberekening toepast 
die zij hanteren en met een eigen re
denering een verweermiddel van ei
ser, geput uit de leer van de onver
schuldigde betaling, verwerpen; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
de appelrechters hun beslissing niet 
enkel gronden op vaste rechtspraak 
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van het Hof van Beroep te Antwer
pen waaraan zij een algemene en als 
regel geldende draagwijdte geven, 
maar dat zij, na de rechtsregels te heb
ben geformuleerd, de opwerpingen te
gen die regels verwerpen enter on
dersteuning vermelden dat de oplos
sing ook in het verleden is gekozen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Dat zij zodoende artikel 6 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet schenden; 

Overwegende dat de appelrechters 
voor het overige het in algemene ter
men door de eisers geformuleerde ver
weer dat verweerster geen rechts
grond had aangewezen die de 
toekenning van rente kon verantwoor
den, verwerpen en beantwoorden met 
de voren vermelde redenen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat wanneer, zoals te 
dezen, de onteigende na de rechtsple
ging in herziening wordt veroordeeld 
tot terugbetaling van hetgeen hij te 
veel heeft ontvangen, te weten het ver
schil tussen de voorlopige en de defi
nitieve vergoeding, artikel 1378 van 
het Burgerlijk Wetboek niet van toe
passing is, daar de voorlopige vergoe
ding niet als een onverschuldigde be
taling kan worden beschouwd vermits 
zij door de rechter wordt vastgesteld 
en door de onteigenaar moet worden 
geconsigneerd; 

Dat hieruit volgt dat de rechter, zon
der de kwade trouw van de onteigende 
te moeten vaststellen, mag beslissen 
dat interest verschuldigd is op het ver
schil tussen het bedrag van de defi
nitieve vergoeding en de voorlopige 
vergoeding vanaf de dag van de beta
ling; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, anders dan het 
onderdeel aanvoert, de eisers in hun 

appelconclusie niet aanvoerden dat zij 
geen fout hadden begaan en aldus niet 
konden worden veroordeeld tot volle
dige schadevergoeding onder de vorm 
van rente; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige volledig ervan uitgaat dat 
het arrest de eisers veroordeelt tot be
taling van vergoedende rente op de te
veel geconsigneerde bedragen op grond 
van de foutaansprakelijkheid van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bur- . 
gerlijk Wetboek; 

Dat uit het arrest echter niet blijkt 
dat het die rente toekent op grond van 
die foutaansprakelijkheid; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de gerechtelijke 
interest een moratoire of een vergoe
dende interest kan zijn en laatst
bedoelde interest een integrerend deel 
is van de toegekende vergoeding; 

Dat de appelrechters eisers veroor
delen tot betaling van vergoedende in
terest tegen de wettelijke interest
voet vanaf de dag van afhaling tot de 
dag van de dagvaarding in herzie
ning en vanaf die dag de eisers ver
oordelen tot betaling van interest op 
het te veel betaalde bedrag verhoogd 
met de door: de Deposito- en Consig
natiekas betaalde interest en met de 
vergoedende interest vanaf de dag van 
de afhaling; dat zij aldus moratoire in
terest toekennen vanaf de dagvaar
ding; 

Overwegende dat moratoire inte
rest slechts verschuldigd is wanneer de 
verbintenis tot betaling van een be
paalde geldsom met vertraging is uit
gevoerd; dat zolang de schuld niet op
eisbaar is, de verbintenis niet met 
vertraging wordt uitgevoerd; 

Dat inzake onteigening de rechter 
de moratoire interest op het terug te 
betalen bedrag verhoogd met vergoed
ende interest niet kan doen ingaan 
v66r het herzieningsvonnis; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet betreffende de gerechtelijke in
terest en de kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt de 
eisers in drie vierde van de kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

14 september 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gedeeltelijk gelijkluidende 
conclusie (3) van de h. D'Hoore, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Butzler en De 
Gryse. 

Nr. 383 

1 e KAMER - 14 september 1995 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERJARING- TERMIJNEN- TERMIJN BE
PAALD BIJ ART. 26 V.T.SV: - VORDERING TOT 
HERSTEL VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR 
EEN CONTRACTUELE FOUT- VEREISTE. 

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)
DUUR - VORDERING TOT HERSTEL VAN 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN CONTRAC
TUELE FOUT- TERMIJN BEPAALD BIJ ART. 26 
V:T.SV: - VEREISTE. 

1 o en 2° De bij art. 26 V.T.Sv. bepaalde ver
jaringstermijn is niet toepasselijk op de 
burgerlijke rechtsvordering die berust op 
een contractuele tekortkoming wanneer 

{3) Het openbaar ministerie had geconclu
deerd tot vernietiging van het bestreden arrest op 
grond van het eerste onderdeel van het middel. 

het feit dat de contractuele tekortkoming 
uitmaakt, geen misdrijf is (1). (Art. 26 
V.T.Sv.) 

(AGENCE MARITIME LALEMANT N.V: 
T. VAN OMMEREN TANKVAART BELGIE N.V:) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0452.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

(1) Zie Cass., 31jan. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 
330) en de concl. proc.-gen. Dumon, in Bull. en 
Pas., 1980, I, 623; 1 juni 1984, A.R. nr. 4096 (A C., 
1983-84, nr. 562); 27 sept. 1990, A.R. nr. 8723 
(ibid., 1990-91, nr. 43); 17 jan. 1991, A.R. nr. 8753 
(ibid., nr. 256). 

Gewoonlijk is het de schuldeiser die aanvoert 
dat de ve:tjaringstermijn van art. 26 V.T.Sv. op zijn 
vordering niet toepasselijk is, terwijl de schul
denaar de ve:tjaringstermijn inroept om de ver
jaring van de vordering te horen vaststellen. In 
de geannoteerde zaak is het omgekeerd : in het 
bodemgeschil voert de schuldeiser de toepasse
lijkheid aan van de (korte) ve:tjaringstermijn van 
art. 26 om de nog kortere termijn van art. 59 van 
de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting te 
ontlopen. 

Dat zijn andere omstandigheden dan deze die 
het Arbitragehof te beoordelen had in de zaak die 
aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 21 
maart 1995 (nr. 25/95, B.S., 31 maart 1995, biz. 
8184), dat vaststelt dat art. 26 geen gevolg heeft 
dat zij door die fout schade lijden in een merke
lijk ongunstiger positie verkeren wanneer die fout 
een misdrijfuitmaakt dan wanneer zulks niet het 
geval is. Het Arbitragehof oordeelt dat geen ver
antwoording bestaat voor de regeling die in
houdt dat de burgerlijke rechtsvordering tot ver
goeding van schade teweeggebracht door feiten 
die een misdrijf uitmaken na vijfjaar ve:tjaart, 
terwijl de vergoeding van de schade teweegge
bracht door een burgerlijke fout, die minder 
zwaar is dan een fout die de wetgever als straf
baar heeft aangemerkt, gedurende dertig jaar kan 
worden gevorderd. 

Het antwoord van het Arbitragehof op de pre
judiciele vraag is zonder belang voor de in de sa
menvatting weergegeven rechtsregel; het was ech
ter aanleiding voor het Hof om de algemene 
draagwijdte van de premisse waarop eiseres haar 
middel ontwikkelde ("De vordering tot herstel van 
de door een misdrijfveroorzaakte schade is on
derworpen aan de bij art. 26 V.T.Sv. ingestelde 
ve:tjaringstermijn") (laatst: Cass., 7 feb. 1992, 
A.R. nr. 7375, A. C., 1991-92, nr. 295), princi
pieel te beperken door de toevoeging "in de re-
gel". • 
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Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 59 van de wet van 5 
mei 1936 op de rivierbevrachting, 26 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de Voor
afgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het bestreden arrest, na eise
res te veroordelen tot betaling van een 
schadeloosstelling van F. 174.931,- in 
hoofdsom, meer vergoedende intrest vanaf 
11 oktober 1985, de gerechtelijke intrest en 
de kosten van beide aanleggen aan de oor
spronkelijk aanleggende partij, de vorde
ring tot vrijwaring van eiseres tegen ver
weerster, bij bevestiging op dit punt van het 
vonnis a quo, vervallen verklaart door ver
jaring en afwijst, en eiseres veroordeelt tot 
de kosten ten aanzien van verweerster, om 
reden dat: 

" ... (eiseres) tenslotte betwist dat haar 
regresvordering ve:rjaard zou zijn omwille 
van het feit dat een personeelslid van de 
stuwadoor naar aanleiding van het onge
val kwetsuren zou opgelopen hebben; dat 
het (eiseres) echter ontgaat dat de scha
devordering van (de oorspronkelijk aan
leggende partij) geen rechtsvordering uit
maakt die het gevolg is van een door de 
strafwet genoemd feit en dat er te dezen 
geen enkele tussenvordering op grond van 
het toebrengen van onopzettelijke verwon
dingen ingesteld werd"; 

en dat: 
" ... het Hof enkel vermag vast te stel

len dat (verweerster) uitsluitend als 
uitvoeringsagent van (eiseres) is opgetre
den bij de belading van het binnenschip en 
dat de aan (verweerster) verweten fout geen 
andere schade teweeggebracht heeft dan 
deze ontstaan uit de gebrekkige uitvoe
ring van het met haar principaal afgeslo
ten kontrakt"; (bestreden arrest, blz. 4); 

terwijl elke vordering die strekt tot ver
goeding van de schade ten gevolge van fei
ten door de strafwet als misdrijf aange
merkt, onderworpen is aan de in art. 26 
van de Voorafgaande Titel van het wet
hoek van strafvordering voorziene verja
ringstermijn van vijfjaar, ongeacht even
tuele specifieke verjaringstermijnen in 
bijzondere wetten bepaald; 

Artikel 59 van de rivierbevrachtings
wet van 5 mei 1936 dat de appelrechters in 
casu aan de vordering tot vrijwaring van ei
seres tegenwerpen, trouwens bepaalt : 

"Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende 
uit de onder deze wet vallende overeen
komst, behalve die welke het gevolg zijn 
van een door de strafWet genoemd feit, ver-

jaren na zes maanden bij binnenvervoer, en 
na eenjaar bij internationaal vervoer ... "; 

terwijl de misdrijven "onopzettelijk do
den" en "onopzettelijke slagen en verwon
dingen" vervat in de artikelen 418-420 van 
het strafWetboek, zowel lichamelijke als 
zaakschade kunnen teweeg brengen; de 
vordering tot vergoeding van zaakschade 
ingesteld tegen degene die feiten heeft ge
pleegd die vallen onder de artikelen 418-
420 van het strafWetboek eveneens steunt 
op die misdrijven; 

Daaraan geen afbreuk wordt gedaan door 
de vaststelling dat de feiten die vallen on
der de artikelen 418-420 van het strafWet
boek tussen de partijen tevens misken
ning van een kontraktuele verbintenis 
uitmaken; de handeling ofhet verzuim, oor
zaak van die schade, immers strafbaar blijft 
en dat karakter niet verliest vanwege het 
bestaan van een overeenkomst; 

terwijl eiseres in haar "conclusie in be
roep" omstandig heeft aangegeven dat de 
feiten die aan de vordering van de oor
spronkelijk aanleggende partij, en dus aan 
de vordering tot vrijwaring, ten grand
slag liggen in hoofde van verweerster of 
haar aangestelden, benevens een kontrak
tuele tekortkoming, tevens het misdrijfvan 
slagen en verwondingen uitmaken nu bij 
diezelfde onzorgvuldigheid begaan bij het 
laden, gewonden zijn gevallen; door de an
dere partijen in het geding niet betwist is 
geworden dat personen kwetsuren heb
ben opgelopen; 

terwijl het feit dat door of namens die ge
kwetsten in voorliggende procedure niet 
wordt opgetreden of gevorderd, ofhet feit 
dat in de rechtsverhouding tussen eise
res en verweerster de fout die aan ver
weerster ten laste is gelegd geen misdrijf 
zou uitmaken, de aard niet veranderen van 
de gebeurtenis die aan de te onderzoeken 
vorderingen tot schadeloosstelling ten 
grondslag ligt; 

zodat de appelrechters alleen op grond 
van de vaststelling dat de oorspronkelijk 
aanleggende partij geen misdrijf aanvoert 
als grondslag voor haar vordering en dat 
wat in casu wordt gevorderd niet strekt tot 
vergoeding van lichamelijke schade, niet 
wettig kunnen oordelen dat de voorlig
gende vorderingen niet steunen op feiten 
door de strafWet als misdrijf aangemerkt, 
niet wettig hebben kunnen beslissen dat de 
verjaringstermijn van artikel59 van de wet 

· van 5 mei 1936, en niet die van artikel 26 
V:T. van het wetboek van strafvordering op 
de vordering tot vrijwaring van eiseres van 
toepassing is en eiseres aldus ten onrechte 
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van haar vordering heeft afgewezen (schen
ding van de ingeroepen wettelijke bepa
lingen): 

Overwegende dat de burgerlijke vor
dering onder de verjaring bepaald bij 
artikel 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering 
valt, als het ongeoorloofd feit waarop 
ze gegrond is, een misdrijf uitmaakt; 

Dat in het geval dat de burgerlijke 
vordering steunt op een contractuele 
tekortkoming en het feit dat de con
tractuele tekortkoming uitmaakt, een 
misdrijfis, de burgerlijke vordering in 
de regel onderworpen is aan de bij ar
tikel 26 bepaalde termijn; 

Dat, wanneer het feit dat de con
tractuele tekortkoming uitmaakt, geen 
misdrijf is, de bij het voormelde arti
kel 26 bepaalde termijn op de contrac
tuele vordering niet toepasselijk is, ook 
al maakt de contractuele tekortko
ming samen met andere gegevens een 
misdrijf uit; 

Overwegende dat uit het vonnis van 
de Rechtbank van Koophandel te Ant
werpen van 1 februari 1990, waar
naar het arrest verwijst, blijkt dat de 
oorspronkelijke eiser, wiens schip be
schadigd was geworden, eiseres tot 
vergoeding van die schade heeft ge
dagvaard op grond van een met haar 
gesloten bevrachtingsovereenkomst; 
dat de oorspronkelijke eiser onder
meer ook verweerster heeft gedag
vaard; dat deze laatste tegen eiseres 
een vordering tot vrijwaring heeft ge
steld omdat zij aan deze partij op
dracht had gegeven tot overslag van de 
lading in het schip van de oorspron
kelijke eiser; dat het arrest het beroe
pen vonnis bevestigt dat de hoofdeis 
lastens eiseres gegrond verklaarde en 
de vordering tot vrijwaring wegens de 
korte verjaring inzake vervoer niet 
ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat het arrest het door 
eiseres aangevoerde verweer dat haar 
vordering tot vrijwaring niet vmjaard 
is omdat door de fout van verweerster 
een personeelslid kwetsuren heeft op
gelopen, verwerpt op grond dat "het 

(eiseres) echter ontgaat dat de scha
devergoeding van (de oorspronkelijke 
eiser) geen rechtsvordering uitmaakt 
die het gevolg is van een door de straf
wet genoemd feit en dat te dezen geen 
enkele tussenvordering op grond van 
het toebrengen van onopzettelijke ver
wondingen ingesteld werd"; 

Dat het arrest aldus naar recht 
vaststelt dat de vordering tot vrijwa
ring niet steunt op een feit dat een 
misdrijf uitmaakt; 

Overwegende dat het middel niet 
kan worden aangenomen; 

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

14 september 1995 - 1 e kamer- Vbor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggeuer : de h. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 384 

1 e KAMER- 15 september 1995 

1° TOERISME - VOLKSTOERISME - JAAR
LIJKSE VAKANTIE- ARBEIDERSVAKANTIE
FINANCIELE STEUN - AANWENDING - IN
STELLINGEN- INSTALLATIES- GEBOUWEN
CLlENTEEL- WERKNEMERS -ANDER CLIEN
TEEL. 

zo JAARLIJKSE VAKANTIE - ARBEIDERS
VAKANTIE- TOERISME- VOLKSTOERISME
FINANCIELE STEUN - AANWENDING - IN
STELLINGEN- INSTALLATIES- GEBOUWEN
CLIENTEEL- WERKNEMERS- ANDER CLIEN
TEEL. 

3° HANDELSPRAKTIJKEN- VORDE
RING TOT STOPZETTING - MET DE EERLIJKE 
HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD- BE
GRIP- TOERISME- VOLKSTOERISME- JAAR
LIJKSE VAKANTIE -ARBEIDERSVAKANTIE ...:.._ 
INSTELLING- FINANCIELE STEUN- AANWEN
DING- INSTALLATIES- GEBOUWEN- CLIEN-
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TEEL- WERKNEMERS-ANDER CLIENTEEL
INKOMSTEN- BESTEMMING. 

1 o en 2° De artt. 1, 2, 3, 5 en 11 KB. van 23 
jan. 1951 betreffende het verlenen van toe
lagen tot bevordering van de arbeiders
vakantie en het volkstoerisme, gew. bij het 
K.B. van 2 maart 1956, vereisen welisc 
waar dat de financiele steun, die is toe
gekend ingevolge dat besluit zoals het is 
gewijzigd, volledig wordt besteed aan de 
daarin beschreven sociale doeleinden, 
maar verbieden niet noodzakelijk dat de 
instellingen voor arbeidersvakantie of 
volkstoerisme bovendien in de met die toe
lag en opgetrokken en ingerichte instal
laties en gebouwen een ander clienteel 
ontvangen dan de loonarbeiders en hun 
gezin die hun jaarlijkse wettelijke vakan
tie nemen (1). (Artt. 1, 2, 3, 5 en 11 K.B. 
23 jan. 1951.) 

3° De instelling voor arbeidersvakantie of 
volkstoerisme, die de financiele steun heeft 
ontvangen als bepaald bij K.B. van 23 
jan. 1951 betreffende het verlenen van toe
lagen tot bevordering van de arbeiders
vakantie en het volkstoerisme, gew. bij het 
K.B. van 2 maart 1956, stelt geen met de 
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad 
wanneer zij die steun volledig aanwendt 
voor de in voormeld K.B., zoals het is ge
wijzigd, bedoelde bestemming maar zich 
voorts ertoe beperkt in de met die toela
gen opgetrokken en ingerichte installa
ties en gebouwen een hotel te exploite
ren dat ook openstaat voor een ander 
clienteel dan de loonarbeiders en hun ge
zin tijdens hun wettelijke jaarlijkse va
kantie, nu de inkomsten van de traditio
nele prestaties ten gunste komen van de 
prestaties van de sociale bezetting en niet 
omgekeerd. (Art. 93 wet 14 juli 1991.) 

(HORECA BRUSSEL V.Z.W. 
T. EUROVILLAGE-BRUSSELS C.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0408.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 aprill994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie oak art. 3, tweede lid, 2°, en art. 4, 
tweede lid, 6°, K.B. 23 jan. 1951. 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 93 van de wet van 14 juli 1991 be
tre:ffende de handelspraktijken en de voor
lichting en bescherming van de consument, 
1, 2, 3, 5 en 11 van het koninklijk besluit 
van 23 januari 1951, gewijzigd bij konink
lijk besluit van 2 maart 1956 betreffende 
het verlenen van toelagen tot bevorde
ring van de arbeidersvakantie en het volks
toerisme, 

doordat het arrest vaststelt dat de 
Franse Gemeenschap, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 23 januari 1951, aan 
de tweede verweerster toelagen, ten be
lope van 107.000.000 frank, heeft verleend 
voor de oprichting en de inrichting van een 
centrum voor sociaal toerisme te Brussel, 
dat de tweede verweerster die toelagen had 
aangewend tot dekking van de kosten, ten 
belope van 400.000.000 frank, voor het bou
wen en de inrichting van het "Eurovillage"
centrum te Brussel en dat dat centrum toe
gankelijk was zowel "voor een clienteel van 
minder begoeden, tegen zeer lage prijzen, 
minder dan de gewone" als "voor allen die 
zich rechtstreeks tot het centrum wen
den, maar tegen gewone voorwaarden", en 
beslist dat eiseres aan de verweersters niet 
kon verwijten "dat zij een met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad hebben ge
steld, 

doordat zij voor een gewoon hotelwe
zen ( ... ) gebruik hebben gemaakt van een 
infrastructuur die werd gefinancierd door 
toelagen, hoewel deze aileen mochten die
nen voor het bouwen van een infrastruc
tuur voor arbeidersvakantie en volks
toerisme", en doordat het arrest aldus 
uitspraak doet op grand "dat hoewel (ei
seres) kan gevolgd worden wanneer zij be
toogt dat de openbare gelden uitsluitend 
moeten dienen tot bevordering van de 
arbeidersvakantie en het volkstoerisme, het 
evenwel niet is vereist dat de met rechts
persoonlijkheid beklede en door de 
commissaris-generaal voor toerisme er
kende organisaties voor arbeidersvakantie 
ofvolkstoerisme, als bedoeld in artikel1 
van het koninklijk besluit van 23 januari 
1951 ( ... ), diensten verlenen die uitslui
tend daartoe bestemd zijn; dat immers uit 
voormeld koninklijk besluit volgt dat de 
aanvragen om toelagen kunnen ingediend 
worden voor inrichtingen die openstaan 
voor de huisvesting van verschillende maat
schappelijke categorieen vakantiegan
gers (artikel 4, 6', ... ); dat bovendien, val
gens artikel 8, de begunstigde organisaties 
voor ieder van hun inrichtingen, die toe
lagen genoten, een afzonderlijke boekhou-
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ding houden, wat a contrario betekent dat 
zij inrichtingen kunnen beheren die geen 
toelagen kunnen genieten; ( ... ) dat (eise
res) te vergeefs verwijst naar het eerste lid 
van artikel 3 van het bij uittreksel ver
meld koninklijk besluit, volgens hetwelk 
'voor het verlenen van financiiHe steun ai
leen in aanmerking komen, de aankopen, 
ondememingen of diensten die bestemd zijn 
om de loonarbeiders en hun gezin te hel
pen hun wettelijke jaarlijkse vakantie op 
gezonde en rationele wijze door te bren
gen', welke beperking betrekking heeft op 
het niet vermelde tweede zinsdeel, lui
dend als volgt : 'voor zover die initiatie
ven aan de commissaris-generaal voor toe
risme voor advies werden voorgelegd en 
geen aanleiding hebben gegeven tot finan
ciele tussenkomst ten bezware van een be
grating van een ander ministerieel depar
tement'; ( ... ) dat het koninklijk besluit de 
exploitatie van gemengde centra voor aile 
maatschappelijke categorieen (niet uit
sluit) ( ... ); dat een dubbele aanwending niet 
onwettig is en openstaat voor iedere met 
rechtspersoonlijkbeid beklede en door de 
commissaris-generaal voor toerisme er
kende organisatie voor arbeidsvakantie of 
volkstoerisme; dat tot slot, het centrum, zo
als het is opgevat, bestemd is om de loon
arbeiders of hun gezin te helpen hun wet
telijke jaarlijkse vakantie op gezonde en 
rationele wijze in de hoofdstad, in de na
bijheid van de instellingen van de Euro
pese Gemeenschappen, door te brengen", 

terwijl, uit de samenlezing van de arti
kelen 1, 2, 3, 5 en 11 van het koninklijk be
sluit van 23 januari 1951 volgt dat het ver
lenen aan de organisaties voor arbeids
vakantie of volkstoerisme van financiele 
steun ten laste van de begroting van het 
ministerie van Verkeerswezen, als tussen
komst in de nuttige uitgaven betreffende de 
aankoop van gronden of installaties en het 
optrekken van gebouwen die voor de 
arbeidersvakantie en het volkstoerisme 
moeten dienen en betreffende binnenin
richting, de uitrusting of de zware 
onderhoudswerken van de installaties of ge
bouwen die dezelfde bestemming hebben, 
afhangt van de volgende voorwaarde : 1. 
dat de aankopen, ondernemingen of dien
sten waarvoor de financiele steun wordt ge
vraagd "bestemd zijn om de loonarbeiders 
en hun gezin te helpen hun wettelijke jaar
lijkse vakantie op gezonde en rationele 
wijze door te brengen"; 2. dat "die initia
tieven aan de Commissaris-generaal voor 
advies werden voorgelegd en 3. dat zij geen 
aanleiding hebben gegeven tot financiele 
tussenkomst ten bezware van een begro-

ting van een ander ministerieel departe
ment"; uit de samenlezing van dezelfde 
verordeningsbepalingen blijkt dat het on t
werp van verwezenlijking, exploitatie, bouw, 
uitrusting, waarvoor een financiele steun 
wordt gevraagd, alsmede de uitvoering er
van moeten voldoen en blijven voldoen "aan 
de doeleinden en de voorwaarden van dit 
besluit", met als sanctie dat de terugbeta
ling aan de Schatkist van de toelage kan 
worden bevolen indien zij niet "tot de voor
ziene bestemming" wordt aangewend of in
dien de begunstigde "niet meer voldoet aan 
de vereisten en voorschriften vervat in de 
artikelen 3, 8, 9 en 10 van dit besluit"; uit 
de gezamenlijke bepalingen van het ko
ninklijk besluit van 23 januari 1951 volgt 
dat hij die een financiele steun ontvangt 
voor het optrekken van gebouwen en de 
binneninrichting van installaties en ge
bouwen, die, volgens artikel 3, "bestemd 
zijn om de loonarbeiders en hun gezin te 
helpen hun wettelijke jaarlijkse vakantie op 
gezonde en rationele wijze door te bren
gen" tot die bestemming moet worden aan
gewend en blijven, wat uitsluit dat hij in de 
met die toelagen opgetrokken en ingerichte 
installaties en gebouwen een hotel kan ex
ploiteren dat ook toegankelijk is voor een 
ander clienteel dan loonarbeiders en hun 
gezin die hun wettelijke jaarlijkse vakan
tie nemen; daaruit volgt dat het arrest geen 
wettige verantwoording geeft voor zijn be
slissing, dat de verweersters een gewoon 
hotel hebben geexploiteerd in het 
"Eurovillage"-centrum dat zij, in Brussel, 
ten dele hadden opgetrokken en ingericht 
met de toelagen die zij ingevolge het ko
ninklijk besluit van 23 januari 1951 van de 
Franse Gemeenschap hadden ontvangen, 
en dus aan de toelagen geen andere be
stemming hebben gegeven dan die welke 
hun was opgelegd en dus geenszins de door 
eiseres aangevoerde met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad hebben ge
steld: 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 23 januari 1951 betreffende 
het verlenen van toelagen tot bevor
dering van de arbeidersvakantie en 
het volkstoerisme, in artikel 1, be
paalt dat aan de met rechtspersoon
lijkheid beklede en door de 
commissaris-generaal voor toerisme er
kende organisaties voor arbeids
vakantie of volkstoerisme financiEHe 
steun kan worden verleend ten laste 
van de kredieten, op de begroting van 
het Ministerie van Verkeerswezen uit-
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getrokken als toelagen tot bevorde
ring van de arbeidersvakantie en het 
volkstoerisme, en in artikel 2, dat de 
financiele steun kan worden verleend 
als tussenkomst in de nuttige uitga
ven betreffende onder meer het op
trekken van gebouwen die voor de 
arbeidersvakantie en het volks
toerisme moeten dienen en de 
binneninrichting, de uitrusting of de 
zware onderhoudswerken van de in
stallaties of gebouwen die dezelfde be
stemming hebben; 

Overwegende dat artikel 3 bepaalt 
dat voor het verlenen van financiele 
steun alleen in aanmerking komen de 
aankopen, ondernemingen of dien
sten die bestemd zijn om de loon
arbeiders en hun gezin te helpen hun 
wettelijke jaarlijkse vakantie op ge
zonde en rationele wijze door te bren
gen, voor zover die initiatieven aan de 
commissaris-generaal voor toerisme 
voor advies werden voorgelegd en geen 
aanleiding hebben gegeven tot finan
ciele tussenkomst ten bezware van een 
begroting van een ander ministerieel 
departement; dat, luidens artikel 5, 
elke organisatie die om financiele 
steun verzoekt, daardoor zelf de 
commissaris-generaal voor toerisme 
machtigt om zijn gemachtigden die ve
rificaties ter plaatse te laten doen 
welke nuttig of nodig worden geacht 
om te oordelen of het on twerp van ver
wezenlijking, exploitatie, bouw, uit
rusting en de uitvoering ervan uit een 
technisch, toeristisch of maatschap
pelijk oogpunt beantwoorden en blij
ven beantwoorden aan de doelein
den welke dit besluit nastreeft en aan 
de vereisten die het stelt; dat, krach
tens artikelll, de minister van Ver
keerswezen in de volgende gevallen de 
terugbetaling aan de Schatkist kan 
maar niet moet bevelen van alle toe
lagen of gedeelten van toelagen, in
dien de gehele toelage of een gedeelte 
daarvan niet tot de voorziene bestem
ming wordt aangewend of indien de 
inrichting of organisatie niet meer vol
doet aan de vereisten en voorschrif
ten vervat in de artikelen 3, 8, 9 en 10 
van dit besluit; 

Dat die ·bepalingen gewis vereisen 
dat de financiele steun volledig wordt 
aangewend voor de erin omschreven 
doeleinden, maar niet noodzakelijk 
verbieden dat de organisaties voor 
arbeidersvakantie of volkstoerisme ook 
nog een ander clienteel ontvangen dan 
werknemers of hun gezin die hun wet
telijke jaarlijkse vakantie nemen; 

Overwegende dat het arrest de fei
ten van de zaak in herinnering brengt 
in bewoordingen waarop eiseres geen 
kritiek uit; dat het arrest, op basis van 
die feiten, zonder dat daarop verder 
kritiek wordt uitgebracht, vaststelt dat 
alle door de Franse Gemeenschap toe
gestane toelagen voor het bouwen en 
de inrichting van het door de eerste 
verweerster geexploiteerde "Euro
village"-centrum werd aangewend voor 
de bij voormeld koninklijk besluit voor
ziene bestemming; dat het oordeelt dat 
"van het ogenblik dat de aanwending 
van de toelagen niet onwettig is en de 
mededinging niet op hetzelfde voor
werp betrekking heeft, vermits de in
komsten uit de gewone prestaties ge
bruikt worden voor het sociaal 
gedeelte, en niet andersom, de leden 
van (eiseres) niet aantonen dathet om 
een onwettige handelspraktijk gaat"; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op basis van die vaststellingen en 
overwegingen, naar recht beslist dat 
de verweersters geen met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad heb
ben gesteld, in de zin van artikel 93 
van de wet van 14 juli 1991; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 september 1995 - 1 e kamer - Voor
eitter : de h. Sace1 afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui· 
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Gerard en Simont. 
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Nr. 385 

39 KAMER- 18 september 1995 

1 o ARBEIDSONGEVAL- ALGEMEEN -
VERGOEDING- BEPALINGEN- OMZETTING 
VAN DE RENTE IN KAPITAAL -AARD VAN DIE 
BEPALINGEN. 

2° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGE
VAL- VERGOEDING- BEPALINGEN- OMZET
TING VAN DE RENTE IN KAPITAAL. 

3o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- NIEUW MID DEL- MID DEL GEGROND 
OP BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE- VER
EISTE FEITELIJKE GEGEVENS - GEMIS AAN 
VASTSTELLING- GEVOLG. 

1 o en 2° De bepalingen van de arbeids
ongevallenwetgeving die de omzetting van 
de rente in kapitaal regelen, betreffen de 
aan de getroffene verschuldigde schade
loosstelling en raken derhalve de open
bare orde (1). (Artt. 45, 45bis en 45ter 
Arbeidsongevallenwet; art. 12 wet 3 juli 
1967.) 

3° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat, oak al is het gegrond op 
een wetsbepaling die de openbare orde 
raakt, niet aan de feitenrechter is voor
gelegd en waarover deze evenmin op ei
gen initiatief heeft beslist, wanneer de fei
telijke gegevens die voor de beoordeling 
ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de 
bestreden beslissing of uit stukken waarop 
het Hofvermag acht te slaan (2). (Art. 
147, tweede lid, gecoord. Gw. 17 feb. 
1994.) 

(1) Cass., 23 okt. 1989, A.R. nr. 6697 (A. C., 
1989-90, nr. 111); zie ook de verwijzingen in noot 
2 infra. 

(2) Cass., 1juni 1990,A.R. nr. 6576 (AC., 1989-
90, nr. 577); 16 maart 1992, A.R. nr. 7703 (ibid., 
1991-92, nr. 373); 1 feb. 1993, A.R. nr. 8183, en 11 
juni 1993, A.R. nr. 7976 (ibid., 1993, nrs. 70 en 
280); 7 okt. 1994, A.R. nr. C.92.8370.N (ibid., 
1994, nr. 419); zie Cass., 19 april 1991, A.R. nr. 
6713, en 14 juni 1991, A.R. nr. 7470 (ibid., 1990-
91, nrs. 435 en 532). Over het tijdstip waarop de 
omzetting van de rente in kapitaal in beginsel 
mogelijk is, zie Cass., 22 mei 1974 (ibid., 1055), 
redengeving, inz. blz. 1057. 

("VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN SE
CUREX" GEMEENSCHAPPELIJKE KAS T. CARRIZO

JURADO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0002.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1994 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149, het vroegere artikel 97, van de 
Grondwet, 24, tweede lid, 45, 45bis, 45ter 
voor zoveel nodig, en 72 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
waarvan het artikel'45 is gewijzigd bij het 
koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 
1984 en, voor zoveel nodig, bij de wet van 
1 augustus 1985 en bij het koninklijk be
sluit nr. 530 van 31 maart 1987, en waar
van de artikelen 45bis en 45ter zijn gewij
zigd bij hetzelfde koninklijk besluit van 31 
maart 1987, 

doordat het arrest, zonder rekening te 
houden met de herzieningstermijn, be
slist "dat niets zich ertegen verzet dat een 
derde van de rente als kapitaal wordt uit
betaald, zoals door (verweerder) is geeist", 
en "zegt dat (eiseres) het overeenkomstig de 
wet berekende derde van de rente als ka
pitaal moet uitbetalen", 

terwijl, eerste onderdeel, de vordering tot 
uitbetaling van het derde van de rente als 
kapitaal, ingevolge de gecombineerde wer
king van de in de aanhef van het middel 
vermelde bepalingen van de Arbeids
ongevallenwet, pas na het verstrijken van 
de herzieningstermijn kan worden toege
wezen of althans pas op dat tijdstip kan lei
den tot een veroordeling tot betaling hie et 
nunc; het verschuldigde bedrag v66r die 
vervaldag onmogelijk correct kan worden 
berekend, daar aanpassingen in beide rich
tingen mogelijk zijn; de aangevoerde be
palingen de openbare orde raken en door de 
rechter ambtshalve moeten worden toege
past; het arrest bijgevolg, nu het de vor
dering van verweerder tot uitbetaling van 
een derde van de rente als kapitaal ont
vanl)elijk verklaart, althans nalaat de ver
plicliting van eiseres om het derde als ka
pitaal uit te betalen pas bij het verstrijken 
van de herzieningstermijn te doen ingaan, 
of, eventueel, nalaat vast te stellen dat die 
termijn verstreken is, de wetsbepalingen 
die de mogelijkheid invoeren om een derde 
van de rente als kapitaal uit te betalen 
schendt (schending van aile, in de aanhef 
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van het middel aangegeven bepalingen van 
de Arbeidsongevallenwet); 

tweede onderdeel, het dictum waarin 
wordt beslist "dat (eiseres) het derde van de 
overeenkomstig de wet berekende rente als 
kapitaal moet uitbetalen" dubbelzinnig is, 
daar hieruit niet kan worden opgemaakt of 
het arrest een veroordeling uitspreekt om 
het met het derde van de rente overeen
komende bedrag hie et nunc als kapitaal te 
betalen dan wel pas op een latere datum 
wanneer de berekening van het "overeen
komstig de wet" verschuldigde bedrag mo
gelijk zal zijn; het arrest weliswaar wet
tig kan zijn in de tweede, hierboven 
gesuggereerde uitlegging, maar onwettig is 
in de eerste, meer bepaald in de uitleg
ging volgens welke het arrest eiseres ver
oordeelt om het met het derde van de rente 
overeenkomende bedrag hie et nunc als ka
pitaal uit te betalen; het arrest bijgevolg 
wegens die dubbelzinnigheid niet overeen
komstig de Grondwet met redenen is om
kleed (schending van artikel149, vroeger 
artikel 97, van de Grondwet) : 

Over het door verweerder aange
voerde middel van niet-ontvan
kelijkheid volgens hetwelk de feite
lijke gegevens, die nodig zijn voor de 
beoordeling van het middel, niet blij
ken uit het bestreden arrest of uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan: 

Overwegende dat het middel aan
voert dat de vordering die ertoe strekt 
het derde van de rente als kapitaal uit 
te betalen pas na het verstrijken van 
de herzieningstermijn kan worden toe
gewezen of gegrond verklaard; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat "niets zich ertegen verzet dat het 
derde van de rente als kapitaal wordt 
uitbetaald, zoals door (verweerder) is 
geeist", zonder zich uit te spreken over 
de datum waarop de herzieningster
mijn verstrijkt; dat de partijen dien
aangaande geen conclusie hebben ge
nomen voor het arbeidshof; 

Dat het onderzoek van het middel 
het Hof verplicht tot een onderzoek 
van feiten, waarvoor het niet bevoegd 
is; dat de omstandigheid dat de toe
passelijke wetsbepalingen de open
bare orde raken, wat dat betreft, geen 
gevolgen kan hebben; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

Overwegende dat, ten gevolge van 
de verwerping van de voorziening, de 
vordering tot bindendverklaring van 
het arrest geen belang meer heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

18 september 1995 - a• kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en De Bruyn. 

Nr. 386 

a• KAMER - 18 september 1995 

1 o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN- BE
STREDEN BESLISSING- VERSCHRIJVING
VERBETERING- BEVOEGDHEID VAN RET HOF. 

zo CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- FEITELIJKE GRONDSLAG- BESTRE
DEN BESLISSING - VERSCHRIJVING. 

ao WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- NA
TIONALE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE- AD
MINISTRATIEF BEROEP - ONVRIJWILLIG 
DEELTIJDSE WERKNEMER- LAGE SCHOLING 
- SCHOLING- BEGRIP. 

4 ° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- NA
TIONALE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE -AD
MINISTRATIEF BEROEP - ONVRIJWILLIG 
DEELTIJDSE WERKNEMER- LAGE SCHOLING 
- SCHOLING- BEGRIP- WERK- ARBEIDS
MARKT. 

1 o Bij de beoordeling van een cassatie
middel is het Hof bevoegd om een ver
schrijving in de bestreden beslissing te 
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verbeteren, wanneer zij duidelijk blijkt uit 
de context (1). 

2° Feitelijke grondslag mist het middel dat 
gegrond is op een verschrijving in de be
streden beslissing, die door het Hof wordt 
verbeterd (2). 

3° en 4° De scholing, in de zin van art. 82, 
§ 2, vijfde lid, 3°, Werkloosheidsbesluit 
1991, kan worden beoordeeld inzonder
heid op grond van de normale mogelijk
heden om werk te vinden op de arbeids
markt (3). (Art. 82, § 2, vijfde lid, 3°, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

(R.V.A. T. NEYKEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0013.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 82, § 2, inzonderheid eerste en vijfde lid, 
van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 22 juni 1992 en v66r de 
wijzigingen bij de koninklijke besluiten van 
5 augustus 1992 en 14 september 1992 en, 
voor zoveel nodig, van artikel 82, § 2, in
zonderheid eerste en vijfde lid, van ge
noemd koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991, gewijzigd bij de koninklijke 
besluiten van 22 juni 1992, 5 augustus 
1992 en 14 september 1992, en van arti
kel149 van de op 17 februari 1994 gecoor
dineerde Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, verweersters rechts
vordering gegrond verklaart; zegt dat de 
administratieve beslissing die wegens lang
durige werkloosheid verweersters recht op 
werkloosheidsuitkering vanaf 1 januari 
1993 schorst nietig en zonder gevolg is en 
zegt dat zij vanaf 1 januari 1993 aanspraak 

(1) Cass., 4 jan. 1979 (A. C., 1978-79, 498); zie 
Cass., 8 jan. 1981, A.R. nr. 6240 (ibid., 1980-
81, nr. 265). 

(2) Cass., 4 jan. 1979 (A. C., 1978-79, 498). 

(3) Zie de op dat punt gedeeltelijk anders
luidende concl. van het O.M. in Bull. en Pas., 
1995, I, nr. 386. 

kan maken op werkloosheidsuitkering, op 
grond dat "(verweerster), onder aanvoe
ring van haar laag scholingsniveau meende 
aanspraak te kunnen maken op toepas
sing van de bepalingen van artikel 82, § 2, 
vijfde lid van het koninklijk besluit van 25 
november 1991" en dat de nationale ad
ministratieve Commissie - die bij beslis
sing van 5 februari 1993 verweersters be
roep tegen de verwittiging die haar op 27 
juli 1992 was toegestuurd, ongegrond had 
verklaard -, "het geval aileen heeft on
derzocht uit de invalshoek van de verrichte 
uitzonderlijke en ononderbroken inspan
ningen om werk te vinden" zonder te ver
wijzen "naar het probleem van de even
tuele toepassing van voormeld artikel 82, 
§ 2, vijfde lid", evenals op grond van devol
gende redenen: "(eiser) oefent kritiek op 
het aanhangige vonnis, hoofdzakelijk op 
grond dat (verweerster) niet aantoonde dat 
zij een beperkte arbeidsgeschiktheid had, 
wat zij overigens nooit heeft beweerd, of dat 
zij laaggeschoold was; artikel 82, § 2, 2°, 
vijfde lid, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 bepaalt dat het admini
stratiefberoep van de werkloze voor dena
tionale administratieve Commissie even
eens ambtshalve gegrond wordt verklaard 
indien de onvrijwillig deeltijdse werkne
mer gedurende het volledig jaar vooraf
gaande aan de dag van de ontvangst van de 
verwittiging gelijktijdig de volgende voor
waarden vervult : 1° een wekelijkse arbeids
duur hebben die normaal gemiddeld ten 
minste de helft bedraagt van deze van de 
maatman; (. .. ); 2° tewerkgesteld zijn op da
gen en uren die van week tot week ver
schillen; (. .. ); 3° een beperkte arbeids
geschiktheid hebben oflaag geschoold zijn : 
(verweerster) voert geenszins aan dat zij 
een beperkte arbeidsgeschiktheid heeft; zij 
betoogt daarentegen dat zij laag geschoold 
is, wat inderdaad het gevallijkt te zijn nu 
haar opleiding op 26 juni 1981 (. .. ) een ge
tuigschrift van hoger secundair onder
wijs, afdeling 'Toegepaste Kunst' heeft op
geleverd en een getuigschrift van dezelfde 
dag dat toegang verleent tot het hoger on
derwijs; de eerste rechters ( ... ) terecht heb
ben geoordeeld dat die opleiding een zeer 
beperkte scholing opleverde; de scholing 
van een werkloze vanzelfsprekend (. .. ) niet 
aileen op grond van het behaalde diploma 
kan worden beoordeeld, als die opleiding op 
zichzelf geen normale mogelijkheden in
houdt om werk te vinden gelet op de ken
merken ervan en op de mogelijkheden van 
de arbeidsmarkt; de opleiding in het ka
der van de artistieke humaniora te dezen 
zeer weinig tewerkstellingsmogelijkheden 
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'oplevert, en de eerste rechters in die op
tiek terecht hebben kunnen oordelen dat 
(verweerster) laag geschoold was in de zin 
van voornoemd artikel 82, § 2, 2"", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 82, § 2, 
(zoals het in het middel is aangewezen) van 
het koninklijk besluit van 25 november 
1991 geen lid met nummer "2" bevat en ar
tikel 82 § 2 eerste lid, 2", van genoemd ko
ninklijk be'sluit geen vijfde lid bevat ~n 
niets te maken heeft met de gegrondhe1d 
van het beroep van een werkloze weg~ns 
zijn beperkte scholing, maar betrekkmg 
heeft op het geval van een beroep dat. ge
grond is wegens een beper~te arbe~ds
geschiktheid of een gedeeltehJke arb~Ids
geschiktheid gekenmerk~ door een hcha
melijke of m_enta~e gesch1kt.~e1d lager dan 
de gewoonliJke e1sen van ZlJn beroep; het 
arrest bijgevolg, door te zeggen dat ge
noemd artikel 82, § 2, "2", vijfde lid" be
paalt dat het administratiefberoep van de 
werkloze eveneens ambtshalve gegrond 
wordt verklaard indien de onvrijwillig deel
tijdse werknemer gedurende het volledig 
jaar voorafgaand aan de dag van de ont
vangst van de verwittiging gelijktijdig de 
drie opgesomde voorwaarden vervult en, 
door te beslissen dat "de eerste rechters ten 
deze terecht hebben kunnen oordelen dat 
verweerster slechts een lage scholing had 
genoten in de zin van voomoemd artikel 82, 
§ 2, 2"", genoemd a~ik~l 82, § 2, en inzon
derheid het eerste lid, 2 schendt (zoals dat 
artikelluidde na de wijziging bij het ko
ninklijk besluit van 2~ j~ 1992 e~ v66r de 
wijzigingen bij de koninkliJke beslrnten van 
5 augustus 1992 en 14 september 1992, 
evenals voor zoveel nodig, zoals het luidde 
na de w'ijzigingen bij de genoemd~ ko~ink
lijke besluiten); het arrest bov~ndien, m ~~ 
onderstelling dat het heeft w1llen verwiJ
zen naar artikel 82, § 2, eerste lid, "2"" van 
het koninklijk besluit van 25 november 
1991, niet zonder tegenstrijdigheid, na in 
zijn eerste motieven te hebben vastge
steld dat verweerster nooit heeft beweerd 
dat zij een beperkte arbeidsver~?gen had 
en geenszins aanvoerde dat ZIJ een be
perkte arbeidsgeschiktheid had, in een vol
gend motief kon beslissen dat verweersters 
rechtsvordering gegrond was op grond van 
artikel 82, § 1, 2" (lees: § 2, 2"), dat pre
cies betrekking heeft op het geval van een 
beroep dat gegrond is op een beperkte of g~
deeltelijke arbeidsgeschiktheid; daarmt 
volgt dat het arrest niet re&elmatig me~ re
denen is omkleed (schendmg van artikel 
149 van de op 17 februari 1994 gecotirdi
neerde Grondwet), noch naar recht ver-

antwoord (schending van het in het mid
del aangewezen artikel 82, § 1, 2"); 

tweede onderdeel, in de onderstelling dat 
het arrest ten gevolge van een verschrij
ving in bepaalde motieven heeft verwe
zen naar artikel "82, § 2, 2", vijfde lid" of 
naar artikel"82, § 2, 2"" van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 en dat 
moet worden gelezen "artikel82, § 2, vijfde 
lid" van genoemd koninklijk besluit, de 
"scholing" in de zin van laatstgenoemde b~
paling verwijst naar de bijzondere oplei
ding en de geschikthei~ van de werkn~
mer wegens en alleen rut hoof~e van d~e 
bijzondere oplei~g; de beoord~linp- van die 
scholing of van d1e 1age scholmg' van een 
werkloze daarentegen geen verband houdt 
met de normale mogelijkheden om werk ~ 
vinden op de arbeidsmarkt; het arrest, biJ
gevolg nu het verweersters scholing niet ai
leen b~oordeelt op grond van de opleiding 
die zij door haar studies had genoten maar 
eveneens op grond van de normal~ moge
lijkheden om werk te vinden rekenmg ~ou
dend met de mogelijkheden van de arbmds
markt, om daaruit af te leiden dat ten deze 
verweersters opleiding besloten m~t een ge
tuigschrift van hoger secunda1r onder
wijs, afdeling Thegepaste Kunst, en met een 
diploma dat toegang verleent tot h.~t ho
ger onderwijs "zeer w~inig ;,nogehJkh~
den biedt om werk te vmden , het begr1p 
scholing in de zin van dat artikel miskent 
en zijn bekritiseerde beslissingen niet naar 
recht verantwoordt (schending van arti
kel 82 § 2, eerste lid- zoals dat lid was 
opgest~ld v66r de wijziging bij het konink
lijk besluit van 14 septem~er 1992 - en 
vijfde lid van het in het m1ddel aangewe
zen koninklijk besluit van 25 november 
1991 en voor zoveel nodig, van genoemd 
artikel S2, § 2, eerste lid, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 14 september 1992): 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Ov~rwegende dat uit de motivering 

van het arrest blijkt dat het arbeids
hof ten gevolge van een duidelijke ve~
schrijving heeft verwezen naar arb
kel 82, § 2, 2", vijfde lid, e~ n3:~r 
artikel 82, § 2, 2", van het konmkh~k 
besluit van 25 november 1991 m 
plaats van naar artik~l 82!. § 2, vijf~e 
lid, van genoemd konmkhJk beslm~; 
dat zij immers laatstge~oemd a.~h
kel tweemaal uitdrukkehJk aanWIJSt; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat betreft het tweede onderdeel: 
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Overwegende dat artikel 82, § 2, 
vijfde lid, van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering bepaalt 
dat het administratief beroep van de · 
werkloze, tegen de kennisgeving door 
de directeur van het werkloosheids
bureau van de schorsing van het recht 
op werkloosheidsuitkering, ambts
halve gegrond wordt verklaard in
dien de onvrijwillig deeltijdse werk
nemer gedurende het volledig jaar 
voorafgaande aan de dag van de ont
vangst van de verwittiging gelijktij
dig de opgesomde voorwaarden ver
vult, en dus ook de onder 3" gestelde 
voorwaarde een beperkte arbeids
geschiktheid hebben of laag geschoold 
zijn; 

Overwegende dat de scholing, in de 
zin van die bepaling, in tegenstelling 
tot hetgeen in het onderdeel wordt 
aangevoerd, kan worden beoordeeld in
zonderheid op grond van de normale 
mogelijkheden om werk te vinden op 
de arbeidsmarkt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

18 september 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden - Gedeel
telijk andersluidende conclusie (4) van de 

(4) Het O.M. concludeerde tot vernietiging op 
grand van het tweede onderdeel van het enig mid
del. Het oordeelde dat het eerste onderdeel van 
het enig middel feitelijke grondslag miste, maar 
dat het tweede onderdeel gegrond was (zie concl. 
O.M. bij het geannoteerde arrest in Bull. en Pas., 
1995, I, nr. 386). Het O.M. was van oordeel dat 
onder scholing, in de zin van art. 82, § 2, vijfde 
lid, 3°, Werkloosheidsbesluit 1991, werd ver
staan de graad van beroepsbekwaamheid van een 
onvrijwillig deeltijdse werknemer om een bezol
digde werkzaamheid uit te oefenen, waarbij in de 
regel rekening wordt gehouden met zijn studie
niveau, het niveau van de eventuele bijzondere 
beroepsvorming van die persoon, de beroeps
ervaring van die werknemer en zijn geschikt
heid om de verantwoordelijkheden uit te oefe
nen die samenhangen met voornoemde elementen 
of met een daarvan. Het O.M. was van oordeel 
dat de beoordeling van die scholing, in de zin van 

h. Leclercq, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Simont. 

Nr. 387 

3e KAMER - 18 september 1995 

1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZE
KERING- VERSTREKKINGEN- RECHTSVOR
DERING TOT BETALING - VERJARING -
OPENBARE ORDE. 

2° OPENBARE ORDE - ZIEKTE- EN 
INV ALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOS
TENVERZEKERING - VERSTREKKINGEN -
RECHTSVORDERING TOT BETALING- VERJA
RING. 

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN- OPENBARE ORDE- ZIEKTE- EN 
INV ALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOS
TENVERZEKERING - VERSTREKKINGEN 
RECHTSVORDERING TOT BETALING. 

4 ° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN -PROCEDURE IN CASSATIE - ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTE
KOSTENVERZEKERING- VERSTREKKINGEN
RECHTEN - BETWISTING- VERZEKERINGSIN
STELLING- CASSATIEBEROEP- ZORGVER
STREKKER 

1 o, 2° en 3 o De bepaling inzake verjaring 
van de rechtsvordering tot betaling van 

voornoemd art. 82, § 2, vijfde lid, 3°, niet mocht 
worden verbonden met de mogelijkbeden als dus
danig van de onvrijwillig deeltijdse werknemer 
om werk te vinden op de arbeidsmarkt. Het ge
annoteerde arrest beslist dat "scholing", in de zin 
van die bepaling, inzonderheid kan worden be
oordeeld op grand van de normale mogelijkhe
den om werk te vinden op de arbeidsmarkt. In te
genstelling tot het O.M. voert het geannoteerde 
arrest dus in de omschrijving van scholing het 
element, als dusdanig, in van de normale moge
lijkbeden om werk te vinden op de arbeidsmarkt. 
Aangezien het geannoteerde arrest evenwel aan 
dat beoordelingscriterium het bijwoord "inzon
derheid" doet voorafgaan, volgt daaruit niet dat 
het Hof de door het O.M. voorgestelde en boven
vermelde andere elementen afwijst. In werke
lijkbeid doet het geannoteerde arrest over die ele
menten geen uitspraak. 
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verstrekkingen van de ziektekostenverze
kering raakt de openbare orde (1). [Art. 
106, § 1, eerste lid, 3°, tweede en derde 
lid, tweede zin, Z.I.V.-wet (2).] 

4 o Wanneer het Hof een beslissing inzake de 
rechten op de verstrekking van de ziek
tekostenverzekering, op het cassatieberoep 
van de verzekeringsinstelling tegen de 
zorgverstrekker, vernietigt, houdt het de 
kosten van het cassatiegeding aan. [Art. 
1111, derde lid, Ger.W. (3).] 

(N.V:S.M. T. LIERNEUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0017.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1147, 1148, 2242 tot 2259 van het 
Burgerlijk Wetboek, 34quater, 106, § 1, in
zonderheid eerste lid, 3°, tweede en derde 
lid (als gewijzigd bij de wet van 7 juli 1976), 
vierde lid van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een rege
lllJ.g voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, v6qr hun coiirdinatie bij het 
koninklijk besluit van 14 juli 1994, en 149 
van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde 
Grondwet, en miskenning van algemeen be
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
een beslissing dd. 27 mei 1987 van de be
perkte kamer van het comite van de dienst 
voor geneeskundige controle van het 
R.I.Z.I.V. de verschillende grieven ten laste 
van verweerster bewezen heeft verklaard 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1993, A.R. nr. S.93.0007.F 
(A. C., 1993, nr. 426); "L'indu dans le droit de la 
securite sociale", plechtige openingsrede van J. 
Leclercq, proc.-gen. bij het Hofvan Beroep te Ber
gen, uitgesproken op de algemene zitting van het 
Arbeidshofte Bergen op 2 sept. 1976, nrs. 64 en 
66. 

(2) Art. 106, § 1, derde lid, tweede zin, in de 
versie na de wet van 7 juli 1976. Zie ook art. 174, 
eerste lid, 3°, tweede lid en derde lid, Z.I.V.-wet 
1994 (B.S., 27 aug. 1994, blz. 21634). 

(3) Zie ook artt. 580, 1o en 2°, 1017, tweede lid, 
Ger.W. In de zin van art. 1017, tweede lid, Ger.W. 
is verweerster, zorgverstrekker, geen gerech
tigde van de in art. 580 van dat wetboek be
paalde wetten en reglementen. 

die betrekking hebben op getuigschriften 
betre:ffende niet verleende verstrekkin
gen, op verstrekkingen die niet overeen
stemmen met de nomenclatuur van de ge
neeskundige verstrekkingen, op de ver
strekkingen die onder een onjuist 
codenummer zijn vermeld en op onver
schuldigde verplaatsingsonkosten, dat ver
weerster ten gevolge van die beslissing is 
aangemaand het onverschuldigd betaalde 
ten belope van een totaal bedrag van 
101.457 frank aan eiser terug te betalen, 
dat verweerster 26.068 frank van dat be
drag heeft terugbetaald, dat zij verbeterde 
getuigschriften voor verstrekte hulp voor 
18.693 frank en 63.872 frank heeft uitge
reikt, voor welke bedragen zij bij conclu
sie van 12 september 1989 (voor 18.693 
frank) en vervolgens bij latere aanvul
lende conclusie (voor 63.872 frank), dus 
voor een tbtaal bedrag van 82.565 frank, de 
veroordeling heeft gevraagd, en vervol
gens die vorderingen ontvankelijk en ge
grond verklaart en beslist dat, na schuld
vergelijking van de verschuldigde en 
betaalde sommen, eiser aan verweerster 
een bedrag van 7.176 frank moet beta
len, hoofdzakelijk op grond dat "hoewel ar
tikel 106, 3°, van de wet van 9 augustus 
1963 bepaalt dat de vordering tot beta
ling van geneeskundige verstrekkingen 
twee jaar na het einde van de maand 
waarin de verzorging is verstrekt, ver
jaart of deze prestaties aldan niet betaald 
werden via de derde-betalersregeling, het 
betoog van (eiser) toch eraan voorbijgaat 
dat de betaling van die geleverde verstrek
kingen tijdig door (verweerster) werd ge
vorderd en verkregen, ook al werd voor de 
vermelding van die verstrekkingen een on
juiste code van de nomenclatuur van de ge
neeskundige verstrekkingen gebruikt, en, 
eveneens, dat het onverschuldigd karak
ter van de betalingen die op grond van die 
getuigschriften zijn verkregen uiteinde
lijk is vastgelegd door de beslissing met 
kracht van gewijsde van de beperkte ka
mer van de dienst voor geneeskundige con
trole van het R.I.Z.I.V. in die omstandig
heid lijkt het op zijn minst onbillijk 
(verweerster) voorgoed elke mogelijkheid te 
ontzeggen om de betaling te verkrijgen van 
verstrekkingen waarvan niet wordt be
twist dat zij werkelijk zijn geleverd, ai
leen op grond dat de vordering tot beta
ling op grond van de verbeterde 
getuigschriften niet zou zijn gebeurd bin
nen de termijn van twee jaar na het einde 
van de maand waarin de verzorging is ver
strekt; daaraan kan nog worden toege
voegd dat, zowel in rechte als in feite, het 
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instellen van een nieuwe vordering tot be
taling op grond van de verbeterde getuig
scliriften pas mogelijk was vanaf het tijd
stip waarop het onverschuldigd karakter 
van de betaling van zijn verstrekkingen 
aan (verweerster) definitief was vastge
legd door de beslissing van de beperkte ka
mer'', 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van ar
tikel106, § 1, eerste lid, 3•, van de wet van 
9 augustus 1963 de vordering tot beta
ling van geneeskundige verstrekkingen 
twee jaar na het einde van de maand 
waarin de verzorging is verstrekt, ver
jaart of deze prestaties al dan niet betaald 
werden via de derde-betalersregeling; in
gevolge het tweede lid van datzelfde arti
kel van die ve:tjaring niet mag worden af
geweken zodat zij van openbare orde is; de 
rechter bijgevolg toepassing moet maken 
van die bepaling zelfs als zij volgens hem 
onbillijk is; het arrest, dat uit billijkheids
overwegingen weigert na te gaan of ver
weersters tegenvorderingen tot betaling van 
de verbeterde getuigschriften zijn inge
steld binnen de termijn van twee jaar na 
het einde van de maand waarin de verzor
ging werd verstrekt, bijgevolg genoemd ar
tikel 106, § 1, eerste .lid, 3·, schendt; 

tweede onderdeel, de wetgever bij de wet 
van 7 juli 1976 tot wijziging van artikel 
106, § 1, derde lid, van de wet van 9 au
gustus 1963 aileen een specifiek vertrek
punt heeft ingesteld van de ve:tjaringster
mijn, wanneer de onregelmatigheden die tot 
de onverschuldigde betaling hebben ge
leid aan een beperkte kamer van het co
mite van de dienst voor geneeskundige con
trole van het R.I.Z.I.V. zijn voorgelegd, ten 
voordele van de verzekeringsinstelling en 
niet ten voordele van de verstrekker van de 
gezondbeidszorg; daaruit volgt dat het ver
trekpunt van diens rechtsvordering tot be
taling van de kosten van geneeskundige 
verzorging het einde is van de maand 
waarin de verzorging is verstrekt, onge
acht of de onregelmatigheden die t0t de on
verschuldigde betaling hebben geleid aan 
een beperkte kamer van het comite van de 
dienst van geneeskundige controle van het 
R.I.Z.I.V. zijn voorgelegd; het arrest, als het 
artikel106, § 1, derde lid, van de wet van 
9 augustus 1963 naar analogie op de 
rechtsvordering van de zorgverstrekker toe
past, die bepaling schendt, en eveneens, 
door de toepassing ervan te weigeren, ar
tikel 106, § 1, eerste lid, 3• van dezelfde 
wet; 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel 106, § 1, 
eerste lid, 3·, van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, bepaalt dat 
de vordering tot betaling van genees
kundige verstrekkingen twee jaar na 
het einde van de maand waarin de 
verzorging is verstrekt, verjaart, of 
deze prestaties al dan niet betaald 
werden via de derde-betalersregeling; 

Dat die bepaling van openbare orde 
is ingevolge het tweede lid van het
zelfde artikel dat bepaalt dat van die 
verjaring niet mag worden afgewe
ken; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen dat "het op zijn minst on
billijk lijkt (verweerster) voorgoed elke 
mogelijkheid te ontzeggen om de be
taling te verkrijgen van verstrekkin
gen waarvan niet wordt betwist dat zij 
werkelijk zijn geleverd, aileen op grond 
dat de vordering tot betaling op grond 
van de verbeterde getuigschriften niet 
zou zijn gebeurd binnen de termijn 
van twee jaar na het einde van de 
maand waarin de verzorging is ver
strekt", zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, zoals reeds is ge
zegd, de bij artikel 106, § 1, eerste lid, 
3°, bepaalde termijn van tweejaar be
gint te lopen vanaf het einde van de 
maand waarin de verzorging is ver
strekt; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen dat "zowel in rechte als in 
feite, het instellen van een nieuwe vor
dering tot betaling op grond van de 
verbeterde getuigschriften pas moge
lijk was vanaf het tijdstip waarop het 
onverschuldigd karakter van de beta
ling van zijn verstrekkingen aan (ver
weerster) definitief was vastgelegd 
door de beslissing van de beperkte ka
mer", die wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, en zonder de ove
rige onderdelen van het eerste mid
del en het tweede middel te moeten 
onderzoeken die tot geen ruimere ver
nietiging kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het ver
weersters tegenvordering gegrond ver
klaart, eiser tot betaling van 7.176 
frank veroordeelt en uitspraak doet 
over de kosten; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

18 september 1995 - 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 388 

2e KAMER- 19 september 1995 

1 o MISDRIJF- DEELNEMING- VOORWAARr 

DEN. 

2° VALSHEID EN GEBRillK VAN VALSE 
STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIFTE

BE GRIP. 

1 o Om een beklaagde als mededader van of 
medeplichtige aan een misdrijf te veroor
delen, is niet vereist dat alle bestandde
len van het misdrijf in de deelnemings
handelingen begrepen zijn; voldoende is 
dat wordt vastgesteld dat de deelnemer 
wetens en willens aan de uitvoering van 
het misdrijf heeft meegewerkt op een van 
de wijzen bepaald in de artt. 66, tweede 
en derde lid, of 67 van het Strafwetboek 
(1). 

2° Er kan geen sprake zijn van valsheid in 
geschrifte, wanneer het geschrift - bij-

(1) Cass., 15 mei 1985, A.R. nr. 4247 (A. C., 
1984-85, nr. 554). 

voorbeeld een factuur - slechts bewijs
waarde heeft na aanvaarding ervan door 
de geadresseerde. Er kan wel sprake zijn 
van valsheid in geschrifte, wanneer con
trole van de in het geschrift - bijvoor
beeld een ongevalsaangifte - voorko
mende vermeldingen door de geadres
seerde onmogelijk is of die controle door 
toedoen van de uitreiker onmogelijk werd 
gemaakt (2). (Artt. 193 en 196 Sw.) 

(VANOPPEN T. GAN BELGIUM N.V:) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0377.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1994 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de straf
vordering tegen eiser : 

1. Wat notitienummer 201704/90 be
treft: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat om een beklaagde 

te veroordelen als mededader of me
deplichtige aan oplichting het niet is 
vereist dat alle bestanddelen van het 
misdrijf begrepen zijn in de 
deelnemingshandelingen; dat het vol
doende is dat vaststaat dat een da
der de oplichting heeft. gepleegd en dat 
de mededader of medeplichtige we
tens en willens aan de uitvoering er
van heeft meegewerkt op een van de 
wijzen bepaald in de artikelen 66, 
tweede en derde lid, en 67 van het 
StrafWetboek; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser schuldig verklaren wegens deel
neming aan in de bewoordingen van 
de wet gestelde oplichting "door het la
ten uitbetalen van gewaarborgde 
cheques ten nadele van de navolgende 
financiEHe instellingen te weten ( ... ) Fa
mibank ( ... ) B.B.L. ( ... ) Kredietbank 

(2) Cass., 18juni 1985,A.R. nr. 9287 (A.C., 
1984-85, nr. 633, met voetnoot). 
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( ... )"; dat de appelrechters eiser schul
dig verklaren omdat hij de door een 
medebeklaagde uitgeschreven cheques 
zonder dekking is gaan innen in de 
wetenschap onder meer "dat 1" de 
cheques op het ogenblik van de af
gifte aan de financiele instelling zon
der dekking waren, 2. de trekker to
taal insolvabel was( ... )", en dit tegen 
een vergoeding van 200 frank per che
que, uit welke laatste omstandigheid 
zij afl.eiden "dat de vergoeding die (ei
ser) per cheque ontving ten overvlo
ede het bedrieglijk karakter van de 
hele operatie bewijst"; 

Dat de appelrechters hiermee vast
stellen dat eiser bewuste, opzette
lijke en onontbeerlijke hulp aan de uit
voering van de <;>plichting heeft 
verschaft; dat zij aldus de beslissing 
regelmatig met redenen omkleden en 
naar recht veraritwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel niet 

preciseert waarin het arrest artikel 
195 van het Wetboek van Strafvorde
ring schendt; 

Overwegende dat de appelrechters 
na de considerans "dat het instellen 
van de strafvordering wegens het wan
bedrijfvan oplichting niet athangt van 
een klacht van de benadeelde ( ... )en 
de afwezigheid van een burgerlijke 
partij ter terechtzitting dan ook zon
der belang is", met de consideransen 
onderaan de zevende en bovenaan de 
achtste bladzijde van het arrest, de fei
telijke gegevens waarop zij hun be
slissing dat eiser als deelnemer we
tens en willens aan de uitvoering van 
de door zijn medebeklaagde gepleegde 
oplichting van financiele instellin
gen heeft meegewerkt, laten steu
nen, vermelden, zodoende eisers ver
weer en onder meer de aanvoering dat 
"aileen reeds het feit dater zich noch 
voor de eerste rechter uiteraard ook 
niet voor het hof(van beroep) een van 
de gedupeerde financiele instellin
gen burgerlijke partij stelde tegen 
(hem) is tach reeds een duidelijke aan-

wijzing, om niet te zeggen bewijs van 
onschuld; als er sprake is van oplich
ting in hoofde van (eiser) moet er tach 
iemand opgelicht zijn ( ... )", verwer
pen, hierdoor zijn conclusie beantwoor
den, en hun beslissing regelmatig met 
redenen omkleden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

2. Wat notitienummer 21/441/91 be
treft: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat voor het bestaan 

van de valsheid in geschrifte en ge
bruik omschreven in de artikelen 193, 
196, 197, 213 en 214 van het Strafwet
boek is vereist, eensdeels, dat het ge
schrift enigermate tot bewijs strekt 
van datgene wat erin is opgenomen en 
vastgesteld, zodat het zich aan de 
openbare trouw opdringt, dit wil zeg
gen dat de overheid of particulieren die 
ervan kennis nemen of aan wie het 
wordt voorgelegd, kunnen overtuigd 
worden van de waarachtigheid van de 
akte of het juridisch feit in het ge
schrift vastgelegd ofkunnen gerech
tigd zijn daaraan geloofte hechten, an
derdeels, dat door het met bedri~glijk 
opzet of met het oogmerk om te scha
den, verdraaien van de waarheid op 
een bij de wet bepaalde wijze een na
deel kan worden berokkend; dat niet 
is vereist dat het geschrift bewijs
waarde zou hebben tot het tegendeel 
noch dat de valsheid of het gebruik ef
fectief nadeel zou hebben berokkend; 

Overwegende dat geen sprake kan 
zijn van valsheid in geschrifte, wan
neer het geschrift - bijvoorbeeld een 
factuur ~ slechts bewijswaarde heeft 
na aanvaarding ervan door de geadres
seerde; dat dit evenwel niet het ge
val is wanneer controle van de in het 
geschrift voorkomende vermeldingen 
door de bestemmeling onmogelijk is of 
deze controle door toedoen van de uit
reiker onmogelijk werd gemaakt; 

Overwegende dat de appelrechters 
eerst vaststellen dat eiser een valse 
ongevalsaangifte heeft ingevuld en ver
volgens considereren : "dat de valse 
aangifte de bedoeling had en er ook in 
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slaagde, de vergoeding voor (eisers) 
schade ten onrechte ten laste te leg
gen van de B.A.-verzekeraar van de 
bestuurd.er van de snorfiets (Le Foyer), 
zij het dat de schadevergoeding in het 
kader van de RDR-conventie door zijn 
eigen B.A.-verzekeraar werd uitge
keerd (Gan); dat de betreffende 
ongevalsaangifte niet werd ·opgesteld 
en ter controle aan de verzekeraar 
werd overgemaakt, doch in de aan
gifte zelf de verantwoordelijkbeid voor 
een niet bestaand ongeval werd vast
gelegd en bovendien de verzekerings
maatschappij op de waarachtigheid 
van deze gegevens mocht betrouwen"; 

Dat de appelrechters met deze con
sideransen vaststellen, enerzijds, dat 
eiser met bedrieglijk opzet ofhet oog
merk om te schaden van een valse 
ongevalsaangifte heeft gebruik ge
maakt, anderzijds, dat het geschrift 
niet bestemd was om slechts na con
trole te worden aanvaard, maar op 
zich tot bewijs strekte; dat zij der
halve de beslissing naar recht verant
woorden; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel niet 

preciseert waarin het arrest artikel 
195 van het Wetboek van Strafvorde
ring schendt; 

Overwegende dat de appelrechters 
het geheel van feitelijke gegevens 
waarop zij eisers schuldigverklaring 
laten steunen, vermelden, meer be
paald, enerzijds, de verklaringen van 
Peter Van de Velde, Viviane Leroi, Jos 
De Troy en Edwin Metten, omtrent 
welke laatste verklaring zij conside
reren "dat ( ... ) (eiser) uit de bewoor
dingen van de verklaringen van Met
ten de verkeerde conclusie trekt, 
vermits dergelijke verhoren niet in het 
ijle worden afgenomen", anderzijds, de 
materiele vaststellingen van de ex
pertise van eisers voertuig en van de 
snorfiets; dat zij zodoende eisers ver
weer en onder meer ook de aanvoe
ring dat het volstrekt onmogelijk was 
dat Edwin Metten de verklaringen had 
afgelegd zoals ze genoteerd stonden in 
het proces-verbaal, verwerpen, hier
door zijn conclusie beantwoorden, en 

hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden; 

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 voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering van verweerster te
gen eiser: 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

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

19 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, eer
ste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Nelissen Grade; G. Fissette, Hasselt. 

Nr. 389 

2e KAMER - 20 september 1995 

1 o IDENTITEITSKAART - AFGIFTE AAN 

DE POLITIE ---'- GEEN VRIJHEIDSBEROVING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 5- ARTI
KEL 5.1- AANHOUDING- BEGRIP. 

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN - WETTIGHEID VAN 
BESLUITEN EN VERORDENINGEN -
UITVOERINGSBESLUIT VAN EEN OPGEHEVEN 
WET - VAN KRACHT BLIJVEND BESLUIT -
VOORWAARDEN. 

4 o IDENTITEITSKAART- KB. 29 JULI 1985 
-WET 19 JULI 1991- NIET OPGEHEVEN K.B .. 
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1 o en 2° Het feit dat een persoon zijn iden
titeitskaart afgeeft aan de politie wan
neer hij daartoe gevorderd wordt, is geen 
vrijheidsberoving in de zin van art. 5.1 
E. V.R,M. (1) 

3° De verordenende besluiten blijven van 
kracht zolang ze niet zijn opgeheven of ge
wijzigd; zij blijven geldig zelfs als de wet
ten die de grondslag ervan vormen niet 
Zanger bestaan (2). 

4° Het KB. van 29 juli 1985 betreffende de 
identiteitskaarten is niet opgeheven door 
de wet van 19 juli 1991 en de erin om
schreven misdrijven moeten worden ge
straft overeenkomstig die wet. 

(LAMBERT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0243.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Wat het tweede middel betreft : 
Overwegende dat ministeriele be

sluiten van kracht blijven zolang Zl:) 

niet zijn opgeheven of gewijzigd; dat zij 
blijven gelden zelfs als de wetten die 
de grondslag ervan vormen, niet lan
ger bestaan; 

Overwegende dat uit de memorie 
van toelichting bij de wet van 19 juli 
1991 blijkt dat de wetgever onder 
meer een duidelijke wettelijke grand
slag heeft willen geven aan de afgifte 
van een identiteitsbewijs en aan de 
wijze van afgifte; dat er bovendien 
strengere straffen zijn gesteld op over
treding van de bepalingen van de wet; 
dat voormelde wet bijgevolg, door de 
wet van 2 juni 1856 op te heffen, geen 
einde wilde maken aan de bestraf
fing van de in de vorige wet omschre
ven misdrijven, maar integendeel de 
bepalingen van laatstgenoemde wet 

(1) Cass., 27 feb. 1990, A.R. nr. 2840 (A. C., 
1989-90, nr. 392). 

(2) Cass., 29 okt. 1975 (A. C., 1976, 111) en noot 
1; 15 okt. 1973 (ibid., 1974, 180). 

wilde vervangen door teksten die de 
nog steeds bestaande wil van de wet
gever om die misdrijven te straffen, ri
goureuzer en systematischer tot ui
ting brachten; 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 29 juli 1985 noch uitdruk
kelijk noch stilzwijgend is opgehe
ven en dat sedert de inwerkingtreding 
van de wet van 19 juli 1991 de in dat 
besluit omschreven misdrijven over
eenkomstig laatstgenoemde wet die
nen te worden gestraft; 

Overwegende dat voornoemd ko
ninklijk besluit geen bijzondere
machtenbesluit is; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus het in het middel aange
geven beginsel niet schendt en de uit
gesproken veroordeling naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het aanvoert dat "elke overhan
diging van identiteitspapieren aan de 
politieoverheid" gelijkstaat met een 
vrijheidsberoving in de zin van arti
kel 5 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden, faalt naar 
recht; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het aanvoert dat de identiteits
controle gepaard is gegaan met een 
dergelijke vrijheidsberoving, het Hof 
ertoe zou nopen feiten na te gaan 
waarvoor het niet bevoegd is; dat het 
middel derhalve niet ontvankelijk is; 

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. 



802 HOF VAN CASSATIE Nr. 390 

20 september 1995 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Y. 
Ranscelot, Luik. 

Nr. 390 

2" KAMER- 20 september 1995 

1° TUSSENKOMST - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID IN HOGER BEROEP- REGEL NIET 

tV AN OPENBARE ORDE. 

2o OPENBARE ORDE - TUSSENKOMST IN 
HOGER BEROEP- NIET-ONTV ANKELIJKHEID 
NIET VAN OPENBARE ORDE. 

3o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- NIEUW MIDDEL- MIDDEL TEN BE
TOGE DAT DE TUSSENKOMST IN HOGER BE
ROEP NIET ONTVANKELIJK IS. 

1 o, 2° en 3° Nieuw en niet ontvankelijk is 
het middel dat eerst in cassatie aanvoert 
dat de tussenkomst tot het verkrijgen van 
een veroordeling niet ontvankelijk is in 
hager beroep, nu art. 812, tweede lid, 
Ger. W. de openbare orde niet raakt (1). 

(GEMEENSCHAPPELIJKMOTORWAARBORGFONDS 
T. LEXE.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0272.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 januari 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen van Anne
Christine Lex en Arnold Cleners te
gen eiser: 

(1) Cass., 2 dec. 1982, A.R. nr. 6653 (A. C., 1982-
83, nr. 204); FETTWEis, Manuel de procedure ci
vile, Fac. dr. Liege, 1987, blz. 425, nr. 601). 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen van de vere
niging zonder winstoogmerk Travail, 
Vie et Bonheur en van de Onderlinge 
Maatschappij van Openbare Bestu
ren tegen eiser : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 50, § 1 en 4, van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verze
keringsondernemingen, 812 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 19 van het konink
lijk besluit van 16 december 1981 houdende 
inwerkingstelling en uitvoering van de ar
tikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 
betre:ffende de controle der verzekerings
ondernemingen, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 6 mei 1991, 

doordat het bestreden vonnis, nate heb
ben beslist dat mevrouw Lex en de heer 
Cleners het slachto:ffer waren geweest van 
een toevallig feit waardoor zij vrijuit gin
gen, en na aan eiser akte te hebben ver
leend van diens vrijwillige tussenkomst, de 
rechtsvorderingen van de burgerlijke par
tijen Onderlinge Maatschappij van Open
bare Besturen en vereniging zonder winst
oogmerk Travail, Vie et Bonheur ontvan
kelijk en gegrond verklaart "doch enkel in 
zoverre zij tegen (eiser) gericht zijn" en hem 
veroordeelt "om aan de burgerlijke partij 
Onderlinge Maatschappij van Openbare Be
sturen het bedrag van 396.750 frank te be
talen, verhoogd met de interesten tegen de 
wettelijke rentevoet vanaf de dag van de 
uitkering tot de dag van de volledige be
taling alsook met de kosten van beide in
stanties; om aan de burgerlijke partij ver
eniging zonder winstoogmerk Travail, Vie 
et bonheur het bednig van 47.037 frank 
(57.037 frank- 10.000 frank) te betalen, 
verhoogd met de interesten tegen de wet
telijke rentevoet vanaf 13 januari 1993 tot 

. de dag van de volledige betaling alsook met 
de kosten van beide instanties", 

terwijl eiser voor de eerste maal voor de 
appelrechter vrijwillig is tussengekomen in 
de zaak; hoewel in beginsel de bepalin
gen van het Gerechtelijk Wetboek betref
fende de tussenkomst niet van toepas
sing zijn voor de strafgerechten, de 
vrijwillige of gedwongen tussenkomst van 
een derde voor de strafgerechten niette
min ontvankelijk is, wanneer een bijzon
dere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of 
wanneer die wet de strafgerechten bevoeg~ 
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maakt om bij wijze van uitzondering een 
veroordeling, een straf of een maatregel te
gen een derde uit te spreken; wanneer de 
burgerlijke vordering tot vergoeding van de 
door een motorrijtuig veroorzaakte schade 
voor de strafrechter wordt ingesteld, arti
kel 50, § 4, van de wet van 9 juli 1975 be
treffende de controle der verzekerings
ondernemingen de vrijwillige of gedwongen 
tussenkomst van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds mogelijk maakt on
der dezelfde voorwaarden als wanneer de 
vordering voor het burgerlijk gerecht wordt 
gebracht; de bepalingen van het Gerech
telijk Wetboek bijgevolg van toepassing zijn 
op de tussenkomst van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds; artikel 812 van 
het Gerechtelijk Wetboek meer in het bij
zonder bepaalt dat de tussenkomst tot het 
verkrijgen van een veroordeling niet voor 
de eerste maal kan plaatsvinden in hoger 
beroep; uit die bepaling volgt dat degene die 
voor de eerste maal tussenkomt in hoger 
beroep geen veroordeling van een van de 
gedingvoerende partijen in zijn voordeel 
kan verkrijgen en evenmin zelf kan ver
oordeeld worden jegens een van die par
tijen; het bestreden vonnis bijgevolg niet 
wettig de rechtsvorderingen van de bur
gerlijke partijen Onderlinge Maatschap
pij van Openbare Besturen en vereniging 
zonder winstoogmerk Travail, Vie et Bon
heur gegrond kon verklaren ten aanzien 
van eiser en hem veroordelen tot vergoe
ding van de door die partijen geleden 
schade: 

Overwegende dat luidens artikel 
812, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek tussenkomst tot het verkrij
gen van een veroordeling niet voor de 
eerste maal kan plaatsvinden in ho
ger beroep; dat bovengenoemde bepa
ling is ingegeven door het recht van 
verdediging en dus de openbare orde 
niet raakt; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de ver
weersters bij conclusie voor de appel
rechter gedwongen zijn tussen
gekomen tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, dat vrijwillig in 
de zaak was tussengekomen; 

Overwegende dat uit de geding
stukken niet blijkt dat eiser zich voor 
de feitenrechter heeft beroepen op de 
regel vervat in artikel 812, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening, in zo
verre zij gericht is tegen de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorderin
gen van Anne-Christine Lex en Arnold 
Cleners; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

20 september 1995 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever: de h. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 391 

2• KAMER - 20 september 1995 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- TERMIJNEN - VERLENGING 
DOOR EEN NIEUWE WET- ONMIDDELLIJKE 
TOEPASSING. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- STUITING- NIEUWE TERMIJN 
- NIEUWE WET VAN TOEPASSING. 

1 o Krachtens het beginsel volgens hetwelk 
een nieuwe wet op de verjaring van de 
strafvordering onmiddellijk van toepas
sing is, is art. 25 wet van 24 dec. 1993 
waarbij de verjaringstermijn voor wan
bedrijven op vijf jaar wordt gebracht, van 
toepassing op de rechtsvorderingen die 
v66r de datum van de inwerkingtreding 
ervan zijn ontstaan en op die datum nog 
niet verjaard waren (1). (Art. 21 V.T.Sv.) 

2° De "nieuwe termijn van gelijke duur" die 
volgens art. 22 V.T.Sv. ingaat in geval van 

(1) Cass., 9 dec. 1981, A.R. nr. 1912 (A. C., 1981-
. 82, nr. 237); J. LECLERCQ, "L'application dans le 
temps de Ia loi modifiant le delai de !'action pu
blique, R.D.P., 1981, biz. 943; G. CwssET
MARcHAL, Uapplication dans le temps des lois re
latives aux delais de prescription de !'action 
publique, Ann. Dr. Liege, 1988, biz. 373. 
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stuiting van de verjaring, doelt op de 
duur van de termijn bepaald in art. 21 
van dezelfde wet, zoals het is gewijzigd bij 
art. 25 wet van 24 dec. 1993. 

(JACQUEMIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0529.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel, in zo

verre het de schending van artikel 6 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden aanvoert zon
der te preciseren in welk opzicht die 
bepaling geschonden is, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende voor het overige dat, 
krachtens het beginsel volgens het
welk een nieuwe wet op de verjaring 
van de strafvordering onmiddellijk van 
toepassing is, artikel 25 van de wet 
van 24 december 1993 waarbij de ver
jaringstermijn voor wanbedrijven op 
vijf jaar wordt gebracht en waarbij ar
tikel 21 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering wordt 
gewijzigd, van toepassing is op de 
rechtsvorderingen die v66r de datum 
van de inwerkingtreding ervan zijn 
ontstaan en op die datum nog niet ver
jaard zijn; 

Dat de "nieuwe termijn van gelijke 
duur" die volgens artikel 22 van de 
wet van 17 april 1878 ingaat in ge
val van stuiting van de verjaring doelt 
op de duur van de termijn bepaald in 
artikel 21 van dezelfde wet, zoals het 
is gewijzigd, en niet op de duur van de 
krachtens de vorige wet toegepaste 
termijn; 

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

20 september 1995 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Th. Mi
chel, Aarlen. 

Nr. 392 

ze KAMER - 20 september 1995 

VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGE
MEEN - NIETIGHEID VAN RET BEROEPEN 
VONNIS - APPELRECHTER DIE ZIJN BESLIS
SING OP EIGEN GRONDEN STEUNT- UITWER
KINGEN. 

Wanneer de appelrechter het beroepen von
nis bevestigt doch zijn beslissing op ei
gen gronden steunt en de opsomming van 
de toepasselijke wetsbepalingen aan
vult, neemt hij de nietigheid niet over van 
het beroepen vonnis waarin sommige van 
die bepalingen ontbreken (1). (Art. 163 
Sv.) 

(L ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1029.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1995 gewezen 
door de jeugdkamer van het Hof van 
Beroep te Bergen; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het hof van be

roep zijn beslissing steunt op eigen 
gronden en de door de eerste rechter 

(1) Cass., 27 feb. 1987, A.R. nr. 5216 (A. C., 
1986-87, nr. 386) en de noot R.D. Onderhavig ar
rest doet geen uitspraak over de vraag of de artt. 
163 en 195 Sv. van toepassing zijn op de jeugd
rechtbanken die geen stra:ffen, maar maatrege
len van bewaring, opvoeding en behoeding op-
leggen. · 
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gegeven opsomming van de wetsbe
palingen aanvult met de ontbrekende 
bepalingen betreffende de aan eiser 
ten laste gelegde feiten die als mis
drijf zijn omschreven; dat het aldus 
een zelfstandige beslissing heeft ge
wezen, ook al heeft het de door de 
jeugdrechtbank bevolen maatregel be
vestigd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

20 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie vari de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 393 

1 e KAMER - 21 september 1995 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
EINDVONNIS OVER GESCHILPUNT- NIEUWE 
BESLISSING. 

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZA
KEN -ALGEMEEN- GEZAG VAN GEWIJSDE
EINDVONNIS OVER GESCHILPUNT- NIEUWE 
BESLISSING. 

· 3° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- GEZAG VAN 
GEWIJSDE- EINDVONNIS OVER GESCHILPUNT 
- NIEUWE BESLISSING. 

1 o, 2° en 3° De rechter die uitspraak doet 
over een geschilpunt dat bij hem niet meer 
aanhangig is omdat hij vroeger in de
zelfde zaak en tussen dezelfde partijen er
over uitspraak heeft gedaan, miskent niet 
het gezag van gewijsde van het vorige 
vonnis, maar doet uitspraak over een ge
schilpunt waarover hij zijn rechtsmacht 

al volledig heeft uitgeoefend (1). (Art. 19, 
eerste lid, Ger.W.) 

(BINNEMANS T. D'HAENENS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0290.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1993 door het 
Hofvan Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op het verzoekschrift tot cas
satie dat aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt; 

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

voert dat het bestreden arrest en het 
arrest van 22 juni 1992 tegenstrij
dige beslissingen inhouden over een
zelfde geschilpunt; 

Overwegende dat dergelijke aan
voering geen miskenning van bewijs
kracht inhoudt; 

Overwegende dat de rechter wan
neer hij in een vonnis uitspraak doet 
over een geschilpunt dat bij hem niet 
meer aanhangig is omdat hij reeds 
vroeger in dezelfde zaak en tussen de
zelfde partijen erover uitspraak heeft 
gedaan, daardoor niet het gezag van 
gewijsde van het vorige vonnis mis
kent, maar, in strijd met artikel19, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, uitspraak doet over een geschil
punt waarover hij zijn rechtsmacht 
volledig heeft uitgeoefend; 

Dat het onderdeel schending van het 
gezag van gewijsde van het arrest van 
22 juni 1992 aanvoert, zonder aanwij
zing van artikel19, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek als geschon
den wetsbepaling; . 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

(1) Zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. nr. 7688, en 11 
jan. 1988,A.R. nr. 7816 (A.C., 1987-88, nrs. 176 
en 287); 26 juni 1922, A.R. nr. 7861 (ibid., 1991-
92, nr. 571); A. FETTWEIS, Manuel de proc. civ. 
(1985), nrs. 356 en 371. 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

21 september 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Delahaye. 

Nr. 394 

1 e KAMER - 21 september 1995 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- RECHTSPLEGING -AMBTSHALVE 
FAILLIETVERKLARING- OPROEPING EN ON
DERZOEK- UITSPRAAK OVER FAILLISSEMENT 
- ONPARTIJDIGE RECHTER 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN -AMBTSHALVE FAIL
LIETVERKLARING- OPROEPING EN ONDER
ZOEK -UITSPRAAK OVER FAILLISSEMENT
ONPARTIJDIGE RECHTER 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.1- ONPARTIJDIGE RECHTER- AMBTS
HALVE FAILLIETVERKLARING- OPROEPING 
EN ONDERZOEK- UITSPRAAK OVER FAILLIS
SEMENT. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN- ART. 14.1- ONPARTIJ
DIGE RECHTER-AMBTSHALVE FAILLIETVER
KLARING- OPROEPING EN ONDERZOEK
UITSPRAAK OVER FAILLISSEMENT. 

1 o, 2°, 3° en 4 o De opdracht van de recht
bank van koophandel om ambtshalve 
kooplieden en handelsvennootschappen 
failliet te verklaren houdt in dat de recht
bank het initiatief mag nemen de betrok
kenen op te roe pen en zelf te onderzoe
ken of aan de vereisten voor een 
faillietverklaring is voldaan; uit de en
kele omstandigheid dat de rechter, voor
dat hij de betrokkenen oproept, gege-

vens verzamelt om uit te maken of een 
oproeping wel nodig is, kan niet wor
den afgeleid dat die rechter niet de ver
eiste onpartijdigheid aan de dag zou leg
gen om over het faillissement uitspraak 
te doen (1). (Art. 442 Faillissements
wet.) 

(SINT-TRUIDENSE VERVOERONDERNEMING DE 
BLAUWE VOGEL B.V.B.A. T. FAILLISSEMENT SINT
TRUIDENSEVERVOERONDERNEMINGDEBLAUWE 

VOGEL B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0344.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 6, lid 1, van het Eu
ropees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950, goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, en 14, lid 1, van het Internatio
naal Verdrag inzake burgertechten en po
litieke rechten, opgemaakt te New York op 
19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 
15 mei 1981, 

doordat het arrest beslist dat niet aan
getoond is dat de ambtshalve faillietver
klaring van de eiseres een inbreuk op de 
bepalingen van het Europees Verdrag over 
de rechten van de mens geweest zou zijn, 

(1) Zie Cass., 1 april1993, A.R. nr. 9396 (A. C., 
1993, nr. 172), waar werd geoordeeld dat uit de 
enkele omstandigheid dat de zaak, wegens 
derdenverzet van de gefailleerde tegen het von
nis van ambtshalve faillietverklaring, moet wor
den onderzocht door de magistraat die het 
handelsonderzoek heeft verricht en door het ge
recht dat ambtshalve uitspraak heeft gedaan en 
dat door diezelfde magistraat is voorgezeten, niet 
valt afte leiden dat de rechterlijke instantie niet 
onpartijdig zou zijn. Zie ook E.H.R.M., 26 feb. 
1993, Padovani t. Italie (Publ. Cour, serie A, vol. 
257); 24 feb. 1993, Fey t. Oostenrijk (serie A, vol. 
255); 24 aug. 1993, Nortier t. Nederland (serie A, 
vol. 267), en 22 april1994, Saraiva de Carvalho 
t. Portugal (serie A, vol. 286) : er wordt geen 
schending van art. 6.1 E.V:R.M. weerhouden wan
neer de rechter die ten gronde uitspraak doet ook 
in de fase voorafgaande aan die terechtzitting 
maatregelen heeft getroffen waarvan de beoor
deling verschilde van die welke voor zijn eind
uitspraak beslissend zijn. 
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en dat evenmin enige partijdigheid van de 
rechtbank bewezen is, op grond dat uit 
geen enkel gegeven is af te leiden dat de 
rechter die de eiseres bij brief van 31 de
cember 1990 heeft opgeroepen, in casu ef
fectiefheeft deelgenomen aan het handels
onderzoek dat tot deze oproep aanleiding 
gegeven heeft; dat hij door deze oproe
ping te verrichten geen daad heeft gesteld 
die aangemerkt kan worden als een ken
nisname van de zaak in de zin van arti
kel 292 van het Gerechtelijk Wetboek, 

terwijl de artikelen 6, lid 1, van het Eu
ropees Verdrag over de rechten van de 
mens en 14, lid 1, van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten aan eenieder het recht op de be
handeling van een zaak door een onpartij
dige rechterlijke instantie garanderen; het 
vereiste van de onpartijdigheid van de rech
ter onder meer inhoudt dat, afgezien van 
het persoonlijk gedrag van de rechter, er 
geen aanwijsbare feiten mogen zijn die 
kunnen toelaten diens onpartijdigheid in 
twijfel te trekken; zelfs de naar buiten ver
wekte schijn in dit opzicht een belang kan 
hebben; een rechter ten aanzien van wie er 
een gewettigde reden bestaat om een ge
brek aan onpartijdigheid te vrezen, der
halve niet wettig van de zaak kennis kan 
nemen; het vonnis van ambtshalve failliet
verklaring ten deze gewezen werd door een 
kamer voorgezeten door de rechter die de 
eiseres tevoren had opgeroepen om te ver
schijnen op een zitting, teneinde aldaar ge
hoord te worden omtrent haar handels
activiteiten en de financiele toestand van 
haar bedrijf; die rechter, door het feit van 
de oproeping zelf, te kennen gegeven had 
dat er redenen waren om aan te nemen dat 
de staat van faillissement bestond; die rech
ter daarbij noodzakelijk steunde op inlich
tingen die hij v66r de terechtzitting beko
men had, buiten de eiseres om, ongeacht of 
hij al dan niet effectief aan het handels
onderzoek had deelgenomen; die rechter 
zich aldus vooraf een zekere mening ge
vormd had over de financiele toestand van 
de eiseres of, minstens, gelet op het inqui
sitoir karakter van de rechtspleging, de 
schijn wekte dat hij zich zulke mening ge
vormd had; die rechter derhalve niet meer 
de nodige waarborgen inzake onpartijdig
heid hood, waarop de eiseres voor het on
derzoek van de kwestie van de ambtshalve 
faillietverklaring recht had; 

zodat het vonnis van ambtshalve fail
lietverklaring, gewezen door een kamer 
voorgezeten door de magistraat die de ei
seres voor het onderzoek van haar handels
activiteiten en haar financiele toestand had 

opgeroepen, uitgesproken werd door een 
rechterlijke instantie die niet voldeed aan 
het vereiste van onpartijdigheid; dit von
nis derhalve door een nietigheidsgebrek 
was aangetast; het arrest, door de beslis
sing tot ambtshalve faillietverklaring te be
vestigen en te oordelen dat het vonnis re
gelmatig gewezen was, de nietigheid van 
dat vonnis overneemt; het arrest derhalve 
zelfnietig is (schending van de in het mid
del aangehaalde verdragsbepalingen) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat : 1. de dienstdoende voorzit
ter van de Rechtbank van Koophan
del te Hasselt bij brief van 31 decem
ber 1990 eiseres heeft opgeroepen om 
voor de rechtbank in openba:re terecht
zitting te verschijnen teneinde er te 
worden gehoord omtrent haar handels
activiteiten en de financiele toestand 
van het bedrijf; 2. de dienstdoende 
voorzitter in zijn briefheeft vermeld op 
grond van welke gegevens beslist was 
dat de zaak voor de rechtbank zou 
worden gebracht; 3. de rechtbank, 
voorgezeten door de bedoelde magis
traat, de financiele toestand van de 
vennootschap heeft onderzocht op de 
terechtzittingen van 10 januari, 14 fe
bruari en 14 maart 1991; 4. op de zit
ting van 14 maart 1991, de rechtbank , 
van koophandel, steeds door dezelfde 
magistraat voorgezeten, ambtshalve 
heeft beslist eiseres failliet te verkla
ren; 

Overwegende dat bij het vaststel
len van zijn burgerlijke rechten en ver
plichtingen eenieder recht heeft op een 
eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie 
welke bij de wet is ingesteld; 

Dat aan de rechtbank van koophan
del door de wet de opdracht is toever
trouwd desnoods ambtshalve kooplie
den en handelsvennootschappen fail
liet te verklaren; dat die bevoegdheid 
inhoudt dat de rechtbank ook het ini
tiatief mag nemen de betrokkenen op 
te roepen en zelf te onderzoeken of aan 
de vereisten voor een faillietverkla
ring is voldaan; 
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Dat uit de enkele omstandigheid dat 
de rechter, voordat hij de betrokkene 
oproept, gegevens verzamelt om hoofd
zakelijk uit te maken of een oproe
ping wel nodig is, niet kan worden af
geleid dat die rechter niet de vereiste 
onpartijdigheid aan de dag zou leg
gen om over het faillissement uit
spraak te doen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat "uit geen enkel gegeven 
is af te leiden dat de rechter die (ei
seres) bij brief dd. 31 dec. 1990 heeft 
opgeroepen in casu effectief heeft deel
genomen aan het handelsonderzoek 
dat aanleiding heeft gegeven tot deze 
oproeping" en oordeelt dat partijdig
heid van de rechtbank te dezen niet 
bewezen is, de in het middel aange
wezen verdragsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 september 1995- 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. De Gryse, Biitzler en Gein
ger. 

Nr. 395 

1 e KAMER - 21 september 1995 

1° MINDERJARIGHEID - ONTVOOGDE 
MINDERJARIGE - LENING AANGEGAAN ZON
DER NALEVING PLEEGVORMEN- BETREKKE
LIJKE NIETIGHEID - BENADELING. 

2° LENING- ONTVOOGDE .MINDERJARIGE
LENING AANGEGAAN ZONDER NALEVING 
PLEEGVORMEN - BETREKKELIJKE NIETIG
HEID - BENADELING. 

3° VERBINTENIS - MINDERJARIGE - NIE
TIGE VERBINTENIS - BEVESTIGING NA MEER
DERJARIGHEID- KENNIS VAN REDEN VAN 
NIETIGHEID. 

4° AFSTAND VAN RECHT- MINDERJA
RIGE - NIETIGE VERBINTENIS - BEVESTI
GING NA MEERDERJARIGHEID- KENNIS VAN 
REDEN VAN NIETIGHEID. 

1 • en 2• Een lening die door een ontvoogde 
minderjarige wordt aangegaan zonder 
naleving van de bij art. 483 B. W be
paalde pleegvormen, is betrekkelijk nie
tig, onverschillig of de minderjarige daar
door al dan niet wordt benadeeld (1). 

3• en 4• Er is slechts bevestiging door een 
meerderjarig geworden minderjarige van 
de verbintenis die hi) tijdens zijn min
derjarigheid zonder naleving van de 
pleegvormen heeft aangegaan, wanneer is 
vastgesteld dat die meerderjarig gewor
den minderjarige op het ogenblik van de 
bevestiging kennis had van de reden van 
de nietigheid van die verbintenis (2). 
(Artt. 1311 en 1338, eerste lid, B.W.) 

(VANHESTE T. MICHIELS-AMPE) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0292.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt: sch.en
ding van artikelen 483, 484, 1101, 1103, 
1108, 1123, 1124, zoals gewijzigd bij art. 7, 
§ 5, van de Wet van 30 april1958, 1125, zo
als gewijzigd bij art. 7, § 6, van de Wet van 
30 april 1958, 1304, zoals gewijzigd bij art. 
IV, 11 van de Wet van 14 juli 1976, 1305, 
1311, 1338, 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek, 1045, derde lid van het Ge
rechtelijk Wetboek evenals van het alge
meen rechtsbeginsel naar luid waarvan de 

(1) Zie : G. BAETEMAN, Personen- en gezins
r:echt (1988), nrs. 689 en 769; H. DE PAGE, Traite, 
II, 2. Les personnes (1990), nrs. 1216 en 1217; M. 
VERRYCKEN, Onbekwamen, T.P.R., 1985, 491. 

(2) Zie Cass., 20 dec. 1978 (A. C., 1978-79, 472); 
H. DE PAGE, Traite, II, (1964), nr. 796. 
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verzaking aan een recht van stricte inter
pretatie is en slechts kan worden afge
leid uit feiten welke voor geen andere uit
legging vatbaar zijn, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op eiseres' hoger beroep, het von
nis a quo, waarbij zij werd veroordeeld tot 
betaling aan verweerders van de som van 
250.000 frank, meer de conventionele in
tresten a 6 % vanaf 4 maart 1978 tot be
taling van het saldo en de gerechtskos
ten, bevestigt op volgende gronden : "Rest 
het orgelpunt : het artikel 483 van het Bur
gerlijk Wetboek. Het is inderdaad juist dat 
mevrouw Jenny Vanheste, op een tweetal 
maanden na (zij is geboren op 27 augus
tus 1956) minderjarig was op het ogen
blik van het ondertekenen van de onder
handse schuldakte. Ret Hofwijst er echter 
op dat het in casu niet gaat om een nie
tigheid van rechtswege (= een volstrekte 
nietigheid, die geen enkel rechtsgevolg kan 
ttiweegbrengen: "qui contra legem agit, ni
hil agit"), maar om een vernietigbaarheid 
(= een nietigverklaarbaarheid, = een be
trekkelijke nietigheid, die aileen kan wor
den ingeroepen door de personen ter be
scherming van wie de nietigheid is 
ingesteld, in casu dus de appellante, die ze 
vordert voor de rechter). Een dergelijke 
nietigverklaarbaarheid is vatbaar voor be
vestiging (het in artikel1311 in fine B.W. 
gebruikte begrip 'bekrachtiging' is termi
nologisch onzuiver, zie De Page, deel II, nr. 
793; Kluyskens, deel I, nr. 305), hetzij een 
uitdrukkelijke bevestiging (in casu inder
daad onbestaand), hetzij een stilzwijgende 
bevestiging. De vraag is dus of er in casu 
ruimte is voor een stilzwijgende bevesti
ging. Hoewel er daaromtrent in de recht
spraak enig verschil van opvatting lijkt te 
bestaan, is het Hofvan oordeel dat het ant
woord op voornoemde vraag positiefmoet 
zijn. Wanneer een gehuwde minde:rjarige, 
samen met haar echtgenoot, een lening 
aangaat, die zeker niet buitensporig is (cf. 
art. 484, tweede lid, B.W.) maar waar de 
wet bevoegdmakende pleegvormen ver
eist, zou de vraag tot vernietiging van de 
gestelde rechtshandeling slechts zin heb
ben indien er enig spoor is van intrinsieke 
of extrinsieke benadeling gelet op het ada
gium "Restituitur tamquam laesus, non 
tamquam minor"(= de minde:rjarige wordt 
in zijn recht hersteld, niet omdat hij min
deijarig is, maar omdat hij benadeeld is). 
Vermits het ging om de aankoop van de 
gezinswoning - die naderhand samen 
werd betrokken - kan er in hoofde van de 
(eiseres) geen sprake zijn van benadeling, 
hetzij intrinsiek, hetzij extrinsiek. Nu tal-

rijke wetsbepalingen aan de minderjari
gen de handelingsbekwaamheid verlenen 
om zelf en zelfstandig rechtshandelingen te 
stellen (zelfs voor het verrichten van een 
aantal bankverrichtingen, cf. de wet van 30 
april 1958) kan men enkel vaststellen dat 
de principiele handelingsonbekwaamheid 
van de mindeijarige wordt doorbroken door 
de dagelijkse praktijk, en dat - ook in de 
hoogste rechtspraak, cf. Cass. 15 decem
ber 1969,Arr. Cass. 1970, 367, geciteerd in 
noot 11 R.W 1987-1988, 898- de hande
lingsbekwaamheid van de minderjarige 
wordt aanvaard voor de aankoop van kle
ren, boeken, platen, voedsel, meubilair, voor 
het gebruiken van het openbaar vervoer, 
voor het sluiten van een huurovereenkomst 
of van een verzekeringsovereenkomst. 
Daaruit volgt dat het begrip 'stilzwijgende 
bevestiging' - een eenzijdige akte, niet een 
contract - breed mag worden opgevat, zo
dat niet enkel daden van uitvoering (vrij
willig gesteld door de schuldenaar) daar
voor in aanmerking komen, maar ook het 
stilzwijgen zelf dat, tijdens de meerde:rja
righeid, een tijd lang werd bewaard door ie
mand die zonder twijfel wist dat zij lenin
gen had aangegaan. Conclusie : de eerste 
rechter heeft correct gevonnist, behou
dens waar een rechtsplegingsvergoeding 
werd toegekend aan de curator," 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van ar
tikel 483 van het Burgerlijk Wetboek de 
ontvoogde minderjarige onder geen voor
wendselleningen mag aangaan zonder een 
beslissing van de familieraad, gehomolo
geerd door de rechtbank van eerste aan
leg, de procureur der Konings gehoord. De 
lening, aangegaan door de ontvoogde min
derjarige in miskenning van voornoemde 
voorschriften, is aangetast door een rela
tieve nietigheid, welke weliswaar voor be
krachtiging door de betrokken persoon vat
baar is. Er evenwel van bevestiging of 
bekrachtiging-slechts sprake kan zijn wan
neer vaststaat dat de persoon, van wie ze 
uitgaat, volledig handelingsbekwaam is, dat 
de oorzaak waaruit de nietigheid voort
vloeit heeft opgehouden te bestaan, dat de
gene die bevestigt op voornoemd ogenblik 
de nietigheid kent en dat zijn bedoeling om 
tot bevestiging over te gaan ondubbelzin
nig vaststaat. Het stilzwijgen een tijd
lang bewaard tijdens de meerderjarig
heid door iemand die wist dat hij leningen 
heeft aangegaan wellicht een stilzwijgende 
bevestiging kan uitmaken, op voorwaarde 
weliswaar dat aan voornoemde voorwaar
den is voldaan. Zo het bestreden arrest te 
dezen vaststelt dat niettegenstaande eise
res wist leningen te hebben aangegaan, zij 
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een tijdlang tijdens haar meerderjarig
heid het stilzwijgen bewaarde, uit voor
noemde vaststelling nochtans niet blijkt dat 
zij ook wist dat deze leningen door een nie
tigheid waren aangetast, noch dat zij door 
het stilzwijgen te bewaren de bedoeling had 
deze nietige handeling te bevestigen. Zo
dat het bestreden arrest op grond van de 
gedane vaststellingen niet wettig kon be
sluiten dat de nietige lening door eiseres 
stilzwijgend werd bevestigd (scheniling van 
artikelen 483, 1101, 1103, 1108, 1125, zo
als gewijzigd bij art. 7, § 6, van de wet van 
30 april1958, 1311 en 1388 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de bevestiging of be
krachtiging van een relatief nietige rechts
handeling de verzaking inhoudt aan het 
recht zich op deze nietigheid te beroepen. 
De verzaking aan een recht, te dezen het 
recht om gedurende tien jaren, te reke
nen vanaf de dag waarop de minderja
rige meerde:rjarig is geworden, de nietig
heid van de tijdens de minderjarigheid 
gestelde rechtshandelingen te vorderen, 
slechts kan worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. 
De bevestiging of bekrachtiging van een 
nietige rechtshandeling zodoende enkel kan 
worden afgeleid uit feiten die met zeker
heid in hoofde van hun auteur de wil om te 
bevestigen ofte verzaken aan het recht zich 
op de nietigheid te beroepen aanwijzen. Te 
dezen het bestreden arrest zich beroept op 
het stilzwijgeu, door eiseres e~m tijdlang be
waard gedurende haar meerde:rjarigheid, 
om hieruit de bevestiging af te leiden. Voor
noemd stilzwijgen evenwel evenzeer kon te 
verklaren zijn door eiseres' onwetendheid 
van de betrokken nietigheidsgrond tot op 
het ogenblik, waarop haar schoonouders de 
procedure ten gronde inleidden, dan wel 
door de afWezigheid van behoefte zich op dit 
middel te beroepen zolang zij niet in beta
ling werd aangesproken door haar schoon
ouders. Eiseres zich inderdaad op de nie
tigheid beriep zodra de procedure tegen 
haar door haar gewezen schoonouders werd 
ingeleid en zij door een raadsman werd bij
gestaan. Zodat het bestreden arrest uit het 
door het arrest weerhouden feitelijk gege
ven, met name het stilzwijgen dat door ei
seres een tijdlang werd bewaard, hetwelk 
voor meerdere interpretaties vatbaar was, 
niet wettig vermocht af te leiden dat zij de 
nietige handeling bevestigde en zodoende 
verzaakte aan het recht zich op deze nie
tigheid te beroepen (schending van het al
gemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
verzaking aan een recht van stricte inter
pretatie is en slechts kan worden afge-

leid uit feiten welke voor geen andere uit
legging vatbaar zijn, evenals van de 
artikelen 1125, zoals gewijzigd bij artikel 7, 
§ 6, van de wet van 30 april 1958, 1304, 
1311, 1338, 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek en 1045, derde lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, de lening, aangegaan 
door de ontvoogde minde:rjarige in misken
ning van het bepaalde van artikel 483 van 
het Burgerlijk Wetboek, wordt gesanctio
neerd door de relatieve nietigheid van deze 
rechtshandeling. Voornoemde nietigheid 
dient te worden uitgesproken zodra zij door 
de voormalige minderjarige wordt gevor
derd, ongeacht het al dan niet voorhan
den zijn van benadeling of van een buiten
sporig karakter. Deze handeling bovendien 
slechts vatbaar is voor bevestiging ofbe
krachtiging, voor zover de minderjarige 
hiertoe op meerde:rjarige leeftijd vrijwil
lig en met kennis van zaken besluit. Zo
dat het bestreden arrest alleszins niet wet
tig vermocht te weigeren de nietigheid uit 
te spreken gelet op de overwegingen ge
wijd aan de afwezigheid van enig buiten
sporig karakter dan wel benadeling, noch 
rekening gehouden met de hedendaagse 
praktijk inzake de mogelijkheid voor min
derjarigen om zelfstandige rechtshande
lingen te stellen (schending van artike
len 483, 484, 1108, 1123, 1124, 1125, beide 
laatste aangehaalde artikelen zoals gewij
zigd bij de wet van 30 april 1958, 1304, 
1305, 1311 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres op 12 mei 1977 als 
ontvoogde minderjarige een onder
handse lening heeft aangegaan bij de 
verweerders, dit zonder naleving van 

· de vereiste pleegvormen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 483 van 
het Burgerlijk \Yetboek bepaalt dat de 
ontvoogde minde:rjarige onder geen en
kel voorwendselleningen mag aan
gaan, zonder een beslissing van de fa
milieraad, gehomologeerd door de 
rechtbank van eerste aanleg, de pro
cureur des Konings gehoord; 

Overwegende dat een lening die 
door een ontvoogde minde:rjarige wordt 
aangegaan zonder naleving van de bij 
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artikel 483 van het Burgerlijk Wet
hoek bepaalde pleegvormen, betrek
kelijk nietig is, onverschillig of de ntin
de:rjarige daardoor al dan niet wordt 
benadeeld; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat wanneer een door huwelijk 
ontvoogde minderjarige, samen met 
haar echtgenoot, een lening aangaat, 
zonder naleving van de door de wet 
vereiste "bevoegdmakende" pleeg
vormen, de vraag tot nietigverkla
ring slechts zin zou hebben indien er 
enig spoor is van intrinsieke of extrin
sieke benadeling; 

Dat het aldus de aangewezen wets
bepalingen schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel1311 van het Burgerlijk Wetboek, 
de minde:rjarige niet meer ontvanke
lijk is om op te komen tegen een ver
bintenis. die nietig is naar de vorm, 
omdat zij tijdens de minde:rjarigheid 
werd aangegaan zonder naleving van 
de voor dergelijke verbintenis voorge
schreven pleegvormen, wanneer hij de 
verbintenis na zijn meerde:rjarigheid 
heeft bevestigd, 

Dat, krachtens artikel1338, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
een akte van bevestiging of bekrach
tiging van een verbintenis waarte
gen de wet een vordering tot nietig
verklaring of vernietiging toelaat, 
slechts geldig is, indien degene die de 
verbintenis bevestigt of bekrachtigt, 
kennis heeft van de nietigheid van de 
verbintenis; 

Dat uit die artikelen volgt dater ai
leen dan door een meerderjarig ge
worden minde:rjarige een bevestiging 
is van de verbintenis, die hij tijdens 
zijn minderjarigheid, zonder nale
ving van de voor de ntinde:rjarige voor
geschreven pleegvormen, heeft aan
gegaan, wanneer is vastgesteld dat de 
meerde:rjarig geworden minde:rjarige, 
op het ogenblik van de bevestiging, 
kennis had van de reden van de nie
tigheid van die verbintenis; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van de aangegeven feiten oor-

deelt dat eiseres, meerde:rjarig gewor
den, de lening heeft bevestigd en de 
vordering van de verweerders gegrond 
verklaart, zonder vast te stellen dat ei
seres kennis had van de nietigheid van 
de lening, dat het arrest aldus uit de 
aangegeven feiten niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat eiseres, meerder
jarig geworden, de lening geldig heeft 
bevestigd; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart dit arrest bin
dend voor Edwin Michiels; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen. 

21 september 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Geinger. 

Nr. 396 

1 e KAMER - 21 september 1995 

1° GRONDWET- GRONDWET (1994) - AR
TIKEL 149- OPENBAARHEID VAN DE UIT
SPRAAK 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- OPENBAARHEID VAN DE BEHANDE
LING EN VAN DE UITSPRAAK- AFWIJKING. 

3° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BE- . 
ROEP- OPENBAARHEID VAN DE BEHANDE
LING EN VAN DE UITSPRAAK- AFWIJKING. 

4o VONNlSSEN EN ARRESTEN- TUCHT
ZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN -PRO
VINCIALE RAAD- BESLISSING ONDERTEKEND 
DOOR VOORZITTER EN SECRETARIS. 
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so GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN
ORDE VAN GENEESHEREN- PROVINCIALE 
RAAD - BESLISSING ONDERTEKEND DOOR 
VOORZITTER EN SECRETARIS. 

1 o Art. 149 Gw. legt de openbaarheid van 
de uitspraak enkel op voor de terechtzit
tingen van de rechtbanken van de Rech
terlijke Macht (1). 

2° en 3° Van de regel van de openbaar
heid van de behandeling en van de uit
spraak door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren kan worden afge
weken indien dit de wil is van de arts en 
wanneer deze vrijwillig en ondubbelzin
nig van die openbaarheid afziet en zulks 
verenigbaar is met het nationale recht (2). 
(Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 24, § 1, derde lid, 
Artsenwet, gew. wet 13 maart 198S.) 

4 o en so Uit de omstandigheid dat alleen de 
voorzitter en de secretaris een beslis
sing van de provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren hebben ondertekend, 
volgt niet dat die beslissing nietig is (3). 
(Artt. 8 en 10 K.B. 6 feb. 1970 tot rege
ling en organisatie van de werking der 
raden van de Orde der Geneesheren.) 

(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.94.0020.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 maart 1994 ge
wezen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het Ne
derlands als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, nu artikel149 van de gecoiirdineerde 
Grondwet afgekondigd op 17 februari 1994, 
van artikel 6.1 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, on-

(1) Cass., 5 nov. 1987, A.R. nr. 5835 (A.. C., 1987-
88, nr. 148); 16 feb. 1995, A.R. nr. D.94.24.F (ibid, 
1995, nr. 95). 

(2) Cass., 14 april1983, A.R. nr. 6789 (A. C., 
1982-83, nr. 441); 11 okt. 1991, A.R. nr. 7551 (ibid, 
1991-92, nr. 82), en 16 feb. 1995, A.R. nr. 
D.94.24.F (ibid., 1995, nr. 95). 

(3) Zie Cass., 21 maart 1986, A.R. nr. 5011 
(A. C., 1985-86, nr. 461). 

dertekend te Rome op 4 november 19SO, 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 19SS, van 
artikel 24 § 1 van het KB nr 79 van 10 no
vember 1967 betre:lfende de Orde der ge
neesheren, zoals deze paragraaf gewij
zigd werd bij artikel 24 van de wet van 13 
maart 198S, 

doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben vastgesteld dat de zaak werd be
handeld ter zitting van 11 oktober en 6 de
cember 1992 (lees : 1993) in beide op ver
zoek van (eiser) gehouden met gesloten 
deuren om eiser te veroordelen tot een 
tuchtsanctie van 6 maanden schorsing in 
het recht de geneeskunde uit te oefenen, 
uitspraak doet ter zitting van 14 maart 
1994 "gehouden met gesloten deuren op 
verzoek van (eiser)", 

terwijl de Raad van Beroep van de Orde 
der geneesheren, wanneer ze een tucht
sanctie van schorsing uit het recht de ge
neeskunde uit te oefenen oplegt, uitspraak 
doet over rechten zoals voorzien in arti
kel6.1 E.V.R.M. en deze beslissing bijge
volg moet beantwoorden aan de vereisten 
van dit artikel evenals aan de vereiste van 
artikel 97 van de Grondwet, thans arti
kel149 van de gecoiirdineerde Grondwet, 
en dus openbaar moet worden uitgespro
ken; artikel 24 § 1 van het KB nr 79 van 10 
november 1967 trouwens voorziet in een 
mogelijke uitzondering op de openbaar
heid voor de behandeling van de zaak doch 
niet voor de uitspraak van de beslissing van 
de Raad van beroep; 

zodat, waar voor de openbaarheid van de 
uitspraak geen enkele uitzondering is voor
zien noch toegelaten de bestreden beslis
sing in openbare zitting had moeten zijn 
uitgesproken ongeacht het verzoek van ei
ser dat niets kan wijzigen aan deze ver
eiste van openbare orde (schending van alle 
bepalingen in de aanhef van het middel 
aangehaald) : 

Overwegende dat artikel149 van de 
Grondwet de openbaarheid van de uit
spraak enkel oplegt voor de terecht
zittingen van de rechtbanken van de 
Rechterlijke Macht; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 24, § 1, derde lid, van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 betre:l:fende de Orde van Genees
heren, zoals gewijzigd bij artikel1 van 
de wet van 13 maart 1985 betreffende 
de openbaarheid van de tucht
procedures voor de raden van beroep 
van de Orde van Geneesheren en de 
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Orde van Apothekers, "de zittingen 
van de raden van beroep openbaar 
zijn, tenzij de verdachte geneesheer 
uitdrukkelijk afziet van de openbaar
heid"; 

Dat de wet verder bepaalt in welke 
gevallen de raad van beroep kan af
wijken van de regel van de openbaar
heid, ook als de betrokken arts er niet 
om vraagt; 

Overwegende dat van de regel van 
de openbaarheid van de behandeling 
en van de uitspraak, zoals deze is vast
gesteld in artikel 6.1 E.V.R.M., kan 
worden afgeweken indien dit de wil is 
van de betrokkene en wanneer deze 
vrijwillig van die openbaarheid af
ziet en zulks verenigbaar is met het 
nationale recht, maar op voorwaarde 
dat de afstand vaststaat, dat wil zeg
gen op ondubbelzinnige wijze wordt 
gedaan; 

Overwegende dat uit die wettelijke 
bepalingen volgt dat de regel van de 
openbaarheid moet wijken voor de be
langen van de arts die, zoals te de
zen, ondubbelzinnig afstand doet van 
het recht op de openbaarheid van de 
uitspraak; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, 782, 786 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing de ho
gere beroepen ontvankelijk maar niet ge
grond verklaart en eiser wegens de geza
menlijke feiten ten laste gelegde dossiers 
nrs. 123/92 en 11/92 een tuchtstraf oplegt 
van zes maanden schorsing in het recht de 
geneeskunde uit te oefenen, zich de rede
geving van de beslissing a quo eigen ma
kend door "ten voile de rake redengeving 
van de bestreden beslissing inclusief ... " te 
onderschrijven (blz. 4), 

terwijl op de beslissing van de Provin
ciale Raad krachtens artikel 2 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de beginselen van ar
tikelen 782 en 786 van het Gerechtelijk 
Wetboek van toepassing zijn; dergelijke be
slissing bijgevolg ondertekend moet zijn 
door zij die ze hebben gewezen en zulks op 
straffe van nietigheid; noch uit de beslis
sing zelf, noch uit enig stuk waaroP, het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat d~ beslis-

singen van de Provinciale Raad dd. 20 mei 
1992 en 31 maart 1993 waartegen beroep, 
noch de beslissing bij verstek van de Pro
vinciale Raad dd. 11 december 1991 beves
tigd bij voormelde beslissing op verzet van 
20 mei 1992, ondertekend zijn door de le
den van de Raad die ze hebben gewezen en 
evenmin de onmogelijkheid tot onderteke
ning vermelden en, de bestreden beslis
sing, door de beslissingen waartegen be
roep te bevestigen, mits overnemen van de 
redegeving ervan, aangetast is door de
zelfde nietigheidsgrond (schending van aile 
in het middel aangevoerde bepalingen) : 

Overwegende dat uit de artikelen 8 
en 10 van het koninklijk besluit van 6 
februari 1970 tot regeling van de or
ganisatie en de werking der raden van 
de Orde van Geneesheren volgt dat de 
beslissingen van de provinciale raad in 
beginsel moeten worden ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris, 
waardoor het authentiek bewijs is ge
leverd dat de beslissingen door de pro
vinciale raad zijn gewezen; 

Overwegende dat de beslissingen 
van de provinciale raad van 11 decem
ber 1991, 20 mei 1992 en 31 maart 
1993, die de namen vermelden van de 
leden van de provinciale raad die mede 
de beslissing hebben gewezen, onder
tekend zijn door de voorzitter en de se
cretaris; 

Dat uit de omstandigheid dat ai
leen de voorzitter en de secretaris een 
beslissing van de provinciale raad heb
ben ondertekend niet volgt dat die be
slissing nietig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6.1 en 6.2 van 
het Europees verdrag tot bescherming van 
de rechten van de Mens en de fundamen
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, van het algemeen beginsel hou
dende het vermoeden van onschuld ook van 
toepassing op disciplinaire procedures, van 
artikelen 2 en 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de bestreden beslissing aan ei
ser "wegens de gezamelijke feiten en ten 
laste gelegde dossiers 23/92 en 11/93 een 
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tuchtstraf (oplegt) van 6 maanden schor
sing in het recht de geneeskunde uit te oe
fenen", deze sanctie een verzwaring inhoud
ende van de sanctie opgelegd door de 
beslissing van 20 mei 1992 - 30 dagen -
en van 31 maart 1993 - 90 dagen -, en 
opgelegd om reden dat "gelet op de toch 
ernstige waarschuwing die de beslissing dd. 
20 mei 1992 voor hem inhield en zijn val
harding in zijn ondeontologische obesitas
behandeling (zie zijn voorschrift dd. 10 juli 
1992 voor Mevrouw M.) dient evenwel de 
tuchtstraf voor de in de dossiers 23/92 en 
11/93, ten laste gelegde feiten op onder
staande wijze aangepast te worden", 

, terwijl de beslissing dd. 20 mei 1992 de 
beslissing is op verzet gewezen inzake, die 
eiser veroordeelde tot een tuchtstrafvan 30 
dagen schorsing en waartegen beroep; 

Het vermoeden van onschuld (art. 6.2 
EVRM) en de vereiste van een eerlijk pro
ces (art. 6.1 EVRM) zich ertegen verzet
ten dat de Raad van beroep voor de ver
zwaring van de door de Provinciale Raad 
uitgesproken tuchtsanctie zou rekening 
houden met de omstandigheid dat feiten 
zouden zijn gepleegd na de uitspraak van 
een beslissing die, omdat zij niet defini
tief is, en in casu het voorwerp uitmaakte 
van een beroep, niet als een "waarschu
wing" kan worden beschouwd en dus geen 
verzwarende omstandigheid voor een la
ter gepleegd feit kan uitmaken; met der
gelijke beslissing mag immers voor de straf-

D/1996/0196/10 

toemeting enkel rekening gehouden wor
den indien zij definitief is (schending van 
de in het middel aangehaalde bepalin
gen): 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waardoor en hoe de bestre
den beslissing de artikelen 2 en 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat de beslissing de 
uitgesproken tuchtsanctie niet laat 
steunen op feiten van de niet defini
tieve beslissing van 20 mei 1992 maar 
wel op feiten waarvan d:e raad van be
roep zelf kennis moest nemen en die 
hij bewezen verklaart; 

Dat het middel in zoverre op een on
juiste lezing van het arrest berust, 
mitsdien feitelijke grondslag mist; 

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

21 september 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forcier -
Gelijkluidende conclusie van de De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
lahaye en Biitzler. 
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ARRESTEN VAN RET HOP VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 5 van JAARGANG 1995 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Architect - Onvolledige 
opdracht. 704 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter. 603 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter. 603 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter - Ontbreken van oorzakelijk verband -
Redengeving. 620 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van 
getroffene. 690 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat, overheid - Gemeente 
- Gebouwen.- Instorting- Nog niet opge
leverd gebouw- Eigenaar. 621 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Gebouwen - Instorting -
Gebrek in de bouw - Aansprakelijkheid van 
de eigenaar- Nog niet opgeleverd gebouw
Eigenaar. 621 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, 
peildatum - Raming. 605 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, 
peildatum- Raming- Forfaitaire raming
Reeds geleden schade - Toekomstige schade . 
- Onderscheid. 605 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, 
peildatum-Voertuig-Vervanging- Gebruilu;
derving - Beoordeling in concreto. 778 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade, elementen en 
grootte - Reeds bestaande gebrekkigheid -
Weerslag op de grootte- Voorwaarde. 608 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Samenloop van aansprakelijkheid- Aanspra
kelijkheid uit en buiten overeenkomst- Ver
oordeling in solidum - Beding tot vrijwaring 
- Gevolg. 661 

Mstamming 
Erkenning - Betwisting - Belang van bet 
kind. 766 

Mstand van recht 
Bewijs. 

Mstand van recht 
Bewijs. 

Mstand van recht 

608 

608 

Minderjarige- Nietige verbintenis- Beves
tiging na meerderjarigheid - Kennis van 
reden van nietigheid. 808 

Arbeid 
Tijdelijke arbeid- Uitzendarbeid enter beschik
king stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers - Buitengewone vermeerdering 
van werk- Wet 24 juli 1987- Toepassings
voorwaarden - Gevolg. 593 

Arbeid 
Tijdelijke arbeid- Uitzendarbeid enter beschik
king stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers - Tewerkstelling buiten de wet
telijke voorwaarden - Gevolg - Opeenvol
ging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd met proefbeding - Gevolg. 593 

Arbeidsongeval 
Algemeen - Vergoeding - Bepalingen -
Omzetting van de rente in kapitaal - Aard 
van die bepalingen. 791 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Aan
sprakelijke derde- Vergoeding- Verplich
ting werkgever - Betaling weddetoelage -
Brutobedrag - Subrogatierecht - Gevolg. 

667 

Arbeidsovereenkomst 
Algemeen - Opeenvolgende arbeidsovereen
komsten voor onbepaalde tijd- Arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd met toepassing 
van art. 20, 2', wet 24 juli 1987 - Aanslui-
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tende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd met proefbeding - Gevolg. 593 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Verplichting van het 
Hofvan Cassatie- Begrip- Niet ontvanke
lijk middel. 609 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Architecten - Provinciale raad -
Individuele maatregel die niet het karakter 
van een tuchtstraf heeft - Hoger beroep -
Raad van beroep - Bevoegdheid. 706 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) . 
Orde van Architecten - Tuchtzaken - Raad 
van beroep - Eindbeslissing Cassatie-
beroep - Bevoegd orgaan. 708 

B 
Belasting op slijterijen van gegiste dran

ken 
Art. 25 K.B. 3 april1953 inzake slijterijen van 
gegiste dranken - Overtreding- Strafrech
telijke schuld. 642 

Belasting op slijterijen van gegiste dran
ken 
Artt. 7 en 11, § 1, r, Wet Sterke Drank en 
Vergunningsrecht van 28 dec. 1983 -Over
treding - Strafrechtelijke schuld. 642 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Overtredingen en verschuldigd zijn der belas
ting-Bewijs-Fiscale ambtenaren- Proces
verbaal. 637 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Overtredingen - Daders en medeplichtigen 
- Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid -
Aard der sanctie - Cassatie - Gevolg. 637 

Beroepsziekte 
Getroffene meer dan 65 jaar oud- Graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststel
ling of herziening - Tijdstip - Verergering 
- Tijdstip. 743 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij - Bevoegdheid - Wederopneming van 
een op proefin vrijheid gestelde gei:nterneerde 
- Wettigheid- Voorwaarde. 728 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij- Rechtspleging- Verzoek tot invrijheid
stelling-Beslissing-Uitstel-Geenmotivering 
- Gevolg. 601 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot beschermingvan de maatschap
pij - Rechtspleging- Verzoek tot invrijheid
stelling-Beslissing-Motiveringsverplichting. 

601 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij - Rechtspleging- Verzoek tot invrijheid
stelling- Beslissing- Uitstel- Wettigheid 
- Gevolg - Cassatieberoep. 717 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij- Rechtspleging- Verzoek tot invrijheid
stelling- Beslissing- Uitstel- Wettigheid 
- Begrip - Gerechtelijke vakantie. 717 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij- Rechtspleging- Verzoek tot invrijheid
stelling- Beslissing- Wettigheid. 717 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij- Rechtspleging- Wederopneming van 
een op proefin vrijheid gestelde gei:nterneerde 
- Voorlopige beslissing- Beslissing- Beslis
singen vatbaar voor cassatieberoep. 728 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid - Kort geding - Echt
scheidingsgeding- Voorlopige maatregelen. 

694 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid -
Correctionele rechtbank - Misdaad zonder 
correctionalisatie- Gevolg. 715 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Werkloos
heid - Toekenning van werkloosheidsuitke
ringen- Overtreding-Vaststelling- Proces
verbaal - Nietigheid - Draagwijdte. 632 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschrifien - Bewijs
waarde- Werkloosheid- Toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen - Overtreding -
Vaststelling +- Proces-verbaal - Nietigheid 
- Draagwijdte. 632 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschrifien - Bewijs
waarde- Werkloosheid- Toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen - Overtreding -
Vaststelling - Proces-verbaal - Draag
wijdte. 633 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschrifien - Bewijs
kracht - Werkloosheid - Uitlegging van 
tussenarrest door appelrechter Misken-
ning van bewijskracht. 598 
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Bewijs 
Burgerlijke zaken - Bekentenis - Gerechte
lijke bekentenis- Verklaring in een andere 
zaak. 624 

Bewijs 
Strafzaken - Algemeen - Geen bijzonder 
bewijsmiddel- Beoordelingsvrijheid. 745 

Bossen 
Bosdecreet 13 juni 1990 - Toepassings
gebied. 639 

Bossen 
Onwettige kappingen en kaalslag - Misdrijf
pleger. 639 

Burgerlijke rechtsvordering 
Vm:jaring- Termijnen- Termijn bepaald bij 
art. 26 V.T.Sv. - Vordering tot herstel van 

. schade veroorzaakt door een contractuele fout 
- Vereiste. 785 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Burgerlijke zaken-Verschrijving in de bestre
den beslissing- Bevoegdheid van het Hof om 
die fout te verbeteren. 665 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing -
Verschrijving- Verbetering- Bevoegdheid 
van het Hof. 792 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, ver
enigde kamers, voltallige zitting, algemene 
vergadering - Kamers - Wanbedrijf ten 
laste gelegd aan een magistraat in een hof 
van beroep of in een arbeidshof- Bevoegd
heid - Hof van Cassatie - Tweede kamer. 

651 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Ver
oordeling met uitstel - Gewoon uitstel -
Duur- Onwettigheid. 647 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beklaagde. 603 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering- Beklaagde - Bur
gerlijke partij-Burgerrechtelijk aansprakelijke 
- Wederzijdse vorderingen - Vernietiging 
- Omvang. 645 
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Cassatie 
Vernietiging, omvang - Belastingzaken -
Belasting over de toegevoegde waarde - Over
treding - Dader en medeplichtige - Outdo
ken belasting - Hoofdelijkheid - Aard der 
sanctie - Cassatie - Gevolg. 637 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Belastingzaken -
Inkomstenbelasting - Overtreding - Dader 
en medeplichtige - Ontdoken belasting -
Hoofdelijkheid - Aard der sanctie - Cassa
tie - Gevolg. 637 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Verweer
ders - Staat als verweerder - Postdiensten 
...,.... Overdracht van rechten en verplichtingen 
- Middel van niet-ontvankelijkheid- Grond
slag. 687 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatie
beroep en betekening- Duur, begin en einde 
- Einde- Berekening- Maanden- Zoveel
ste - Dag v66r de zoveelste - Begrip. 739 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering - Duur, 
begin en einde- Beschikking van de raadka
mer tot regelingvan de rechtspleging- Cassatie
beroep van de beklaagde na de eindbeslissing. 

749 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Allerlei -
Hofvan assisen- Verwijzing naar het hof
Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de 
veroordeelde - Draagwijdte. 609 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaar voor cassatie
beroep - Strafvordering - Beslissing uit 
hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep -
Raadkamer - Beschikking tot opschorting 
van uitspraak- Hoger beroep- Kamer van 
inbeschuldigingstelling- Hervorming van de 
beroepen beschikking - Arrest van verwij
zing. 684 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaar voor cassatie
beroep '--- Strafvordering - Allerlei - Com
missie tot bescherming van de maatschappij 
- Verzoek tot invrijheidstelling- Beslissing 
- Uitstel - Geen motivering- Gevolg. 601 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaarvoor cassatie
beroep - Strafvordering - Allerlei - Com
missie tot bescherming van de maatschappij 
- Verzoek tot invrijheidstelling- Beslissing 
- Uitstel- Wettigheid- Gevolg. 717 
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Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaarvoor cassatie
beroep - Strafvordering - Allerlei - C<im
missie tot bescherming van de maatschappij 
- Wederopneming van een op proef in vrij
heid gestelde gemtemeerde- Voorlopige beslis
sing - Beslissing. 728 

Cassatieberoep 
Tuchtzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Vertegenwoordiging in rechte- Orde van 
Architecten - Nationale raad - Voorzitter 
van de nationale raad. 708 

Cassatieberoep 
Verkiezingszaken.- Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 682 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grond van 
niet-ontvankelijkbeid- Onderzoek ervan onaf
scheidbaar van het onderzoek van het middel 
- Gevolg. 734 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag -
Bestreden beslissing- Verschrijving. 792 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Middel 
gegrond op bepalingen van openbare orde -
Vereiste feitelijke gegevens - Gemis aan 
vaststelling- Gevolg. 791 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Middel 
ten betoge dat de tussenkomst in hoger beroep 
niet ontvankelijk is. 802 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Middel uit niet
beantwoording van conclusie van andere par
tij - Ontvankelijkbeid. 648 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Hof van assisen -
Feiten bewezen verklaard in hun oorspronke
lijke kwalificatie - Middel betreffende een 
bijkomende vraag ten verzoeke van de verde
diging - Ontvankelijkheid. 710 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel- Ondervraging 
van getuigen. 615 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Nieuw :q~.iddel- Psychiatrisch 
onderzoek- Middel dat kritiek oefent op het 
verslag - Middel niet overgelegd aan de 
feitenrechter - Ontvankelijkheid. 714 

D 

Derdenverzet 
Beslissing van de vrederechter overeenkom
stig art. 192 W.Reg. - Vatbaar voor derden
verzet. 751 

4 -

Deskundigenonderzoek 
Strafzaken - Cassatiemiddel - Nieuw mid
del - Psychiatrisch onderzoek - Middel dat 
kritiek oefent op het verslag - Middel niet 
overgelegd aan de feitenrechter - Ontvanke
lijkheid. 714 

E 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige 
maatregelen- Inkomsten en lasten- Begrip. 

666 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maat
regelen-Voorzittervan de rechtbank, rechtspre
kend in kort geding- Bevoegdheid-Vereisten. 

694 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Ambtshalve faillietverkla
ring - Oproeping en onderzoek - Uit
spraak over faillissement- Onpartijdige rech
ter. 806 

G 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Raad van beroep - Openbaarheid van de 
behandeling en van de uitspraak - AfWij
king. 811 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Provinciale raad - Beslissing ondertekend 
door voorzitter en secretaris. 811 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie -
Maatschappelijk welzijn - Vreemdeling -
Belgische Staat - Cassatieberoep - Cassa
tie. 734 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken- Procedure in cassatie -
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziekte
kostenverzekering- Verstrekkingen- Rech
ten - Betwisting - Verzekeringsinstelling 
- Cassatieberoep- Zorgverstrekker. 795 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bij
zondere regels)- Maatschappelijk welzijn -
Vreemdeling - Belgische Staat - Cassatie
beroep - Cassatie - Gerechtskosten in cas
satie. 734 
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Gezinsbijslag 
Zelfstandigen - Verhoogde gezinsbijslag -
Rechthebbende met personen ten laste -
Kind- Samenwonende - Begrip. 599 

Grondwet 
Grondwet (1994) - Artikel 107 - Algemeen 
bestuur - Ministeriele circulaire - Draag
wijdte. 729 

Grondwet 
Grondwet (1994)- Artikel149- Openbaar
heid van de uitspraak. 811 

H 
Handelspraktijken 

Vordering tot stopzetting - Met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad - Begrip -
Toerisme-Volkstoerisme- Jaarlijkse vakan
tie-Arbeidersvakantie- Instelling- Finan
ciele steun - Aanwending - Installaties -
Gebouwen - Clienteel - Werknemers -
Ander clienteel - Inkomsten - Bestem
ming. 787 

Herziening 
Algemeen - Gronden - Nieuwe feiten en 
omstandigheden - Ontvankelijkheid. 649 

Hof van assisen 
Rechtspleging tot de verwijzing naar het Hof 
- Verwijzingsarrest - Cassatieberoep -
Cassatieberoep van de veroordeelde- Draag
wijdte. 609 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Tussenarresten -
Vragen - Bijkomende vraag ten verzoeke 
van de verdediging- Weigering- Cassatie
middelen - Ontvankelijkheid. 710 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen ) - Principaal beroep, vorm, 
termijn, onsplitsbaar geschil - Termijn -
Jeugdbescherming - Bezoekrecht - Groot
ouders - Overmacht - Begrip. 613 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Ondernemingsraad- en 
veiligheidscomite - Beschermde werkne
mers - Bijzondere ontslagregeling - Drin
gende reden- Eindvonnis- Verzoekschrift 
- Middel - Begrip. 629 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen 
- Gevolgen, bevoegdheid van de rechter -
Vonnis bij verstek- Geen hoger beroep O.M. 
- Verzet van de beklaagde - Vonnis op 
verzet- Hoger beroep O.M. en van de beklaagde 
- Beslissing over dat hoger beroep - Ver
zwaring van de toestand van de beklaagde. 

771 

5 -

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen ) 
- Gevolgen, bevoegdheid van de rechter -
Vonnis bij verstek- Geen hoger beroep O.M. 
- Verzet van de beklaagde - Vrijwillige 
verschijning voor aanvullende telastlegging 
- Veroordeling- Hoger beroep O.M. en van 
de beklaagde - Beslissing over dat hoger 
beroep- Verzwaring van de toestand van de 
beklaagde. 775 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen ) 
- Rechtspleging in hoger beroep - Eenstem
migheid- Tenietdoen van het beroepen von
nis - Verzwaring van de toestand van de 
beklaagde. 645 

Hoger beroep 
Tuchtzaken - Orde van Architecten - Pro
vinciale raad - Individuele maatregel die 
niet het karakter van een tuchtstraf heeft -
Raad van beroep - Bevoegdheid. 706 

Huur van diensten 
Architect - Onvolledige opdracht- Schade
lijdende derde - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. 704 

Huur van goederen 
Handelshuur - Onderverhuring 
overdracht - Onderverhuring 
komst - Aard. 

Huur van goederen 

en huur
Overeen-

695 

Handelshuur - Onderverhuring en huur
o¥erdracht - Onderhuurovereenkomst -
Vereisten - Verhouding tussen partijen -
Ontstaan van rechten van hoofdhuurder -
Gevolg. 695 

Huur van goederen 
Handelshuur - Onderverhuring en huur
overdracht - Onderverhuring - Eerste ver
huurder geen hoofdhuurder bij sluiten van de 
onderhuurovereenkomst - Gevolg. 695 

I 

Identiteitskaart 
Mgifte aan de politie - Geen vrijheidsbero
ving. 800 

Identiteitskaart 
K.B. 29 juli 1985- Wet 19 juli 1991- Niet 
opgeheven K.B. 800 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting- Berekening van de aan
slag- Voorafbetalingen- Terugbetaling
Moratoire interest. 758 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - V aststelling van 
het belastbaar netto-inkomen - Allerlei -
Berekening van de aanslag- Voorafbetalin
gen - Terugbetaling - Moratoire interest. 

753 
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Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties, verhogingen, 
administratieve boeten, straffen - Overtre
dingen - Daders en medeplichtigen - Ont
doken belasting- Hoofdelijkheid - Aard der 
sanctie - Cassatie - Gevolg. 637 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Ontheffing - Terugbe
taling van overbelastingen als bedoeld bij art. 
376, § 1 en 2, W.I.B. 1992- Toekenning van 
interest. 7 56 

Inkomstenbelastingen 
Allerlei - Fiscaal strafrecht- Valsheid en 
gebruik van valse stukken- Valse stukken 
tot staving van de belastingaangifte. 679 

Interesten 
Algemeen- Onteigening ten algemenen nutte 
- Spoedprocedure - Voorlopige vergoeding 
- Starting in de deposito- en consignatiekas 
- Lagere definitieve vergoeding - Terugbe-
taling van hetgeen de onteigende teveel heeft 
ontvangen - Geen vaststelling van kwade 
trouw - Gevolg t.a.v. de interest. 780 

Interesten 
Moratoire interesten - Vennootschaps
belasting - Voorafbetalingen - Terugbeta
ling. 753 

Interesten 
Moratoire interesten - Inkomstenbelastin
gen- Overbelastingen- Terugbetaling.756 

Interesten 
Moratoire interesten - Personenbelasting -
Laattijdige inkohiering - Terugbetaling. 758 

Interesten 
Moratoire interesten - Onteigening ten alge
menen nutte- Spoedprocedure- Voorlopige 
vergoeding - Starting in de deposito- en 
consignatiekas - Lagere definitieve vergoe
ding- Terugbetaling van hetgeen de ontei
gende teveel heeft ontvangen- Opeisbaarheid 
van de schuld. 780 

J 

Jaarlijkse vakantie 
Arbeidersvakantie - Toerisme - Volks
toerisme - Financiele steun - Aanwending 
- Instellingen- Installaties- Gebouwen
Clienteel- Werknemers -Ander clienteel. 

787 

Jeugdbescherming 
Bezoekrecht - Grootouders - Hoger beroep 
- Termijn - Overmacht - Begrip. 613 

K 

Kind 
Mstamming - Erkenning - Betwisting -
Belang van het kind. 766 

Koop 
Vrijwaring voor uitwinning- Vrijwaring voor 
de daad van een derde- Verplichtingen van 
de verkoper - Uitvoering in natura - Inci
dentele vrijwaring - Verplichting van de 
koper - Draagwijdte. 654 

Koop 
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde 
tijd - Beeindiging wegens de vervulling van 
een ontbindende voorwaarde. 702 

Kort geding 
Echtscheidingsgeding- Voorlopige maatre
gelen- Bevoegdheid van de voorzitter van de 
rechtbank, rechtsprekend in kort geding -
Vereisten. 694 

L 

Lening 
Ontvoogde mihde:rjarige - Lening aange
gaan zonder mlleving pleegvormen- Betrek
kelijke nietigheid - Benadeling. 808 

Levensonderhoud 
Uitkering na echtscheiding - Ontheffing of 
vermindering van uitkering - Aanvangs
punt. 626 

Levensonderhoud 
Uitkering na echtscheiding - Ontheffing of 
vermindering van uitkering- Toestand uitke
ringsplichtige. 626 

Loon 
Algemeen - Begrip. 767 

Loon 
Bescherming- Voordelen- Winstbewijzen 
en de daaraan gekoppelde dividend en- Loon 
in de zin van Wet Bescherming Loon. 767 

M 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Taken - Algemene taak - Maatschappelijk 
welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het 
grondgebied te verlaten- Definitiefbevel om 
het grondgebied te verlaten - Begrip. 734 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Taken - Algemene taak - Maatschappelijk 
welzijn- Vreemdelingen- Wettelijke bepa
lingen - Tegenstrijdigheid. 734 
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Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Taken - Algemene taak - Maatschappelijk 
welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het 
grondgehied te verlaten- Uitvoering- Vrij
willige uitvoering - Begrip. 734 

Mach ten 
Uivoerende Macht - Machtsoverdracht -
Besluiten - Koning - Minister. 729 

Mach ten 
Uivoerende Macht - Ministeriele circulaire 
- Draagwijdte. 729 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Wanhedrijf ten laste 
gelegd aan een magistraat in een hof van 
heroep of in een arheidshof- Bevoegdheid
Hofvan Cassatie- Tweede kamer. 651 

Mach ten 
Machtsoverdracht - Uitvoerende Macht -
Besluiten - Koning - Minister. 729 

Machtsoverschrijding 
Machtsoverdracht - Uitvoerende Macht
Besluiten- Koning- Minister. 729 

Machtsoverschrijding 
Ministeriele circulaire - Draagwijdte. 729 

Minderjarigheid 
Ontvoogde minde:tjarige - Lening aange
gaan zonder naleving pleegvormen- Betrek
kelijke nietigheid - Benadeling. 808 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Inkomen - Wijziging 
- Ingangsdatum van de heslissing over de 
aanvraag. 669 

Misbruik van vertrouwen 
Moreel hestanddeel - Begrip - Goede trouw 
- Beweegredenen van de dader. 749 

Misdrijf 
Algemeen, hegrip, materieel en moreel hestand
dee!, eenheid van opzet - Eenheid van opzet 
- Eendaadse samenloop - Opeenvolgend 
gepleegde misdrijven - Bij het plegen van 
het eerste misdrijfvereiste opzet. 745 

Misdrijf 
Algemeen, hegrip, materieel en moreel hestand
dee!, eenheid van opzet - Eenheid van opzet 
- Eendaadse samenloop - Meermaals niet 
naleven van eenjaarlijkse, wettelijke verplich
ting. 745 

Misdrijf 
Algemeen, hegrip, materieel en moreel hestand
dee!, eenheid van opzet- Moreel hestanddeel 
- Mishruik van vertrouwen - Goede trouw 
- Beweegredenen van de dader. 749 

Misdrijf 
Toerekenhaarheid- Natuurlijke personen
Algemeen reglement op de technische eisen
Openhare weg - Bezigen van voertuig -
Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon. 

773 

Misdrijf 
Toerekenhaarheid- Rechtspersonen- Straf
rechtelijke verantwoordelijkheid. 642 

Misdrijf 
Toerekenhaarheid- Rechtspersonen- Straf
rechtelijke verantwoordelijkheid. 773 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning ~ Rechtvaar
diging- Goede trouw - Beweegredenen van 
de dader. 7 49 

Misdrijf 
Deelneming- Voorwaarden. 

N 

Nieuwe vordering 
Heropening van het dehat. 

0 

798 

693 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Strafzaken- Onderzoeksrechter- Aanhan
gigmaking - Omvang - Rechtsmacht. 679 

Onderuemingsraad en veiligheidscomite 
Beschennde werknemers- Bijzondere ontslag
regeling- Dringende reden- Eindvonnis -
Hoger heroep- Verzoekschrift- Middel
Begrip. 629 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Bescherming -
Doel. 740 

Onderwijs 
Bezoldigingsregeling - Uitvoerende Macht 
- Ministeriele circulaire - Draagwijdte. 729 

Onderzoek (in strafzaken) 
Door de strafrechter hevolen aanvullend onder
zoek- Aangifte en aanslag in de inkomsten
belasting - Gegevens op verzoek verstrekt 
door de administratie der directe helastingen 
- Geldigheid. 7 45 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking inzake voorlopige hechtenis -
Gezag van gewijsde. 709 

Onderzoeksgerechten 
Beslissing ten gronde - Gezag van gewijsde. 
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Onderzoeksgerechten 
Uitlevering- Bevel tot aanhouding- In het 
buitenland verleend bevel tot aanhouding -
Uitvoerbaarverklaring- Aard van de beslis
sing. 718 

Onderzoeksrechter 
Aanhangigmaking - Omvang - Rechts
macht - Vordering van de procureur des 
Konings- In die vordering begrepen misdrij
ven - Andere misdrijven. 679 

Onderzoeksrechter 
Aanhangigmaking - Omvang - J:!_echts
macht - Beoordeling door de feitenrechter. 

679 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Voorlopige vergoeding
Deposito- en Consignatiekas- Lagere defini
tieve vergoeding - Terugbetaling van het
geen de onteigende teveel heeft ontvangen -
Interest- Geen vaststelling van kwade trouw. 

780 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Voorlopige vergoeding
Starting in de Deposito- en Consignatiekas
Lagere definitieve vergoeding - Terugbeta
ling van hetgeen de onteigende teveel heeft 
ontvangen - Interest daarop - Moratoire 
interest - Aanvang. 780 

Openbare orde 
Arbeidsongeval- Vergoeding- Bepalingen 
- Omzetting van de rente in kapitaal. 791 

Openbare orde 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziekte
kostenverzekering-Verstrekkingen- Rechts
vordering tot betaling- Verjaring. 795 

Openbare orde 
Tussenkomst in hager beroep - Niet
ontvankelijkheid niet van openbare orde. 802 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden- Verbintenis van een partij
Vordering tot tenuitvoerlegging door een derde. 

701 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Weder
kerige overeenkomst- W anprestatie van beide 
partijen- Gevolg. 611 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)-Weder
kerige overeenkomst- W anprestatie van beide 
partijen- Contractuele aansprakelijkheid
Omvang- Schadevergoeding. 611 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Weder
kerigverband tussen twee overeenkomsten
Exceptie van niet-uitvoering- Voorwaarden. 

759 

Overeenkomst 
Einde - Concessie van alleenverkoop voor 
onbepaalde tijd - Beeindiging wegens de 
vervulling van een ontbindende voorwaarde. 

702 

p 

Post 
De Post- Internationale regeling- Postcolli 
- Verlies - Beroving - Beschadiging -
Verantwoordelijkheid van het bestuur van 
herkomst- Verplichting tot betaling van de 
schuld. 687 

Post 
De Post- Internationale regeling - Postcolli 
- Verlies - Beroving - Beschadiging -
N ationale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen - Aansprakelijkheid - Perken. 687 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verplichting van het Hofvan 
Cassatie - Begrip - Niet ontvankelijk mid
del. 609 

R 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Gezag van 
gewijsde - Eindvonnis over geschilpunt -
Nieuwe beslissing. · 805 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering- Vals getuige
nis- Verzoek tot schorsing van de rechtsple
ging. 774 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 -
Artikel5.1- Aanhouding- Begrip. 800 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Onpartijdige rechter- Ambts
halve faillietverklaring- Oproeping en onder
zoek - Uitspraak over faillissement. 806 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Openbaarheid van de behande
ling en van de uitspraak- Afwijking. 811 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.3 -Art. 6.3.d- Ondervraging van 
getuigen - Cassatiemiddel - Nieuw middel. 

615 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten - Art. 14.1 - Onpartijdige 
rechter - !mbtshalve faillietverklaring -
Oproeping en onderzoek - Uitspraak over 
faillissement. 806 
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Rechterlijke organisat.ie 
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het 
rechtscollege - Beslissing alvorens recht te 
doen- Latere beslissing over de grand van de 
zaak- Anders samengestelde zetel- Voor
waarde. 671 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Arnbtshalve faillietver
klaring - Oproeping en onderzoek - Uit
spraak over faillissement- Onpartijdige rech
t= 800 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Exceptie- Voorwaarden. 658 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Eindvonnis over geschilpunt- Nieuwe beslis
sing. 805 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde- Strafzaken-Onderzoeks
gerecht- Beschikking inzake voorlopige hech
tenis. 709 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken- Artt. 23 
tot 26 Ger.W.- Toepasselijkheid. 709 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een 
rechter een norm niet mag toepassen die een 
bepaling van hogere rang schendt - Begrip 
- Uitvoerende Macht. 729 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken- Rechtsgrond van de beslis
sing van de rechter - Geen aanvoering door 
partijen - Geen gelegenheid tot tegenspraak 
voor de partijen. 663 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Cassatiemiddel - Nieuw mid
del - Psychiatrisch onderzoek - Middel dat 
kritiek oefent op het verslag - Middel niet 
overgelegd aan de feitenrechter- Ontvanke
lijkheid. 714 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Vals getuigenis- Verzoek tot 
schorsing van de rechtspleging. 774 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen)- Vorde
ring tot schadeloosstelling- Fout- Ontbreken 
van oorzakelijk verband. 620 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Aanbod 
van bewijs - Afwijzing - Geen opgave van 
redenen voor afwijzing - Gevolg. 629 
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Redenen van de vonnissen en arresten 
Allerlei- Commissie tot bescherming van de 
maatschappij - Verzoek tot invrijheidstel
ling- Beslissing.- Motiveringsverplichting. 

601 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken-Algemeen- Vereisten- Geschil 
over rechtsmacht - Begrip. 715 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Omstandigheden na verwij
zing - Beschikking tot verwijzing wegens 
wanbedrijf- Onbevoegdverklaring op grand 
dat het feit een misdaad is - Vernietiging 
van de beschikking - Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 715 

Registratie (Recht van) 
Art. 189 W.Reg. - Recht van de ontvanger 
der registratie om een schatting te vorderen 
- Begrip. 751 

Registratie (Recht van) 
Controleschatting - Gebrek aan akkoord -
Door de ontvanger der regis1,;ratie gevraagde 
aanstelling van deskundigen - Beslissing 
van de vrederechter- Derdenverzet. 751 

Registratie (Recht van) 
Art. 189 W.Reg. - Recht van de ontvanger 
der registratie om een schatting te vorderen 
- Taak van de vrederechter. 751 

s 
Schip,scheepvaart 

Hypotheek op schepen - Retentierecht -
Voorrang. 616 

Slagen en verwondingen, doden 
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en 
opzettelijk doden- Verzwarende omstandig
heid - Blijvende arbeidsongeschiktheid -
Graad - Invloed. 685 

Sociale zekerheid 
Werknemers- Winstbewijzen en de daaraan 
gekoppelde dividend en- Loon waarop bijdra
gen moeten worden berekend~ 767 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Veroordeling met uitstel- Gewoon uitstel
Duur-Onwettigheid-Vernietiging- Omvang. 

647 

Straf 
Andere straffen- Verbeurdverklaring- Bij
zondere verbeurdverklaring - Vermogens
voordelen - Derden - Tussenkomst voor de 
strafrechter - Rechtsmiddel ingevoerd bij 
K.B. 9 aug. 1991- Verenigbaarheid. 711 
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T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -In hoger 
beroep - Strafzaken - Eentalig vonnis of 
arrest - Begrip. 718 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hoger 
beroep - Strafzaken - Eentalig vonnis of 
arrest- Begrip- Woorden- Vertaling
Betekenis. 718 

Toerisme 
Volkstoerisme-Jaarlijkse vakantie-Arbeiders
vakantie - Financiele steun - Aanwending 
- Instellingen- Installaties - Gebouwen
Clienteel- Werknemers- Ander clienteel. 

787 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken- Cassatieberoep- Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
- Ontvankelijkbeid- Voorwaarden. 690 

Tussenkomst 
Strafzaken- Ontvankelijkbeid- Voorwaar
den. 711 

Tussenkomst 
Niet-ontvankelijkbeid in hoger beroep-Regel 
niet van openbare orde. 802 

u 
Uitlevering 

Bevel tot aanhouding -Bevel tot medebren
ging - Buitenlands bevel tot medebrenging 
- Begrip. 718 

Uitlevering 
Bevel tot aanhouding - Akte met dezelfde 
kracht als een bevel tot aanhouding- Begrip 
- Verenigde Staten van Amerika- Federale 
reglementering van de Verenigde Staten van 
Amerika inzake strafrechtspleging. 718 

Uitlevering 
Bevel tot aanhouding - In het buitenland 
verleend bevel tot aanhouding- Uitvoerbaar
verklaring- Onderzoeksgerechten- Opdracht. 

718 

Uitlevering 
Buitenlandse regering ofrechtscollege-Akten 
- Onregelmatigheden-Aanvoering-Belgische 
rechtscolleges - Bevoegdheid. 718 

Uitlevering 
Onderzoeksgerechten - Bevel tot aanhou
ding - In het buitenland verleend bevel tot 
aanhouding- Uitvoerbaarverklaring- Aard 
van de beslissing. 718 

v 
V als getuigenis 

Verzoek tot schorsing van de rechtspleging. 
774 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Gebruik van valse stukken - Inkomstenbe
lastingen- Valse stukken tot staving van de 
belastingaangifte. 679 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte - Begrip. 798 

Verbintenis 
Verbintenis uit overeenkomst - Relatieve 
werking - Vordering tot tenuitvoerlegging 
door een derde. 701 

Verbintenis 
Mindeijarige - Nietige verbintenis - Beves
tiging na meerdeijarigheid - Kennis van 
reden van nietigheid. 808 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Openbare 
orde - Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering- Verstrekkingen
Rechtsvordering tot betaling. 795 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde) - Ziekte- en invaliditeits
uitkering - Terugvordering van arbeidson
geschiktheidsuitkering- Veijaring- Aan
vang- Verwittiging van de verzekeringsin
stelling. 676 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde) - Aanvang - Rechtsvorde
ring op grond van een aan het cmr-verdrag 
onderworpen vervoer-Verhaal tussen vervoerders 
- Opvolgende vervoerder- Ondervervoerder. 

699 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde) - Duur - Vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een con
tractuele fout - Termijn bepaald bij art. 26 
V.T.Sv. - Vereiste. 785 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering- Termijnen -
Verlenging door een nieuwe wet- Onmiddel
lijke toepassing. 803 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing -
Verscheidene feiten, samen behandeld ofberecht 
- Schorsing i.v.m. een van die feiten -
Gevolg t.a.v. de andere- Vereisten. 777 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Nieuwe termijn - Nieuwe wet van toepas
sing. 803 



J--- L----

- 11 -

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewoon uitstel - Duur - Onwettigheid -
Vernietiging- Omvang. 647 

Vervoer 
Goederenvervoer - Landvervoer, wegvervoer 
- Wegvervoer- C.M.R.-Verdrag- Vervoer
contract - Opvolgende vervoerder - Begrip. 

699 

Vervoer 
Goederenvervoer- Landvervoer, wegvervoer 
- Wegvervoer- C.M.R.-Verdrag- Rechts
vordering op grand van een aan dit verdrag 
onderworpen vervoer-Verhaal tussen vervoerders 
- Verjaringstermijn- Aanvang- Opvol
gende vervoerder - Ondervervoerder. 699 

Verzekering 
Algemeen- Verzekeringsondernemingen
Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds -
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen 
recht van terugvordering van verleende pres
taties - Kenmerk. 762 

Verzekering 
Landverzekering - Omvang van de dekking 
- Grove fout van de verzekerde - Aange
stelde tevens verzekerde. 624 

Verzekering 
WAM.-verzekering-Art. 3, tweedelid, WAM.
wet - Personen vervoerd onder welke titel 
ook - Begrip. 653 

Verzet 
Strafzaken - Vonnis bij verstek - Geen 
hager beroep O.M.- Verzet van de beklaagde 
- Vonnis op verzet- Hoger beroep O.M. en 
van de beklaagde - Beslissing over dat hager 
beroep- Verzwaring van de toestand van de 
beklaagde. 771 

Verzet 
Strafzaken - Vonnis bij verstek - Geen 
hager beroep O.M.- Verzet van de beklaagde 
- Vrijwillige verschijning voor aanvullende 
telastlegging- Veroordeling - Hoger beroep 
O.M. en van de beklaagde - Beslissing over 
dat hoger beroep - Verzwaring van de toe
stand van de beklaagde. 775 

Vonnissen en arresten 
Algemeen - Nietigheid van het beroepen 
vonnis - Appelrechter die zijn beslissing op 
eigen gronden steunt - Uitwerkingen. 804 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Verstek-
Afwijzing van de vordering Heropening 
van de debatten. 659 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Gezag van 
gewijsde - Eindvonnis over geschilpunt -
Nieuwe beslissing. 805 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Pro
vinciale raad - Beslissing ondertekend door 
voorzitter en secretaris. 811 

Voorlopige hechtenis 
Algemeen- Beschikking van het onderzoeks
gerecht - Gezag van gewijsde. 709 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot medebrenging - Uitlevering -
Buitenlands bevel tot medebrenging - Be
grip. 718 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling- Beslissing van 
verwerping - Motivering ~ Opgave van het 
feit- Vermelding van de wetsbepalingen. 713 

Voorlopige hechtenis 
Regeling van rechtspleging - Beschikking 
tot verwijzing - Handhaving van de hechte
nis - Hoger beroep van de verdachte -
Ontvankelijkheid. · 684 

Voorrechten en hypotheken 
Hypotbeken-Hypotbeek op schepen-Retentie
recht- Voorrang. 616 

Vreemdelingen 
Bevel om het grondgebied te verlaten- Aan
vullende beveiligingsmaatregel - Vrijheids
beroving - Beroep bij de Rechterlijke Macht 
- Onderzoeksgerechten- Werkdag- Be
grip. 712 

Vreemdelingen 
Maatschappelijk welzijn- Bevel om het grond
gebied te verlaten - Definitief bevel om het 
grondgebied te verlaten - Begrip. 734 

Vreemdelingen 
Maatschappelijk welzijn - Wettelijke bepa
lingen - Tegenstrijdigheid. 734 

Vreemdelingen 
Bevel om het grondgebied te verlaten - Uit
voering - Niet-uitvoering Draagwijdte. 

734 

Vreemdelingen 
Bevel om het grondgebied te verlaten - Uit
voering- Vrijwillige uitvoering- Begrip
Gevolg. 734 

Vreemdelingen 
Bevel om het grondgebied te verlaten - Uit
voering - Vrijwillige uitvoering - Begrip. 

734 

Vreemdewet 
Verenigde Staten van Amerika - Strafzaken 
- Federale reglementering van de Verenigde 
Staten van Am erika inzake strafrechtspleging 
- Bevel tot aanhouding - Akte met dezelfde 
kracht als een bevel tot aanhouding. 718 



w 
Wegverkeer 

Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel 38 - Straf- Verval van het recht tot 
sturen - Duur van de straf. 683 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen-Artikell0-Art.10.1.r 
- Plaatsgesteldheid- Staat van de weg.641 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen- Artikel61- Art. 61.4 
- Verkeerslichten- Driekleurige verkeers
lichten - Kruispunt - Uitrijden van het 
kruispunt- Plaats van de lichten- Gevolg. 

607 

Wegverkeer 
Aller lei - Algemeen reglement op de techni
sche eisen - Openbare weg - Bezigen van 
voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke 
persoon. 773 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Langdurige werkloos
heid- Nationale administratieve commissie 
-Administratiefberoep- Onvrijwillig deel
tijdse werknemer - Lage scholing - Scho
ling - Begrip. 792 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Langdurige werkloos
heid- Nationale administratieve commissie 
- Administratiefberoep- Onvrijwillig deel
tijdse werknemer - Lage scholing - Scho
ling- Begrip - Werk- Arbeidsmarkt. 792 

Werkloosheid 
Allerlei - Toekenning van werkloosheidsuit
keringen - Strafbepalingen - Overtreding 
- Vaststelling - Proces-verbaal - Nietig
heid - Draagwijdte. 632 
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Werkloosheid 
Aller lei - Toekenning van werkloosheidsuit
keringen - Strafbepalingen - Overtreding 
- V aststelling - Proces-verbaal - Bewijs
waarde - Draagwijdte. 633 

Werkloosheid 
Allerlei- Toezicht- Controlekaart- Schrap
ping- AfWezigheid- Gevolg- Administra
tieve sanctie - Toepassingsgebied. 633 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Wettigheid van besluiten en verordeningen
Uitvoeringsbesluit van een opgeheven wet -
Van kracht blijvend besluit- Voorwaarden. 

800 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Allerlei - MinisterHile circulaire - Draag
wijdte. 729 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Allerlei- Vreemdelingen- Maatschappelijk 
welzijn- Wettelijke bepalingen- Tegenstrij
digheid. 734 

z 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

Algemeen-Verzekeringsinstelling- Terugvor
dering van verleende prestaties tegen het 
gemeenschappelijk motorwaarborgfonds -
Eigen recht- Kenmerk. 762 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Terug
vordering van arbeidsongeschiktheids
uitkering-Verjaring-Aanvang-Verwittiging 
van de verzekeringsinstelling. 676 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Ziektekostenverzekering- Verstrekkingen
Rechtsvordering tot betaling- Ve:rjaring
Openbare orde. 795 


