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3e KAMER- 25 september 1995 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE· 
RING - WERKSTAKING - ARBEIDS
RECHTELIJKE RELATIE - 'IDEKENNING- 'ill E
LATING VAN HET BEHEERSCOMITE VAN DE 
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
VOORWAARDE. 

2° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING - WERKSTAKING - ARBEIDS
RECHTELIJKE RELATIE- 'IDEKENNING- 'IDE
LATING VAN HET BEHEERSCOMITE VAN DE 
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
'IDEP ASSINGSSFEER 

1 o en 2° Het beheerscomite van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening beslist 
overeenkomstig art. 129, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963 in het 
raam van art. 126, eerste lid, r, van het
zelfde besluit, over de toekenning van 
werkloosheidsuitkering aan alle werkne
mers wier werkloosheid het rechtstreeks 
of indirect gevolg is van een werksta
king, ongeacht of zij v66r of tijdens de sta
king verbonden zijn door een arbeids
overeenkomst met de werkgever van het 
bedrijf waar gestaakt wordt (1). 
(Werkloosheidsbesluit 1963, artt. 126 
eerste lid, 1°, en 129, eerste lid.) ' 

(R.V.A. T. SEPTEMBER) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0022.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Antwerp en gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 7, § 1, derde lid, i, 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, het derde lid vervan
gen bij artikel 10 van de wet van 14 fe
bruari 1961, 126, eerste lid, 129, 210 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, 1138, 2° van het Gerechte-

(1) Zie : Cass., 18 mei 1981 en 22 juni 1981 
(A. C., 1980-81, nrs. 532 en 612). 

lijk Wetboek, van het algemeen rechtsbe
ginsel van de autonomie van de proces
partijen (beschikkingsbeginsel), van het 
algemeen beginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

doordat, het bestreden arrest oordeelt dat 
partijen niet aantonen dat de toepassings
voorwaarden van artikel 129 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 ver
vuld zijn, en derhalve aanneemt dat de 
toekenning van de gevorderde werkloos
heidsuit~eringen niet aan de voorafgaande 
goedkeunng van het beheerscomite was on
derworpen, op hiernavolgende gronden : 
"artikel129 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 voorziet drie gevallen 
waarin de werknemer zich bevindt en 
waarbij het Beheerscomite kan beslissen 
hem werkloosheidsuitkeringen toe te ken
nen, nl. : 1.- wanneer hij deelneemt aan een 
werkstaking; 2.- wanneer hij werkloos is 
ten gevolge van een uitsluiting (lock-out)· 
3.- wanneer hij rechtstreeks of onrecht~ 
streeks werkloos is ten gevolge van een 
werkstaking. (Eiser) besliste geen werk
loosheidsuitkeringen toe te kennen aan de 
werknemers uit het scheepsherstellings
bedrijfvan de haven van Antwerpen (dus 
alle scheepsherstellers die als dusdanig er
kend zijn door de bevoegde paritaire comi
tes) gedurende de duurtijd van de staking 
aangezien zij deel uitmaakten van de sta~ 
kende arbeidseenheid en een belang had
den bij de reden van de staking. In de 
tweede nota aan het Beheerscomite dd. 22 
december 1989 blijkt dat (eiser) terzak.e met 
'arbeids~e~eid' het 'arbeidscontingent', be
doelt, d1t 1s alle scheepsherstellers; bijge
volg moet vooreerst onderzocht worden of 
(verweerder) heeft deelgenomen aan de 
werkstaking. Een werkstaking veronder
stelt : 1. een arbeidsrechtelijke relatie tus
sen een werkgever en een werknemer, 2. de 
staking of stopzetting van de (activitei
ten) door de werknemer, waartoe die 
arbeidsrechtelijke relatie hem verplicht. 
Ret staat vast dat de onderneming van de 
N.V. Beliard Shiprepairers door een ar
b_eidsconflict getroffen was in bedoelde pe
node. De stak.ers bij de N .V. Beliard Shipre
pairers zijn dus die werknemers die de 
aangeboden arbeid niet uitvoerden, hoe
wel ze daartoe arbeidsrechtelijk contrac
tueel verplicht waren. In het scheeps
herstellingsbedrijf wordt aan de werkne
mers geen vastheid van dienstbetrekking 
gewaarborgd, doch wordt gewerkt met een 
stelsel van kortstondige contracten van be
paalde duur; het logisch gevolg van deze or
ganisatie is uiteraard dat aldus omge
keerd de scheepsherstellingsbedrijven 
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evenmin een vastheid van arbeidsaanbod 
gewaarborgd hebben. Binnen deze vorm 
van arbeidsorganisatie is er dus enkel 
sprake van staking, zo het deze werkne
mers betreft die door de N.V. Beliard 
Shiprepairers werden aangeworven, doch 
weigerden de bedongen arbeid uit te voe
ren. Terzake was er geen uitsluiting (lock
out) gezien de terugzending van de werk
nemers door de onderneming niet als 
dwangmiddel geschiedde, doch bij gebrek 
aan werk. Partijen tonen niet aan dat (ver
weerder) zich arbeidsrechtelijk verbon
den had arbeid uit te voeren welke de N.V. 
Beliard Shiprepairers hem verschafte, dus 
evenmin dat (verweerder) in de bedoelde 
periode opgehouden heeft deze aktiviteit 
verder uit te voeren. Er wordt dus niet be
wezen dat (verweerder) door een werksta
king of ingevolge een uitsluiting (lock
out) werkloos is geworden. Verder dient 
onderzocht te worden of zijn werkloos
heid 'het rechtstreeks of indirect gevolg' van 
een werkstaking is. Nu aanvaard is dat er 
bij de N.V. Beliard Shiprepairers zich wel 
degelijk een 'werkstaking' plaatsvond, zij 
het enkel in hoofde van de aangeworven 
werknemers, de concrete groep die het werk 
neerlegde, dient nagegaan of de werkloos
heid van (verweerder) het 'rechtstreeks of 
indirect' gevolg is van deze werkstaking. 
Het is redelijk het opzet van artikel 129 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 te zien in de beoordeling van het 
al dan niet vrijwillig karakter van de werk
loosheid door een paritair samengesteld or
gaan om uit te maken of de concrete werk
nemer al dan niet tot de stakingsgroep 
behoorde, alsmede door deze zeggenschap 
van de sociale gesprekspartners hen over 
een bijkomend middel te laten beschik
ken in het arbeidsconfiict te bemiddelen. 
Vanuit dit opzet kan niet anders besloten 
worden dat het zo ruim gestelde verband 
'rechtstreeks of indirect' zich toch dient te 
situeren binnen een technische bedrijfs
eenheid; bedoeld worden niet deze werk
lozen die in andere (bv. toeleveringsbedrij
ven) vanuit economische wetmatigheden 
door een werkstaking werkloos worden. 
Een andere noodzakelijke gevolgtrekking is 
dat de werkloosheid 'het gevolg' moet zijn 
van een werkstaking; zelfs zo hierin geen 
causaliteitsvereiste onderkend wordt, be
tekent zulks alleszins een voorwaarde van 
chronologie. Voor een werkstaking is een 
werknemer tewerkgesteld en na het uit
breken van de werkstaking is hij werk
loos. Welnu partijen tonen niet aan dat 
(verweerder) voor het uitbreken van de 
werkstaking tewerkgesteld was. Gezien 

partijen de toepassingsvoorwaarden van ar
tikel129 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 niet aantonen, is deze af
wijkende regeling niet van toepassing, dan 
wel de algemene regeling"; 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 7, § 1, 
derde lid, i, van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders aan de on
vrijwillig werklozen een subjectiefrecht op 
werkloosheidsuitkering verleent, onder de 
voorwaarden die de Koning bepaalt; arti
kel126, eerste lid, 1', van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, genomen ter 
uitvoering van voormeld artikel 7, bepaalt 
dat de werknemer die, door omstandighe
den onafhankelijk van zijn wil, werkloze 
zonder loon wordt aanspraak op werkloos
heidsuitkering heeft; overeenkomstig ar
tikel129 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 aan werknemers die aan 
een werkstaking deelnemen slechts werk
loosheidsuitkeringen toegekend kunnen 
worden mits toelating van het beheers
comite van eiser; het deelnemen aan een 
stakingsactie beoordeeld moet worden in 
het licht van de concrete feitelijke omstan
digheden; de praktijk van de collectieve 
arbeidsbetrekkingen, de methodes van de 
syndicale actie, de concrete organisatie van 
de arbeid elementen vormen aan de hand 
waarvan de kwestieuze toepassings
voorwaarde beoordeeld moet worden; 

en terwijl, bij collectieve arbeidsovereen
komst van 25 mei 1982, houdende regle
mentering van de aanwerving en de te
werkstelling (in) het scheepsherstellings
bedrijf, gesloten in het Paritair Comite nr. 
137 voor het scheepsherstellingsbedrijf, al
gemeen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 8 september 1982, de werk
gevers die onder dit paritair comite 
ressorteren de verbintenis op zich gena
men hebben bij de aanwerving van scheeps
herstellers prioriteit te verlenen aan de 
werknemers die in het bezit zijn van een le
gitimatiekaart van erkend scheeps
hersteller; overeenkomstig artikel 2 van het 
koninklijk besluit nr. 252 houdende maat
regelen inzake de modaliteiten van tewerk
stelling van de scheepsherstellers in het 
Antwerps havengebied niemand handen
arbeid aan scheepsherstellingswerken mag 
laten uitvoeren door andere werknemers 
dan erkende scheepsherstellers (art. 2 K.B. 
nr. 252); de overtreding van dit verbod 
strafrechtelijk gesanctioneerd wordt (art. 
9-12 K.B. nr. 252); voormelde wettelijke be
palingen de basis vormen van het geslo
ten tewerkstellingscircuit, waarbij een er
kenning de conditio sine qua non is om in 
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het An twerps scheepsherstellingsbedrijf te
werkgesteld te worden; de door de bevoegde 
paritaire commissie afgeleverde erken
ning een voorovereenkomst doet ontstaan : 
aan de werkgevers die onder het paritair 
comite nr. 137 van het scheepsherstellings
bedrijf van het An twerps havengebied de 
optie gegeven wordt met de erkende 
scheepshersteller al dan niet een arbeids
overeenkomst te sluiten waarvan de hoofd
bestanddelen voorafgaandelijk bij secto
riiile collectieve arbeidsovereenkomsten zijn 
vastgesteld; binnen de specifieke context 
van een gesloten tewerkstellingscircuit het 
deelnemen aan een werkstaking bijge
volg eveneens kan bestaan in een weige
ring van de erkende scheepshersteiler ge
volg te geven aan het lichten van de optie 
door een onder het paritair comite nr. 137 
ressorterend werkgever en te weigeren in 
te gaan op diens werkaanbod; in de gege
ven omstandigheden het bestreden ar
rest dan ook niet wettig heeft kunnen oor
delen dat het deelnemen aan een 
werkstaking steeds noodzakelijk een 
arbeidsrechtelijke relatie veronderstelt; zo
dat, de beslissing dat de toepassings
voorwaarden van artikel 129 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 in 
casu niet vervuld zijn, en de toekenning 
van de werkloosheidsuitkeringen voor de 
stakingsperiode niet aan de voorafgaande 
goedkeuring van het beheerscomite van ei
ser was onderworpen, op de enkele grond 
dat niet werd aangetoond dat verweerder 
tijdens de litigieuze stakingsperiode 
arbeidsrechtelijk verbonden was met de 
N.V. Beliard Shiprepairers, en evenmin 
werd aangetoond dat verweerder in de 
stakingsperiode deze activiteit heeft stop
gezet, niet wettelijk gerechtvaardigd is 
(schending van artikel126, 129 en 210 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, 7, § 1, derde lid, i, van de besluit
wet van 28 december 1944); 

terwijl, tweede onderdeel, artikel 7, § 1, 
derde lid, i, van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders aan de on
vrijwillig werklozen een subjectief recht op 
werkloosheidsuitkering verleent, onder de 
voorwaarden die de Koning bepaalt; arti
kel126, eerste lid, 1", van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, genomen ter 
uitvoering van voormeld artikel 7, bepaalt 
dat de werknemer die, door omstandighe
den onafhankelijk van zijn wil, werkloze 
zonder loon wordt aanspraak op werkloos
heidsuitkering heeft; overeenkomstig ar
tikel 129 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 aan werknemers wier werk-

loosheid het rechtstreeks of indirect ge
volg is van een werkstaking slechts werk
loosheidsuitkeringen toegekend kunnen 
worden mits toelating van het beheers
comite van eiser; het "rechtstreeks of in
direct gevolg zijn van een werkstaking" be
oordeeld moet worden in het licht van de 
concrete feitelijke omstandigheden; de prak
tijk van de collectieve arbeidsbetrekkingen, 
de methodes van de syndicale actie, de con
crete organisatie van de arbeid elemen
ten vormen aan de hand waarvan de kwes
tieuze toepassingsvoorwaarden beoordeeld 
moet worden; 

en terwijl, het bestreden arrest vast
stelt dat in het scheepsherstellingsbedrijf 
aan de werknemers geen vastheid van 
dienstbetrekking gewaarborgd wordt, doch 
met een stelsel van kortstondige contrac
ten van bepaalde duur gewerkt wordt (de 
schilders voor een voile dag- ofnachttaak 
aangeworven worden, aile andere arbei
ders voor minstens 3 dagen); gelet op de 
duurtijd van de stakingsactie het dan ook 
mogelijk is dat een scheepshersteiler werk
loos was op het ogenblik van het uitbre
ken van de staking, niettemin in de 
stakingsperiode wordt aangeworven, doch 
ingevolge de stakingsactie van een an
dere beroepengroep de overeengekomen ar
beid niet kan uitvoeren; in de specifieke 
context van de arbeidsmarkt voor scheeps
herstelling het zelfs mogelijk is dat een 
scheepshersteller die werkloos is op het 
ogenblik van het uitbreken van de stakings
actie zodat werkloosheid op dat ogenblik 
niet aan de stakingsaktie te wijten kan zijn, 
in een later stadium alsnog geacht kan wor
den werkloos te zijn ingevolge de stakings
aktie, zonder dat zelfs een tewerkstelling 
zou tussengekomen zijn, wanneer bijvoor
beeld zou blijken dat ingevolge de actie het 
aantal werkaanbiedingen drastisch zou te
ruggelopen zijn; het bestreden arrest der
halve niet wettig heeft kunnen oordelen dat 
de werkloosheid van verweerder noch recht
streeks, noch indirect aan de stakings
actie te wijten zou zijn om de enkele re
den dat niet werd aangetoond dat 
verweerder voor het uitbreken van de 
stakingsactie door een arbeidsovereen
komst met de N.V. Beliard Shiprepairers 
verbonden was; zodat de beslissing dat de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 129 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 in casu niet vervuld zijn, en de 
toekenning van de werkloosheidsuitkerin
gen voor de stakingsperiode niet aan de 
voorafgaande goedkeuring van het beheers
comite van eiser was onderworpen, op de 
enkele grond dat niet werd aangetoond dat 
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verweerder voor het uitbreken van de sta
king arbeidsrechtelijk verbonden was met 
de N.V. Beliard Shipsrepairers, niet wet
telijk gerechtvaardigd is (schending van ar
tikel126, 129 en 210 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, 7, § 1, derde 
lid, i, van de besluitwet van 28 december 
1944); 

terwijl, derde onderdeel, de rechter de 
door partijen voorgedragen redenen ambts
halve kan aanvullen, mits hij geen betwis
ting opwerpt die partijen in hun conclu
sies hebben uitgesloten, hij enkel steunt op 
regelmatig aan zijn beoordeling voorge
legde feiten en stukken, en hij het voor
werp en de oorzaak van de vordering niet 
wijzigt; wanneer hij de vordering op der
gelijke ambtshalve aangevoerde grond af
wijst, hij overeenkomstig het algemeen be
ginsel van de eerbied voor de rechten van 
de verdediging, partijen minstens in de ge
legenheid moet stellen zich over die grond 
te verdedigen; 

terwijl, hoewel het debat tussen par
tijen zich toespitste op de werkwilligheid 
van verweerder op de dagen waarvoor hij 
werkloosheidsuitkeringen aanvroeg, en in 
het bijzonder op de vraag in welke mate de 
werkloosheidsstempel op de C3 het be
wijs inhield van de werkwilligheid van de 
werkloze scheepshersteller op de kwes
tieuze werkloosheidsdag, het Arbeidshof 
ambtshalve de betrokkenheid van verweer
der bij de kwestieuze werkstaking onder
zocht heeft voor de ganse duur van de 
stakingsperiode; het bestreden arrest in dit 
verband het bestaan onderzocht van het feit 
ofverweerder hetzij voor, hetzij tijdens de 
ganse litigeuze stakingsperiode al dan niet 
tewerkgesteld werd door de N.V. Beliard 
Shiprepairers, alsook van het feit ofver
weerder in de bedoelde periode deze ar
beid had stopgezet; dit laatste impliciet, 
doch zeker blijkt uit het oordeel van het be
streden arrest dat het bewijs van voor
melde feiten niet voorhanden was; zodat, 
het Arbeidshof door zelf een betwisting op 
te werpen die vreemd is aan de openbare 
orde en die door de conclusies van par
tijen was uitgesloten, en zijn beslissing te 
laten steunen op feiten die niet aan zijn be
oordeling waren onderworpen, het alge
meen rechtsbeginsel van de autonomie van 
de procespartijen (beschikkingsbeginsel), zo
als bevestigd in artikel1138, 2° van het Ge
rechtelijk Wetboek, schendt, en, door ei
ser niet in de gelegenheid te stellen 
middelen te laten gelden m.b.t. deze ambts
halve aangevoerde gronden, het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging heeft miskend : 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid 
van het tweede onderdeel : eiser voert 
schending aan van opgeheven, niet 
meer bestaande wetsbepalingen : 

Overwegende dat uit het middel on
dubbelzinnig blijkt dat eiser scherr
ding aanvoert van de artikelen 126, 
129 en 210 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, zoals deze van 
toepassing waren op het ogenblik van 
de werkloosheidsaanvraag van ver
weerder en door het arbeidshof wer
den toegepast, dit wil zeggen v66r de 
opheffing ervan door artikel 177, enig 
lid, 1°, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991; 

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

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 126, eer
ste lid, 1°, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 bepaalt dat de 
werknemer die, door omstandighe
den onafhankelijk van zijn wil, werk
loze zonder loon wordt, aanspraak op 
werkloosheidsuitkering heeft; 

Dat, naar luid van artikel 129, eer
ste lid, van hetzelfde besluit, "werk
loosheidsuitkering aileen met toela
ting van het beheerscomite kan 
worden toegekend aan de werkne
mers (. .. ) wier werkloosheid het recht
streeks of indirect gevolg van een 
werkstaking is"; dat deze bepaling aan 
het beheerscomite de bevoegdheid ver
leent om vast te stellen of de betrok
ken werknemers aldan niet werk
loos zijn wegens omstandigheden 
onafhankelijk van hun wil in de zin 
van artikel 126; 

Overwegende dat de voormelde be
paling van artikel 129 toepasselijk is 
op alle werknemers wier werkloos
heid het rechtstreeks of indirect ge
volg van een werkstaking is, onge
acht of zij v66r of tijdens de staking 
verbonden zijn door een arbeidsover
eenkomst met de werkgever van het 
bedrijf waar gestaakt wordt; 
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Dat het arbeidshof oordeelt dat deze 
bepaling aileen toepasselijk is op werk
nemers van het bedrijf waar gestaakt 
wordt en dat zij geen toepassing vindt 
op verweerder, nu niet blijkt dat hij 
"v66r het uitbreken van de werksta
king tewerkgesteld was"; dat het 
arbeidshof aldus artikel 129 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het stuk dat eiser buiten de 
wettelijke termijn ter gri:ffie van het 
Hofheeft neergelegd, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten, verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Gent. 

25 september 1995 - 38 kamer - Voor
zitter : de h. Verougstrate, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Geinger. 

Nr. 398 

38 KAMER- 25 september 1995 

1° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE -
VREEMDE EN STAATLOZE WERKNEMERS- GE
LIJKHEID VAN BEHANDELING MET BELGISCHE 
ONDERDANEN- VERVALLEN ARBEIDSVER
GUNNING- HOEDANIGHEID VAN VLUCHTE
LING- GEVOLG. 

2° VREEMDELINGEN - VREEMDE EN 

STAATLOZE WERKNEMERS- WERKLOOSHEID 
- GERECHTIGDE- GELIJKHEID VAN BEHAN: 
DELING MET BELGISCHE ONDERDANEN- VER
VALLEN ARBEIDSVERGUNNING- HOEDANIG
HEID VAN VLUCHTELING- GEVOLG. 

1 o en 2° De gelijkheid van behandeling in
zake werkloosheid van vreemde of staat
loze werknemers en van Belgische onder
danen geldt slechts, eventueel met 
terugwerkende kracht, voor de persoon die 

de hoedanigheid van vluchteling bezit en 
als dusdanig is erkend krachtens de toe
passelijke verdrags- en wetsbepalingen. 
(Art. 43, § 1, Werkloosheidsbesluit 25 nov. 
1991; art. 24, 1, b, Verdrag 28 juli 1951 
Status van Vreemdeling goedgekeurd bij 
wet van 26 juni 1953; artt. 48 en 49, eer
ste lid, 2° en 3°, Vreemdelingenwet.) 

(R.VA. T. MALIK) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0043.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1994 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het derde onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : schending van de ar
tikelen l, 24, 31 van het Verdrag betref
fende de status van vluchtelingen, 
ondertekend te Geneve op 28 juli 1951, 
goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in 
werking sedert 22 april 1954, en voor zo
veel als nodig schending van de artikelen 
1 en 5 van de goedkeuringswet van 26 juni 
1953, 159, 167" van de gecoiirdineerde 
Grondwet van 17 februari 1994, 43, 1, eer
ste en tweede lid, 69, § 1, 149, 2°, van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering, 
2, 48, 49, 50, 51 van de wet van 15 decem
ber 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, artikel48, 
zoals van kracht na de wet van 14 juli 1987 
en zoals gewijzigd bij korllnklijk besluit van 
13 juli 1992, artikelen 50, 51 zoals van 
kracht na de wet van 14 juli 1987 en ge
wijzigd bij de wet van 6 mei 1993, 72, 72bis, 
73, 74, 75, 78, 79, 80, 81 van het konink
lijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het ver
blijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, de artikelen 72, 72bis, 78 
zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 28 
januari 1988, de artikelen 73, 74, 75, 79, 80, 
81laatst gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 19 mei 1993, 1 t.e.m. 15 van het ko
ninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 be
treffende de tewerkstelling van werkne
mers van vreemde nationaliteit, i.h.b_ 
artikel 7 van dit koninklijk besluit, 1 t.e.m. 
16 van het koninklijk besluit van 6 novem
ber 1967 betreffende de voorwaarden van 
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toekenning en in trekking van de arbeids
vergunningen en arbeidskaarten voor werk
nemers van vreemde nationaliteit, 20 van 
het ministerieel besluit betrelfende de mo
daliteiten van indiening en afievering van 
de aanvragen om arbeidsvergunningen en 
arbeidskaarten voor werknemers van 
vreemde nationaliteit, zoals gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 15 juli 1969, 

doordat, het bestreden arrest vaststelt 
"(. .. ) dat (verweerder) kandidaat-politiek 
vluchteling is van Pakistaanse nationali
teit; dat hij vanaf 22 mei 1991 tot 3 sep
tember 1992 tewerkgesteld was bij de N.V 
Vrobeton te Desselgem; dat naar aanlei
ding van een aanvraag om arbeidsvergun
ning, uitgaande van de voomoemde werk
gever, zijnde de N.V. Vrobeton, door de 
Dienst voor Migratie en Werkgelegenheid 
van het Ministerie van (de) Vlaamse Ge
meenschap aan de werkgever een voorlo
pige toelating tot tewerkstelling voor de 
desbetrelfende vreemdeling werd bezorgd 
in afwachting van een uitspraak over het 
verzoek tot erkenning als politiek vluch
teling; (. .. ) dat in deze toelating benadrukt 
werd dat deze enkel geldig is voor voor
noemde werkgever en dat deze zonder 
enige waarde is, zodra de Commissaris
Generaal voor de vluchtelingen en de staat
lozen aan betrokkene de status van vluch
teling weigert; dat dit betekent dat deze 
voorlopige toelating verviel zodra die te
werkstelling was beeindigd; (. .. ) dat (ver
weerder) op 4 september 1992 werkloos
heidsuitkeringen aanvroeg, doch dat deze 
aanvraag door (eiser) geweigerd werd, daar 
betrokkene vanaf 4 september 1992 niet 
meer over een geldige toelating tot tewerk
stelling beschikt en hij bijgevolg niet meer 
voldoet aan de bijzondere voorwaarden van 
het artikel 42, § 1 van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991"; 

en doordat, het bestreden arrest de be
streden administratieve beslissing teniet 
doet, op volgende gronden : (. .. ) dat arti
kel 43, § 1 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de werk
loosheidsreglementering bepaalt dat, on
verminderd de voorgaande bepalingen, de 
vreemde of staatloze werknemer slechts tot 
het recht op uitkeringen wordt toegela
ten, indien hij voldoet aan de wetgeving die 
betrekking heeft op de vreemdelingen en 
die welke betrekking heeft op de tewerk
stelling van vreemde arbeidskrachten; ( ... ) 
dat de vreemde werknemer aldus dient te 
voldoen aan een aantal bijzondere voor
waarden, naast de algemene vergoedbaar
heidsvoorwaarden, welke dezelfde zijn voor 
een vreemde werknemer als voor een werk-

nemer van Belgische nationaliteit; (. .. ) dat 
uit het administratief dossier blijkt dat 
(verweerder), conform de wet van 15 de
cember 1980 een verzoek tot erkenning als 
politiek vluchteling indiende; (. .. ) dat (ei
ser) derhalve voldoet aan de wetgeving be
trelfende de vreemdelingen, zijnde de wet
geving betrelfende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen; (. .. ) dat 
(eiser) echter om uitkeringen te kunnen ge
nieten, tevens moet voldoen aan de wet
geving betrelfende de tewerkstelling van 
vreemde arbeidskrachten; dat deze laatst
genoemde wetgeving voornamelijk vervat 
is in de volgende koninklijke besluiten, nl. 
het koninklijk besluit nr. 24 van 20 juli 
1967 betrelfende de tewerkstelling van 
werknemers van vreemde nationaliteit en 
het koninklijk besluit van 6 november 1967 
betrelfende de voorwaarden van toeken
ning en intrekking van arbeidsvergunnin
gen en arbeidskaarten voor werknemers 
van vreemde nationaliteit; (. .. ) dat over
eenkomstig deze reglementering geen en
kele werkgever een werknemer die niet de 
Belgische nationaliteit bezit, mag tewerk
stellen, zonder vooraf de arbeidsvergun
ning verkregen te hebben van de Gewest
minister die bevoegd is voor werkgelegen
heid, terwijl geen enkele werknemer van 
vreemde nationaliteit arbeidsprestaties mag 
leveren zonder in het bezit te zijn van een 
arbeidskaart; (. .. ) dat in casu door de werk
gever overeenkomstig voormelde wetge
ving een arbeidsvergunning werd aange
vraagd; dat door de daartoe bevoegde dienst 
slechts een voorlopige toelating tot tewerk
stelling werd afgeleverd in afwachting van 
de uitspraak over het verzoek tot erken
ning als politiek vluchteling; (. .. ) dat (ei
ser) aldus van oordeel is dat, gelet op het 
feit dat (verweerder) slechts in het bezit is 
van een voorlopige toelating tot tewerk
stelling, (verweerder) niet aan de desbe
trelfende wetgeving voldoet, noch op het 
ogenblik van de toelating op het recht op 
uitkeringen, noch gedurende de volledige 
duur van de werkloosheid, temeer daar 
deze toelating bij het einde van de tewerk
stelling vervalt; (. .. ) dat in richtlijnen uit
gaande van 9-e Rijksdienst voor Arbeids
voorziening gesteld wordt dat slechts de 
erkende politieke vluchteling wordt gelijk
gesteld met een Belgische werknemer en 
dus inzake werkloosheid niet in het bezit 
moet zijn van een arbeidskaart; dat hier
bij blijkbaar rekening werd gehouden met 
een constante rechtspraak van het arbeids
hof, waar dit steeds het artikel 124 van de 
intemationale conventie met betrekking tot 
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het statuut van vluchtelingen inriep, val
gens hetwelk de vluchteling op dezelfde be
handeling als een Belg aanspraak kan rna
ken wat de werkloosheid betreft (Arbeids
hofBrussel, 18 december 1986, A.R. 19.486, 
alsook Arbeidshof Luik, 25 oktober 1983, 
A.R. 996/83); (. .. ) dat in voormeld artikel 24, 
1b van het lnternationaal Verdrag betref
fende de statuten van vluchtelingen, en bij
lagen, ondertekend te Geneve op 28 juli 
1951, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 
1952 (Belgisch Staatsblad, 4 oktober 1953), 
echter geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen een kandidaat-politiek vluchte
ling en een erkend politiek vluchteling; (. .. ) 
dat het feit dat de voorlopige toelating tot 
tewerkstelling verviel bij het einde van de 
tewerkstelling, het recht op regelmatige te
werkstelling van (verweerder) niet kan te
niet doen, noch beknotten (cfr. arrest 
Arbeidshof Brussel, 28 oktober 1993, dat 
door (verweerder) wordt voorgelegd); (. .. ) 
dat vermits het bezit van een arbeidsver
gunning voor een Belgische onderdaan niet 
vereist is om zijn tewerkstelling als bezol
digd werknemer in aanmerking te laten ne
men, een dergelijke verplichting evenmin 
kan worden opgelegd aan een politieke 
vluchteling (al dan niet erkend), welke oak 
de bepalingen van de nationale wetge
ving zijn, die niet kunnen prevaleren op in
ternationale verplichtingen door de Staat 
aangegaan (Werkloosheidsgids; reglemen
tering en rechtspraak voornamelijk de 
reeds vermelde rechtspraak van de arbeids
hoven inzake toelaatbaarheid van vreemde 
werknemers); (. .. ) dat zodra (verweerder) in 
het bezit is van een definitief bevel om het 
grondgebied te verlaten (bijlage 26ter in 
plaats van bijlage 26bis), hij uiteraard ver
dere aanspraak op sociale uitkeringen zou 
verliezen; ( ... ) dat er tussen partijen geen 
be twisting is nopens het feit dat ( verweer
der) voldoende arbeidsdagen heeft gepres
teerd, zodat dient geoordeeld dat (verweer
der) dient toegelaten te worden tot het 
recht op werkloosheidsuitkeringen met in
gang van 4 september 1992; 

terwijl, derde onderdeel, overeenkom
stig artikel 48 van de Vreemdelingenwet 
van 15 december 1980, de Belgische over
heid ·de status van vluchteling verleent aan 
de vreemdeling die voldoet aan de in arti
kel1, A, 2 van het Verdrag betreffende de 
status van vluchtelingen gestelde crite
ria; vermelde verdragsbepaling het be
grip vluchteling definieert als elke per
soon "die (. .. ) uit gegronde vrees voor 
vervolging wegens zijn ras, godsdienst, na
tionaliteit, het behoren tot een bepaalde so-

ciale groep of zijn politieke overtuiging, zich 
bevindt buiten het land waarvan hij de na
tionaliteit bezit, en die de bescherming van 
dat land niet kan of, uit hoofde van boven
bedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, in
dien hij geen nationaliteit bezit en ver
blijft buiten het land waarvan hij vroeger 
zijn gewone verblijfplaats had, daarheen 
niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde 
vrees, niet wil terugkeren"; de regelma
tig op het grondgebied verblijvende vluch
telingen die, overeenkomstig artikel24, 1b, 
van het voormelde Vluchtelingenverdrag 
wat de toekenning van werkloosheidsuit
keringen betreft dezelfde rechten en ver
plichtingen hebben als de werklozen van 
Belgische nationaliteit, noodzakelijk aan de 
in artikel 1, A, 2 van dit vluchtelingenver
drag gestelde criteria moeten voldoen; het 
bestreden arrest vaststelt dat verweerder 
als kandidaat-vluchteling beschouwd moet 
worden; op het ogenblik van de uitspraak 
van het litigieuze arrest nag geen defini
tieve beslissing over de erkenningsaanvraag 
van verweerder was getroffen; de bevoegde 
overheid derhalve nag niet beslist had of 
verweerder al dan niet aan de in artikel 1, 
A, 1 (van) het Vluchtelingenverdrag gefor
muleerde voorwaarden beantwoordt; het 
bestreden arrest derhalve niet wettelijk 
heeft kunnen oordelen dat verweerder aan
spraak kon maken op de rechten voorzien 
in het Vluchtelingenverdrag, i.h.b. het be
ginsel van gelijkheid van behandeling wat 
de werkloosheid betreft zoals neergelegd in 
artikel24, 1b, van hetzelfde Verdrag, zon
der tevens te onderzoeken ofverweerder be
antwoordde aan de omschrijving van het 
begrip vluchteling zoals gedefinieerd in 1, 
A, 2 van het Vluchtelingenverdrag; het be
streden arrest bijgevolg ten onrechte de in 
het middel aangehaalde bepalingen van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering 
niet toepasselijk verklaarde en niet wet
tig kon oordelen dat verweerder, als 
kandidaat-vluchteling tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen kon worden toe
gelaten zonder over een geldige arbeids
kaart te beschikken; zodat het bestreden 
arrest door op de in het middel aange
haalde gronden te oordelen dat verweer
der als kandidaat-vluchteling aanspraak 
kon maken op werkloosheidsuitkeringen 
onder dezelfde voorwaarden als de werk
lozen met de Belgische nationaliteit, niet 
wettelijk gerechtvaardigd is (schending van 
de artikelen 1, B, 2, 24, 1b, 31 van het Ver
drag betreffende de status van vluchtelin
gen, ondertekend te Geneve op 28 juli 1951, 
goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, en 
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voor zoveel als nodig schending van de ar
tikelen 1 en 5 van de goedkeuringswet van 
26 juni 1953, 159, 167 van de gecoordi
neerde Grondwet van 17 februari 1994, 2, 
48, 49, 50, 51 van de wet van 15 decem
ber 1980 betre:ffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, 72, 72bis, 
73, 74, 75, 80, 81 van het koninklijk be
sluit van 8 oktober 1981 betre:ffende de toe
gang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen, 43, § 1, eerste en tweede lid, 69, 
§ 1, 149, 2' van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, 1 t.e.m. 15 
van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 
1967 betre:ffende de tewerkstelling van 
werknemers van vreemde nationaliteit, 1 
t.e.m. 16 van het koninklijk besluit van 6 
november 1967 betre:ffende de voorwaar
den van toekenning en in trekking van de 
arbeidsvergunningen en arbeidskaarten 
voor werknemers van vreemde nationali
teit, 20 ministerieel besluit betreffende mo
daliteiten van indiening en afievering van 
de aanvragen om arbeidsvergunningen en 
arbeidskaarten voor werknemers van 
vreemde nationaliteit zoals gewijzigd bij mi
nisterieel besluit van 15 juli 1969) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 43, § 1, van het Werkloosheids
besluit van 25 november 1991, onver
minderd de voorgaande bepalingen 
van dit besluit, de vreemde of staat
loze werknemer slechts tot het recht 
op werkloosheidsuitkeringen wordt 
toegelaten indien hij voldoet aan de 
wetgeving die betrekking heeft op de 
vreemdelingen en op deze die betrek
king heeft op de tewerkstelling van 
vreemde arbeidskrachten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 24, 1, b, van het Verdrag van 28 
juli 1951 betreffende de status van 

·vluchteling, opgemaakt te Geneve, 
goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, 
de verdragsluitende staten de regel
matig op hun grondgebied verblijvende 
vluchtelingen op dezelfde wijze moe
ten behandelen als de onderdanen voor 
wat betreft de wettelijke voorschrif
ten betreffende de werkloosheid; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 48 van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vesti-

ging en de verwijdering van vreem
delingen, als vluchteling kan worden 
erkend de vreemdeling die voldoet aan 
de voorwaarden die te dien einde ge
steld worden door de internationale 
overeenkomsten die Belgie binden; dat, 
krachtens artikel 49, lid 1, 2' en 3', 
van die wet als vluchteling worden be
schouwd en tot verblijf ofvestiging in 
het Rijk worden toegelaten : de vreem
deling die als vluchteling is erkend 
door de minister van Buitenlandse Za
ken of door de internationale over
heid waaraan de minister zijn be
voegdheid heeft overgedragen en de 
vreemdeling die als vluchteling wordt 
erkend door de Commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlo
zen; 

Dat uit de voormelde verdrags- en 
wetsbepalingen volgt dat de in voor
meld artikel 24, 1, b, van het Verdrag 
van 28 juli 1951 bedoelde gelijkscha
keling slechts geldt, eventueel met te
rugwerkende kracht, voor de persoon 
die krachtens de toepasselijke wetge
ving de hoedanigheid van vluchte
ling bezit en als dusdanig erkend is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder een verzoek tot 
erkenning als politiek vluchteling heeft 
ingediend maar dat nog geen beslis
sing was genomen, en dat verweer
der vanaf 4 september 1992 niet meer 
over een geldige toelating tot tewerk
stelling beschikte; 

Dat het oordeelt dat verweerder op 
grond van zijn regelmatige en qua 
duur voldoende tewerkstelling en op 
grond van het voormelde artikel 24, 1, 
b, van het Verdrag van 28 juli 1951, op 
werkloosheidsuitkeringen gerechtigd 
is vanaf 4 september 1992 omdat ''het 
bezit van een arbeidsvergunning voor 
een Belgisch onderdaan niet vereist is 
om zijn tewerkstelling" en omdat in 
het vermeld verdrag "geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen een kandidaat
politiek vluchteling en een erkend po
litiek vluchteling"; 

Dat het arrest aldus de voormelde 
verdrags- en wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Overwegende dat het eerste en het 
tweede onderdeel niet tot ruimere cas
sa tie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behoudens in zoverre 
het uitspraak doet over de ontvanke
lijkheid van het hager beroep; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikel1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

25 september 1995 - 3" kamer - Thor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Simont. 

Nr. 399 

2" KAMER- 26 september 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PER
SONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAF
VORDERING- BEKLAAGDE EN VERDACHTE
OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE, ElSER IN 
CASSATIE - GEVOLG. 

Het overlijden van de beklaagde, eiser in 
cassatie, tijdens de procedure in cassa
tie en dus vooraleer de bestreden beslis
sing in kracht van gewijsde is gegaan, 
heeft het verval van de strafvordering tot 
gevolg, zodat de beslissing op de straf
vordering zonder uitwerking blijft (1). 
(Art. 20 wet 17 april 1878.) 

(1) Cass., 18 sept. 1990, A.R. nr. 4541 (AC., 
1990-91, nr. 31). 

(VLASSELAER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0235.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 januari 1994 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat uit een uittrek
sel uit de registers van de burgerlijke 
stand van de stad Antwerpen blijkt 
dat eiser op 1 december 1994 is over
leden; 

Overwegende dat het overlijden van 
eiser dat zich heeft voorgedaan voor
aleer het bestreden vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan, met toepas
sing van het artikel 20 voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvor
dering het verval van de strafvorde
ring meebrengt; 

Om die redenen, stelt vast dat het 
bestreden vonnis zonder uitwerking 
zal blijven; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het bestreden vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

26 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. J. Van Duffel, Antwerpen. 

Nr. 400 

2" KAMER- 26 september 1995 

BLOEDPROEF- VERZOEK OM EEN TWEEDE 
ANALYSE -ANALYSE NIET VERRICHT BINNEN 
DE REGLEMENTAIRE TERMIJN- GEVOLGEN. 

Wanneer de aan een bloedproef onderwor
pen persoon om een tweede analyse van 
het bloed verzoekt en deze niet binnen de 
reglementaire termijn wordt verricht, kan 
de betrokkene zich enkel met goed ge
volg op de schending van het recht van 
verdediging beroepen als hij de nodige 
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stappen heeft gedaan opdat die analyse 
tijdig zou geschieden (1). (Art. 10 K.B.10 
juni 1959.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT 
T. MOLS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0315.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 februari 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat het door artikel 10 

van het koninklijk besluit van 10 juni 
1959 aan een betrokkene toegekende 
recht om een tweede analyse van een 
van hem genomen bloedstaal tela
ten verrichten in tweevoudig opzicht 
facultatief is : enerzijds staat het de 
betrokkene vrij van dit recht al dan 
niet gebruik te maken, anderzijds 
staat het aan de betrokkene te oorde
len of hij van het resultaat van een 
tweede analyse gebruik wenst te rna
ken; 

Overwegende dat het voormelde ar
tikel 10 aan een betrokkene een 
verdedigingsmiddel verschaft waar
van hijzelf de concrete aanwendbaar
heid kan en moet benaarstigen; dat 
het openbaar ministerie desbetref
fend geen verplichtingen heeft en en
kel bewijslast heeft wat een niet van 
geloofwaardigheid ontdaan tegenbe
wijselement betreft, wat niet aanwe
zig is door de enkele aanvraag voor het 
bekomen van dergelijk - en dan nog 
facultatief aanwendbaar - bewijs; 

Overwegende dat de aanvrager van 
een tweede analyse door het niet tij
dig vernemen van de uitslag een on
regelmatigheid vaststelt die hem er
toe moet aanzetten de nodige stappen 
aan te wenden opdat het hem door de 
wet ter beschikking gestelde verde
digingsmiddel ook reeel aanwend-

(1) Cass., 15 maart 1971 (A. C., 1971, 679). 

baar zij; dat aileen in zoverre de be
trokkene zelf alle nodige maatregelen 
heeft genomen voor die aanwendbaar
heid, hij de onmogelijkheid van aan
wending als miskenning van zijn recht 
van verdediging kan inroepen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om het eerste, het tweede en 
het derde middel te onderzoeken, ver
nietigt het bestreden vonnis wat de 
vrijspraak van verweerder voor de te
lastlegging B betreft; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt verweer
der in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

26 september 1995 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat: mr. F. Jacobs, Hasselt. 

Nr. 401 

2e KAMER - 26 september 1995 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - TEGENSTRIJDIGE VERMEL
DINGEN - VERSCHRIJVING. 

Wanneer in het proces-verbaal van een te
rechtzitting tijdens dewelke een arrest in 
strafzaken is gewezen, melding wordt ge
maakt van de aanwezigheid van leden 
van het rechtscollege die niet worden ver
meld in het arrest, hun namen zijn door
gehaald en die doorhaling genummerd is, 
maar de ondertekende vermelding lui
dens welke de doorhalingen zijn goedge
keurd, het aantal doorgehaalde woor
den niet preciseert, doet die onoplettend
heid tussen het arrest en het proces
verbaal geen tegenstrijdigheid ontstaan 
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waardoor het Hof zijn wettigheidstoezicht 
niet zou kunnen uitoefenen (1). (Art. ~79 
Ger.W.) 

(OBER N.V. T. OBER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1489.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel : 
Wat de beide onderdelen samen be

treft: 
Overwegende dat in het proces

verbaal van de op 20 oktober 1994 ge
houden zitting van de kamer van in
beschuldigingstelling van het Hofvan 
Beroep te Antwerpen waarop de zaak 
is behandeld, benevens enkele regels 
vier woorden werden doorgehaald die 
van 1 tot en met 4 werden genum
merd; 

Dat de vermelding "Goedgekeurd de 
door haling ... woorden" slechts op de 
aldus genummerde woorden kan 
slaan, zodat de niet vermelding v66r 
"woorden" van het cijfer 4 een verge
telheid betreft die de duidelijkheid van 
wat als woorden is doorgehaald en als 
dusdanig is goedgekeurd niet aan
tast, mitsdien geen tegenstrijdigheid 
doet ontstaan waardoor het Hof zijn 
wettigheidstoezicht niet zou kunnen 
uitoefenen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

26 september 1995 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter-

(1) Cass., 7 juni 1995, P.95.0164.F (A. C., 1995, 
nr. 279). 

Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 402 

2" KAMER- 26 september 1995 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDE
RING - OPGAVE VAN DE TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN- BEVESTIGING VAN HET 
BEROEPEN VONNIS. 

De beslissing van de appelrechter die het be
roe pen vonnis m.b.t. de tegen de be
klaagde uitgesproken strafrechtelijke ver
oordelingen bevestigt, is conform art, 195, 
eerste lid, Sv. gewezen, wanneer dat von
nis de strafbepalingen aanwijst waarin de 
toepasselijke straf wordt bepaald, onge
acht de in de in hager gewezen beslis
sing vermelde wetsbepalingen (1). 

(CARDEYNAELS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1504.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 november 1994 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Tongeren; 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 163, alinea 1, 195, alinea 1 en 211 
van het Wetboek van Strafvordering en van 
het artikel 149 van de gecoordineerde 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis : 1) bij be
vestiging van het vonnis in eerste aanleg 

(1) Zie Cass., 7 okt. 1946 (A. C., 1947, 329) met 
noot R.H.; 21 maart 1977 (ibid., 1977, 782) met 
noot J.V. 
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uitgesproken, eiseres op strafgebied ver
oordeelt wegens de ten haren laste weer
houden tenlasteleggingen, nl. tot een geld
boete van 50 frank, verhoogd met 990 
deciemes en gebracht op 5.000 frank of 16 
dagen vervangende gevangenisstraf met 
uitstel van de tenuitvoerlegging van het 
vonnis gedurende drie jaar wat de geld
boete betreft ten belope van 20 frank, ge
bracht op 2.000 frank of 8 dagen vervan
gende gevangenisstraf en vervolgens ~ 
2) eiseres veroordeelt op de burgerlijke vor
dering van verweerster; 3) het hoger be
roep van eiseres ongegrond verklaart en 
4) na verweerster op strafgebied vrijge
sproken te hebben van de feiten ten ha
ren laste gelegd, de rechtbank zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van de 
burgerlijke vordering van eiseres tegen ver
weerster ingesteld, en dit zonder, noch in 
zijn eigen redengeving, noch door verwij
zing naar de in het beroepen vonnis ver
melde wetsbepalingen, de wetsbepaling te 
vermelden die voor de in hoofde van eise
res bewezen verklaarde feiten houdende in
breuken op het algemeen wegverkeersre
glement een straf bepaalt, 

terwijl, krachtens de in het middel in
geroepen wetsbepalingen en grondwets
bepaling, een veroordelende beslissing op 
de strafvordering, slechts naar recht met 
redenen omkleed is, wanneer hetzij in de 
eigen redengeving, hetzij door verwijzing 
naar de in het beroepen vonnis vermelde 
wetsbepalingen, de wetsbepaling~n aan
gegeven worden die voor de bewezen ver
klaarde feiten de strafbepalen; de boven
vermelde geldboete en vervangende 
gevangenisstraf lastens eiseres opgelegd 
noch wettelijk verantwoord zijn, noch re
gelmatig gemotiveerd blijven voor de en
kele tenlastelegging van onopzettelijke sla
gen en verwondingen ten laste van eiseres 
weerhouden, door de enkele vermelding in 
het bestreden vonnis van de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, nu voor dit 
misdrijf een niet vernietigde beschikking 
van contraventionalisering werd gewe
zen, zodat het bestreden vonnis dat, noch 
in zijn eigen redengeving, noch door ver
wijzing naar de in het beroepen vonnis aan
geduide wetsbepalingen, artikel 29 van de 
Wegverkeerswet (K.B. dd. 16 maart 1968) 
vermeldt, de wetsbepalingen niet regelma
tig vermeldt welke voor de in hoofde van ei
seres bewezen verklaarde feiten de ten ha
ren laste uitgesproken straffen bepalen en 
verantwoorden, en derhalve, niet regelma
tig met redenen omkleed is (schending van 
alle in het middel aangeduide wetsbepa
lingen en Grondwetsbepaling) : 

Overwegende dat de door het arti
kel195, eerste lid, Wetboek van Straf
vordering opgelegde verplichting "de 
toegepaste wetsbepaling" te vermel
den er, wat de uitgesproken straf be
treft, toe strekt de wettelijke verant
woording hiervan te vermelden en de 
controle hiervan mogelijk te maken; 

Overwegende dat de appelrechters, 
na vastgesteld te hebben dat "de be
tichtingen lastens (eiseres) ( ... ) bewe
zen zijn ( ... ) dat de bestraffing door de 
eerste rechter lastens (eiseres) bil
lijk voorkomt", het eerste vonnis "wat 
de strafrechtelijke veroordelingen las
tens (eiseres) betreft" bevestigen; 

Dat zij zodoende de door de eerste 
rechter uitgesproken straf bevesti
gen met inbegrip van het door deze 
vermelde artikel 29 Wegverkeerswet; 
en dit ongeacht de in het bestreden 
vonnis vermelde artikelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de door ver
weerster tegen eiseres ingestelde ci
vielrechtelijke vordering en tegen de 
beslissing over de door eiseres tegen 
verweerster ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

26 september 1995 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 
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Nr. 403 

1 e KAMER - 28 september 1995 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST- DAAD- FOUT- FOUT VAN 

EEN CONTRACTPARTIJ- VOORWAARDER 

Een contractpartij kan slechts dan extra
contractueel aansprakelijk worden ge
steld, indien de haar ten laste gelegde fout 
een tekortkoming uitmaakt, niet aan haar 
contractuele verbintenis, maar aan de al
gemene zorgvuldigheidsplicht van een
ieder en indien deze fout andere dan aan 
de slechte uitvoering te wijten schade heeft 
veroorzaakt (1). (Art. 1382 B.W.) 

(HESSENNATIE-NEPTUNUS N.V. T. MEDEC B.V:B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0029.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

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

Over het eerste onderdeel van het 
tweede middel : 

Overwegende dat een contractpartij 
slechts dan extra-contractueel aan
sprakelijk kan worden gesteld, in
dien de haar ten laste gelegde fout een 
tekortkoming uitmaakt, niet aan haar 
contractuele verbintenis, maar aan de 
algemene zorgvuldigheidsplicht van 
eenieder en indien deze fout andere 
dan aan de slechte uitvoering te wij
ten schade heeft veroorzaakt; 

Overwegende dat het hof van be
roep oordeelt, enerzijds, dat een "recht
streekse overeenkomst tussen par
tijen ontstond" en, anderzijds, "dat 
welke ook de hoedanigheid van (eise-

(1) Zie: Cass., 9 nov. 1987, A.R. nr. 7815 (A. C., 
1987-88, nr. 151); 21 jan. 1988, A.R. nr. 7960 
(A. C., 1987-88, nr. 312); 26 okt. 1990, A.R. nr. 
6702 (A.C., 1990-91, nr. 110). 

res) moge zijn, het C.M.R.-Verdrag op 
de rechtsverhoudingen tussen par
tijen ten deze niet van toepassing is; 
dat dit Verdrag enkel de schade re
gelt van de vervoerde goederen betref
fende verlies, averij en vertraging (art. 
17 C.M.R.-Verdrag); dat in casu ver
goeding wordt gevraagd van de schade 
toegebracht aan de oplegger van (ver
weerster) bij de belading ervan door 
(eiseres); dat de schadevergoeding al
dus vergoeding beoogt van een aan 
eenieder opgelegde verplichting geen 
schade toe te brengen"; 

Dat het niet vaststelt dat de fout 
van eiseres andere dan aan de slechte 
uitvoering van de overeenkomst te wij
ten schade heeft veroorzaakt; . 

Dat het aldus zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat het eerste mid
del en het tweede en het derde onder
dee! van het tweede middel niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve 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 Hof van Beroep 
te Gent. 

28 september 1995 -1e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en van Heeke. 
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Nr. 404 

1 e KAMER - 28 september 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID - AANSPRAKELIJKHEID 
IDT EN BUITEN OVEREENKOMST- CONTRAC
TUELE WANPRESTATIE- VERJARING VAN DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-IDTVOERING)- CONTRACTUELE 
WANPRESTATIE- BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- VERJARING VAN DE VORDERING. 

1 o en 2° De burgerlijke rechtsvordering op 
grand van een contractuele wanpresta
tie ualt alleen dan onder de uerjaring van 
art. 26 V.T.Su. als de wanprestatie waarop 
zij gegrond is, een misdrijf opleuert. (Art. 
26 V.T.Sv.) (1) 

(VAN GOETHEM T. VAN TRILLO) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0034.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 26 en 28 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het wetboek van strafvor
dering, 1382, 1383 en 2262 van het bur
gerlijk wetboek, 418 en 420 van het 
strafwetboek, 

(1) Cass., 23 april1969,AC., 1969, 797; 31jan. 
1980, Pas., 1980, 627,'met de cone!. van proc.
gen. Dumon; 1 juni 1984, A.R. nr. 4096, A. C., 
1983-84, nr. 562, en de voetnoot 1; 27 sept. 1990, 
A.R. nr. 8723,AC., 1990-91, nr. 43; 26 okt. 1990, 
A.R. nr. 6702, A. C., 1990-91, nr. 110, en de voet
noot 2; 17 jan. 1991,A.R. nr. 8753,AC., 1990-
91, nr. 256. 

Zie ook: Cass., 25 okt. 1990, A.R. nr. 8728,AC., 
1990-91, nr. 107; Cass., 26 maart 1992, A.R. nr. 
9261, A. C., 1991-92, nr. 400; Cass., 13 jan. 1994, 
A.R. nr. 9627, A. C., 1994, nr. 16, en de voetnoot 
2; CH. HENNAU-HUBLET, L'activite medicale et le 
droit penal, (Bruylant, 1987), nrs. 249-252; P.H. 
DELVAux, "La prescription de l'action civile de
coulant d'une infraction, son point de depart et 
~on avenir", R.G.A.R. (1982), 10504. 

doordat het bestreden arrest, na er te 
hebben op gewezen dat : 

" ... de door (verweerster) ingeroepen fout 
van de artikelen 1382 en 1383 B.W., m.n. 
het achterlaten van de operatienaald in het 
lichaam, samenvalt met de fout van de ar
tikelen 418-420 SWB, zodat het aanhou
den van deze fout terzelfdertijd het be
wijs van het bestaan van het misdrijf zou 
impliceren, waardoor dan weer de verja
ringstermijn van bovenvermeld artikel 26 
dient in aanmerking genomen te worden", 

de vordering van verweerster tot het be
komen van schadevergoeding lastens ei
ser vanwege de schade ingevolge het ach
terlaten van een operatienaald in haar 
lichaam, ontvankelijk en gegrond verklaart, 
hoewel deze vordering ingesteld is gewor
den meer dan 5 jaar na de bewuste ingreep 
van 6 januari 1964, om reden dat : 

" ... de contractuele verbintenissen van 
een geneesheer in essentie slechts 
middelen-verbintenissen zijn, waarbij op 
toelaatbare wijze voorwerpen in het men
selijk lichaam mogen gebracht en achter
gelaten worden, indien dit geschiedt met 
een curatief of preventief doel en in over
eenstemming met de stand van de medi
sche wetenschap; 

" ... dat uit de aard van dergelijke over
eenkomst tevens voortspruit dat de ge
neesheer oak de verbintenis heeft om geen 
ontoelaatbare voorwerpen, zoals een 
kromme heelkundige naald, na een heel
kundige ingreep in het menselijk lichaam 
achter te laten, ongeacht het feit of hier
door nu al dan niet slagen en verwondin
gen in de zin van de artikelen 418-420 
SWB worden teweeggebracht; 

" ... dat deze specifieke verbintenis om 
geen ontoelaatbare voorwerpen in het men
selijk lichaam achter te laten een 
resultaatsverbintenis is omdat zij geen 
aleatoir karakter vertoont en bereikbaar is 
met een normaal gebruik van de midde
len; 

" ... dat uit de bovenvermelde aangehou
den feiten blijkt dat het bewezen is dat 
(verweerster) (lees: eiser) deze resultaats
verbintenis niet heeft nageleefd; 

" ... dat (verweerster) (lees : eiser) voor
houdt dat, niettegenstaande de ingeroe
pen kontraktuele rechtsgrond, de korte ver
jaring van bovenvermeld artikel 26 
toepasselijk blijft, omdat het feit waaruit de 
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schade voortspruit en waarvoor hers tel ge
vorderd wordt zijn strafrechtelijk karak
ter niet verliest omdat het terzelfdertijd een 
kontraktuele wanprestatie oplevert; 

" ... dat deze rechtsregel evenwel dient on
derscheiden te worden van hiemavolgende 
rechtsregel, waamaar overigens reeds ver
wezen werd in de conclusie van de 
Procureur-generaal inzake het desbetref
fend ingeroepen cassatiearrest van 
31/1/1980 (R.G.A.R. 1982: 105045- Mo
difications recentes de la jurisprudence de 
la Cour); 

" ... dat deze rechtsregel bepaalt dat de 
gemeenrechtelijke vetjaring van 30 jaar 
toepasselijk blijft, telkenmale dat de rech
ter het geschil kan beslissen zonder dat hij 
genoodzaakt wordt om vast te stellen dat 
het schadeverwekkend feit tevens een mis
drijf oplevert; dat in een dergelijk geval de 
vordering ontkoppeld wordt van het mis
drijf; 

" ... dat te dezen dergelijke ontkoppe
ling geschiedt : het geschil wordt beslecht 
door de enkele vaststelling van de misken
ning van de kontraktuele resultaats
verbintenis zonder enig misdrijf te moe
ten vaststellen"; 

terwijl, in tegenstelling tot wat het be
streden arrest stelt, de kontraktuele te
kortkoming door eiser gepleegd dezelfde 
daad of hetzelfde verzuim is als de daad of 
het verzuim die de onrechtmatige daad en 
foutbestanddeel van het misdrijfvan sla
gen en verwondingen toegebracht aan ver
weerster; dezelfde nalatigheid, met an
dere woorden, de strafrechtelijke inbreuk 
slagen en verwondingen en de burger
rechtelijke tekortkoming aan de kontrak
tuele verbintenissen uitmaakt (art. 1383 
B.Wb. en 418-420 S.Wb.); 

Het bestreden arrest dit niet uitsluit, ver
mits de appelrechters bevestigen dat het 
achterlaten van een heelkundige naald in 
het menselijk lichaam in hoofde van de ge
neesheer een tekortkoming aan diens 
kontraktuele verbintenissen daarstelt : 

" ... ongeacht het feit ofhierdoor nu aldan 
niet slagen en verwondingen in de zin van 
de artikelen 418-420 SWB worden teweeg
gebracht"; 

Dat het niet volstaat dat de feitenrechter 
een onderscheid maakt tussen een tekort
koming aan een kontraktuele verbintenis 
en een onrechtmatige daad beide begaan 
door eiser; de rechter ten gronde boven
dien diende vast te stellen dat de tekort
koming aan de kontraktuele verbintenis 
door verweerster aan eiser ten laste ge
legd niet dezelfde was en niet kon wor-

den gei:dentificeerd met de nalatigheid, sa
menstellend bestanddeel van de straf
rechtelijke betichting van onvrijwillige (en) 
verwondingen; 

De vordering die strekt tot vergoeding 
van de'schade teweeg gebracht door een 
misdrijf onderworpen blijft aan de verja
ringstermijn van 5 jaar ingesteld bij de wet 
van 1878, zelfs zo de vordering niet is ge
steund op een misdrijf, maar wel op een te
kortkoming aan een kontraktuele verbin
tenis; 

Een feit of een nalatigheid niet ophoudt 
een misdrijf te zijn wanneer het tegelijk ook 
de miskenning inhoudt van een in een over
eenkomst gestipuleerde verbintenis; 

zodat de appelrechters niet wettig kon
den beslissen dat de kontraktuele fout be
gaan door eiser volledig kon worden "ont
koppeld" van het misdrijf van onvrijwillige 
slagen en verwondingen door gemis aan 
voorzorg en, op grond daarvan, vervol
gens oordelen dat de vordering tot scha
deloosstelling gesteund op de tekortko
ming van eiser onderworpen blijft aan de 
gemeenrechtelijke vm:jaringstermijn van 30 
jaar, met uitsluiting van de korte verja
ringstermijn voor de vorderingen die steu
nen op een misdrijf (schending van de voor
aan in het middel ingeroepen wettelijke 
bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest, in zo
verre de vordering van verweerster ge
baseerd is op de overeenkomst, oor
deelt : 1. "dat de geneesheer ook de 
verbintenis heeft om geen ontoelaat
bare voorwerpen ( ... )in het mense
lijk lichaam achter te laten"; 2. dat 
deze "specifieke verbintenis (. .. ) een 
resultaatsverbintenis is"; 3. "dat het 
bewezen is dat (eiser) deze resultaats
verbintenis niet heeft nageleefd"; 
4. "dat (. .. ) het geschil wordt beslecht 
door de enkele vaststelling van de mis
kenning van de kontraktuele 
resultaatsverbintenis (van eiser) zon
der enig misdrijf te moeten vaststel
len" en "dat te dezen (. .. ) (een) ont
koppeling (van de vordering van het 
misdrijf) geschiedt"; 

Dat het op grond van die redenen 
beslist dat artikel 26 van de wet van 
17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering geen toepassing vindt 
en dat de vordering van verweerster 
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niet verjaard is in zoverre zij steunt op 
de overeenkomst tussen de partijen; 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechtsvordering op grond van een con
tractuele wanprestatie aileen dan on
der de verjaring van artikel 26 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering valt als de wan
prestatie waarop ze gegrond is, een 
misdrijf oplevert, zodat de burger
lijke rechter die van dergelijke vorde
ring kennis neemt, die aileen kan toe
wijzen door de gegevens vast te steilen 
die de bestanddelen van dit misdrijf 
opleveren; 

Overwegende dat de vaststelling dat 
de schuldenaar een contractueel be
dongen resultaatsverbintenis niet heeft 
nageleefd, geen vaststeiling inhoudt 
van een gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, noodzakelijk bestanddeel van 
het misdrijf van onopzettelijke sla
gen en verwondingen, bepaald in de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek; 

Overwegende dat het arrest dat op 
grond van de voormelde redenen de 
gemeenrechtelijke verjaring van 30 
jaar toepasselijk verklaart en de vor
dering van verweerster, in zoverre die 
gebaseerd is op de overeenkomst tus
sen de partijen gegrond verklaart, de 
in het middel aangewezen wetsbepa
lingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 september 1995 - 1" kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 

. - Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, eerste advocaat-generaal-Advo
caat : mr. De Bruyn. 

Nr. 405 

1 e KAMER- 28 september 1995 

VERBINTENIS - CONTRACTUELE VERBIN
TENIS - WANPRESTATIE- SCHADEVERGOE
DING- VERGOEDENDE INTEREST. 

De wanuitvoering van een verbintenis, die 
geen betrekking heeft op de betaling van 
een bepaalde geldsom, kan leiden tot het 
toekennen van een bijkomende schade
vergoeding wegens waardeverminde
ring en van interest ter vergoeding van de 
schade door de vertraging bij het beta
len van de schadevergoeding (1). (Artt. 
1146, 1147, 1153 B.W.) 

(DE WACHTER T. BAERTS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0361.N) 

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

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de schadevergoe
ding wegens contractuele wanpresta
tie tot doel heeft de schuldeiser te 
plaatsen in de toestand waarin hij zich 
zou hebben bevonden indien de schul
denaar zijn verbintenis zou zijn na
gekomen; dat de rechter, om de schade 
integraal te vergoeden, zich bij het be
groten van de schadevergoeding dient 
te plaatsen op het ogenblik van zijn 
einduitspraak; 

Overwegende dat de wanprestatie 
van een verbintenis die geen betrek
king heeft op de betaling van een be
paalde geldsom, kan leiden tot het toe
kennen van een bijkomende schade
vergoeding wegens waardevermin-

(1) Zie: Cass., 18 juni 1981, A. C., 1980-81, nr. 
603, met voetnoot; H. DE PAGE, III (3e uitg.), nr . 
139, blz. 171; Overzicht van rechtspraak (1981-
1992)- Verbintenissen, TP.R., 1994, biz. 653, nr. 
348. 
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dering en van vergoedende interest die 
bedoeld is om de schade door de ver
traging bij het betalen van de scha
devergoeding te vergoeden; dat arti
kel1153 van het Burgerlijk Wetboek 
niet van toepassing is op waarde
schulden, enkel op geldschulden; 

Overwegende dat de appelrechters, 
met betrekking tot de door eiser te
gen de verweerster sub 3 ingestelde 
vordering tot schadevergoeding, oor
delen dat het recht op schadevergoe
ding wegens contractuele wanpresta
tie onder de vorm van vergoedende 
interest principieel dient te worden 
uitgesloten en dat de muntont
waarding principieel te beschouwen is 
als een niet voorzienbare schade bij 
contractuele wanprestatie; 

Dat de appelrechters aldus de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schenden; 

Dat het middel in zoverre gericht te
gen de verweerster sub 3 gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de te
gen de verweerster sub 3 ingestelde 
vordering van eiser voor het meer
gevorderde dan tweehonderdennegen
duizend negenhonderd zevenenvijf
tig frank afwijst, geen vergoedende 
interest toekent en in zoverre het ten 
aanzien van eiser en de verweerster 
sub 3 uitspraak doet over de kosten; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in de helft van 
de kosten; houdt de overige kosten met 
betrekking tot de door eiser tegen de 
verweerster sub 3 ingestelde vorde
ring aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

28 september 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, eerste advocaat-generaal - Advoca~ 
ten : mrs. Biitzler en Simont. 

Nr. 406 

1 e KAMER- 29 september 1995 

1 o HUUR VAN GOEDEREN- PACHT
VERPLICHTINGEN VAN PARTLJEN- EIS TOT TE· 
RUGGAVE VAN TE VEEL ONTVANGEN PACHT
GELDEN- VERJARING- AANVANG. 

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)
AANVANG- PACHT- EIS TOT TERUGGAVE 
VAN TE VEEL ONTVANGEN PACHTGELDEN
AANVANG VAN DE VERJARINGSTERMIJN. 

1 o en 2° Bij gerechtelijke beeindiging van 
een pachtovereenkomst ten laste van de 
pachter, wordt laatstgenoemde geacht het 
gepachte goed te verlaten op de in het 
vonnis bepaalde datum van beeindiging; 
op die datum gaat de bij art. 5, vierde lid, 
van art. III Pachtwet bepaalde termijn 
van verjaring in t.a.v. van de eis van de 
pachter tot teruggave van de pachtprijs 
die het wettelijk bedrag overschrijdt (1). 

(BARIGAND T. PONCELET, BRESART) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0404.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 mei 1994 in hoger 
beroep door de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Bergen gewezen; 

Over het tweede middel, schending van de 
artikelen 149 van de op 17 februari 1994 
gecotirdineerde Grondwet en 5, vierde lid, 
in fine, van artikel III van de wet van 4 no
vember 1969, tot wijziging van de pacht
wetgeving en van de wetgeving betref
fende het recht van voorkoop ten gunste 
van huurders van landeigendommen, 

doordat het bestreden vonnis zegt dat ei
sers tegenvorderjng tot veroordeling van de 
verweerders in de teruggave van het te veel 
ontvangen gedeelte van de pachtprijs van 
het gebouw, te weten 169.500 frank, niet 
gegrond is, op grond: "dat (eiser) klaarblij
kelijk het gebouw niet meer bewoont, min
stens niet meer vanaf 1 april1991; dat hij 

(1) Cass., 27 jan. 1984, A.R. nr. 3924 (A. C., 
1983-84, nr. 286). 
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sindsdien gestopt is met de exploitatie van 
de 3ha50 die hem in 1982 zijn verpacht, zo
als blijkt uit de met de heer Marcel Baes 
gesloten overeenkomsten; dat niet wordt 
betwist dat (eiser) het woonhuis in 1990 
heeft verlaten om zich te Villers te gaan 
vestigen; dat de aanwezigheid van 5 die
ren in de schuur bij de plaatsopneming door 
de eerste rechter niet volstaat om aan te to
nen dat (eiser) de plaatsen nog steeds be
woonde, nu die dieren slechts enkele da
gen voordien waren aangekocht; dat de 
vordering van (eiser) op 25 augustus 1992 
is ingesteld bij ter griffie neergelegde con
clusie; dat daaruit volgt dat de eis ver
jaard is (artikel5 van tot beperking van de 
pachtprijzen) ... ", 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, het vonnis voornoemd 
artikel 5, vierde lid, schendt, nu de bepa
ling "de eis van de pachter ... verjaart na 
een jaar te rekenen van de dag waarop hij 
het gehuurde goed heeft verlaten" bete
kent dat de pachter geen rechtsvordering 
tot teruggave van de te veel betaalde pacht
gelden heeft een jaar nadat hij niet lan
ger door de pachtovereenkomst is gebon
den; met andere woorden, de termijn van 
eenjaar waarover de pachter beschikt om 
de teruggave te eisen van de te veel be
taalde pachtprijzen, begint te lopen vanaf 
het tijdstip waarop de pachtovereenkomst 
eindigt, en niet vanafhet tijdstip waarop hij 
het gehuurde goed heeft verlaten; het 
vonnis, door het tegendeel te beslissen, bij
gevolg voormeld artikel 5, vierde lid, 
schendt: 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat ingevolge artikel 
5, vierde lid, van artikel III van de wet 
van 4 november 1969, tot wijziging 
van de pachtwetgeving en van de wet
geving betreffende het recht van voor
koop ten gunste van huurders van 
landeigendommen, de eis van de pach
ter tot teruggave van de pachtprijs die 
het wettelijke bedrag overschrijdt, ver
jaart na een jaar te rekenen van de 
dag waarop hij het gehuurde goed 
heeft verlaten; 

Dat uit de wetsgeschiedenis van 
de wet van 20 januari 1961 - waar
uit genoemd artikel 5, vierde lid, is 
overgenomen- blijkt dat de pach
ter zijn eis mag instellen op het tijd-

stip waarop hij niet langer door de 
pachtovereenkomst is gebonden, met 
andere woorden op het tijdstip waarop 
hij het goed heeft verlaten; 

Overwegende dat de pachter, bij ge
rechtelijke beeindiging van de pacht
overeenkomst te zijnen laste, geacht 
wordt het gepachte goed, in de zin van 
voornoemd artikel5, vierde lid, te ver
laten op de in het vonnis bepaalde da
tum van beeindiging; 

Overwegende dat het bestreden von
nis van 18 mei 1994 vaststelt dat de 
eis tot teruggave van de te veel be
taalde pachtgelden op 25 augustus 
1992 bij ter griffie neergelegde con
clusie is ingesteld en "zegt dat de 
pachtovereenkomst ten laste van (ei
ser) is beeindigd ... "; 

Dat het niet naar recht beslist dat 
de eis tot teruggave verjaard is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de hoofdvordering tot 
beeindiging van de pachtovereenkomst 
en over de tegenvordering tot terug
gave van te veel betaalde pachtgel
den; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Doomik, zitting hou
dend in hager beroep. 

29 september 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 
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Nr. 407 

1e KAMER- 29 september 1995 

VERDELING- MINNEL1JKE GEDEELTELIJKE 

VERDELINGEN- OPDRACHT VAN DE DOOR DE 
RECHTER MET VERDELING VAN DE OVERIGE 
GOEDEREN BELASTE NOTARIS. 

Na een minnelijke verdeling door erfgena
men van een deel van de goederen der na
latenschap, moet de notaris, die door de 
rechter met de verdeling van de overige 
goederen is belast, de verdeling verrich
ten op basis van een boedelbeschrijving 
van de gezamenlijke goederen van de na
latenschap (1). (Art. 922 B.W.; art. 1213 
Ger.W.) 

(DE COCK, DE HERTOCH T. DE COCK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0428.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 819, eerste lid, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1175, 1183, 11°' 1205, 1207' 1209, 1218, 
1219, § 2, en 1223 van het Gerechtelijk 
Wetboek, . 

doordat het arrest het hoger beroep in de 
zaak nr. 3534/86 gegrond verklaart, de be
roepen vonnissen teniet doet en, met wij
ziging, de zaak naar de aangewezen nota
rissen verwijst met het oog op de uitvoering 
van de hun bij vonnis van 26 juni 1984 toe
vertrouwde opdracht, namelijk het verrich
ten van een boedelbeschrijving, de weder
samenstelling overeenkomstig de wet van 
de massa van de nalatenschappen, het op
maken van de rekeningen en de staat van 
vereffening en van verdeling, om de rede
nen dat eiseres en verweerster als erfge
namen de nalatenschap van hun vader en 
moeder hebben aanvaard; dat op 11 april 
1981, v66r het overlijden van hun ouders, 
een paar meubelen van de gemeenschap 
minnelijk werden verdeeld; dat de op
brengst van de openbare verkoping van de 
huisraad van de ouders eveneens op 8 mei 

(1) Zie Cass., 6 april1990, A.R. nr. 6958 (A. C., 
1989-90, nr. 474). 

1981 werd verdeeld; dat na het overlij
den van de ouders de erfgenamen op 4 ja
nuari 1982 ook nog obligaties ter waarde 
van 3.000.000 frank en 30 december 1982 
kasbons ter waarde van 1.500.000 frank on
der elkaar hebben verdeeld; dat de erfge
namen de in de staat van vereffening op
genomen onroerende goederen uit de 
nalatenschappen door de notarissen Mi
chel en Van Laer openbaar lieten verko
pen op 24 mei 1983; dat de dagvaarding tot 
vereffening en verdeling op 17 mei 1984 is 
geschied, ongeveer een jaar na de open
bare verkoping in der minne van de on
roerende goederen uit de nalatenschap; dat 
de rechter op de vordering van eiseres is in
gegaan en na het akkoord van partijen 
dienaangaande, bevel heeft gegeven tot het 
verrichten van een boedelbeschrijving, het 
opmaken van de rekeningen en de veref
fening en verdeling van de beide nalaten
schappen en daartoe de notarissen Mi
chel en Van Laer heeft benoemd; dat de 
notarissen de te verdelen massa hebben be
perkt tot de opbrengst van de openbare ver
koping op 24 mei 1983 en tot die van het 
beheer van de goederen, voor zover deze op 
de dag van de dagvaarding nog niet wa
ren verdeeld; dat zij de rekeningen van de 
deelgenoten hebben opgemaakt en een ver
deling hebben voorgesteld zonder enige boe
delbeschrijving ofwedersamenstelling van 
de massa van de nalatenschappen; dat ver
weerster in fine van de op 4 september 
neergelegde en door haar in zijn geheel be
twiste staat van vereffening erop wees dat 
niet alle baten van de nalatenschappen 
voorkwamen in de door de notarissen 
wedersamengestelde massa van baten en 
dat er nog roerende goederen en meubi
lair ter verdeling overbleven; dat de nota
rissen laconiek hebben geantwoord dat zij 
aileen de baten konden vereffenen die hun 
ter beschikking waren gesteld; dat dit even 
bondig als onjuist antwoord volledig in 
strijd is met de opdracht die hun bij von
nis van 26 juni 1984 door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel was toever
trouwd; ... dat de eerste rechter, in zijn von
nis van 10 april1986, de opmerkingen van 
verweerster verkeerd heeft g.ei:nterpre
teerd doordat hij ze heeft beperkt tot de be
weerde wegmaking van een deel van de er
fenissen; dat verweerster vooral de 
volledigheid van de staat van vereffening, 
alsmede de daarop gesteunde en aan de erf
genamen voorgestelde verdeling betwist; 
dat verweerster is opgekomen tegen het 
ontbreken van een boedelbeschrijving en 
heeft gewezen op de verplichting om alle 
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goederen van de nalatenschap te doen ver
delen ; dat die voor de eerste rechter en de 
appelrechter opgeworpen betwistingen ont
vankelijk zijn, in zoverre zij gericht zijn te
gen de eerste eiseres, partij bij de gerech
telijke verdeling, omdat zij aile voortvloeien 
uit de overeenkomstig artikel1218 van het 
Gerechtelijk Wetboek voor de notaris geuite 
beweringen en zwarigheden; ... dat de mi
nimalistische en onbegrijpelijke houding 
van de notarissen bij de uitvoering van de 
hun door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, bij haar vonnis van 26 juni 
1984, reeds tien jaar, toevertrouwde op
dracht, en onder meer het ontbreken van 
een boedelbeschrijving, de "hoeksteen" in 
een gerechtelijke verdeling, het feit dat "de
genen die voorwerpen in hun bezit had
den", na hun verklaringen, niet de in ar
tikel 1183, 11' van het Gerechtelijk 
Wetboek voorgeschreven wettelijke eed heb
ben afgelegd, de gerechtelijke verdeling, zo
als zij voortvloeit uit de aan het hof ter ho
mologatie overgelegde staat van vereffe
ning, volledig waardeloos maakt; dat het 
eerste bezwaar van verweerster gegrond 
was omdat haar raadsman had vastge
steld dat de staat van vereffening ten on
rechte beperkt was tot een deel van het ver
mogen van de nalatenschap; dat op het 
ogenblik dat zij met de opdracht werden be
last, de minnelijke verkopingen en de min
nelijke gedeeltelijke verdelingen geens
zins een beletsel vormden voor een 
wedersamenstelling van de mass a van de 
nalatenschappen; dat eruit volgt dat de oor
spronkelijke hoofdvordering van eiseres in 
de huidige stand van de procedure niet ge
grond is en dat de zaak naar de door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bij 
vonnis van 26 juni 1984 benoemde nota
rissen opnieuw dient te worden verwezen 
teneinde hun de gelegenheid te geven de 
opdracht uit te voeren, zoals zij hun door de 
rechtbank was opgelegd, meer bepaald hun 
de gelegenheid te geven om, na uitvoe
ring van de boedelbeschrijving van de na
latenschappen, overeenkomstig de hun door 
de rechtbank gegeven opdracht, en na 
wedersamenstelling van de massa zowel 
van de baten als van de lasten van de na
latenschap, overeenkomstig artikel 922 van 
het Burgerlijk Wetboek, een staat van ver
effening van de voormelde nalatenschap
pen op te maken en ter homologatie over te 
leggen en niet een staat van vereffening 
van de baten die hun ter bewaring waren 
gegeven, 

terwijl, eerste onderdeel, de verdeling, zij 
het gedeeltelijk, van de goederen waarop zij 
betrekking heeft, definitief is, en de waarde 

van de aldus aan partijen in eigendom toe
gekende goederen niet meer kan worden 
opgenomen in de te verdelen massa bij de 
opeenvolgende bijkomende verdelingen; dat 
eruit volgt dat de goederen en de gelden uit 
de erfenis, waarvan het arrest vaststelt dat 
zij in der minne werden verdeeld, door de 
notarissen niet meer aan de te verdelen 
massa mogen worden toegevoegd; dat al
dus de vroeger tot de gemeenschap beho
rende meubels en de opbrengst van de 
openbare verkoping van de huisraad van de 
ouders v66r zein het bejaardentehuis gin
gen wonen, op 8 mei 1981, werden ver
deeld; dat door de erfgenamen oak nag een 
minnelijke verdeling is verricht van de obli
gaties ter waarde van 3.000.000 frank op 4 
januari 1982 en van de kasbons ter waarde 
van 1.500.000 frank op 30 december 1982; 
dat nu de dagvaarding tot vereffening en 
verdeling dus eerst op 17 mei 1984 is ge
schied, de notarissen die bestanddelen te
recht niet in de te verdelen massa heb
ben opgenomen en die massa hebben 
beperkt tot de opbrengst van de openbare 
verkoping op 24 mei 1983 en tot die van het 
beheer van de goederen, voor zover die op 
de dag van de dagvaarding nag niet wa
ren verdeeld (schending van de artikelen 
819, eerste lid, 1134, 1135, van het Bur
gerlijk Wetboek, 1205, 1207, 1209 en 1219, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, nu verweerster ge
meend had dat het niet wenselijk of nut
tig was aan de notarissen te vragen om een 
boedelbeschrijving van de goederen en de 
waarden uit de nalatenschap van hun 
ouders op te maken, doordat de ouders hun 
goederen reeds v66r hun overlijden had
den vereffend, of dat de erfgenamen zulks 
deden na de dood van hun ouders, zij ver
der de rechtbank niet meer kan verzoe
ken dat een boedelbeschrijving wordt op
gemaakt; immers, in de beweringen en 
zwarigheden, die verweerster bij de slui
ting van de door de notarissen opgemaakte 
staat van vereffening, heeft geuit, geen en
kele opmerking voorkomt van verweerster 
over het ontbreken van een boedelbeschrij
ving van de goederen uit de nalatenschap, 
waaruit een desbetreffende betwisting kon 
worden afgeleid; de rechtbank enkel rechts
geldig en uitsluitend vermocht kennis te 
nemen van de betwistingen die bij haar 
door die staat van vereffening werden aan
hangig gemaakt; eruit volgt dat de en
kele vordering van verweerster bij de recht
bank om door de notarissen nag een 
boedelbeschrijving van de goederen uit de 
nalatenschap te doen verrichten, niet ont
vankelijk is (schending van de artikelen 
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1205, 1207, 1208, 1219, § 2, en 1223 van 
het Gerechtelijk Wetboek); het feit dat de 
boedelbeschrijving de "hoeksteen" vormt 
van de vereffening-verdeling en dat voor 
het opmaken ervan geen termijn is voor
geschreven, aan de toepassing van die re
gels geen afbreuk doet (schending van de 
artikelen 1175,1183,11°,1205,1207,1218, 
1219, § 2, en 1223 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest oor

deelt "dat de notarissen hun opdracht 
niet ambtshalve mochten beperken en 
een staat van vereffening en van ver
deling opmaken waarbij zij uitslui
tend rekening hielden met de hun be
kende baten en lasten, zonder dat zij 
inlichtingen trachtten in te winnen of 
een boedelbeschrijving op te maken 
met onder meer 0 0 0 de baten en las
ten van de nalatenschappen 000; dat de 
laconieke reden, namelijk dat zij ai
leen de baten die hun ter beschikking 
waren gesteld kunnen vereffenen, vol
ledig in strijd is met de verplichting 
om de massa van de goederen uit de 
nalatenschappen, bij het openvallen 
hiervan, weder samen te stellen"; 

Dat het arrest eraan toevoegt dat de 
minnelijke verkopingen en gedeelte
lijke minnelijke verdelingen, toen de 
notarissen met hun opdracht werden 
belast, geen beletsel vormden voor een 
wedersamenstelling van de massa van 
de nalatenschappen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, doordat het uit die overwegin
gen afleidt dat de notarissen een hoe- · 
delbeschrijving van de nalatenschap
pen dienden te verrichten en een staat 
van vereffening dienden op te maken 
zonder deze te beperken tot de baten 
die hun ter beschikking waren ge
steld, het de notarissen niet heeft be
last met de opdracht om de reeds in 
der minne verdeelde bestanddelen van 
de nalatenschappen opnieuw te ver
delen, maar wel met het opmaken van 
een on twerp voor de verdeling van de 
overige goederen, op basis van een 
boedelbeschrijving van de gezamen
lijke massa van de nalatenschappen, 

overeenkomstig de artikelen 922 van 
het Burgerlijk Wetboek en 1213 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, het hof 
van beroep vaststelt dat "de notaris
sen de te verdelen massa hebben be
perkt tot de opbrengst van de open
bare verkoping van 24 mei 1993 en 
van het beheer der goederen, voor zo
ver zij op de dag van de dagvaarding 
nog niet waren verdeeld; dat zij de re
keningen van de deelgenoten hebben 
opgemaakt en de verdeling hebben 
voorgesteld zonder boedelbeschrij
ving of wedersamenstelling van de 
massa van de nalatenschappen; dat 
(verweerster) in fine van de op 4 sep
tember 1985 neergelegde en door haar 
in zijn geheel betwiste staat van ver
effening erop wees dat niet alle ba
ten van de nalatenschappen voorkwa
men in de door de aangewezen 
notarissen wedersamengestelde massa 
van baten en dat er nog roerende goe
deren en meubilair te verdelen wa
ren; dat de notarissen laconiek heb
ben geantwoord dat zij aileen de baten 
konden vereffenen die hunter beschik
king waren gesteld; dat dit even bon
dig als onjuist antwoord volledig in 
strijd is met de opdracht die hun door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, bij vonnis van 26 juni 1984 
was toevertrouwd; dat (verweerster) 
zulks opnieuw ter discussie bracht 
voor de rechtbank van eerste aan
leg"; 

Dat het hof van beroep uit die vast
stellingen naar recht heeft kunnen af
leiden dat verweerster "is opgeko
men tegen het ontbreken van een 
boedelbeschrijving en heeft gewezen op 
de verplichting om alle goederen van 
de nalatenschap te doen verdelen; dat 
die voor de eerste rechter en voor de 
appelrechter opgeworpen betwistin
gen ontvankelijk zijn, in zoverre zij ge
richt zijn tegen (eiseres), partij bij de 
gerechtelijke verdelingen, omdat zij 
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alle voortvloeien uit de overeenkom
stig artikel 1218 van het Gerechte
lijk Wetboek voor de notaris geuite be
weringen en zwarigheden"; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 september 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - iier
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en 
Van Ommeslaghe. 

Nr. 408 

1 e KAMER - 29 september 1995 

1° VERZEKERING- WAM-VERZEKERING
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN NIET GE
IDENTIFICEERD OF NIET VERZEKERD VOER
TUIG- BENADEELDE IN HET GENOT VAN DE 
ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZEKERING- EI
GEN RECHTSVORDERING VAN DE VER
ZEKERINGSINSTELLING TEGENOVER HET GE
MEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS 
-AANSPRAKELIJKHEID VERDEELD TUSSEN 
DE BENADEELDE EN EEN DERDE. 

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ALGEMEEN- PERSOON 
BENADEELD DOOR HET GEBRUIK VAN EEN 
NIET GEIDENTIFICEERD OF NIET VERZEKERD 
VOERTUIG- PERSOON IN HET GENOT VAN DE 
ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZEKERING- EI
GEN RECHTSVORDERING VAN DE VERZE
KERINGSINSTELLING TEGENOVER HET GE
MEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS 
- AANSPRAKELIJKHEID VERDEELD TUSSEN DE 
BENADEELDE EN EEN DERDE. 

1 o en 2° Wanneer de aansprakelijkheid voor 
een ongeval wordt verdeeld tussen de door 
het ongeval benadeelde persoon en een 
derde die een niet gei'dentificeerd of niet 
verzekerd voertuig bestuurde, is het ei
gen recht, waarover de Z.I. V. -instelling 
krachtens art. 76quater Z.I. V.-wet tegen-

over het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds beschikt, beperkt, ener
zijds, tot het bedrag van de door de 
verzekeringinstelling aan de benadeelde 
verleende prestaties, anderzijds, tot het 
maximumbedrag van de schadeloosstel
ling waartoe de derde, die de schade heeft 
veroorzaakt, jegens het slachtoffer gehou
den is inzake vergoeding van de gelde
lijke lichamelijke schade (1). 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MU
TUALITEITEN T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR

WAARBORGFONDS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0003.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 76quater, § 2, laatste lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkeringen, 

doordat het arrest voor recht zegt dat het 
aangesloten lid van eiseres, Regine Thiry, 
tot beloop van een derde aansprakelijk was 
voor de gevolgen van het ongeval; dat het 
vervolgens, met wijziging van de beroe
pen beslissing, beslist dat die verdeling van 
de aansprakelijkheid aan eiseres moet wor
den tegengeworpen, zodat zij van verweer
der slechts terugbetaling kan eisen tot be
loop van twee derde van het bedrag tot 
betaling waarvan de aansprakelijke derde 
jegens Regine Thiry zou zijn veroordeeld, 
indien zij geen fout had begaan; dat het ar
rest het bedrag van de provisionele ver
goeding waartoe verweerder is veroor
deeld, vermindert tot 82.350 frank en de 
kosten vergoedt, zulks op alle gronden die 
hier als integraal weergegeven worden be
schouwd, 

terwijl, krachtens artikel 76quater, § 2, 
laatste lid, van de wet van 9 augustus 1963 
de verzekeringsinstelling die betalingen 

(1) Cass., 10 dec. 1973 (A. C., 1974, 405), 4 mei 
1984, A.R. nr. 4194 (ibid., 1983-84, nr. 511). Art. 
76quater Z.I.V:-wet is vervangen door art. 136, § 
2, achtste lid, van de gecoiirdineerde wet van 14 
juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
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verricht heeft ten gunste van een. aange
slotene aan wie een ongeval is overko
men, niet in de rechten van de getroffene 
treedt maar "een eigen recht van terug
vordering heeft tegenover het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds", waar
van de inhoud niet bei:nvloed wordt door 
het feit dat de getroffene ten dele aanspra
kelijk is voor het ongeval; het arrest der
halve, door het provisionele bedrag dat aan 
eiseres verschuldigd is wegens de door haar 
verrichte betalingen te verminderen tot 
twee derde van het bedrag dat de getrof
fene had kunnen vorderen van de veroor
zaker van het ongeval, die wetsbepaling 
schendt: 

Overwegende dat het arrest het 
aangesloten lid van eiseres aanspra
kelijk verklaart tot beloop van een 
derde van de schade ten gevolge van 
het haar overkomen verkeersonge
val; 

Overwegende dat, luidens artikel 50, 
§ 1, van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
ondernemingen, elke benadeelde van 
het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, onder de bij dat arti
kel bepaalde voorwaarden, vergoe
ding kan krijgen van de schade 
voortvloeiende uit lichamelijke let
sels die door een motorrijtuig zijn ver
oorzaakt; 

Dat, luidens artikel 76quater van de 
wet van 9 augustus 1963, gewijzigd bij 
de te dezen toepasselijke wet van 1 au
gustus 1985, de verzekeringsinstelling 
een eigen recht van terugvordering 
van de verleende prestaties heeft te
genover het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, in de gevallen bedoeld 
bij voormeld artikel 50; 

Overwegende evenwel dat de om
standigheid dat de verzekeringsin
stelling van haar eigen recht gebruikt 
maakt de verplichtingen van het 
Fonds niet kan verzwaren vergele
ken met de verplichtingen die dat 
Fonds zou hebben indien de bena
deelde zelf vergoeding van zijn schade 
zou vorderen; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist dat het eigen recht van eise
res ten aanzien van het Gemeenschap
pelijk Fonds wordt beperkt, enerzijds, 

door het bedrag van de door haar aan 
de getroffene verleende prestaties, an
derzijds, door "het maximumbedrag 
van de schadeloosstelling waartoe de 
derde, ·die de schade heeft veroorzaakt, 
jegens de getroffene gehouden is in
zake vergoeding van de geldelijke li
chamelijke schade (materiele schade)", 
een juiste toepassing maakt van voor
meld artikel 76quater; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

29 september 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Draps en 
Gerard. 

Nr. 409 

1 e KAMER- 29 september 1995 

1 o RECHTEN VAN DE MENS - INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.5- RECHT
SPRAAK IN TWEE INSTANTIES- TUCHTZAKEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHT
ZAKEN- RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES. 

3o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - TUCHT -
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING VOOR DE PROVINCIALE RAAD VAN DE 
ORDE VAN ARCIDTECTEN- RAAD VAN BEROEP 
- BEVOEGDHEID. 

4 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - TUCHT- OP
ROEPING VOOR DE PROVINCIALE RAAD VAN DE 
ORDE VAN ARCHITECTEN- VORM. 

I" Art. 14.5 I. VB.P.R. betreffende de recht
spraak in twee instanties, is van toepas
sing op de veroordelingen wegens een mis
drijf en niet op beslissingen in tuchtzaken. 
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2° en 3° Het recht van verdediging ver
eist op zichzelf geen twee instanties; een 
tweede instantie om de zaak opnieuw ten 
grande te onderzoeken beoogt inzonder
heid het herstel van een mogelijke schen
ding van het recht van verdediging in eer
ste aanleg en het recht op een tweede 
instantie, dat is ingesteld bij art. 26 
Architectenwet, impliceert niet dat de 
zaak, in dat geval, naar de provinciale 
raad moet worden verwezen (1). 

4° Art. 24, § 1, Architectenwet schrijft niet 
voor dat de oproepingsbriefvoor de raad 
van beroep van de Orde van die raad 
moet uitgaan. 

(C ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

(A.R. nr. D.95.000l.F) 

29 september 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en 
Kirkpatrick. 

Nr. 410 

38 KAMER- 2 oktober 1995 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN -AANLEG- WAARDE VAN 
DE VORDERING- COMPENSATOIRE INTERES
TEN. 

2° INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTE
RESTEN - WAARDE VAN DE VORDERING -
AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN. 

3° INTERESTEN- GERECHTELIJKE INTE
RESTEN- BEGRIP- BEVOEGDHEID EN AAN
LEG - BURGERLIJKE ZAKEN - AANLEG -
WAARDE VAN DE VORDERING- COMPENSA
TOIRE INTERESTEN. 

1 o, 2° en 3° Onder gerechtelijke interest, in 
de zin van artt. 557 en 618 Ger. W., wordt 

N oat arrest nr. 409 : 
(1) Cass., 2 nov. 1989,A.R. nr. 6286 (A.C., 

1989-90, nr. 135). 

zowel de compensatoire interest als de 
moratoire interest, na de inleidende akte, 
bedoeld (1). (Artt. 557 en 618 Ger.W.) 

(P & V VERZEKERINGEN C.V., GUILLAUME 
T. ROLAND, MATTHIEU) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0475.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 mei 1994 door de 
vrederechter van het kanton Fontaine
l'Eveque gewezen; 

Gelet op de beschikking van 22 juni 
1995 van de eerste voorzitter, waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over de grond van niet-ontvan
kelijkheid ambtshalve door het open
baar ministerie tegen de voorziioming 

(1) Inzake aansprakelijkheid buiten overeen
komst verstaat men, in de regel, onder compen
satoire interest die welke loopt tot de dag van de 
beslissing waarbij door de rechter schadevergoe
ding wordt toegekend en niet tot de dag van de 
vordering in rechte. (Zie Cass., 25 april1957, 
A. C., 1957, 698, en de voetnoten 1 en 2.) Zulks 
vloeit voort uit de regel dat de rechter zich, bij de 
raming van de vergoeding van de door een on
rechtmatige daad veroorzaakte schade, moet 
plaatsen op de dag van zijn beslissing. (Zie Cass., 
8 mei 1952, ibid., 1952, 499, met concl. eerste 
adv.-gen. R. Hayoit de Termicourt, in Bull. en 
Pas., 1952, I, 570, inz. blz. 572; 24jan. 1966, ibid., 
1966, I, 658.) De vraag die aan het Hofwas voor
gelegd bij wege van de door het O.M. ambts
halve tegen de voorziening opgeworpen en over
eenkomstig art. 1097 Ger.W. ter kennis gebrachte 
grand van niet-ontvankelijkheid, was te weten of 
die regel moet worden toegepast bij het bepa
len van de aanleg en of de compensatoire inte
rest tot de dag van de beslissing van de rech
ter, die door eiser in de inleidende akte of in zijn 
laatste conclusie wordt gevorderd, dan oak be
grepen is in het bedrag van de vordering, wan
neer de aanleg door de gevorderde som wordt be
paald. (Artt. 557 en 618 Ger.W.) Het valt te 
begrijpen dat het Hof, om praktische redenen, 
heeft beslist dat onder gerechtelijke interest, in 
de zin van de artt. 557 en 618 Ger.W., zowel de 
compensatoire als de moratoire interest, na de in
leidende akte, moet worden verstaan. De door de 
eiser gevorderde compensatoire interest, met in
gang van de dag van de inleidende akte tot de dag 
van de beslissing van de rechter, is dus niet be
grepen in het bedrag van de vordering, wan
neer de aanleg door de gevorderde sam wordt be
paald. (Zie Cass., 4 nov. 1985,A.R. nr. 7398,A.C., 
1985-86, nr. 144.) 
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opgeworpen en waarvan overeenkom
stig artikel 1097 van het Gerechte
lijk Wetboek kennis is gegeven : het 
bestreden vonnis is in eerste aanleg 
gewezen: 

Overwegende dat artikel 557 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
wanneer het bedrag van de vordering 
de volstrekte bevoegdheid bepaalt, er 
onder wordt verstaan de som die in de 
inleidende akte wordt geeist, met uit
sluiting van de gei'echtelijke interest 
en van alle gerechtskosten alsook van 
de dwangsommen; dat ingevolge ar
tikel618 van hetzelfde wetboek, dat 
artikel557 van toepassing is voor het 
bepalen van de aanleg; 

Overwegende dat de uitdrukking 
"gerechtelijke interest" zowel de com
pensatoire als de moratoire interest 
bedoelt; 

Dat de grand van niet-ontvan
kelijkheid, die hierop steunt dat ten 
deze het bedrag van de laatste aan
leg is overschreden op grand dat de 
vervallen compensatoire interest bij 
het in hoofdsom gevorderde bedrag 
moet worden gevoegd, niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de vrede
rechter van het kanton Gosselies, zit
ting houdende in laatste aanleg. 

2 oktober 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Rappe, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 411 

2e KAMER - 3 oktober 1995 

CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANG 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - PRIMAIRE TEN
LASTELEGGING- VEROORDELING- SUBSIDI
AIRE TENLASTELEGGING- BESLISSING NIET 
TE MOETEN STATUEREN- CASSATIEBEROEP 
VAN DE VEROORDEELDE ALLEEN- VERNIE
TIGING VAN DE VEROORDELING- VERNIETI· 
GING DIE ZICH illTSTREKT TOT DE GEHELE BE
SLISSING. 

Wanneer de rechter in hager beroep de be
klaagde heeft veroordeeld wegens de pri
maire tenlastelegging en verder heeft ver
klaard geen uitspraak te hoeven doen over 
de subsidiaire tenlastelegging, strekt, op 
het cassatieberoep van de beklaagde al
leen, de vernietiging van de veroorde
ling zich uit tot de gehele uitspraak, in
dien op de subsidiaire tenlastelegging een 
minder zware straf staat; het staat de 
rechter op verwijzing vrij de beklaagde 
wegens de subsidiaire tenlastelegging te 
veroordelen (1). 

(VAN DE FERRE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0823.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1994 op verwij
zing door het Hof van Beroep te Ant
werpen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
26 oktober 1993 (2); 

Over het middel : 
Overwegende dat het arrest van het 

. Hof van Beroep te Gent van 3 juni 
1992 eiser heeft veroordeeld wegens de 
tenlastelegging A (mededaderschap 
door uitlokking aan diefstal door mid
del van braak, inklimming of valse 

(1) Cass., 4 feb. 1974 (A. C., 1974, 602); Zie 
R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
Kluwer, 1994, nr. 2209. 

(2) A.R. nr. 6913 (A.C., 1993, nr. 432). 
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sleutels) en gezegd heeft niet te moe
ten statueren over de subsidiaire ten
lastelegging B (heling); 

Overwegende dat eiser tegen dit ar
rest cassatieberoep heeft ingesteld on
der meer tegen al de besclllkkingen op 
strafrechtelijk gebied; dat het Hof in 
zijn arrest van 26 oktober 1993 heeft 
gezegd dat de voorziening tegen de be
slissing waarbij het hof van beroep 
verklaart niet te moeten statueren 
over de tenlastelegging B bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is en 
voorts het toen bestreden arrest waar
bij eiser tot straf en kosten werd ver
oordeeld, heeft vernietigd; 

Overwegende dat het thans bestre
den arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 17 mei 1994 eiser ver
oordeelt wegens de subsidiaire tenlas
telegging B en zegt niet te moeten 
statueren over de tenlastelegging A; 

Overwegende dat eiser cassatie
beroep he eft ingesteld "enkel tegen de 
veroordeling opgelopen voor de betich
ting B, dit betreft de heling"; 

Overwegende dat wanneer de rech
ter in hoger beroep een beklaagde 
heeft veroordeeld wegens een bepaald 
feit, omschreven als een principale ten
lastelegging, en heeft beslist niet te 
moeten statueren over een subsidi
aire omschrijving of tenlastelegging be
tre:ffende hetzelfde feit, de cassatie van 
de beslissing, op het cassatieberoep 
van de beklaagde alleen, zich uitstrekt 
tot de gehele uitspraak, indien op de 
subsidiaire tenlastelegging een min
der zware straf staat, wat te dezen het 
geval is; 

Dat derhalve de beslissing over de 
subsidiaire tenlastelegging B bij het 
arrest van het Hof van Beroep te Gent 
van 3 juni 1992, geen kracht van ge
wijsde heeft en evenmin de strafVor
dering voor hetzelfde feit, onder zijn 
beide omschrijvingen, is vervallen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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. 

3 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. W. De 
Schrijver, Brussel. 

Nr. 412 

2e KAMER- 3 oktober 1995 

1° CASSATIEBEROEP - ALLERLEI 
VREEMDELING- VRIJHEIDSBENEMING- AD
MINISTRATIEVE MAATREGEL- ARREST VAN 
DE KAMER VAN INBESCIDJLDIGINGSTELLING
HANDHA VING VAN DE HECHTENIS- NIEUWE 
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL- CASSATIE
BEROEP DOELLOOS. 

2° VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBENE
MING -ADMINISTRATIEVE MAATREGEL -AR
REST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING- HAND HAVING VAN DE HECHTENIS 
- NIEUWE ADMINISTRATIEVE MAATREGEL
CASSATIEBEROEP DOELLOOS. 

1 o en 2° Doelloos is het cassatieberoep van 
een vreemdeling tegen een arrest van de 
hamer van inbeschuldigingstelling waar
bij is beslist dat hij, overeenkomstig art. 
27, derde lid, Vreemdelingenwet, opge
sloten zal blijven, als v66r de uitspraak 
van het Hof op het cassatieberoep, met 
toepassing van dezelfde wetsbepaling, te
gen eiser een nieuwe maatregel van 
vrijheidsbeneming werd getroffen (1). 

(KAYA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1145.N) 

HET HOF;- Gelet op de beschik
king van 22 september 1995 van de 
eerste voorzitter van het Hof; 

(1) Cass., 30 juli 1993, A.R. nr. P. 93.1046.N 
(A.C., 1993, nr. 320). 
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Gelet op het bestreden arrest, op 8 
september 1995 gewezen door het Hof 
van Beroep te Antwerpen, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest het be
roep van eiser tegen de maatregel van 
vrijheidsberoving die de gemachtigde 
van de Minister van Binnenlandse Za
ken op 9 augustus 1995 te zijnen aan
zien getroffen heeft met toepassing van 
de Vreemdelingenwet van 15 decem
ber 1980, verwerpt en beslist dat de 
bestreden maatregel gehandhaafd 
blijft; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat dezelfde gemachtigde op 15 
augustus 1995 een nieuwe maatre
gel van vrijheidsberoving getroffen 
heeft ten aanzien van eiser; 

Dat hieruit volgt dat de voorzie
ning en die daarop betrekking heb
bende memorie geen bestaansreden 
hebben; 

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

3 oktober 1995 - 2" kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. S. Van 
Rossem, Antwerpen. 

Nr. 413 

2" KAMER - 4 oktober 1995 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- STRAF
VORDERING - OPSCHORTING VAN DE UIT
SPRAAK VAN DE VEROORDELING. 

2o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- STRAF
VORDERING- VEROORDELING. 

1 o Eenstemmigheid van de leden van het 
hof van beroep is vereist voor het arrest 
dat opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling beveelt voor ten laste ge
legde feiten die het bewezen verklaart, ter
wijl de eerste rechter die niet bewezen had 
verklaard. (Art. 211bis Sv.) 

2° Eenstemmigheid van de leden van het 
hof van beroep is niet vereist voor het ar
rest dat de beklaagde veroordeelt, ter
wijl de eerste rechter zich ertoe beperkt 
had de splitsing te bevelen van de tegen 
de beklaagde ingestelde vervolging en de 
zaak sine die te verwijzen (1). (Art. 21lbis 
Sv.) 

(SERVAIS, DAUE, POPELIERS T. FIDUCRE N.V. E.A.; 
LERICHE, CLOQUET T. FIDUCRE N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0166.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1994 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

I. Op de voorzieningen van Gerard 
Servais, Marie-Therese Daue en Chris
tiane Cloquet : 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
tegen ieder van de eisers ingestelde 
strafvordering : 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel: schending van artikel21lbis 
van het Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat de eerste rech
ter, bij vonnis van 24 september 1993, 
de aan de eisers ten laste gelegde fei
ten I A en II A niet bewezen heeft ver
klaard; 

Overwegende dat het arrest, op het 
hoger beroep van het openbaar minis
terie, die telastleggingen bewezen ver
klaart en de opschorting van de uit
spraak van de veroordeling beveelt 
zonder daarbij vast te stellen dat die 
beslissing is gewezen met de eenpa
rige stemmen van de leden van het hof 
van beroep; 

(1) Zie Cass., 8 dec. 1952 (AC., 1953, 203). 
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II. Op de voorziening van Pelagia 
Popeliers: 

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

Over het eerste middel : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 211bis van het Wetboek van Straf
vordering het gerecht in hoger be
roep aileen uitspraak moet doen met 
eenparige stemmen van zijn leden als 
het een veroordeling ofverwijzing uit
spreekt, terwijl de eerste rechter be
klaagde had vrijgesproken of een 
buitenvervolgingstelling had gelast, als 
het de tegen beklaagde uitgesproken 
straffen verzwaart of als het, in zake 
voorlopige hechtenis, een voor de be
klaagde gunstige beschikking wij
zigt; 

Overwegende dat het beroepen von
nis zich ertoe beperkt heeft de split
sing van de tegen eiseres ingestelde 
vervolgingen te bevelen en de zaak 
sine die te verdagen, zodat de een
stemmigheid van de leden van het hof 
van beroep niet vereist was voor het 
veroordelend arrest; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen Gerard Ser
vais, Marie-Therese Daue en Christi
ane Cloquet ingestelde strafvordering 
alsook over de burgerlijke rechtsvor
dering van de naamloze vennootschap 
Fiducre tegen Christiane Cloquet; laat 
de kosten van de voorzieningen van 
Gerard Servais en Marie-Therese 
Daue alsook de helft van de kosten 
van de voorziening van Christine Clo
quet ten laste van de Staat; veroor
deelt de naamloze vennootschap Fi
ducre in de andere helft van de kosten; 
verwerpt de voorzieningen van Pela
gia Popeliers en Alain Leriche; ver
oordeelt ieder van hen in de kosten 
van hun voorziening; beveelt dat van 

het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hofvan 
Beroep te Brussel. 

4 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. P. 
Chome en N. Galand, Brussel; M. Feltz, 
Nijvel. 

Nr. 414 

2e KAMER - 4 oktober 1995 

RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING -APPELGERECHT- VEROORDE
LING- FEIT NIET VERMELD IN DE DAGVAAR
DING OF DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING. 

De appelrechter vermag een beklaagde niet 
te veroordelen wegens een misdrijf waar
voor die niet naar de correctionele recht
bank is verwezen noch voor de rechtbank 
is gedagvaard en waarvoor hi} in eerste 
aanleg evenmin vrijwillig is versche
nen, oak niet als de appelrechter vast
stelt dat de beklaagde ermee ingestemd 
heeft voor hem over die aanvullende te
lastlegging verweer te voeren en oak wer
kelijk verweermiddelen heeft voorgedra
gen (1). (Art. 182 Sv.) 

(DESTERCK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0411.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1995 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

(1) Zie Cass., 29 jan. 1991, A.R. nr. 4282 (A. C., 
1990-91, nr. 284). 
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I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen Ma
ria Buono, medebeklaagde, ingestelde 
strafVordering : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing bij verstek is gewezen ten aan
zien van Maria Buono; dat de op 1 
maart 1995 ingestelde voorziening, nu 
ze is ingesteld voor het verstrijken van 
de gewone verzettermijn, niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres ingestelde strafVordering : 

1. waarbij de verjaring van de over
tredingen van het Wegverkeersregle
ment wordt vastgesteld : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gemis aan be
lang; 

2. waarbij zij veroordeeld wordt we
gens overtreding van de artikelen 418, 
419 en 420 van het Strafwetboek: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 182, 200 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest eiseres tot 
een straf, van drie maand gevangenis
straf en een geldboete van vijftig frank, ver
oordeelt wegens het haar in de recht
streekse dagvaarding ten laste gelegde 
misdrijf, onopzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen en we gens het onop
zettelijk doden van Sabine Sellaro en Enza 
Buono, 

terwijl de correctionele rechtbank, zo
als het bestreden arrest vaststelt, eiseres 
had veroordeeld op grond van de recht
streekse dagvaarding, die haar betekend 
was door mevr. Maria Buono, ofschoon in 
deze dagvaarding het misdrijf onopzette
lijk doden niet ten laste was gelegd aan ei
seres; het bestreden arrest vaststelt dat ei
seres "is aangezocht om aanvullend 
verweer te voeren over de haar ten laste ge
legde feiten, namelijk dat ze op 25 decem
ber 1988 (. .. )teLa Louviere, naar aanlei
ding van een aan haar te wijten 
verkeersongeval, door gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg, maar zonder het oog
merk om de persoon van een ander aan te 
randen, onopzettelijk de dood heeft veroor
zaakt van Sellaro Sabine en Buono Enza; 
het aldus omschreven feit hetzelfde feit is 
dat ten grondslag lag aan de vervolging of 
begrepen is in de feiten die eraan ten 

grondslag lagen; (eiseres) ermee heeft in
gestemd verweer te voeren over die aan
vullende telastlegging en ook werkelijk ver
weermiddelen heeft voorgedragen"; het 
arrest, nu het een nieuwe telastlegging toe
voegt en eiseres schuldig verklaart aan het 
misdrijfvan onopzettelijke doding, waar
van zij niet naar de correctionele recht
bank is verwezen noch voor die rechtbank 
is gedagvaard en waarvoor zij in eerste 
aanleg evenmin vrijwillig is verschenen de 
artikelen 182, 200 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering schendt : 

Overwegende dat eiseres is vervolgd 
wegens onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen aan Maria 
Buono; dat het hofvan beroep, nu het 
eiseres veroordeelt wegens het onop
zettelijk doden van Sabine Sellaro en 
Enza Buono, uitspraak heeft gedaan 
over een feit dat niet bij het hof aan
hangig gemaakt was; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het arrest eise
res veroordeelt tot een straf; dat de 
hiema uit te spreken vemietiging der
halve, wat de strafVordering betreft, de 
gehele veroordeling moet omvatten; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de ci
vielrechtelijke vorderingen van de ver
weerders tegen eiseres : 

Overwegende dat eiseres, bij een op 
15 juni 1995 aan de griffie overhan
digde akte, afstand heeft gedaan van 
haar voorziening, in zoverre ze betrek
king heeft op de door Maria Buono, 
het echtpaar Buono-Milia en Florence 
Buono tegen haar ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen, aangezien op 
deze vorderingen geen eindbeslissin
gen zijn gewezen; 

Overwegende dat, op het niet be
perkte cassatieberoep van eiseres, de 
vernietiging van de beslissing op de te
gen haar ingestelde strafVordering de 
vernietiging tot gevolg heeft van de de
finitieve en de niet definitieve beslis
singen op de civielrechtelijke vorde
ringen; 

IV. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de door 
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eiseres tegen Maria Buono ingestelde 
civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening. 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening, in zo
verre ze gericht is tegen de beslissin
gen, enerzijds, op de civielrechtelijke 
vordering van eiseres tegen Maria 
Buono, en, anderzijds, op de civiel
rechtelijke vorderingen van Maria 
Buono, het echtpaar Buono-Milio en 
Florence Buono tegen eiseres; vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het eiseres veroordeelt op de strafvor
dering en uitspraak doet over de door 
de verweerders tegen haar ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; veroordeelt eiseres en de ver
weerders respectievelijk in een vierde 
en de helft van de kosten en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat; 
beveelt dat van het arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

4 oktober 1995 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Echement - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 415 

1 e KAMER - 5 oktober 1995 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST -HERSTELPLICHT- MEDE
AANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE
NAASTE FAMILIELEDEN- SCHADE DOOR RE
PERCUSSIE. 

Enkel wanneer de schade werd veroorzaakt 
door de samenlopende fouten van de da
der en van het slachtoffer, moet de da
der de door de naaste familieleden van 

het slachtoffer door repercussie geleden 
schade slechts vergoeden in evenredig
heid met het aandeel van de dader in de 
aansprakelijkheid voor het ongeval (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(LEEMPOELS E.A. T. A. G. 1824 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0305.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest oor

deelt : 1. dat de respectieve fouten van 
beide in het ongeval betrokken be
stuurders- in gelijke mate hebben bij
gedragen tot de hieruit ontstane 
schade; 2. dat, in tegenstelling tot wat 
de eerste rechter had beslist, de ei
ser sub 4 geen risico heeft aanvaard 
door als passagier plaats te nemen op 
de duozit van de door de eiser sub 3 
bestuurde bromfiets; 3. dat het even
min bewezen is dat de enige omstan
digheid dat de eiser sub 3 geen acht
tien jaar oud was, enige invloed heeft 
gehad op het ongeval; 4. dat de aan
wezigheid van de eiser sub 4 op de 
bromfiets niet heeft bijgedragen tot het 
ongeval; 5. dat het niet bewezen is dat 
de eisers sub 3 en 4 geen valhelm 
droegen op het ogenblik van het on
geval; 

Overwegende dat de appelrechter op 
grond van die gegevens : 1. het beroe
pen vonnis bevestigt met betrekking 
tot de ontvankelijkheid van de vorde
ringen, de materHHe schade aan de 
bromfiets en het deskundigenonder
zoek; 2. het beroepen vonnis hervormt 
wat betreft de beslissing van de eer
ste rechter dat "de helft van de door 
(eiser sub 4) geleden schade ten laste 

(1) Cass., 1 feb. 1994, A.R. nr. P.93.0037.N 
(A.C., 1994, nr. 59). 
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van hemzelf (dient gelaten)"; 3. ver
weerster veroordeelt tot het betalen 
aan de eiser sub 4 van het gevorderde 
voorschot van 100.000 frank, mits
dien oordeelt dat de eiser sub 4 ge
rechtigd is op volledige vergoeding van 
de door hem geleden schade; 

Dat de in het onderdeel aangevoerde 
dubbelzinnigheid en onnauwkeurig
heid niet bestaat; 

Dat het onderdeel feitelijke gornd
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel dat 

volledig berust op de stelling dat het 
arrest de vordering tot schadeloosstel
ling van de eiser sub 4 slechts tot be
loop van de helft inwilligt, feitelijke 
grondslag mist; 

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

zoverre dit berust op de stelling dat 
het arrest de vordering tot schade
loosstelling van de eiser sub 4 slechts 
tot beloop van de helft inwilligt, fei
telijke grondslag mist; 

Overwegende dat de morele schade, 
door de eisers sub 1 en 2 als ouders 
van de slachtoffers, de eisers sub 3 en 
4, geleden, hoewel zij werkelijk voor 
hen een persoonlijke schade is, toch 
een bij terugslag geleden schade is die 
enkel haar oorsprong vindt in de 
familie- en genegenheidsbanden tus
sen hen en de slachtoffers; dat, we
gens die banden die aan het recht op 
vergoeding ten grondslag liggen, dit 
recht door de persoonlijke verantwoor
delijkheid van het slachtoffer is be
zwaard in zoverre de dader van het 
on-geval die verantwoordelijkheid te
gen het slachtoffer zelfhad kunnen op
werpen; 

Dat de appelrechter, nu uit de re
denen van het arrest volgt dat hij van 
oordeel is dat de eiser sub 3 voor de 
helft aansprakelijk is voor de schade
lijke gevolgen van het ongeval en de 
eiser sub 4 geen enkele fout heeft be
gaan in oorzakelijk verband met het 
ongeval, zijn beslissing dat de vergoe
ding wegens morele schade van de ei
sers sub 1 en 2 slechts "voor de helft 

ten laste dient gelegd van (ver
weerster )" naar recht verantwoordt ten 
aanzien van de morele schade wegens 
de door de eiser sub 3 opgelopen let
s~ zodoende de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge-
grond is "sels", dh~nt te worden toegevoegd: 

, ", maar niet ten aanzien van de mo
.········· rele schade wegens dt} door eiser sub 4 

opgelopen letsel~r • , · : · , · 
Om die redenen, ~ernietigt het be

streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de door de eisers sub 1 en 2 
gevorderde vergoeding voor morele 
schade en over de kosten; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk verneitigde arrest; veroor
deelt de eisers in de kosten; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hofvan Beroep te Antwer
pen. 

5 oktober 1995 - 1 • kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal- Aduocaten : 
mrs. Nelissen Grade en Hutzler. 

Nr. 416 

1• KAMER- 5 oktober 1995 

1 o MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN) -NATUURBEHOUD 
- DUINENDECREET- BESCHERMDE GEBIE
DEN- BOUWVERGUNNING- BOUWVERBOD
DRAAGWIJDTE. 

zo STEDEBOUW- BOUWVERGUNNING
DUINENDECREET- BESCHERMDE GEBIEDEN 
- BOUWVERBOD - DRAAGWIJDTE. 

1 o en zo De aanduiding als beschermd 
duingebied of als voor het duingebied be
langrijk landbouwgebied houdt vanaf de 
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publikatie van het besluit van 15 sep
tember 1993 tot aanduiding van de be
schermde gebieden een volledig bouwver
bod in zodat geen gebouw mag worden 
opgericht, oak al werd hiertoe een bouw
vergunning verleend (1). (Art. 52, § 1, 
tweede lid, wet 12 juli 1973, gew. bij art. 
2 decreet 14 juli 1993.) 

(VLAAMS GEWEST T. CLAEYS) 

Advocaat-generaal M. De Swaef heeft in 
substantie gezegd : 

1. Deze zaak onderwerpt blijkbaar voor 
de eerste maal aan het Hof een probleem 
over de draagwijdte van de bouwstop zo
als die voortvloeit uit het duinendecreet (2). 
Dit decreet heeft aanleiding gegeven tot tal 
van uiteenlopende meningen (3). Het be
handelt immers een even belangrijke als 
delicate aangelegenheid, te weten een ul
tieme reddingspoging van de Vlaamse duin
streek. Hiertoe drong zich in de eerste 
plaats als maatregel een onmiddellijk en 
volledig bouwverbod op. Art. 2 van het 
duinendecreet voegt dit verbod in onder art. 
52, § 1, van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud. Het is ingegaan op 17 sep
tember 1993, d.i. de datum van publika
tie van het besluit van 15 september 1993 
van de Vlaamse regering betre:ffende de 
aanduiding van beschermde duingebieden 
en voor het duingebied belangrijke land
bouwgebieden (4). 

2. De voor de huidige betwisting rele
vante gegevens kunnen als volgt worden 
samengevat : 

Verweerder in cassatie is eigenaar van 
bouwgrond, gelegen te De Panne. 

Op 30 augustus 1993 verleende het col
lege van burgemeester en schepenen al
daar hem een bouwvergunning voor een 
appartementsvilla. 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Decre~t van 14 juli 1993 houdende maat
regelen tot bescherming van de kustduinen (B.S., 
31 aug. 1993). 

(3) Zie: P. FLAMEY en E. EMPEREUR, "Het 
duinendecreet of de betonnering van de duinen
bescherming", R. W., 1994-95, 377; P.J. DEFOORT, 
"Het duinendecreet : een duidelijke beleids
keuze", ibid., 1281; S. LusT, "Invloed van het 
duinendecreet op stedebouwkundige vergunnin
gen", T.B.P., 1995, 19. 

(4) Bekrachtigd bij decreet van 26 jan. 1994 
(B.S., 26 feb. 1994). 

De werken zouden op 6 september 1993 
zijn gestart. Op 13 januari 1994 werd hem 
namens het Bestuur natuurbehoud en 
-ontwikkeling bevel gegeven die werken stii 
te leggen wegens inbreuk op het bouwver
bod, ingevoerd door het duinendecreet. De 
door verweerder daarop ingestelde proce
dure strekt ertoe dat bevel tot stilleggen 
van de bouwwerken op te he:ffen, te ho
ren zeggen voor recht dat hij deze wer
ken mag voortzetten en verdere of nieuwe 
stillegging ervan in de toekomst te verbie
den onder verbeurte van een dwangsom. 

Bij vonnis in kort geding van 17 maart 
1994 van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel werd de eis grotendeels ont
vankelijk en gegrond verklaard. 

Op het hoger beroep van het Vlaamse 
Gewest beperkt het hof van beroep zich er
toe de bestreden beschikking te bevesti
gen in zoverre de opheffing van het bevel 
tot staking der werken wordt bevolen. 

Tegen deze beslissing ten gronde (en dus 
niet bij voorraad) wordt door eiser een mid
del tot cassatie aangevoerd. 

3. Preliminair werpt verweerder in cas
satie evenwel een middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening op. 

Dit bestaat hierin dat, nadat het bestre
den arrest op 23 november 1994 is tussen
gekomen, het besluit van 16 november 1994 
van de Vlaamse regering betre:ffende de de
finitieve aanwijzing van de beschermde 
duingebieden en van de voor het duin
gebied belangrijke landbouwgebieden op 30 
november 1994 werd gepubliceerd (5). Als 
gevolg hiervan is het voorgaande besluit 
van 15 september 1993 vanaf 30 decem
ber 1994 opgeheven (6). 

En, anders dan in laatstgenoemd be
sluit, zijn de percelen van verweerder thans 
niet meer opgenomen als beschermd duin
gebied, zodat de voorziening mitsdien geen 
bestaansreden meer zou hebben. 

Ik volg evenwel eisers zienswijze, waar 
hij vaststelt dat de betwisting tussen par
tijen betrekking heeft op de geldigheid van 

(5) Bekrachtigd bij decreet van 21 dec. 1994 
(B.S., 30 dec. 1994). 

(6) Art. 6 decreet 21 dec. 1994 houdende be
krachtiging van het besluit van de Vlaamse re
gering van 16 nov. 1994 betreffende de defini
tieve aanwijzing van de beschermde duingebieden 
en van de voor het duingebied belangrijke land
bouwgebieden, en houdende wijziging van de wet 
van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. 



Nr. 416 HOF VAN CASSATIE 847 

een bevel tot stilleggen der werken we
gens overtreding van het bouwverbod en 
dat het besluit van de Vlaamse regering 
van 15 september 1993 tot 30 december 
1994 rechtsgevolgen heeft die de grand uit
maken van het geschil, zodat het feit dat 
nadien de bescherming in hoofde van ver
weerder is opgeheven geworden, geen in
vloed heeft op de ontvankelijkheid zelfvan 
de voorziening. 

4. Ten grande : art. 2 van het duinen
decreet van 14 juli 1993 voegde, zoals ge
zegd, aan de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud o.a. een art. 52, § 1, toe 
waarin wordt bepaald dat "de aanduiding 
als beschermd duingebied of als voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied 
houdt vanaf de publikatie van het besluit 
(van 15 september 1993) een volledig bouw
verbod in, ongeacht de bestemming van het 
goed volgens de in de uitvoering van de w 
van 29 maart 1962 houdende organisa · 
van de ruimtelijke ordening en van de s e
debouw vastgestelde en goedgekeurde be
stemmingsplannen of verleende 
verkavelingsvergunningen". 

Het is duidelijk dat vanaf 17 septem
ber 1993 (7) voor de beschermde gebie
den in beginsel geen bouwvergunningen 
meer worden uitgereikt. Maar wat is het lot 
van de voor die datum nog verleende bouw
vergunningen en waarbij, zoals te dezen, 
reeds werken in uitvoering waren gesteld ? 
Ret lijdt evenmin twijfel dat voordien re
gelmatig begonnen bouwwerken niettegen
staande het uitgevaardigde bouwverbod 
mogen worden voltooid na 17 september 
1993 : het kustgebied zou anders ontsierd 
worden door een aantal onafgewerkte wo-
ningen. · 

De zaak is daarmee nochtans niet van de 
baan, want de verdachte haast waarmee 
verweerder zijn bekomen bouwvergun
ning ook in uitvoeringsdaden heeft omge
zet stuit op art. 54, § 2, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, zoals gewijzigd bij 
art. 11 wet 22 december 1970, dat voor
schrijft dat van de afgegeven vergunning 
mag gebruik worden gemaakt, indien bin
nen twintig dagen te rekenen vanaf de ken
nisgeving ervan, de gemachtigde ambte-

(7) Datum van publikatie van het besluit van 
15 sept. 1993 van de Vlaamse regering betref
fende de aanduiding van beschermde duin
gebieden en voor het duingebied belangrijke land
bouwgebieden. 

naar geen beslissing tot schorsing van de 
vergunning ter kennis van de aanvrager 
heeft gebracht. 

Terecht stellen de appelrechters hierbij 
vast dat voomoemd art. 54, § 2, geen sane
tie insluit voor het geval dat de begun
stigde van de bouwvergunning met de wer
ken aanvangt vooraleer de termijn tot 
schorsing is verstreken. 'lbch menen ze dat 
de vergunninghouder tijdens die periode op 
eigen risico handelt en hij zich op de uit
voering der werken in strijd met art. 54, 
§ 2, Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw niet kan beroepen t.a.v. de admini
stratie om daaruit rechten te putten. Dat 
het Bestuur te dezen geen gebruik heeft ge
maakt van zijn schorsingsbevoegdheid, kan 
trouwens worden verklaard door de inmid
dels door die Administratie gegeven draag
wijdte aan het bouwverbod van het duinen
decreet. 

In concreto oordeelt het bestreden ar
rest dat verweerder zich dus niet kan steu
nen op de v66r 17 september 1993 op zijn 
perceel uitgevoerde bouwwerken om te ont
snappen aan het bouwverbod van art. 52, 
§ 1, van de wet van 12 juli 1973, ingevoegd 
ingevolge het decreet van 14 juli 1993. 

5. Maar de vraag of de tekst van voor
noemd art. 52, § 1, toelaat te besluiten dat 
met de termen "volledig bouwverbod" alle· 
materiele bouwactiviteiten worden be
doeld, inclusief deze uitgevoerd vanaf 17 
september 1993 krachtens een reeds eer
der verleende bouwvergunning, wordt door 
de appelrechters ontkennend beantwoord. 

Ter ondersteuning van die stelling ver
wijzen ze naar de omstandigheid dat de wet 
het bouwverbod oplegt, ongeacht de be
stemming van het goed volgens de vastge
stelde en goedgekeurde bestemmingsplan
nen of verleende verkavelingsvergunningen, 
maar dat er niet uitdrukkelijk sprake is dat 
die regel ook zou gelden ongeacht de reeds 
regelmatig afgeleverde bouwvergunnin
gen. 

Gezien de respectievelijke aard der bouw
vergunningen en verkavelingsvergunningen 
lijkt nochtans de toevoeging in de wet
tekst van laatstgenoemde vergunning niet 
onbegrijpelijk. De aanduiding als be
schermd duingebied moet, aldus de parle
mentaire voorbereiding, ook kunnen gel
den voor gebieden waarvoor reeds 
verkavelingsvergunningen werden ver
leend; voor niet uitgevoerde bouwvergun-
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ningen is dat evident en is er geen expli
citering noodzakelijk (8). 

Een bouwvergunning is een machtiging 
om bepaalde werken uit te voeren; een 
verkavelingsvergunning bepaalt de voor
waarden voor het bouwen op de percelen 
die van de verkaveling deel uitmaken (9). 
Het stilzwijgen in de wet omtrent het lot 
der verkavelingsvergunningen zou het aan
tal betwistingen aileen maar hebben doen 
toenemen. 

6. Dat aldus het door het duinendecreet 
opgelegde absolute bouwverbod ook reeds 
eerder afgeleverde bouwvergunningen kan 
treffen, moge blijken uit de door de decreet
gever beoogde doelstellingen en de gehan
teerde terminologie. 

Alzo motiveerde de Vlaamse regering zijn 
besluit van 15 september 1993 betreffende 
de aanduiding van beschermde duin
gebieden en voor het duingebied belang
rijke landbouwgebieden door te overwe
gen dat het aantal bouwaanvragen sterk 
toeneemt, waardoor een aantal te bescher
men natuurgebieden onherroepelijk verlo
ren dreigt te gaan en dat het nodig is on
verwijld over te gaan tot de aanwijzing van 
de beschermde gebieden. Daaraan werd 
toegevoegd "dat de periode van rechtsze
kerheid tussen de publicatie van het de
creet van 14 juli 1993 en de effectieve aan
wijzing van de beschermde gebieden zo kort 
mogelijk moet zijn om speculatie tegen te 
gaan en dat elke dag uitstel tot gevolg heeft 
dat waardevolle natuurgebieden door nieu
we beschouwing aangetast worden" (10). 

En het decreet van 21 december 1994 
wijzigt art. 52 van de wet van 12 juli 1973 
op het natuurbehoud, ingevoegd bij het de
creet van 14 juli 1993, door te verduidelij
ken dat het bouwverbod betrekking heeft 
op alle werken die vergunningsplichtig zijn 
overeenkomstig artikel 44 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw. 
Deze interpretatie van het bouwverbod, al
dus de parlementaire voorbereiding, was 
reeds vastgelegd in het duinendecreet, 
maar er bestond blijkbaar nog twijfel over, 

(8) Subamendement van de heren Vande La
notte en Capoen, Gedr. St., Vl. Raad, zitting 
1992-93 (28 juni 93), st. 96, nr. 10, Voorstel van 
decreet houdende maatregelen tot bescherming 
van de kustduinen, 11. 

(9) R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en ste
debouw, Kluwer, nr. 98 e.v. 

(10) B.S., 17 sept. 1993,20984. 

en om die twijfel weg te nemen wordt het 
bouwverbod nu geexpliciteerd (11). 

Hieruit kan worden afgeleid dat de zin 
van de reglementering aldus moet wor
den uitgelegd dat het bouwverbod steeds 
volledig is geweest t.o.v. bouwvergunnin
gen waarvan de uitvoering op 17 septem
ber 1993 nog niet op regelmatige wijze was 
aangevat geworden. Wetsontduikende ge
dragingen kunnen de spreekwoordelijke 
achterpoortjes niet opleveren. 

De krachtens art. 54 van de wet op het 
natuurbehoud, als ingevoegd door het 
duinendecreet, en gewijzigd bij art. 5 van 
het decreet van 21 december 1994 voorge
schreven schadevergoedingsregeling van de 
eigenaars die getroffen worden door zulk 
bouwverbod, kan hieraan geen afbreuk 
doen, ook al zou dat stelsel onvolmaakt
heden vertonen. 

7. Bij arrest van 6 juni 1995 besliste het 
Arbitragehof dat de gewestelijke wetge
ver bevoegd is om beperkingen op het ei
gendomsrecht middels een bouwverbod aan 
te brengen in de uitoefening van zijn be
voegdheden inzake ruimtelijke ordening, 
landinrichting en natuurbehoud (12). 

In dat kader blijft een privaat belang on
dergeschikt aan het openbaar belang en 
kan het slechts gelden in zoverre het met 
dit laatste verenigbaar is. Het subjectieve 
recht te bouwen vindt zijn rechtskracht in 
de afgegeven bouwvergunning. 

Maar een decreet dat aldus een bouw
verbod oplegt heft, als hogere rechtsnorm, 
de afgeleverde bouwvergunningen op on
der de voorwaarden en in de omstandig
heden zoals wettelijk is omschreven. De 
problematiek van de in trekking van admi
nistratieve akten door een bestuursoverheid 
is hieraan vreemd (13). 

Weshalve het middel tot cassatie dat de 
appelrechters verwijt te hebben geoor-

(11) Gedr. St., Vl. Raad, zitting 1994-95 (7 dec. 
1994), st. 632, nr. 4, Voorstel van decreet hou
dende bekrachtiging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 16 nov. 1994 betreffende de 
definitieve aanwijzing van de beschermde duin
gebieden en van de voor het duingebied belang
rijke landbouwgebieden, en houdende wijziging 
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbe
houd, 9-10. 

(12) Arrest nr. 41/95 van 6 juni 1995 (B.S., 1 
juli 1995, 18652). 

(13) Zie Cass., 10 sept. 1981 (A C., 1981-82, nr. 
27) en de noten 1 en 2. 
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deeld dat het bouwverbod van het duinen
decreet zich niet uitstrekt tot werken die 
regelmatig voordien vergund werden en 
dienvolgens onwettig rechtskracht wordt 
verleend aan de aan verweerder gegeven 
bouwvergunning, naar het mij voorkomt, 
voldoende gegrond is om de bestreden be
slissing door het Hof te zien vernietigin. 

Conclusie : vernietiging met verwijzing. 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0073.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
dena rrest, op 23 november 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het door verweerder opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening : de percelen van 
verweerder zijn thans geen beschermd 
duingebied meer, zodat de voorzie
ning geen bestaansreden meer heeft : 

Overwegende dat eiser nog belang 
heeft te horen beslissen of de beslis
sing van de appelrechters dat het be
vel tot staking van de werken moest 
worden opgeheven, krachtens de toen 
geldende wetgeving naar recht ver
antwoord is en of dienvolgens de 
appelrechters eiser terecht in een deel 
van de kosten hebben veroordeeld; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 44, 45, 46 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de ste
debouw, gewijzigd bij de wet van 22 de
cember 1970 en het decreet van de Vlaamse 
Raad van 22 december 1993, 51, 52, § 1, 
tweede lid, 54, §§ 1 en 2, van de wet van 12 
juli 1973 op het natuurbehoud, ingevoegd 
bij het decreet van 14 juli 1993 van de 
Vlaamse Raad, en voor de wijziging bij het 
decreet van 21 december 1994 van de 
Vlaamse Raad, 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke bevestiging opheft het bevel tot sta
king van de bouwwerken op de eigendom 
van verweerder, gelegen te De Panne, 
Smokkelpad no 7 (lot 208), kadastraal ge
kend onder sectie D, deel nrs. 495b en 
498b, gegeven door de toezichthoudende 
ambtenaar van het Bestuur natuurbe
houd en -ontwikkeling, Buitendienst West-

Vlaanderen, Dienst Waters en Bossen, ter 
kennis gebracht bij brief van 13 januari 
1994, gegeven in het kader van het duinen
decreet d.d. 17.7.1993 (lees: 14.7.1993) en 
het besluit d.d. 15.9. 1993, op volgende 
gronden : dat verweerder voorhoudt dat, on
geacht het tijdstip van het begin der uit
voering der werken, hij op 17 september 
1993 beschikte over een regelmatige bouw
vergunning afgeleverd op 30 augustus 
1993, zodanig dat het door artikel 52, § 1, 
lid 2, van de wet van 12 juli 1973 inge
voerde bouwverbod niet vermag een einde 
te stellen aan de rechten die hij uit deze 
vergunning put; dat eiser daar tegenovet 
stelt dat het bouwverbod van artikel 52, § 
1, lid 2, voornoemd, absoluut is en dus geldt 
voor alle bouwwerken die nog niet zijn aan
gevat voor 17 september 1993, zelfs in
dien zij voordien regelmatig waren ver
gund; dat het zgn. duinendecreet, als 
noodmaatregel ter bescherming van het 
duinengebied, aldus zou primeren op de 
wetgeving inzake stedebouw en ruimte
lijke ordening, zodanig dat op grond van de 
wetgeving regelmatig verleende vergun
ningen zouden moeten wijken voor het bij 
decreet ingevoerde "volledig bouwverbod"; 
... dat in casu de vraag is of een bouwver
gunning afgeleverd door de gemeentelijke 
overheid overeenkomstig de bepalingen van 
de Stedebouwwet buiten werking werd ge
steld ingevolge een andien door de gewes
telijke overheid uitgevaardigd decreet met 
algemene strekking; dat een regelmatig 
verleende bouwvergunning een indivi
duele administratieve beslissing is die in 
hoofde van de begunstigde subjectieve rech
ten doet ontstaan; dat deze rechten slechts 
kunnen worden tenietgedaan op grond van 
een uitdrukkelijke wettekst; dat, in tegen
stelling met wat eiser voorhoudt, de tekst 
van artikel 52, §1, lid 2, niet toelaat te be
sluiten dat het voorziene bouwverbod zich 
uitstrekt tot werken die regelmatig ver
gund werden v66r de publicatie van het Be
sluit van de Vlaamse regering waarbij de 
beschermde duingebieden en voor het duin
gebied belangrijke landbouwgebieden wer
den aangeduid; dat deze bepaling een vol
ledig bouwverbod invoert, ongeacht de 
bestemming van het goed volgens de in uit
voering van de Stedebouwwet vastgestelde 
en goedgekeurde bestemmingsplannen of 
verleende verkavelingsvergunningen, dat 
nergens is gespecifieerd dat dit volledig 
bouwverbod ook geldt ongeacht de reeds re
gelmatig afgeleverde bouwvergunningen; 
dat de uitbreiding van het bouwverbod tot 
deze laatste geenszins geacht kan wor
den begrepen te zijn in de verwijzing naar 
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de bestemmingsvoorschriften van de wet op 
de stedebouw; dat het feit dat tijdens de 
parlementaire werkzaamheden bepaalde le
den van de Vlaamse Raad blijkbaar geoor
deeld hebben dat deze uitbreiding "evi
dent" was, zodat geen verdere explicitering 
m.b.t. de reeds verleende bouwvergunnin
gen noodzakelijk was, daaraan niets wij
zigt en zeker niet voor gevolg kan hebben 
aan de tekst aan draagwijdte toe te ken
nen die hij niet heeft; dat de tekst van ar
tikel52, § 1, evenmin toelaat te besluiten 
dat met de termen "volledig bouwverbod" 
alle materiele bouwactiviteiten worden be
doeld, dus ook deze uitgevoerd krachtens 
een reeds eerder verleende bouwvergun
ning; dat immers deze woorden niet kun
nen worden gelezen los van de kontekst 
van de ganse bepaling waaruit blijkt dat 
het bouwverbod enkel de bedoeling heeft 
om de gevolgen van de bestemmings
voorschriften en van reeds verleende 
verkavelingsvoorschriften, nl. de mogelijk
heid om op bepaalde percelen te bouwen, te 
ondervangen; dat door het opgenomen 
bouwverbod het decreet, zoals eiser voor
houdt, weliswaar primeert op de rechten 
die voortspruiten uit de planologische voor
schriften en reeds goedgekeurde 
verkavelingsvergunningen, maar niet t.a.v. 
rechten voortspruitende uit reeds regel
matig afgeleverde bouwvergunningen; dat 
de eerste rechter terecht en zonder op dit 
punt te worden tegengesproken door ei
ser, heeft onderstreept dat het feit dat het 
decreet van 14 juli 1993 de reeds afgele
verde bouwvergunningen niet he eft gevi
seerd, voldoende blijkt uit de omstandig
heid dat in artikel 54 de mogelijkheid niet 
is voorzien om schadevegoeding te beko
men in geval het ingevoerde bouwverbod 
een regelmatig afgeleverde bouwvergun
ning onwerkzaam maakt; dat deze bepa
ling in paragraaf een enkel voorziet in het 
geval het bouwverbod een einde maakt aan 
de bestemming als woongebied en op grand 
van deze bestemming een bouwvergun
ning kan afgeleverd worden; dat in para
graaf twee het recht op schadevergoeding 
zou ontstaan in de hypothese dat inge
volge het bouwverbod een reeds regelma
tig afgeleverde bouwvergunning geen uit
werking meer zou kunnen krijgen; dat uit 
hetgeen voorafgaat volgt dat de eerste rech
ter terecht het bevel tot staking der wer
ken heeft opgeheven; 

terwijl, de bouwvergunning, die verweer
der op 30 augustus 1993 regelmatig van de 
gemeetelijke overheid voor het kwestieuze 
perceel had bekomen, buiten werking ge
steld was door het volledig bouwverbod, dat 

uitgevaardigd was geworden bij artikel 52, 
§ 1, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973, 
ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1993, 
zodat ook de rechten voortspruitende voor 
verweerder uit deze bouwvergunning op
geheven zijn; dat immers het volledig bouw
verbod primeert niet alleen op de rechten 
die voor verweerder voortspruiten uit de 
planologische voorschriften en reeds goed
gekeurde verkavelingsvergunningen, maar 
ook op de op 30 augustus 1993 aan ver
weerder afgeleverde bouwvergunning op 
welker uitvoering verweerder zich in geen 
geval tegenover eiser kon beroepen, zo
dat het volledig bouwverbod ook op de uit 
die vergunning voortvloeiende rechten van 
verweerder primeerde; dat deze draag
wijdte van het bouwverbod uitdrukkelijk en 
duidelijk blijkt uit het gebruik van de woor
den "volledig bouwverbod"; dat immers een 
bouwverbod dat niet zou slaan op de bouw
vergunningen, waaraan nog geen uitvoe
ring is gegeven, niet volledig zou zijn; dat 
in alle geval, wanneer het inzicht van de 
decreetgever voldoende zeker en duide
lijk, ook de niet uitgevoerde bouwvergun
ningen te tre:ffen, uit de decreettekst blijkt, 
een uitdrukkelijke bepaling daartoe niet 
verder vereist is; dat daarbij tijdens de par
lementaire voorbereiding van het decreet 
van 14 juli 1993 uitdrukkelijk verklaard 
werd dat het volledig bouwverbod ook de 
niet-uitgevoerde bouwvergunningen trof en 
een verdere explicitering niet nodig was; 
dat het bestreden arrest dan ook ten on
rechte geoordeeld heeft dat het volledig 
bouwverbod enkel de bedoeling heeft om de 
gevolgen van de bestemmingsvoorschriften 
en van de reeds verleende verkavelings
vergunningen te ondervangen (schending 
van art. 51, 52, § 1, tweede lid, van de wet 
van 12 juli 1973); dat het feit dat artikel 54 
van de wet van 12 juli 1973 voor dit ge
val niet uitdrukkelijk schadevergoeding 
voorziet daaraan geen afbreuk doet (scherr
ding van art. 52, 52, § 1, tweede lid, 54, 
§§ 1 en 2, van de wet van 12 juli 1973); dat 
dientengevolge het bestreden arrest ten on
rechte kracht heeft verleend aan de aan 
verweerder verleende bouwvergunning 
(schending van art. 44, 45, 46 van de wet 
van 29 maart 1962, 51, 52,§ 1, tweede lid, 
van de wet van 12 juli 1973), 

zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 52, § 1, tweede lid, van de wet van 
12 juli 1973 zoals gewijzigd bij arti
kel 2 van het decreet van 14 juli 1993, 
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de aanduiding als beschermd duin
gebied of als voor het duingebied be
langrijk landbouwgebied vanaf de pu
blikatie van het besluit van 15 
september 1993 tot aanduiding van de 
beschermde gebieden, een volledig 
bouwverbod inhoudt, ongeacht de be
stemming van het goed volgens de in 
uitvoering van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw vastgestelde en goedgekeurde 
bestemmingsplannen of verleende 
verkavelingsvergunningen; 

Dat de uitdrukking "volledig bouw
verbod" inhoudt dat geen gebouw mag 
worden opgericht, ook al werd hier
toe een bouwvergunning verleend; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat verweerder zich niet kan beroe
pen op de v66r 17 september 1993, dit 
is in de publikatiedatum van het 
vorenvermelde besluit, op zijn per
ceel uitgevoerde bouwwerken; dat de 
appelrechters echter oordelen dat het 
"volledig bouwverbod" waarvan sprake 
in het genoemde artikel 52, § 1, niet 
wordt miskend doordat de houder van 
een bouwvergunning afgeleverd v66r 
de publikatiedatum een gebouw in de 
duinzone opricht; 

Dat het arrest aldus de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen 
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; 
veroordeelt verweerder in de kosten 
van de memorie van wederantwoord; 
houdt de overige kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Gent. 

5 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Verougstraete 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 417 

1 e KAMER - 6 oktober 1995 

1 o REGISTRATIE (RECHT VAN) - SCHAT
TING- CONTROLESCHATTING- SCHATTINGS
PROCEDURE- RECHT VAN VERDEDIGING
BEGRIP. 

2° DESKUNDIGENONDERZOEK 
BELASTINGZAKEN- REGISTRATIE (RECHT 
VAN)- CONTROLESCHATTING- RECHT VAN 
VERDEDIGING- BEGRIP. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
BELASTINGZAKEN- REGISTRATIE (RECHT 
VAN)- SCHATTING- CONTROLESCHATTING
SCHATTINGSPROCEDURE . 

1°, 2° en 3° De artt. 195, 196, 197 en 199 
W.Reg., betreffende de controleschatting 
van de goederen die het voorwerp van de 
overeenkomst uitmaken, worden geschon
den door het arrest dat beslist dat het 
contradictoir karakter van de schatting 
niet is nageleefd en dat het recht van ver
dediging van de tegenpartij is miskend, 
op grand dat de deskundige heeft nage
laten rekening te houden met leidingge
vende feiten die deze partij hem heeft toe
gestuurd, als antwoord op het voorverslag 
dat hij ter kennis van de partijen heeft ge
bracht en waarbij hij hen verzocht hun 
eventuele opmerkingen te doen kennen, en 
dat bijgevolg het schattingsverslag nie
tig verklaart (1). [Artt. 195, 196, 197 en 
199 W.Reg. (2).] 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FIN ANCIENT. "L'AR
DENNAISE DE MEUBLES" N.V: NAAR FRANS RECHT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0411.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 januari 1992 door het 
Hofvan Beroep te Luik gewezen (3); 

(1) Zie Cass., 20 juni 1991, A.R. nr. 9014 (A. C., 
1990-91, nr. 544); 8 sept. 1994, A.R. nr. 
C.94.0026.F (ibid., nr. 365). 

(2) K.B. nr. 64 van 30 nov. 1939 bevestigd bij 
wet 16 juni 194 7. 

(3) Cassatieberoep op 7 nov. 1994. 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 
195, 196, 197 en 199 van het koninklijk be
sluit nr. 64 van 30 november 1939 hou
dende het Wetboek van Registratie-, 
Hypotheek- en Griffierechten, bevestigd bij 
artikel2 van de wet van 16 juni 1947, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, beslist dat het door de 
deskundige G. neergelegde en door de ont
vanger van de registratie te Ciney op 6 
april 1987 ter kennis van verweerster ge
brachte verslag, wegens overtreding van de 
wet, nietig is op grond: "dat uit het dos
sier van de rechtspleging en uit de tijdens 
de debatten overgelegde stukken blijkt dat 
de gerechtelijk deskundige geen rekening 
heeft gehouden met de leidinggevende fei
ten die verweerster hem op 3 november 
1986 had toegestuurd, als antwoord op het 
voorverslag dat hij op 15 oktober 1986 ter 
kennis van de partijen bracht en waarbij hij 
hen verzocht hun eventuele opmerkingen 
te doen kennen; dat de deskundige zon
derling genoeg heeft nagelaten zich uit te 
spreken over de door verweerster voorge
stelde vergelijkingspunten, terwijl de des
kundige toegeeft (zie verslag, p. 13) dat 'de 
meest beproefde schattingsmethode ver
gelijkingspunten hanteert' en preciseert dat 
ten deze 'de 13 door de ontvanger van de 
registratie voorgestelde vergelijkingspun
ten werden onderzocht ... '; dat de artike
len 195 en 196 van het Wetboek (van de 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierech
ten) de regel vastleggen volgens welke de 
vormvereisten van de controleschatting op 
tegenspraak moeten worden uitgevoerd", 

terwijl de procedure van de controle
schatting inzake registratierechten wordt 
geregeld bij de artikelen 189 tot 200 van 
het Wetboek van de Registratie-, 
Hypotheek- en Griffierechten en dat bijge
volg aileen die bepalingen van toepassing 
zijn, overeenkomstig artikel 2 van het Ge
rechtelijk Wetboek; artikel195, tweede lid, 
van het Wetboek van de Registratierech
ten bepaalt dat "de deskundigen, zowel aan 
de ontvanger als aan de partij, een schrij
ven sturen waarbij zij hen verwittigen van 
de dag en het uur waarop zij de nodig ge
achte bezoeken ter plaatse zullen doen en 
hen in hun gezegden en opmerkingen zul
len aanhoren", en het derde lid, dat "ie
der aan de deskundigen door een der par
tijen ter inzage verleend bescheid 
terzelfdertijd in afschrift aan de partij bij 
aangetekende brief moet worden gezon
den"; artikel196 bepaalt dat "de deskun
dige of, desvoorkomend, de drie gezamen
lijk optredende deskundigen de staat en de 

verkoopwaarde navorsen der in de vorde
ring tot schatting aangewezen goederen, op 
het er in vermeld tijdstip" (eerste lid) en dat 
"zij een enkel verslag opmaken, dat gedag
tekend en ondertekend wordt, en waarin zij 
op beredeneerde wijze en met bewijs
gronden tot staving, zonder enige beper
king noch voorbehoud, hun advies over de 
bedoelde waarde uitbrengen" (tweede lid); 
de wetgever, door in de voormelde artike
len 195 en 196 aldus de vormvereisten vast 
te leggen om het contradictoir karakter van 
de schatting en de eerbiediging van het 
recht van verdediging te verzekeren, heeft 
aangegeven dat aileen die vormvereisten 
noodzakelijk waren om dat contradictoir 
karakter en de eerbiediging van dat recht 
te waarborgen; het arrest niet vaststelt dat 
een van de in de artikelen 195 en 196 van 
het wetboek aangewezen vormvereisten 
niet is vervuld; het de deskundige alleen 
verwijt dat hij geen rekening heeft gehou
den met de leidinggevende feiten die hem 
door verweerster werden medegedeeld als 
antwoord op het door hem aan de partijen 
ter kennis gebrachte voorverslag, met ver
zoek hun eventuele opmerkingen bekend te 
maken, en vooral dat hij zich niet heeft uit
gesproken over de door verweerster voor
gestelde vergelijkingspunten; noch arti
kel 195 van het wetboek, noch artikel 196 
de deskundige verplichten het voorverslag 
aan de partijen mede te delen, en dus a for
tiori evenmin, als hij ze meedeelt, de op
merkingen van die partijen te beantwoor
den; de deskundige aileen verplicht is de 
partijen bij het bezoek ter plaatse in hun 
gezegden en opmerkingen te aanhoren (ar
tikel 195, tweede lid) en op beredeneerde 
wijze en met bewijsgronden tot staving zijn 
advies over de waarde van de schattings
aanvraag aangewezen goederen uit te bren
gen; de deskundige helemaal niet wordt 
verweten dat hij bij het plaatsbezoek de 
partijen niet heeft aanhoord, en evenmin 
dat hij in zijn verslag de redenen en de 
bewijsgronden tot staving van zijn ver
slag niet heeft aangegeven; het ontbre
ken van een uitdrukkelijk antwoord op de 
door een van de partijen gemaakte opmer
kingen en van een uitdrukkelijk rekening 
houden met de vergelijkingspunten die zij 
heeft opgegeven - niet bij het bezoek ter 
plaatse - tijdstip waarop de partijen hun 
gezegden en opmerkingen dienden te doen 
- maar na het opstellen en meedelen van 
het voorverslag, dus geenszins de regels 
miskent die de wetgever heeft opgelegd om 
het contradictoir karakter van de schat
ting te verzekeren; ingevolge artikel 197 
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van het Wetboek van de Registratierech
ten, de door de deskundige gegeven waar
dering de verkoopwaarde van het goed be
paalt ten opzichte van de he:ffing der 
belasting, en artikel 199 van dat wetboek 
bepaalt dat de beslissing van de deskun
dige voor geen beroep vatbaar is, tenzij we
gens overtreding van de wet, stoffelijke ver
gissing of wegens schending van de 
substantiele vormen; daaruit volgt dat de 
appelrechters door het schattingsverslag 
nietig te verklaren zonder naar recht het 
bestaan van een van die gronden van nie
tigheid te hebben vastgesteld, de hun 
krachtens artikel199 van het Wetboek van 
Registratie-, Hypotheek-, en Griffierech
ten verleende bevoegdheid tot vernieti
ging hebben overschreden en alle in het 
middel aangewezen bepalingen hebben ge
schonden: 

Overwegende dat het Wetboek van 
de Registratie-, Hypotheek- en Grif
fierechten (als bevestigd bij artikel 2 
van de wet van 16 juni 194 7) in zijn 
artikelen 189 tot 200 de schattings
procedure inzake waardering van on
roerende goederen regelt; dat het in 
zijn artikelen 195 en 196 aangeeft hoe 
de aangewezen deskundigen moeten 
optreden, waardoor aldus de artike
len 978 en 979 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet van toepassing zijn op 
die schattingsprocedure; dat het ten
slotte, in zijn artikelen 197 en 199, de 
draagwijdte vastlegt van de door de 
deskundige verrichte waardering en de 
nietigheidsgronden van de schatting; 

Overwegende dat de wetgever be
voegd is om een, in een bepaalde ma
terie, bijzondere regeling uit te vaar
digen voor het contradictoir karakter 
van een procedure en voor het uitoe
fenen van het recht van verdediging, 
zoals de schattingsprocedure, die is in
gesteld om de normale verkoopwaarde 
van onroerende goederen te bepalen 
voor de heffing van registratie, hypo
theek- en griffierechten; dat hij heeft 
geoordeeld dat door die procedure zo
wel de rechten of prerogatieven van de 
overheid als de rechten van de belas
tingplichtige werden gevrijwaard; 

Overwegende dat het arrest het 
schattingsverslag nietig verklaart op 
grand "dat de deskundige, door hele
maal geen rekening te houden met de 

leidinggevende feiten die (hem) door 
(verweerster) ter kenn1s zijn gebracht, 
de regel van het contradictoir karak
ter heeft miskend" en dus ''het recht 
van verdediging'' heeft miskend; 

Dat het aldus zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

6 oktober 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. De Bruyn en Delahaye. 

Nr. 418 

1 e KAMER - 6 oktober 1995 

1 o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- ALGEMEEN VOORRECHT - SLUITINGS
FONDS - INDEPLAATSSTELLING VAN HET 
FONDS IN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMER 
- VOORRECHT- DRAAGWIJDTK 

2° ARBEIDSVOORZIENING- SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDS
INDEPLAA'['SSTELLING VAN HET FONDS IN DE 
RECHTEN VAN DE WERKNEMER- VOORRECH
TEN EN HYPOTHEKEN - ALGEMEEN VOOR
RECHT- VOORRECHT- DRAAGWIJDTE. 

3o INDEPLAATSSTELLING- SLUITINGS
FONDS - INDEPLAATSSTELLING VAN HET 
FONDS IN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMER 
- GEVOLG - VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN- ALGEMEEN VOORRECHT. 

P, 2° en 3° Noch art. 8, eerste lid, 
Sluitingsfondswet, noch art. 19, eerste lid, 
3obis, Hypotheekwet kennen aan het 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 
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Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers een voorrecht toe dat de 
werknemer, in wiens rechten en vorde
ringen dat Fonds is getreden, niet ge
niet (1). (Art. 8, eerste lid, Sluitingsfonds
wet; art. 19, eerste lid, 3°bis, Hypo
theekwet.) 

(FAILLISSEMENT "STENUICK" N.V. IN VEREFFE
NING T. FONDS TOTVERGOEDING VAN DE IN GE
VAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONT-

SLAGEN WERKNEMERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0434.F) 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1249 van het Burgerlijk Wetboek, 
19, 3obis, derde lid, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851, zoals aangevuld bij 
artikel96, 1°, van de wet van 22 decem
ber 1985 (lees : 22 januari 1985) en 8, eer
ste lid, van de wet van 30 juni 1967 tot ver
ruiming van de opdracht van het Fonds tot 
Vergoeding van de in geval van Sluiting der 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 
3 maart 1976 (lees : 30 maart 1976), 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, de schuldvordering 
van verweerder voor het provisioneel be
drag van 2.992.935 F. in het bevoorrecht 

(1) Zie : Ontwerp van Herstelwet houdende so
ciale bepalingen, Memorie van toelichting, Gedr. 
St., Senaat, 1984-85, blz. 35-36, en Verslag na
mens de Commissie voor de sociale aangelegen
heden, uitgebracht door de heren Claeys en 
Conrotte, Gedr. St., Senaat, 1984-1985, nr. 
757/2/7°, blz. 128; J. CAEYMAEX, "Le fonds 
d'indemnisation, creancier de l'employeur", in 
Commission Uniuersite-Palais de Liege, Chroni
ques de droit a l'usage du Palais, II, Le contrat de 
travail : formation, execution, dissolution, Brus
sel, 1986, blz. 293-294 en 303; zie ook Cass., 10 
nov. 1980, A.R. nr. 6094 (A. C., 1980-81, 280); 6 
dec. 1982, A.R. nr. 3685 (ibid., 1982-83, nr. 214) 
en voetnoot 1 op blz. 479; 23 dec. 1982, A.R. nr. 
6611 (ibid., 1982-83, nr. 250); 3 april1987, A.R. 
nr. 5058 (ibid., 1986-87, nr. 458); 19 feb. 1990, 
A.R. nr. 8746 (ibid., 1989-90, nr. 370), met concl. 
O.M. in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 370); 10 sept. 
1990,A.R. nr. 8856 (A.C., 1990-91, nr. 12) met 
concl. O.M. in Bull. en Pas., 1991, I, nr. 12); 13 
dec. 1993, A.R. nr. S.93.0033.F (A.C., 1993, nr. 
519). 

passief van het faillissement opneemt op 
grond van artikel19, 3obis, derde lid, van 
de Hypotheekwet en zulks om al zijn re
denen die hier als integraal overgenomen 
worden beschouwd, 

terwijl, krachtens artikel 1249 van het 
Burgerlijk Wetboek, de indeplaatsstelling 
tot gevolg heeft dat de schuldvordering met 
haar toebehoren en haar waarborgen wordt 
overgedragen aan de derde die de beta
ling verricht, hetgeen impliceert dat de ge
subrogeerde zich niet kan beroepen op een 
voorrecht dat de oorspronkelijke schuld
eiser niet geniet; dat beginsel, in de re
gel, ook van toepassing is bij een oneigen
lijke indeplaatsstelling, tenzij de wetgever 
zulks duidelijk anders heeft gewild; die an
dere wilsuiting niet kan worden gevon
den in artikel 19, 3obis, derde lid, van de 
Hypotheekwet, zoals aangevuld bij de wet 
van 22 januari 1985, dat aan het 
Vergoedingsfonds een eigen voorrecht van 
dezelfde rang als dat van de werknemer 
toekent voor de schuldvorderingen die op 
artikel 8, eerste lid, van de wet van 30 juni 
1967 zijn gegrond, zonder aan het Fonds 
meer rechten te verlenen dan die werkne
mer ten nadele van laatstgenoemde heeft, 
noch in artikel 8, eerste lid, van de wet van 
30 juni 1967 dat verwijst naar de beta
ling met indeplaatsstelling voor het ge
heel met inbegrip derhalve voor de gevol
gen ervan; het arrest, dat erkent dat de 
schuldvordering die verweerder als bevoor
recht wilde doen beschouwen, ten aan
zien van de werknemer, een gewone schuld
vordering is, maar ze niettemin ten aanzien 
van verweerder in het bevoorrecht pas
sief opneemt, bijgevolg alle in het middel 
aangewezen wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 8, eerste lid, van de wet van 30 
juni 1967 tot verruiming van de op
dracht van het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting der On
dernemingen Ontslagen Werknemers, 
dat Fonds van rechtswege in de rech
ten en vorderingen van de werkne
mer tegenover de werkgever
schuldenaar treedt voor de inning bij 
deze laatste van de lonen, vergoedin
gen en voordelen die het bij toepas
sing van artikel 2 van dezelfde wet 
heeft betaald; dat, krachtens artikel 
19, eerste lid, 3obis, van de Hypotheek
wet van 16 december 1851, zoals ge
wijzigd bij de wet van 22 januari 1985, 
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de op voormeld artikel 8, eerste lid, ge
gronde schuldvorderingen van dat 
Fonds bevoorrecht zijn op alle roe
rende goederen; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 22 
januari 1985 volgt dat het doel van de 
wetgever is geweest om, wat het voor
recht betreft, verweerder op dezelfde 
voet te plaatsen als de werknemer, 
maar niet om aan verweerder een 
voorrecht toe te kennen dat de werk
nemer niet geniet; 

Overwegende dat het arrest, door 
daarover anders te beslissen, die be
palingen schendt; 

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

6 oktober 1995 - 1 e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Draps. 

Nr. 419 

1e KAMER- 6 oktober 1995 

1° EUROPESE UNIE - PREDJUDICIELE GE
SCHILLEN- ART. 177 E.E.G.-VERDRAG- VER
DRAG- HANDELINGEN VERRICHT DOOR DE 
INSTELLINGEN- BEPALING- UITLEGGING
UITLEGGING NOODZAKELIJK OM EEN UIT
SPRAAK VAN HET HOF MOGELIJK TE MAKEN
GEEN VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CAS
SATIE OM ZICH TOT HET H.V.J. TE WENDEN
VOORWAARDE. 

2° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- BELEID- MEDEDINGING- ONDER
NEMINGEN - VERKOOP- MOTORVOERTUI-

GEN - CONCESSIE VAN ALLEENY.ERKOOP 
VOOR ONBEPAALDE TIJD- EENZIJDIGE BEEIN
DIGING - BILLIJKE VERGOEDING. 

3° KOOP- CONCESSIE VAN ALLEENY.ERKOOP 
VOOR ONBEPAALDE TIJD- EENZIJDIGE BEEIN
DIGING- BILLIJKE VERGOEDING- MOTOR
VOERTUIGEN- EUROPESE UNIE- VERDRAGS
BEPALINGEN- BELEID- MEDEDINGING
ONDERNEMINGEN. 

1 o Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E. G:-Verdrag of van een hande
ling van de instellingen van de Gemeen
schap dezelfde is als waarover het H.v.J. 
o.m. reeds een uitleggingsbeslissing heeft 
gewezen, behoeven de nationale rechter
lijke instanties, waarvan de beslissin
gen volgens het nationale recht niet vat
baar zijn voor hager beroep, zich niet 
opnieuw, bij wege van een prejudiciele 
vraag, voor uitlegging tot het H. v.J. te 
wenden, op voorwaarde echter dat zij zich 
bij die uitleggingsbeslissing aansluiten 
(1). [Art. 177 E.E.G.-Verdrag, goedge
keurd bij de wet van 2 dec 1957 (2).] (Im
pliciet.) 

2° en 3° E.E.G.-Verordening nr. 123 I 85 van 
de Commissie van 12 dec. 1984 betref
fende de toepassing van art. 85, derde lid, 
E. E. G.-Verdrag op groepen afzet- en 
klantenserviceovereenkomsten inzake mo
torvoertuigen verbiedt de rechter niet om 
op grond van zijn nationale wet de bil
lijke vergoeding vast te stellen waarop ie
der van de partijen bij de voor onbepaalde 
tijd gesloten overeenkomst van alleenver
koop aanspraak kan maken bij eenzij
dige beeindiging van die overeenkomst (3). 
(Art. 5.2.2 E.E.G.-verordening nr. 123/85 
van 12 dec. 1984; artt. 2 en 6 wet 27 juli 
1961.) 

(1) Cass., 1 dec. 1993, A.R. nr. P. 93.0913.F 
(A. C., 1993, nr. 494); zie Cass., 1 feb. 1995, A.R. 
nr. P.94.1lll.F, supra, nr. 61. 

(2) Art. 177 na de wijziging ervan door het op 
7 feb. 1992 te Maastricht gesloten Verdrag. 

(3) Zie Hofv. Just. E.E.G., 18 dec. 1986 (VAG 
France N.V. t. Etablissements Magne N.V.), 
10/86, Verz. Arr. Hofv. Just. E.E.G., 1986, blz. 
4071; J. VAN Rm! en J. HEENEN, Principes de droit 
commercial, IV:, 2e ed., Brussel, 1988, nrs. 149 tot 
154; I. VEROUGSTRAETE, "Quelques aspects du con
trat de concession exclusive de vente et du fran
chis age", in Les intermediaires commerciaux, 
Brussel, 1990, blz. 152 tot 154. 
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(RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG N.V. 
T. WAUTELET) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0457.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1993 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : miskenning van het al
gemeen rechtsbeginsel dat het internatio
naal verdrag voorrang heeft op de natio
nale wet die daarmee strijdig is, schending 
van de artikelen 25, 25bis, 97 van de 
Grondwet van 7 februari 1831, 5, 85, 189 
van het Verdrag van Rome van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, goedgekeurd bij de 
wet van 2 december 1957, 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, 6, inzonderheid 6, 
eerste lid, van de wet van 27 juli 1961 be
treffende eenzijdige beeindiging van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies van al
leenverkoop, 1, 2, 3 en 5, inzonderheid 5 
§ 2-2, van de verordening (EEG) nr. 123/85 
van 12 december 1984 van de Commissie 
betreffende de toepassing van artikel 85, lid 
3, van het Verdrag op groepen afzet- en 
klantenserviceovereenkomsten inzake mo
torvoertuigen, 

doordat het arrest vaststelt dat artikel 12 
van de overeenkomst van concessie van al
leenverkoop tussen de partijen, bepaalt dat 
deze, voor onbepaalde tijd gesloten over
eenkomst "te allen tijde door beide par
tijen kan worden beeindigd, mits een op
zegging van een jaar wordt gegeven" en dat 
eiseres die overeenkomst had beeindigd met 
naleving van de aldus overeengekomen op
zeggingstermijn, en vervolgens voor recht 
zegt dat "artikel12 van de overeenkomst 
van 31 december 1988 niet belet dat (ver
weerder) een vordering tot compensatoire 
vergoeding kan instellen" op grond van de 
wet van 27 juli 1961, en aldus het verweer
middel afwijst dat eiseres afleidt uit de 
overeenstemming tussen artikel 12 van de 
overeenkomst van 31 december 1988 met 
de verordening (EEG) nr. 123/85 van 12 de
cember 1984, op grond dat "die verorde
ning immers afwijkt van de Belgische wet 
in zoverre zij een overeengekomen opzeg
gingstermijn van ten minste een jaar be
paalt bij gewone beeindiging van een voor 
onbepaalde duur gesloten overeenkomst; 
dat de wetgevingen evenwel andere doel
einden nastreven : 'de Belgische wet van 
1961 wil vooral de concessiehouder be
schermen tegen de concessiegever door hem 

uitgebreide rechten toe te kennen. De ver
ordening nr. 123/85 wil een daadwerke
lijke concurrentie behouden en dus niet de 
concessiehouder beschermen, die daaruit 
dus geen enkel rechtstreekse waarborg op 
bescherming tegen de concessiegever kan 
afleiden (. .. )'; dat 'de Commissie, aileen om
dat zij oordeelt dat de stabiliteit van de 
overeenkomst noodzakelijk is voor het 
concurrentievermogen van de dealer en niet 
om de gebrekkige bescherming van de con
cessiehouders in tal van nationale rech
ten te verhelpen, bepalingen inzake de mi
nimum duur en de minimum opzeggings
termijn van de in de verordening (EEG) nr. 
123/85 aangewezen overeenkomsten heeft 
vastgelegd ( ... )'; dat 'de verordening nr. 
123/85 van de Commissie van 12 decem
ber 1984 betreffende de toepassing van ar
tikel 85, lid 3, van het Verdrag op groe
pen afzet- en klantenserviceovereen
komsten inzake motorvoertuigen ( ... ) geen 
dwingende voorschriften bevat die recht
streeks van invloed zijn op de geldigheid of 
op de inhoud van de contractuele bepalin
gen of die de contractpartijen verplichten 
de inhoud van hun overeenkomst eraan 
aan te passen, maar enkel voorwaarden 
vaststelt die, zo zij worden nagekomen, be
paalde contractuele bepalingen onttrek
ken aan het verbod en, bijgevolg, aan de 
nietigheid van rechtswege ingevolge arti
kel 85 § 1 en § 2 van het EEG-Verdrag'; het 
aan de nationale rechter staat om aan de 
hand van het toepasselijke nationale recht 
de gevolgen van een eventuele nietigheid 
van bepaalde onverenigbare bepalingen te 
beoordelen' ( ... ); dat de tussen partijen op 
31 december 1988 gesloten concessie
overeenkomst, wegens bet beding dat een 
opzeggingstermijn van een jaar bepaalt, ge
noot van de in de verordening 123/85 be
paalde sectoriele buitentoepassing
verklaring; dat die verordening de 
concessiehouder evenwel helemaal niet be
let de gunstigere bepalingen aan te voe
ren die zijn vervat in de dwingende bepa
lingen van de wet van 27 juli 1961 en een 
compensatoire vergoeding te eisen wan
neer de gegeven opzeggingstermijn niet vol-
doende is ( ... )", 

terwijl, .. . 
vierde onderdeel, wanneer een norm van 

een internationaal verdrag met recht
streekse werking in de Belgische gerech
telijke orde strijdig is met een norm van in
tern recht, de verdragsnorm de voorkeur 
moet krijgen; dat beginsel ook geldt voor de 
verordeningen van de instellingen van de 
Europese Economische Gemeenschap, die 
krachtens artikel189 van het EEG-Verdrag 
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rechtstreeks van toepassing zijn in elke Lid
Staat; de omstandigheid dat de rechtstreeks 
toepasselijke norm van het internatio
naal verdrag of van de verordening van de 
gemeenschap en de norm van intern recht 
verschillende oogmerken hebben, niet be
let dat zij met elkaar kunnen strijdig zijn, 
met het gevolg dat de eerste in dat geval 
voorrang moet krijgen op de tweede; het ar
rest, nu het vaststelt dat de EEG- Veror
dening nr. 123/85 van 12 december 1984 
"afwijkt ( ... )van de Belgische wet in zo
verre zij bepaalt dat bij gewone beeindi
ging van een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd een overeengekomen opzeggingster
mijn van ten minste een jaar in acht moet 
worden genomen" en, bijgevolg, dat er een 
conflict bestaat tussen die norm van het 
gemeenschapsrecht en de norm van de ar
tikelen 2 en 6 van de Belgische wet van 27 
juli 1961, niet naar recht beslist, op grond 
van de vaststelling dat "de wetgevingen 
verschillende ( ... ) oogmerken hebben", dat 
"de verordening de concessiehouder ( ... )he
lemaal niet belet de gunstigere bepalin
gen aan te voeren die zijn vervat in de 
dwingende bepalingen van de wet van 27 
juli 1961" (miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel dat het internationaal ver
drag voorrang heeft op de met het ver
drag strijdige nationale wet, schending van 
de artikelen 25 en 25bis van de Grond
wet, en 189 van het EEG-Verdrag); 

vijfde onderdeel, het arrest, nu het vast
stelt "dat de op 31 december 1988 tussen de 
partijen gesloten concessieovereenkomst, 
wegens de daarin vervatte bepaling van een 
opzeggingstermijn van eenjaar, genoot van 
de in de verordening 123/85 bepaalde sec
toriele buitentoepassingverklaring", nood
zakelijk beslist dat het beding, waarbij de 
opzeggingstermijn op een jaar wordt be
paald, niet nietig is maar onontbeerlijk was 
voor de sectoriele buitentoepassingver
klaring van de overeenkomst, die aldus kon 
ontsnappen aan de bij artikel 85 § 2 van 
het verdrag opgelegde nietigheid; het ar
rest door niettegenstaande dat beding 
waarvan de geldigheid aldus is erkend, te 
beslissen dat artikel 12 van de overeen
komst niet belet dat verweerder een eis tot 
compensatoire vergoeding instelt, het be
ginsel miskent dat de overeenkomst de par
tijen tot wet strekt, als vastgelegd in ar
tikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, aan de artikelen 2 en 6 van de 
wet van 27 juli 1961 een draagwijdte geeft 
die zij niet hebben en althans op tegen
strijdige of dubbelzinnige redenen steunt en 
bijgevolg artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

zesde onderdeel, artikel 5, § 2-2, van de 
EEG-Verordening nr. 123/85, als voor
waarde voor de buitentoepassingverklaring 
overeenkomstig artikel 85 § 3 van het EEG
Verdrag, stelt dat "de termijn voor regel
matige opzegging van een voor onbepaalde 
duur gesloten overeenkomst voor beide 
contractpartijen ten minste een jaar be
draagt"; ingevolge artikel1134 van het Bur
gerlijk Wetboek de overeenkomst van een 
voor onbepaalde tijd verleende concessie 
van alleenverkoop , die overeenkomstig ar
tikel 5 § 2-2 van voornoemde verordening 
bepaalt dat de termijn voor opzegging voor 
concessiehouder en concessiegever een jaar 
bedraagt, de partijen tot wet strekt; uit de 
samenlezing van de artikelen 2 en 6 van de 
wet van 27 juli 1961 weliswaar volgt dat de 
partijen in een overeenkomst van een voor 
onbepaalde tijd verleende concessie van al
leenverkoop de duur van de opzegging niet 
anticipatief, dat wil zeggen voor de beein
diging van de overeenkomst, mogen bepa
len, maar dat die bepalingen strijdig zijn 
met die van artikel 5 § 2-2, van de voor
noemde verordening van de Gemeenschap, 
die, luidens artikel 189 van het EEG
Verdrag, rechtstreeks van toepassing zijn 
en bij voorkeur moeten worden toegepast 
ingevolge het beginsel van de voorrang van 
het gemeenschapsrecht op het nationaal 
recht; de tegenstrijdigheid tussen de voor
noemde bepalingen van de wet van 27 juli 
1961 en die van de EEG-Verordening nr. 
123/85 niet kunnen opgeheven worden door 
de loutere vaststelling dat heiden kun
nen samenbestaan omdat zij andere doel
einden nastreven en dat de verordening nr. 
123/85 geen dwingende bepalingen bevat 
die rechtstreeks de geldigheid of de in
houd van de contractuele bedingen ra
ken, maar enkel voorwaarden vaststelt, die, 
zo zij worden nagekomen, bepaalde con
tractuele bepalingen onttrekken aan het 
verbod en, bijgevolg, aan de nietigheid van 
rechtswege ingevolge artikel 85 § 1 en 2 
van het EEG-Verdrag; enerzijds, artikel5 
§ 2-2 van de verordening immers, door als 
voorwaarde voor de vrijstelling te stellen 
dat de gewone opzeggingstermijn van de 
voor onbepaalde duur gesloten overeen
komst voor beide partijen ten minste een 
jaar moet bedragen, de afhankelijkheid van 
de dealer ten aanzien van de leverancier 
wil beperken en dus de dealer wil bescher
men, en dienaangaande een doel nastreeft 
dat overeenstemt met dat van de artike
len 2 en 6 van de Belgische wet; ander
zijds, die bepalingen van de Belgische wet, 
en inzonderheid die van ·artikel 6, er aan in 
de weg staan dat in een overeenkomst van 
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een voor onbepaalde tijd verleende conces
sie van alleenverkoop, die onder toepas
sing van die wet valt, een bepaling wordt 
ingevoegd omtrent de duur van de opzeg
ging dat in overeenstemming is met het 
vereiste van artikel 5 § 2-2 van de veror
dening nr. 123/85; daaruit volgt dat het ar
rest niet naar recht beslist dat de 
gemeenschapsverordening, die de grand
slag vormde van de contractuele bepaling 
dat iedere partij de overeenkomst mocht 
beeindigen mits zij een opzeggingster
mijn van een jaar in acht nam, "de con
cessiehouder helemaal niet belet de gun
stigere bepalingen aan te voeren die zijn 
vervat in de dwingende bepalingen van de 
wet van 27 juli 1961 en een compensa
toire vergoeding te eisen wanneer de ge
geven opzeggingstermijn niet voldoende is" 
(miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel en schending van de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen, met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat betreft het vierde, het vijfde en 
het zesde onderdeel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat artikel 12 van de tussen de 
partijen gesloten concessieovereen
komst van alleenverkoop van motor
voertuigen bepaalt dat die voor onbe
paalde tijd gesloten overeenkomst door 
beide partijen op ieder ogenblik kan 
worden beeindigd mits zij een opzeg
gingstermijn van een jaar in acht ne
men; 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 27 juli 1961 betreffende een
zijdige beeindiging van de voor onbe
paalde tijd verleende concessies van al
leenverkoop, bepaalt dat een voor 
onbepaalde tijd verleende concessie 
van alleenverkoop, die onder toepas
sing van de wet valt, behalve bij grove 
tekortkoming van een van de partijen 
aan haar verplichtingen, niet kan wor
den beeindigd dan met een redelijke 
opzeggingstermijn of een billijke ver
goeding die door partijen worden be
paald bij de opzegging van het con
tract en dat, als de partijen het niet 
eens zijn, de rechter uitspraak doet 
naar billijkheid, eventueel met inacht
neming van de gebruiken; naar luid 
van artikel 6 van die ·wet, de bepalin
gen van deze wet van toepassing zijn 

niettegenstaande hiermee strijdige 
overeenkomsten, gesloten v66r de 
beeindiging van het contract waarbij 
de concessie is verleend; 

Overwegende dat ingevolge artikel 
5, § 2-2, van de Verordening (EEG) 
nr. 123/85 van 12 december 1984 van 
de Commissie betreffende de toepas
sing van artikel 85, lid 3, van het Ver
drag op groepen afzet- en klan
tenserviceovereenkomsten inzake 
motorvoertuigen, de buitentoepassing
verklaring, overeenkomstig dat arti
kel85, § 3, in de regel onderworpen is 
aan de voorwaarde dat de termijn voor 
regelmatige opzegging van een voor 
onbepaalde duur gesloten overeen
komst voor beide contractpartijen ten 
minste een jaar bedraagt; 

Overwegende dat het Hofvan Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen in zijn arrest 10/86 van 18 decem
ber 1986, die verordening aldus heeft 
uitgelegd, enerzijds, dat zij geen dwin
gende voorschriften bevat die recht
streeks van invloed zijn op de geldig
heid of op de inhoud van contractuele 
bepalingen of die de contractpartijen 
verplichten de inhoud van hun over
eenkomst eraan aan te passen, maar 
enkel voorwaarden vaststelt die, zo zij 
worden nagekomen, bepaalde contrac
tuele bepalingen onttrekken aan het 
verbod en, bijgevolg, aan de nietig
heid van rechtswege ingevolge arti
kel 85, § 1 en § 2, van het EEG
Verdrag, en, anderzijds, dat het aan de 
nationale rechter staat om aan de 
hand van het toepasselijke nationale 
recht de gevolgen van een eventuele 
nietigheid van bepaalde contractuele 
bepalingen te beoordelen; dat uit dat 
arrest van het Hofvan Justitie volgt 
dat voormelde EEG-Verordening de 
rechter dus niet verbiedt om, op grond 
van zijn nationale wet, de billijke ver
goeding te bepalen waarop beide 
contractpartijen in de voor onbepaalde 
tijd verleende concessie van alleen
verkoop recht hebben bij eenzijdige 
beeindiging ervan; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest oordeelt dat de EEG-Verordening 
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nr. 123/85 de concessiehouder niet be
let de meer voordelige bepalingen van 
de wet van 27 juli 1961 aan te voe
ren en een compensatoire vergoeding 
te eisen wanneer de gegeven opzeg
ging niet voldoende is; 

Dat het, zonder de voorrang van de 
bepalingen van het gemeenschaps
recht op de nationale wet noch een van
de andere in het middel aangewezen 
bepalingen te schenden, beslist dat ar
tikel 12 van de tussen de partijen ge
sloten overeenkomst eraan niet in de 
weg staat dat de eis tot betaling van 
een compensatoire vergoeding wordt 
ingesteld; 

Voor het ·overige, in zoverre het 
vijfde onderdeel het arrest verwijt dat 
het op tegenstrijdige of dubbelzin
nige redenen is gegrond : 

Overwegende dat, enerzijds, de aan
gevoerde grief van tegenstrijdigheid in 
de redenen, waarvan het onderzoek, 
zoals ten deze, onderstelt dat het Hof 
wetsbepalingen uitlegt waarvan de be
streden beslissing toepassing maakt, 
niet gelijkstaat met een gebrek aan re
denen en dus geen verband houdt met 
het vormvoorschrift van het oude ar
tikel 97 van de Grondwet; 

Overwegende dat, anderzijds, een 
beslissing gegrond is op dubbelzin
nige redenen, wanneer die redenen op 
verscheidene wijzen kunnen worden 
uitgelegd en wanneer zij volgens een 
of meer van die uitleggingen naar 
recht is verantwoord maar volgens een 
of meer andere niet; dat het onder
dee! niet preciseert of de beslissing 
vatbaar is voor verschillende uitleg
gingen en of zij volgens een van die 
uitleggingen onwettig is; dat het mid
del bijgevolg niet gegrond is op een 
motiveringsgebrek; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

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

6 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver-

slaggever : de h. Parmentier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard en De Bruyn. 

Nr. 420 

1 e KAMER - 6 oktober 1995 

1° ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
BEGRIP- FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD -
FAILLISSEMENT - RECHTSPLEGING - FAIL
LIETE BOEDEL - ONROEREND GOED- VER
KOOP - VERKOOP UIT DE HAND - MACHTI
GING- BETWISTING- CURATOR VAN HET 
FAILLISSEMENT- GEFAILLEERDE- KOPER
TUSSENKOMST- VOORWAARDELIJKE KOPER 
DIE VRIJWILLIG TUSSENKOMT. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - RECHTSPLEGING- FAILLIETE 
BOEDEL- ONROEREND GOED- VERKOOP
VERKOOP UIT DE HAND- MACHTIGING- BE
TWISTING- CURATOR OVER HET FAILLISSE
MENT- GEFAILLEERDE- KOPER- TUSSEN
KOMST - VOORWAARDELIJKE KOPER DIE 
VRIJWILLIG TUSSENKOMT - ONSPLITSBAAR
HEID (GESCHIL). 

3° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - VORMEN- ONSPLITSBARE ZAKEN
CASSATIEBEROEP NIET TEGEN ALLE P ARTIJEN 
GERICHT - GEVOLG - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

1 o en 2° Wanneer de curator aan de recht
bank van koophandel de machtiging 
vraagt tot verkoop uit de hand van een tot 
de failliete boedel behorend onroerend 
goed waarvoor een voorlopige verkoop
overeenkomst is gesloten onder de 
opschortende voorwaarde dat die mach
tiging wordt verkregen, die vordering van 
de curator door de gefailleerde wordt be
twist en de voorwaardelijke koper vrij
willig in de zaak tussenkomt om het ver
zoek van de curator te steunen, is het 
geschil onsplitsbaar tussen de curator 
over het faillissement, de gefailleerde en 
de voorwaardelijke koper; een gezamen
lijke tenuitvoerlegging van de afzonder
lijke beslissingen waartoe het geschil aan
leiding zou geven, zou immers materieel 
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onmggelijk zijn. (Artt. 31 en 199ter 
Ger.W.) 

3° In een onsplitsbaar geschil is, in bur
gerlijke zaken, niet ontvankelijk het 
cassatieberoep dat niet is gericht tegen 
alle bij de bestreden beslissing betrok
ken partijen wier belang strijdig is met 
dat van de eiser (1). (Artt. 31 en 1084 
Ger.W.) 

(CLOECK 
T. FAILLISSEMENTEN CLOECK, DE GROOF) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0030.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over de door verweerder tegen de 
voorziening opgeworpen eerste grond 
van niet-ontvankelijkheid : in een on
splitsbaar geschil moet het cassatie
beroep worden gericht tegen alle bij de 
bestreden beslissing betrokken par
tijen wier belang strijdig is met dat 
van eiser: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1084 van het Gerechtelijk Wet
hoek, wanneer het geschil onsplits
baar is, het cassatieberoep moet 
worden gericht tegen alle bij de be
streden beslissing betrokken partijen 
wier belang strijdig is met dat van ei
ser en dat bij niet-inachtneming van 
die regel, het cassatieberoep niet wordt 
toegelaten; 

Overwegende dat het arrest ver
weerder "als curator over de faillisse
menten van Henri De Cloeck en van 
Marie-Therese De Groof' machtigt om 
"twee onroerende goederen uit het fail
lissement van Henri Cloeck", respec
tievelijk aan J. DeBruyn en aan P. 
Delbaere, uit de hand te verkopen; dat 
het arrest vaststelt dat laatstgenoem
den in de zaak voor de feitenrechter 
als vrijwillig tussenkomende partijen 

(1) Cass., 7 april1983 (A.C., 1982-83, nr. 423) 
met concl. adv.-gen. Liekendael; zie Cass., 6 sept. 
1984, A.R. nrs. 4040-4309 (ibid., nr. 13). 

zijn opgetreden om ''het verzoek van 
de curator te steunen"; 

Overwegende dat ingeval het ge
schil wordt gesplitst, aan verweer
der bij een beslissing verbod kan wor
den opgelegd om de onroerende 
goederen aan voornoemde vrijwillig 
tussengekomen partijen uit de hand te 
verkopen, terwijl ten opzichte van die 
partijen de beslissing, waarbij hij daar
toe werd gemachtigd, blijft bestaan; 
dat de gezamenlijke tenuitvoerleg
ging van de onderscheiden beslissin
gen waartoe het geschil aanleiding 
geeft, materieel onmogelijk zou zijn; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid dient te worden aangeno
men; 

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

6 oktober 1995- 1 e k:amer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. De 
Bruyn voor de curator van het faillisse
ment Cloeck, verweerder. 

Nr. 421 

3e KAMER - 9 oktober 1995 

1 o NIEUWE VORDERING- BURGERLIJKE 
ZAKEN- SOCIALE ZAKEN- GEHANDICAPTEN
WETGEVING - TEGEMOETKOMING -
INTEGRATIETEGEMOETKOMING- WIJZIGING 
VAN FYSISCHE TO EST AND NA MINISTERIELE 
BESLISSING- GESCHIL- GEEN illTBREIDING 
VAN DE VORDERING. 

zo MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKO
MING -INTEGRATIETEGEMOETKOMING
WIJZIGING VAN FYSISCHE TOESTAND NA MI
NISTERIELE BESLISSING - GESCIDL - GEEN 
UITBREIDING VAN DE VORDERING. 

1 o en zo De gehandicapte kan zijn vorde
ring tot integratietegemoetkoming voor de 
rechter niet uitbreiden tot aanspraken die 
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buiten de ministeriele beslissing vallen 
noch zijn vordering wijzigen in aanspra
ken die aan het bestuur niet zijn overge
legd (1). (Artt. 582, P, 807 en 1042 
Ger.W.) 

(MALCORPS T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. MAAT
SCHAPPELIJKE INTEGRATIE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0025.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1994 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt: 
schending van artikelen 97, van de Grand
wet van 7 februari 1831, thans 149, van de 
gecoordineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 807, 1042, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1, 9, van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan ge
handicapten gewijzigd bij de wet van 22 de
cember 1989, 5, van het koninklijk be
sluit van 6 juli 1987 betreffende de 
inkomensvervangende tegemoetkoming, en 
de integratietegemoetkoming, gewijzigd bij 
het K.B. van 5 maart 1990, 1, 2, vierde 
streepje, 3, van het Ministerieel Besluit van 
30 juli 1987 tot vaststelling van de cate
gorieen en van de handleiding voor de eva
luatie van de graad van zelfredzaamheid 
met het oog op het onderzoek naar het 
recht op integratietegemoetkoming, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming voor recht zegt dat eiser betref
fende zijn integratietegemoetkoming op 1 
maart 1990 een vermindering van zelfred
zaamheid vertoonde die door middel van de 
voorziene schaal op een maximum van 8 
punten op 18 mag geraamd worden en het 
meergevorderde als ongegrond afwijst op 
volgende gronden: enerzijds maakt eiser 
gewag op een nieuw feit, namelijk de he
vige rugpijnen waaronder hij heden zou lij
den; zo zulks overeenstemt met de werke
lijkheid is eiser bij machte aan de bevoegde 
dienst een nieuwe aanvraag te rich ten zo
dat een herziening van zijn toestand steeds 
tot de mogelijkheden behoort; anderzijds 
heeft eiser na de sluiting der debatten een 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1994,A.R. nr. S.94.0066.N 
(A. C., 1994, nr. 566); 27 feb. 1995, A.R. nr. 
S.94.0098.N (A. C., 1995, zie supra nr. 113). 

aantal stukken neergelegd die geen hero
pening der debatten vergen en aldus wor
den geweerd; ook zijn aanvraag tot hero
pening van de debatten ter griffie op 17 
oktober 1994 wordt afgewezen om reden 
dat zij geen enkel element inhoudt die 
zulke maatregel zou rechtvaardigen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie na medisch verslag als 
nieuw feit inriep dat reeds vroeger geno
teerd was in de voorgaande expertise dat 
hij kloeg van pijnen in de rug (bekken
streek); dat de wetsdokters daar weinig 
aandacht aan besteed hebben; dat deze pij
nen echter verergerden en eiser deze zo
mer door zijn benen zakte en hij met kruk
ken zal moeten gaan; dat door deze 
bijkomende handicap eiser meer beroep zal 
moeten doen op hulp van derden; dat het 
bestreden arrest ten onrechte met dit feit 
geen rekening heeft gehouden omdat het 
nieuw was; dat immers het inleidend ver
zoekschrift steunde op de lichamelijke ge
breken van eiser zodat de vordering, zelfs 
in hager beroep, met een bijkomend ge
brek kon uitgebreid worden; dat eiser daar
enboven stelde dat deze rugpijnen reeds 
van vroeger dateerden; maar de geneeshe
ren er geen aandacht aan hadden besteed, 
zodat hij gerechtigd was zijn vordering alzo 
uit te breiden; dat het feit dat eiser op die
zelfde grand een nieuwe aanvraag tot her
ziening kan inleiden daaraan geen afbreuk 
doet (schending van art. 807, 1042, Ger.W.), 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 582, 1', 

van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de arbeidsrechtbank kennis neemt 
"van de beroepen tegen beslissingen 
van de minister ten aanzien van te ge
moetkomingen voor minder-validen"; 
dat de rechter aldus aileen kan oor
delen of de minister overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften over het recht 
op tegemoetkoming heeft beslist; dat 
dit inhoudt dat hij ook aileen maar die 
gegevens in aanmerking kan nemen 
op grond waarvan de minister heeft 
beslist of had moeten beslissen; 

Dat hieruit volgt dat de gehandi
capte zijn vordering voor de rechter 
niet kan uitbreiden tot aanspraken die 
buiten de ministeriele beslissing val
len, of zijn vordering wijzigen in aan
spraken die aan het bestuur niet zijn 
overgelegd; 
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Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat eiser de hevige rugpij
nen als nieuw feit aanvoert; dat zij ar
tikel 807 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet schenden door de hierop 
gesteunde vordering af te wijzen en te 
beslissen dat eiser in dit verband een 
aanvraag tot herziening kan indie
nen zoals de gehandicaptenwetgeving 
dit bepaalt; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser zonder tussen
komst van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie ter griffie van het Hof 
neergelegde stukken, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de aanvangsdatum van de 
integratievergoeding; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikell017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

9 okt. 1995 - 3" kamer- Voorzitter : de 
h. Verougstraete, waa:rnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten : mrs. Houtekier, van 
Heeke. 

Nr. 422 

3" KAMER ....,... 9 oktober 1995 

ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- AR· 
BEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERK· 
STELLING -ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VER
ERGERING NA HERZIENINGSTERMIJN- FONDS 
VOORARBEIDSONGEVALLEN- RECHT OP VER
GOEDING- VOORW AARDEN. 

Het Fonds voor Arbeidsongevallen moet 
slechts vergoedingen voor tijdelijke ver
ergering betalen indien de blijuende ar
beidsongeschiktheid ten minste 10 pet. be
draagt op het ogenblik dat de verergering 
zich voordoet (1). (Art. 25, eerste en derde 
lid, en 25bis Arbeidsongevallenwet). 

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 
T. VANSCHOREN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0053.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Antwerpen, afde
ling Hasselt, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 22, 25, inzonderheid eer
ste en derde lid (het eerste lid zoals gewij
zigd bij wet van 17 juli 1985 en het derde 
lid zoals vervangen bij koninklijk besluit 
nummer 530 van 31 maart 1987) en 25bis 
(zoals ingevoegd bij koninklijk besluit num
mer 530 van 31 maart 1987) van de wet 
van 10 april 1971 betreffende de arbeids
ongevallen, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat ver
weerder op 22 december 1982 het slacht
offer werd van een arbeidsongeval dat, met 
ingang van 21 januari 1984 een blijvende 
arbeidsongeschiktheid met zich meebracht 
van 4 %, en dat ingevolge verergering der 
letsels verweerder met ingang van 12 au
gustus 1990 opnieuw volledig arbeidson
geschikt werd tot en met 31 maart 1991 en 
uit dien hoofde aanspraak maakte op bij
komende vergoedingen, eisers hoger be
roep afwijst en door bevestiging van het 
vonnis van de eerste rechter eiser veroor
deelt tot "betaling van de vergoedingen voor 
'tijdelijke volledige arbeidsongeschikt
heid van 12.08.1990 tot en met 31.03.1991 
in toepassing van artikel 25 alinea 3 van de 
wet op de arbeidsongevallen', op volgende 

(1) Zie: Cass., 9 dec. 1985,A.R. nr. 7445 (A.C., 
1985-86, 518, nr. 243). De regeling inzake ver
ergering van de letsels na het intreden van de 
consolidatie en meer in het bijzonder na het ver
strijken van de herzieningstermijn, woog oor
spronkelijk op het Fonds voor Arbeidsongeval
len (oorspronkelijk art. 25, derde lid); thans rust 
deze last op de verzekeraars en dient het Fonds 
aileen nag op te treden voor de ongevallen over
komen v66r 1 jan. 1988 (art. 25bis). 
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gronden : Voor wat de tijdelijke werk
onbekwaamheid aangaat, vordert (verweer
der) de vergoedingen op grond van arti
kel 25 alinea 3 van de wet van 10 april 
1971, hetwelk luidt als volgt : 'Ingeval deze 
tijdelijke verergeringstoestanden zich voor
doen na de termijn bepaald bij artikel 72, 
zijn deze vergoedingen slechts verschul
digd bij een blijvende arbeidsongeschikt
heid van ten minste 10 %. Bedoeld werd de 
vergoedingen uit te keren, wanneer de blij
vende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt 
door het arbeidsongeval zodanig verer
gert dat de getroffene het beroep, waarin hij 
gereclasseerd werd, tijdelijk niet meer kan 
uitoefenen. Ten onrechte leidt beroeper uit 
die teksten af dat deze in tegenstrijd zou
den zijn met de bepalingen van artikel 
25bis van de wet van 10 april1971. Dit ar
tikel voorziet enkel dat de hogerbedoelde 
vergoedingen worden uitgekeerd door het 
Fonds voor die arbeidsongevallen welke zijn 
overkomen v66r 1 januari 1988, zoals in 
casu. De rest van artikel 25bis is een her
neming van alinea 3 van het artikel 25. 
Tenslotte is ook de verergering niet inge
treden per 1 april1991 doch wel vanaf 12 
augustus 1990 vermits vanaf dat ogen
blik beroepene volledig arbeidsongeschikt 
werd ten gevolge van het hem op 22 de
cember 1982 overkomen arbeidsongeval en 
deze nieuwe lichamelijke toestand identi
ficeert zich met hetgene is voorzien onder 
artikel 25, 1° alinea van de wet van 10 april 
1971, hetwelk de vergoeding voorziet. 
(Eiser) voegt inderdaad een toekennings
voorwaarde toe welke vooreerst niet wet
telijk is voorzien en vervolgens nog 
in tegenspraak is met artikel 25, 1° lid 
van de arbeidsongevallenwet"; (arrest 
pp. 4-5), 

terwijl overeenkomstig artikel 25, eer
ste lid van de Arbeidsongevallenwet, wan
neer de blijvende arbeidsongeschiktheid 
veroorzaakt door het arbeidsongeval zoda
nig verergert dat de getroffene het beroep 
waarin hij gereclasseerd werd, tijdelijk niet 
meer kan uitoefenen, hij gedurende deze 
periode recht heeft op de vergoedingen be
paald bij de artikelen 22, 23 en 23bis van 
de wet; artikel 22 van deze wet de vergoe
ding van de tijdelijke algehele arbeidson
geschiktheid regelt; overeenkomstig het 
derde lid van genoemd artikel 25, wan
neer deze tijdelijke verergeringstoestanden 
zich voordoen na de termijn bepaald bij ar
tikel 72, deze vergoedingen slechts ver
schuldigd zijn bij een blijvende arbeidson
geschiktheid van ten minste 10 pet.; 
overeenkomstig artikel 25bis van dezelfde 
wet, voor de ongevallen overkomen v66r 

1 januari 1988, de vergoedingen, wan
neer de in artikel25, derde lid bedoelde tij
delijke verergeringstoestanden zich, zo
als te dezen, voordoen na de termijn 
bepaald bij artikel 72, bij een blijvende ar
beidsongeschiktheid van tenminste 10 pet. 
vastgesteld en uitgekeerd worden door het 
Fonds voor Arbeidsongevallen; uit die be
paling volgt dat het Fonds voor Arbeids
ongevallen slechts vergoedingen voor tij
delijke verergering moet betalen indien de 
blijvende arbeidsongeschiktheid ten min
ste 10 pet. bedraagt op het ogenblik dat de 
verergering zich voordoet; het arbeidshof 
vaststelde dat te dezen een verergering van 
de toestand optrad vanaf 12 augustus 1990, 
en dat op dat ogenblik de blijvende ar
beidsongeschiktheid 4 pet. bedroeg; zodat 
het arrest door te beslissen dat eiser ver
plicht is om aan verweerder de vergoedin
gen voor de periode tijdens welke hij tij
delijk geheel arbeidsongeschikt is geweest, 
te betalen, op grond dat de blijvende ar
beidsongeschiktheid van verweerder van 4 
pet. naar 100 pet. (periode van tijdelijke ar
beidsongeschiktheid vanaf 12 augustus 
1990) of naar 12 % (periode van blijvende 
arbeidsongeschiktheid vanaf 1 april1991) 
is gebracht, de in het middel genoemde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat, kraehtens de ar
tikelen 25, derde lid, en 25bis van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, het Fonds voor Arbeidsongeval
len voor de ongevallen overkomen v66r 
1 januari 1988 de vergoedingen moet 
uitkeren die versehuldigd zijn inge
val"(de) bedoelde tijdelijke verer
geringstoestanden zieh voordoen na de 
termijn bepaald bij artikel 72 bij een 
blijvende arbeidsongesehiktheid van 
ten minste 10 pet."; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat het Fonds voor Arbeids
ongevallen sleehts vergoedingen voor 
tijdelijke verergering moet betalen in
dien de blijvende arbeidsongesehikt
heid ten minste 10 pet. bedraagt op 
het ogenblik dat de verergering zieh 
voordoet; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de blijvende arbeidsonge
sehiktheid van eiser op 4 pet. bepaald 
werd vanaf 21 januari 1984, dat de 
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letsels hebben geleid tot een vererge
ring die op 12 augustus 1990 is inge
treden en dat, na een periode van vol
ledige arbeidsongesehiktheid, de blij
vende arbeidsongesehiktheid vanaf 1 
april 1991 op 12 pet. is vastgesteld; 

Dat het arrest de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen sehendt door 
te beslissen dat, hoewel verweerder op 
het ogenblik van de verergering sleehts 
een blijvende arbeidsongesehiktheid 
had van 4 pet., eiser verplieht is de 
vergoedingen te betalen voor de pe
riode tijdens welke verweerder tijde
lijk arbeidsongesehikt was; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser ver
oordeelt om aan verweerder de ver
goedingen voor diens tijdelijke 
arbeidsongesehiktheid van 12 augus
tus 1990 tot en met 31 maart 1991 te 
betalen; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

9 oktober 1995 - 3° kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waamemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Boes - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Hutzler. 

Nr. 423 

3e KAMER- 9 oktober 1995 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
WILLEKEURIG ONTSLAG -ARBEIDERS- BE
GRIP- GEDRAG- BEWIJS. 

Niet wettig is het arrest dat oordeelt dat, 
zelfs indien het bewijs voorligt dat het 
ontslag werd ingegeven door redenen die 
te maken hadden met het gedrag van de 

werkman, het ontslag willekeurig is ge
geven, wanneer niet tevens het bewijs 
wordt geleverd dat pogingen werden on
dernomen om de werkman ertoe te bewe
gen zijn gedrag te wijzigen (1). (Art. 63 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(BROUWERIJ DE VALK N.V. T. MICHIELSENJ 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0066.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1994 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Over de door verweerder opgeW'or

pen grond van niet-ontvankelijkheid : 
het onderdeel vertoont geen belang: 

Overwegende dat de appelreehters 
hun beslissing niet laten steunen op de 
reden dat eiseres geen bewijs Ievert 
van de door haar voor het ontslag aan
gevoerde redenen, maar op de reden 
dat ook al zouden bepaalde feiten be
wezen worden, zij hoe dan ook de 
werkgever niet vrijstelden van de ver
pliehting eerst een poging te onder
nemen het gedrag van de werknemer 
bij te sturen; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid moet worden verworpen; 

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat onder willekeu

rige afdanking, in de zin van artikel 63 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, 
moet worden verstaan het ontslag om 
redenen die geen verband houden met 
de gesehiktheid of het gedrag van de 
werkman of die niet berusten op 
noodwendigheden ilizake de werking 
van de onderneming, de instelling of 
de dienst; 

Overwegende dat het arrest het door 
eiseres "aangeboden getuigenverhoor 

(1) Zie : Cass., 6 juni 1994, A.R. nr. S.93.0131.F 
(A. C., 1994, nr. 289). 
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( ... )om het bestaan van een ontslag
motief, dat verband hield met het ge
drag van (verweerder)" te bewijzen, als 
niet afdoende afwijst en beslist dat het 
ontslag van verweerder willekeurig 
was om de reden dat "zelfs zo het be
staan van de (omschreven) feiten be
wezen is( ... ) nergens een bewijs (voor
ligt) dat voorafgaand aan het ontslag 
van (verweerder) een ( ... ) poging werd 
ondernomen om zijn gedrag bij te stu
ren"; 

Overwegende dat het arrest voor het 
bestaan van een willekeurige afdan
king, als bedoeld in artikel 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, een ver
eiste stelt die in deze wetsbepaling niet 
voorkomt en aldus niet wettig oor
deelt dat het ontslag van verweerder 
geen verband kon hebben met zijn ge
drag en dus willekeurig was; 

Dat het arrest de voormelde wets
bepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het tweede onder
dee} niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt tot betaling van een ver
goeding wegens willekeurige afdan
king met interest en 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 
Arbeidshof te Brussel. 

9 oktober 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waamemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Boes - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 424 

3e KAMER - 9 oktober 1995 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN lN
BEGREPEN) - GEVOLGEN- BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTER- DOOR PARTlJEN AANGE
VOERDE FElTEN EN REDENEN. 

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZA
KEN- ALGEMEEN- DOOR PARTlJEN AANGE
VOERDE FElTEN EN REDENEN- BEVOEGD
HEID VAN APPELRECHTER 

1 o en 2° Het beginsel van de autonomie van 
de procespartijen wordt niet miskend 
doordat een appelrechter oordeelt over een 
grief die hem tijdens het debat, maar bui
ten de beroepstermijn, door een partij 
werd voorgelegd. (Art. 1138, 2°, Ger.W.) 

(OPTIMA N.V. T. GORUS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0067.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1995 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 807, 808, 1042, 1051, 
1068 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en van het algemene rechtsbeginsel 
van de autonomie der procespartijen in het 
burgerlijk geding, 

doordat het arbeidshof het hager be
roep van verweerster gedeeltelijk gegrond 
verklaart en verweerster en eiseres in so
lidum veroordeelt tot betaling van de door 
verweerder gevorderde vergoedingen, het 
arbeidshof aldus beslist op volgende gran
den (pag. 21-24 van het bestreden arrest) : 
"a) (Verweerder) trad in dienst als finan
cieel analist van verweerster ( ... ) op 5 ok
tober 1991. Tussen (verweerster) en de CV 
Risk Management and Consulting werd op 
15 oktober 1992 een overeenkomst opge
steld van overname. Voor de eerste rech
ter werd enkel een niet ondertekend en 
evenmin voor gelijkvormig verklaard af
schrift van deze akte-overname neerge
legd. De eerste rechter beval in zijn von
nis de overlegging van het origineel 
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contract aan de rechtbank. Luidens con
clusie van (eiseres en verweerster) neer
gelegd op 25 november 1994 blz. 12 leg
gen zij thans het origineel van deze 
overname-overeenkomst voor, zodat de da
tum van overname van (verweerster) door 
(eiseres) volgens hen zou vaststaan. Daar
bij verwijzen zij naar hun stuk 35, dat ech
ter niet in haar bundel steekt. Luidens con
clusie van (verweerder) dd. 26 december 
1994 blz. 15 ligt het enige verschil met de 
akte neergelegd voor de eerste rechter 
hierin dat ze nu ondertekend is, waar dit 
voor de eerste rechter niet het geval was. 
Er kan besloten worden dat deze akte
overname van 15 oktober 1992 dus thans 
ondertekend werd, vermits (verweerder) dit 
stuk in mededeling heeft gekregen en be
vestigt dat het ondertekend is. (. .. ) Ver
mits geen van beide gevallen zich in casu 
voordeed, is deze onderhandse akte opge
maakt op 15 oktober 1992 (aan verweer
der) niet tegenstelbaar. c) Anderzijds wij
zen volgende elementen erop dat (ver
weerder) reeds v66r zijn ontslag om drin
gende reden op 18 december 1992 overge
nomen was door (eiseres) (. .. ).d) Vermits al
dus blijkt dat (verweerder) en (verweerster) 
reeds overgenomen werden door (eiseres) 
v66r (verweerders) ontslag om dringende 
reden op 18 december 1992, zijn (ver
weerster) en (eiseres), luidens artikel1 van 
de C.A.O. nr. 32quater van 19 december 
1989 tot wijziging van de C.A.O. nr. 32bis 
van 7 juni 1985 ( ... ) als vervreemder en ver
krijger in solidum gehouden tot betaling 
van de op het tijdstip van de overgang in de 
zib van artikel1, 1" bestaande schulden, die 
uit de op dat tijdstip bestaande arbeids
overeenkomsten voortvloeien met uitzon
dering van de schulden uit hoofde van aan
vullende regimes van sociale voorzieningen, 
zoals bedoeld in artikel 4 van deze over
eenkomst", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek hager 
beroep tegen een eindvonnis of tegen een 
vonnis alvorens recht te doen in principe 
het geschil zelf weliswaar aanhangig maakt 
bij de rechter in hager beroep, maar deze de 
zaak tach naar de eerste rechter dient te 
verwijzen, als hij, zelfs gedeeltelijk, een in 
het aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt; het von
nis waarin de eerste rechter niet aileen de 
debatten hero pent ten einde partijen te ho
ren, maar partijen beveelt de oorspronke
lijke akte die een overeenkomst vaststelt, 
over te leggen, een onderzoeksmaatregel in 
de zin van artikel1068, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek beveelt; de appel-

rechters vaststellen dat voor de arbeids
rechtbank slechts een niet-ondertekend en 
evenmin voor gelijkvormig verklaard af
schrift van de overname-overeenkomst tus
sen verweerster en eiseres is overgelegd en 
dat de arbeidsrechtbank partijen heeft be
volen het oorspronkelijke contract over te 
leggen; het arbeidshofvervolgens eiseres in 
solidum veroordeelt tot betaling van de door 
verweerder gevorderde vergoedingen op 
grand dat de akte die de overeenkomst tot 
overname vaststelt, ten opzichte van ver
weerder geen vaste datum heeft en ver
weerder reeds v66r zijn ontslag om drin
gende reden door eiseres is overgenomen, 
de appelrechters derhalve artikel1068 van 
het Gerechtelijk Wetboek schenden door de 
zaak niet naar de eerste rechters te ver
wijzen, maar zelf uitspraak te doen over de 
vraag ofverweerders ontslag v66r de over
name van verweerster door eiseres heeft 
plaatsgevonden; 

en, terwijl, tweede onderdeel, het krach
tens artikell138, 2", van het Gerechte
lijk Wetboek en het algemeen rechtsbegin
sel van de autonomie der procespartijen 
aan partijen toekomt door het hoofdbe
roep en het incidenteel beroep, de perken 
te bepalen waarbinnen de rechter in ha
ger beroep over de aan de eerste rechter 
voorgelegde betwistingen uitspraak moet 
doen; artikel 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek daaraan geen afbreuk doet; lui
dens artikel1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek partijen binnen de maand, te reke
nen van de betekening van het vonnis, 
hager beroep dienen aan te tekenen; in het 
op 24 mei 1994 ter griffie neergelegde ver
zoekschrift waarbij zij hager beroep heb
ben ingesteld, de verweerster en eiseres het 
arbeidshof aileen ten grieve hebben ge
duid de ingeroepen tekortkomingen van 
verweerder niet als een dringende reden te 
erkennen en aan verweerder een aantal 
vergoedingen ten onrechte toe te kennen; 
verweerders incidenteel hager beroep geen 
enkele verwijzing naar de beslissing van de 
eerste rechters met betrekking tot de over
name van verweerster door eiseres bevat; 
de appelrechters vaststellen dat het von
nis dat de arbeidsrechtbank op 28 maart 
1994 heeft gewezen, op 3 mei 1994 aan ver
weerster en eiseres is betekend en dat de 
appelconclusie waarin verweerster en ei
seres doen gelden dat verweerder lastens 
eiseres geen aanspraak kan maken op ver
goedingen, ter griffie is neergelegd op 25 
november 1994, dus na het verstrijken van 
de termijn voor het instellen van hager be
roep; het arbeidshof eiseres tach in soli
dum veroordeelt tot betaling van de door 



Nr. 425 HOF VAN CASSATIE 867 

verweerder gevorderde vergoedingen, op 
grond dat de akte die de overeenkomst tot 
overname vaststelt, ten opzichte van ver
weerder geen vaste datum heeft en ver
weerder reeds v66r zijn ontslag om drin
gende reden door eiseres is overgenomen, 
het arbeidshof derhalve alle in het mid
del ingeroepen wetsbepalingen schendt door 
een betwisting op te werpen waarvan de 
conclusies der partijen geleidelijk het be
staan uitsluiten: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

het hoger beroep door eiseres en ver
weerster ingesteld ontvankelijk en ge
deeltelijk gegrond verklaren en het be
roepen vonnis vernietigen in zoverre 
het aileen verweerster veroordeelt; dat 
zij eiseres in solidum met verweerster 
veroordelen de gevorderde provisio
nele bedragen te betalen, niet op grond 
van de beoordeling van de resulta
ten van de door de eerste rechter be
volen onderzoeksmaatregel, maar zo
wel op grond van de overname
overeenkomst die de partijen elkaar 
vrijwillig tijdens de procedure in ho
ger beroep hebben medegedeeld als op 
grond van gegevens die geen verband 
hielden met de ondertekening van de 
overnameovereenkomst; 

Dat het onderdeel dat berust op de 
onderstelling dat de appelrechters een 
onderzoeksmaatregel hebben beves
tigd, feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het beginsel van 

de autonomie van de procespartijen 
niet wordt miskend doordat een appel
rechter oordeelt over een grief die hem 
tijdens het debat maar buiten de 
beroepstermijn door een partij wordt 
voorgelegd; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 oktober 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 

conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Verbist en De 
Gryse. 

Nr. 425 

ze KAMER -10 oktober 1995 

GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN DE 
GENEESKUNDE - ONWETTIGE HANDELING 
NIET NADER BEPAALD BIJ KONINKLIJK BE
SLUIT. 

De omstandigheid dat de Koning de als on
wettige uitoefening van de geneeskunde of 
de artsenijbereidkunde beschouwde han
delingen nader kan bepalen verbiedt de 
rechter niet een veroordeling te gronden 
op schending van de artt. 2, § 1, of 4, § 1, 
Geneeskundewet, ook werden voormelde 
handelingen niet nader bepaald (1). 

(G ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0395.N) 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat naar luid van de 

artikelen 2, § 1, laatste lid, en 4, § 1, 
laatste lid, van het koninklijk besluit 
nummer 78 van 10 november 1967 be
treffende de uitoefening van de ge
neeskunst, de verpleegkunde, de pa
ramedische beroepen en de genees
kundige commissies, de Koning, 
overeenkomstig de bepalingen van ar
tikel 46 van dit besluit, de als onwet
tige uitoefening van de geneeskunde 
en de artsenijbereidkunde beschouwde 
handelingen, nader kan bepalen; dat 
de omstandigheid dat de Koning geen 
gebruik heeft gemaakt van de hem bij 

(1) Zie Cass., 28juni 1989, A.R. nr. 7183 (A. C., 
1988-89, nr. 633). 
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de vermelde bepalingen verleende be
voegdheid, niet belet dat de rechter de 
aard van de door een beklaagde uit
gevoerde handelingen vermag te toet
sen aan de in het tweede lid van de 
vermelde artikelen 2, § 1, en 4, § 1, op
gesomde handelingen, die als onwet
tige uitoefening van de geneeskunde 
en de artsenijbereidkunde worden be
schouwd; 

Overwegende dat de appelrechters 
op de vijfde tot en met de achtste blad
zijde van het bestreden arrest de ge
dragingen van eiser bespreken en, met 
vermelding van feitelijke gegevens 
waarover partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren, de redenen opge
ven waarom zij eiser schuldig ach
ten aan onwettige uitoefening van de 
geneeskunde ( telastlegging A) en van 
de artsenijbereidkunde (telastleg
ging B); 

Dat zij zodoende het legaliteitsbe
ginsel noch de gevolgen ervan mis
kennen en de beslissing, waarbij zij ei
ser veroordelen wegens de in de 
bewoordingen van de wet omschre
ven misdrijven A en B, naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

10 oktober 1995 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Ph. Traest, Gent. 

Nr. 426 

2• KAMER- 10 oktober 1995 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 

ACCIJNZEN INBEGREPEN) - TEGENSTRIJDIG
HEID TUSSEN REDENGEVING EN BESCHIK
KEND GEDEELTE - UITSTEL VAN STRAF
UITVOERING. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing waarbij de beklaagde tot ef
fectieve straf wordt veroordeeld, terwijl de 
rechters vaststellen dat de wettelijke ver
eisten om uitstel van strafuitvoering te 
verlenen zijn vervuld en uitstel verant
woord is (1). (Art. 149 Gw.) 

(DEWEER 
T. ADVIESBUREAU WALTER HELLEMANS B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1399.N) 

HET HOF; -Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1994 door 
het Hofvan Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

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

Over het eerste middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de appelrechters 
op de zestiende bladzijde van het ar
rest considereren dat, "gelet op de ern
stige benadeling van derden, doch in 
aanmerking nemende het blanco straf
register van (eiser), (eiser) wordt be
straft zoals hierna bepaald" en vast
stellen dat "(eiser) in de voorwaarden 
is om te genieten van het voordeel van 
het uitstel (van uitvoering) der opge
legde stra:ffen"; dat de rechters in het 
beschikkend gedeelte van het arrest ei
ser tot gevangenisstraf en geldboete 
veroordelen zonder hem het voordeel 
van uitstel van de tenuitvoerlegging te 
verlenen; 

Dat de rechters aldus vaststellen dat 
de wettelijke vereisten om aan eiser 
uitstel van de tenuitvoerlegging van de 

(1) Cass., 25 feb. 1981 (A. C., 1980-81, nr. 378). 
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door hen bepaalde bestraffing te ver
lenen, zijn vervuld, zodoende oorde
len dat uitstel verantwoord is, het
geen strijdig is met hun beslissing 
waarbij zij eiser tot effectieve strafver
oordelen, mitsdien deze beslisisng niet 
regelmatig met redenen omkleden; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voor:Ziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering van verweerster te
gen eiser: 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

Overwegende evenwel dat de hierna 
uit te spreken vernietiging van de be
slissing op de strafvordering de ver
nietiging tot gevolg heeft van de be
slissing op de civielrechtelijke vorde
ring van verweerster tegen eiser die 
het gevolg ervan is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het eerste mid
del en het tweede middel die niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

10 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. W Mertens, 
Antwerpen, en L. Declerck, Kortrijk. 

Nr. 427 

2e KAMER - 11 oktober 1995 

VERWIJZING NA CASSATIE- STRAFZA
KEN- STRAFVORDERING- CASSATIEBEROEP 
VAN DE VEROORDEELDE- VERNIETIGING
VERWIJZING- VERWIJZINGSRECHTER- BE
VOEGDHEDEN- STRAF- VERZWARING. 

Wanneer in strafzaken vernietiging wordt 
uitgesproken op het enkele cassatieberoep 
van de veroordeelde en de zaak naar een 
andere rechter verwezen wordt, heeft deze 
rechter dezelfde beuoegdheid als de rech
ter wiens beslissing werd vernietigd; hij 
kan derhalve elke straf uitspreken die 
deze rechter wettelijk had kunnen uit
spreken en de uitgesproken straf verzwa
ren (1). (Art 427 sv.) 

(SARTON) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0312.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, rechtdoende als rechtscollege 
waarnaar de zaak verwezen is; 

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

Overwegende dat het cassatieberoep 
enkel gericht is tegen het strafrech
telijk gedeelte van de best~eden be
slissing, zodat het middel niet ontvan
kelijk is, in zoverre het betrekking 
heeft op het probleem van de aanspra
kelijkheid van de partijen; 

Overwegende dat bovendien, wan
neer in strafzaken vernietiging wordt 
uitgesproken op het enkele cassatie
beroep van de veroordeelde en de zaak 
naar een andere rechter wordt verwe
zen, deze rechter dezelfde bevoegd
heid heeft als de rechter wiens beslis
sing werd vernietigd; dat hij derhalve 
elke straf kan uitspreken die de eer
ste rechter wettelijk had kunnen uit
spreken en de uitgesproken straf kan 
verzwaren; 

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

tii:\le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 

(1) Zie Cass., 25 jan. 1977 (A. C., 1977, 586); zie 
ook Cass., 6 juni 1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 291). 

(2) A.R. nr. 372 (AC., 1993, nr. 168). 
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genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

11 oktober 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Echement- Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. J.M. 
Flagothier, Brussel. 

Nr. 428 

2e KAMER - 11 oktober 1995 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - STRAF· 
ZAKEN- BEVOEGDHEID- VONNISGERECHT
VERSCHEIDENE ZAKEN -AFZONDERLIJKE ZA
KEN -AANHANGIGMAKING- REGELMATIG
HEID - VONNIS OF ARREST- BESLISSING
ONBEVOEGDHEID VOOR EEN VAN DE ZAKEN
GRONDSLAG- BESTANDDELEN VAN DE AN
DERE ZAKEN- WETTIGHEID. 

Wanneer verschillende afzonderlijke za
ken regelmatig aanhangig gemaakt zijn 
bij het vonnisgerecht, kan dat gerecht de 
beslissing dat het voor een van die za
ken onbevoegd is niet gronden op een om
standigheid waarvan de raadkamer die 
de verwijzingsbeschikking in die zaak ge
wezen heeft, geen weet had en die door het 
vonnisgerecht zelf gehaald was uit een af 
zonderlijk dossier (1). (Artt. 130, 182 en 
266 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BERGEN T. GUERRAB) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0397 .F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1995 door 

(1} Zie Cass., 30 maart 1994, A.R. nr. 
P.94.0321.F (A. C., 1994, nr. 159). 

het Hofvan Beroep te Bergen gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet in drie zaken die op het 
parket te Bergen zijn ingeschreven on
der de notitienrs. 60.35.00145/90 (zaak 
I.), 60.35.00275/90 (zaak II.) en 
60.66.102060/91 (zaak III); 

Dat het beslist dat (de correctio
nele rechtbank) weliswaar terecht de 
in de zaken II en III ten laste gelegde 
feiten, gelet op het bestaan van sa
menhang, gevoegd heeft, maar ten on
rechte die zaken gevoegd heeft bij 
zaak I"; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de in de zaak I gewezen be
slissing: 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 
130, 182 en 226 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen, bij beschikking van 7 maart 
1990, verweerder uit hoofde van fei
ten waarop criminele stra:ffen staan 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen "wegens het bestaan van 
verzachtende omstandigheden, nu 
(verweerder) vroeger nog geen veroor
deling had opgelopen"; 

Overwegende dat het arrest het hof 
van beroep onbevoegd verklaart "bij 
ontstentenis van regelmatige correc
tionalisering"; dat het die beslissing 
grondt op de overweging dat "de op 11 
juli 1990 en 21 oktober 1991 opge
maakte uittreksels uit de strafregis
ters die bij de dossiers nrs. 
60.35.275/90 en 60.66.102060/91 zijn 
gevoegd, vermelden dat (verweerder) 
op 5 september 1989 door de 
Politierechtbank te Binche tot ver
schillende geldboetes is veroordeeld 
wegens het opzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen en we gens 
weerspannigheid, smaad en opzette
lijke beschadigingen"; 

Overwegende, enerzijds, dat uit het 
in zaak I (notitienr. 60.35.00145/90) 
opgemaakte dossier blijkt dat het aan 
de raadkamer voorgelegde uittreksel 
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uit het strafregister nergens gewag 
maakte van enigerlei veroordeling; 

Overwegende, anderzijds, dat, ook al 
zou de veroordeling van 5 september 
1989 in kracht van gewijsde zijn ge
gaan op 7 maart 1990, dagtekening 
van de beschikking van de raadka
mer, het arrest dan nog de onbevoegd
verklaring niet wettig kon gronden op 
die omstandigheid, nu de raadkamer 
daarvan geen weet had en het hof van 
beroep die omstandigheid zelf gehaald 
had uit een afzonderlijk dossier; 

Dat zaak I regelmatig aanhangig 
was gemaakt bij het vonnisgerecht en 
dat het bevoegd was om in die zaak 
uitspraak te doen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing in de zaken II en 
III: 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
door eiser aangevoerde middel dat niet 
kan leiden tot ruimere cassatie of tot 
cassatie zonder verwijzing, vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het uitspraak doet in zaak 
60.35.00145/90 (zaak I); verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; laat twee 
derde van de kosten ten laste van de 
Staat en veroordeelt verweerder in het 
overige derde (van de kosten); ver
wijst zaak I naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

11 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 429 

ze KAMER - 11 oktober 1995 

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR)- KOS
TEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVER
LENING- VERHAAL- WEGVERKEER- VER
KEERSONGEVAL- RECHTSVORDERING VAN 
HET O.C.M.W.- RECHTSVORDERING TEGEN DE 
VERZEKERAAR - EIGEN RECHT - BENA
DEELDE - BEGRIP. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- MAATSCHAPPELIJRE DIENSTVERLENING
KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJRE DIENST
VERLENING- VERHAAL- RECHTSVORDERING 
VAN HET O.C.M.W. - RECHTSVORDERING TE
GEN DE VERZEKERAAR- BENADEELDE- BE
GRIP. 

3o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR)- KOS
TEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVER
LENING- VERHAAL- EIGEN RECHT- WEG
VERKEER- VERKEERSONGEVAL- RECHTS
VORDERING VAN HET O.C.M.W. 
RECHTSVORDERING TEGEN DE AANSPRAKE
LIJKE - RECHTSVORDERING TEGEN DEVER
ZEKERAAR- ONTV ANKELIJKHEID. 

4 ° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJRE DIENST
VERLENING- VERHAAL- RECHTSVORDERING 
VAN HET O.C.M.W.- RECHTSVORDERING TE
GEN DE VERZEKERAAR- ONTVANKELIJKHEID. 

5° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIE
BEROEP - VORDERING TOT BINDEND
VERKLARING VAN HET ARREST- ONTVANKE
LIJKHEID - VEREISTEN. 

6° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR)- KOS
TEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVER
LENING- VERHAAL- VERKEERSONGEVAL
VERPLICHTE VERZEKERING- RECHTSVORDE
RING VAN HET O.C.M.W.- RECHTSVORDERING 
TEGEN DE VERZEKERAAR- NIET- ONTVANKE
LIJKHEID- VERZEKERINGSOVEREENKOMST
GEVOLG. 

7° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- MAATSCHAPPELIJRE DIENSTVERLENING
KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENST
VERLENING-VERHAAL- RECHTSVORDERING 
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VAN HET O.C.M.W.- RECHTSVORDERING TE
GEN DE VERZEKERAAR - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID - VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
-GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, krach
tens een eigen recht, de kosten van de 
maatschappelijke dienstverlening ver
haalt op "degenen die aansprakelijk zijn 
voor de verwonding of ziekte die het ver
strekken van de hulpverlening noodza
kelijk heeft gemaakt", is het geen bena
deelde in de zin van art. 1 W:AM.-wet (1). 
(Art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet; art. 1 
W.A.M.-wet 1956.) 

3° en 4° Het eigen recht van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn om 
de kosten van de maatschappelijke dienst
verlening te verhalen op "degenen die 
aansprakelijk zijn voor de verwonding of 
de ziekte die het verstrekken van de hulp
verlening noodzakelijk heeft gemaakt" 
wordt door de wet aan die centra enkel 
toegekend ten laste van degenen die "aan
sprakelijk" zijn; het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn kan der
halve geen enkele rechtsvordering tegen de 
verzekeraar wettelijk gronden op dat recht 
(2). (Art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet; artt. 1, 
6 en 9 W.A.M.-wet 1956; artt. 1, 12 en 14 
W.A.M.-wet.) 

so De door eiser in cassatie ingediende vor
dering tot bindendverklaring van het ar
rest is niet ontvankelijk wanneer die ei
ser niet doet blijken van enig belang om 
het arrest bindend te doen verklaren voor 
de gedaagde in tussenkomst (3). (Artt. 15, 
16, 17 en 18 Ger.W.) 

6° en 7o Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is de door de WA.M.-verzeker~ar 
van de beklaagde ingestelde oproepmg 
van de beklaagde tot bindendverklaring 
van het arrest, wanneer die beklaagde, ei
ser in cassatie, het bestreden arrest waar
bij hi} veroordeeld wordt tot terugbeta
ling van de kosten van de maatschappe
lijke dienstverlening aan het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn be
kritiseert op grand dat de openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn het ei-

(1) Zie Cass., 2 dec. 1992, A.R. nr. 7737 (A. C., 
1991-92, nr. 764). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Cass., 29 juni 1995, A.R. nr. C.94.0393.F 
(A.C., 1995, supra nr. 340). 

gen recht om die kosten te verhalen enkel 
kunnen uitoefenen tegen de "aansprake
lijke" en dat derhalve die centra geen 
rechtsvordering tegen de verzekeraar van 
de "aansprakelijke" kunnen gronden op 
dat eigen recht; de niet-ontvankelijkheid 
van die rechtsvordering heefi immers geen 
invloed op de uitvoering van de overeen
komst tot dekking van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid inzake mo
torrijtuigen van de aansprakelijk 
verklaarde beklaagde. (Artt. 17 en 18 
Ger.W.; art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet; art. 2, 
§ 1, W.A.M.-wet 1956; art. 2, § 1, W.A.M.
wet.) 

(DE VOLKSVERZEKERING N.V. 
T. O.C.M.W. VERVIERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0508.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 24 december 1991 en 
9 maart 1995 gewezen door het Hof 
van Beroep te Luik; 

Overwegende dat voornoemde, ten 
aanzien van eiseres gewezen arres
ten eindbeslissingen zijn in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; dat de afstand van de voor
ziening op een dwaling berust, zodat 
er geen grond bestaat om akte te ver
lenen van de afstand; 

Over het middel: schending van arti
kel 98, § 2 (gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 244 van 31 december 1989) van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; van de artikelen 1, 6 , 9 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen (zoals die wet van toepassing 
was ten tijde van het litigieuze ongeval van 
22 mei 1988 en voor de opheffing ervan 
door de wet van 21 november 1989); van de 
artikelen 1, 6, 9 van de Gemeenschappe
lijke Bepalingen behorende bij de Benelux
Overeenkomst van 24 mei 1966, goedge
keurd bij de wet van 19 februari 1968 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen; van 
de artikelen 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 3, 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en, voor zo
veel nodig, van de artikelen 1, 12 en 14 van 
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de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, 

doordat, enerzijds, het bestreden ar
rest van 24 december 1991, bij de uitspraak 
over de burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster tegen eiseres, ofwel op eigen gron
den, ofwel met bevestiging van het bestre
den vonnis, de burgerlijke rechtsvordering 
van verweerster tegen eiseres ontvanke
lijk en gegrond verklaart; het medisch des
kundigenonderzoek van het slachtoffer 
Faux Muguette bindend verklaart voor ver
weerster, en eiseres, in solidum met de be
klaagde Georges Winandy, veroordeelt om 
aan verweerster een provisioneel bedrag te 
betalen, verhoogd met verschillende ren
ten, de kosten van eerste aanleg en de 
appelkosten, maar met aftrek van aile in 
mindering te brengen gestorte bedragen en 
de·interesten op die bedragen, op de ei
gen gronden dat "de eerste rechter de bur
gerlijke rechtsvordering (van verweerster) 
terecht gegrond heeft verklaard zowel te
gen de beklaagde als tegen (eiseres); dat 
(verweerster) het eigen recht uitoefent dat 
haar is toegekend bij artikel 98 van de wet 
van 8 juli 1976, die moet worden toege
past in weerwil van de aangevoerde con
tractuele bepalingen", alsook op de gron
den van de bestreden beslissing van de 
Correctionele Rechtbank te Verviers van 18 
april1990, die het impliciet overneemt, na
melijk dat de uitsluiting van de dekking 
van de verzekeringnemer, de echtgenoot 
van de bestuurder of van de in hun rech
ten gesubrogeerde verzekeringsinstellingen, 
bedoeld in artikel 7 van de verzekerings
overeenkomst die met eiseres is gesloten tot 
dekking van het gebruik van het voertuig 
dat het litigieuze ongeval heeft veroor
zaakt, niet kan worden tegengeworpen aan 
verweerster "die haar verhaalvordering be
treffende de door haar gedane uitgaven 
grondt op het eigen recht dat haar is toe
gekend bij artikel 98 van de wet van 9 juli 
1976 en niet op indeplaatsstelling"; "dat de 
in de wet en de modelovereenkomst gege
ven opsomming, die bedoeld is om bepaalde 
personen van dekking uit te sluiten, op be
perkende wijze moet worden uitgelegd" en 
"dat de tegen (eiseres) ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen in het licht van die 
beginselen moeten worden onderzocht"; het 
bestreden arrest van 9 maart 1995, ander
zijds,- rechtdoende op de vordering van 
verweerster tot betaling van het "defini
tieve" saldo van 79.581 frank en van de 
"compensatoire interest op het bij arrest 
van 24 december 1991" toegekende be
drag - bijgevolg eiseres en de beklaagde 

Winandy Georges, in solidum, veroordeelt 
om aan verweerster het bovenvermelde ge
vorderde sal do tezamen met zowel "com
pensatoire" als moratoire interesten en de 
appelkosten te betalen, met aftrek van alle 
gestorte en in mindering te brengen be
dragen alsook van de interest op die be
dragen, op grond "dat voormeld arrest (van 
24 december 1991 van het Hof van Be
roep te Luik) de burgerlijke rechtsvorde
ring (van verweerster) gegrond heeft ver
klaard zowel ten aanzien van beklaagde als 
ten aanzien van (eiseres)"; "dat bijgevolg 
dat probleem als afgehandeld moet wor
den beschouwd"; "( ... )" "dat de schade van 
het Openbaar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn de volgende posten omvat : 
- 246.232 frank, vermeerderd met inte
rest vanaf 31 juli 1989 (provisioneel be
drag, dat bij vonnis van 18 april 1990 was 
toegekend)- 360.634 frank dat boven dat 
bedrag is toegekend bij het arrest van 24 
december 1991, (dat het provisionele to
taalbedrag brengt op 606.866 frank), ver
meerderd met de compensatoire interest 
vanaf 30 juni 1990,- 79.581 frank (het 
saldo) vermeerderd met de compensatoire 
interest vanaf 1 juni 1991", 

terwijl artikel 98, § 2, van de wet van 8 
juli 1976 (zoals vermeld in het middel) be
paalt dat de kosten van de maatschappe
lijke dienstverlening krachtens een eigen 
recht door het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn worden verhaald, 
onder meer, op degenen die aansprake
lijk zijn voor de verwonding of ziekte die 
het verstrekken van de hulpverlening nood
zakelijk heeft gemaakt; zulks enkel bete
kent - zoals eiseres onderstreepte in haar 
v66r het bestreden arrest van 24 decem
ber 1991 ingediende hoofdconclusie van ho
ger beroep (bladzijde 8) - dat verweerster 
een eigen recht heeft ten aanzien van de 
beklaagde Winandy, die als enige "aan
sprakelijk" is voor de verwonding of de 
ziekte van mevrouw Muguette Faux die het 
verstrekken van de hulpverlening noodza
kelijk heeft gemaakt, maar niet tegen de 
verzekeringsmaatschappij die het veron
gelukte voertuig dekt op grond van een 
overeenkomst en niet aansprakelijk is voor 
de schade van mevrouw Faux; het open
baar centrum voor maatschappelijk wel
zijn anderzijds, wanneer het de ter uitvoe
ring van zijn wettelijke opdracht gemaakte 
kosten terugvordert krachtens een eigen 
recht en niet krachtens een subrogatie in 
de rechten van de bijgestane persoon, geen 
eigen schade lijdt in de zin van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 3 en 4 van de wet van 17 april1878 
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houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van StrafVordering en geen be
nadeelde is in de zin van de artikelen 1, 6 
en 9 van de in het middel vermelde wet van 
1 juli 1956, noch in de zin van de artike
len 1, 6 en 9 van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen behorende bij de Benelux
Overeenkomst van 24 mei 1966 betref
fende de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, en evenmin 
in de zin van de artikelen 1, 12 en 14 van 
de in het middel vermelde wet van 21 no
vember 1989; immers·, zelfs als het cen
trum het hem toegekende eigen recht om 
de verstrekte maatschappelijke dienstver
lening te verhalen op de voor het ongeval 
aansprakelijke persoon, voor de strafrech
ter kan uitoefenen, die mogelijkheid niet tot 
gevolg heeft dat het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn wordt gelijkge
steld met de benadeelde in de zin van de 
bovenvermelde wetsbepalingen en dat het 
dus de rechtstreekse vordering, die is in
gevoerd bij artikel 6 van de wet van 1 juli 
1956, artikel12 van de wet van 21 novem
ber 1989 en artikel 6 van de Gemeenschap
pelijke Bepalingen behorende bij voor
melde Benelux-Overeenkomst, niet kan 
insteilen tegen de W.A.M .. -verzekeraar; het 
bestreden arrest van 24 december 1991 der
halve niet op grand van het bepaalde in ar
tikel 98 van de wet van 8 juli 1976 waar
bij aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een eigen recht 
wordt verleend om de gemaakte kosten te 
verhalen op degene die "aansprakelijk" is 
voor de verwondingen of de ziekte van het 
slachtoffer (mevrouw Muguette Faux) die 
het verstrekken van de hulpverlening nood
zakelijk hebben gemaakt, kon beslissen dat 
de burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster ontvankelijk en gegrond was, niet 
aileen tegen beklaagde maar oak tegen ei
seres, die gehandeld heeft in haar hoeda
nigheid van W.A.M .. -verzekeraar van be
klaagde, en evenmin eiseres kon veroor
delen op de burgerlijke rechtsvordering van 
verweerster (schending van aile in het mid
del vermelde wetsbepalingen); het open
baar centrum voor maatschappelijk wel
zijn bovendien, wanneer het binnen het 
kader van zijn wettelijke opdracht, uitke
ringen doet aan het slachtoffer van een on
geval, aileen maar zijn verplichtingen na
komt en geen eigen schade lijdt in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en geen aanspraak kan 
maken op "compensatoire" interest, nu die 
interest enkel de bijkomende schade ver
goedt ten gevolge van de vertraging waar
mee de schadeloosstelling gebeurd is van de 

hoofdschade die niet door het centrum 
maar aileen door het slachtoffer van het 
schadeveroorzakend feit geleden is; het be
streden arrest van 9 maart 1995 bijge
volg niet zonder de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek te schenden 
eerst in de motivering kon aannemen dat 
de "schade" van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn de in het arrest op
gegeven posten omvat om nadien eiseres in 
solidum met beklaagde te veroordelen tot 
betaling aan verweerster van de in het ar
rest nader bepaalde hoofdbedragen die door 
verweerster werden teruggevorderd we
gens de door haar gemaakte kosten, en het 
evenmin aan verweerster "compensatoire" 
interest kon toekennen op voormelde hoofd
bedragen (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, van alle andere in het 
middel aangegeven bepalingen); de vernie
tiging van het bestreden arrest van 24 de
cember 1991 ten slotte en in elk geval moet 
worden uitgebreid tot het bekritiseerde ge
deelte van het bestreden arrest van 
9 maart 1995 dat het gevolg ervan is; 

Overwegende dat bet Benelux Ge
rechtshof in bet arrest van 16 april 
1992 in de zaak A 90/2 voor recht ver
klaart dat "de vraag ofhet openbaar 
centrum voor Ihaatschappelijk wel
zijn, wanneer dit bet eigen recht uit
oefent, dat hem is toegekend in arti
kel 98, § 2, van de organieke wet van 
8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, 
benadeelde is in de zin van de artike
len 1, 6 en 9 van de Gemeenschappe
lijke Bepalingen, moet worden beant
woord volgens de nationale wet die de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
voor de door bet motorrijtuig veroor
zaakte schade beheerst"; 

Overwegende dat, luidens bet te de
zen toepasselijke artikel 1 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, onder be
nadeelde personen wordt verstaan : 
"zij die schade hebben geleden welke 
grond oplevert voor de toepassing van 
deze wet, alsmede hun rechtverkrij
genden"; 

· Overwegende dat bet openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn, 
wanneer bet krachtens bet eigen recht 
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dat het bezit op grond van artikel 98, 
§ 2, van de organieke wet van 8 juli 
1976 betre:ffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn de kos
ten van de maatschappelijke dienst
verlening verhaalt op "degenen die 
aansprakelijk zijn voor de verwon
ding of ziekte die het verstrekken van 
de hulpverlening noodzakelijk heeft 
gemaakt", geen benadeelde is in de zin 
van voormeld artikel 1; dat de wet dit 
eigen recht aan de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn enkel 
toekent ten laste van degenen die 
"aansprakelijk'' zijn; dat derhalve het 
openbaar centrum voor maatschappe
lijk welzijn geen enkele rechtsvorde
ring tegen de verzekeraar kan gron
den op dat recht; 

Dat, bijgevolg, het arrest van 24 de
cember 1991, nu het de "burgerlijke 
rechtsvordering" van verweerder te
gen eiseres gegrond verklaart en te
gen haar veroordelingen uitspreekt die 
verweerder ten goede komen, de in het 
middel aangegeven wetsbepalingen 
schendt; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 
is; 

Overwegende, enerzijds, dat de ver
nietiging van de op de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerder te
gen eiseres gewezen beslissing van 24 
december 1991 de vernietiging tot ge
volg heeft van de op 9 maart 1995 op 
diezelfde burgerlijke rechtsvordering 
gewezen beslissing, die het gevolg is 
van eerstgenoemde beslissing; 

Overwegende, anderzijds, dat eise
res niet aantoont welk belang zij er
bij zou kunnen hebben dat het arrest 
bindend zou worden verklaard voor 
haar verzekerde Georges Winandy, 
daar de niet-ontvankelijkheid van de 
door verweerder tegen haar ingestelde 
rechtsvordering geen invloed heeft op 
de uitvoering van de overeenkomst tot 
dekking van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van Georges Winandy 
inzake motorrijtuigen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 

overige gedeelte van het middel, ver
nietigt de bestreden arresten van 24 
december 1991 en 9 maart 1995, in zo
verre daarbij uitspraak wordt gedaan 
over de burgerlijke rechtsvordering 
van verweerder tegen eiseres; ver
werpt de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; beveelt dat 
van het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde arresten; laat de kos
ten van de betekening van de 
voorziening aan Georges Winandy ten 
laste van eiseres en verwijst verweer
der in de overige kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

14 oktober 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en De Bruyn. 

Nr. 430 

2e KAMER -11 oktober 1995 

BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
BEWIJSKRACHT- BEGRIP. 

Naar recht faalt het middel afgeleid uit mis
kenning van de bewijskracht van de ak
ten, wanneer het aan het bestreden ar
rest ofvonnis niet verwijt te beslissen dat 
het proces-verbaal een precisering of een 
verklaring bevat die er niet in staat of 
geen precisering bevat die er wel in staat, 
maar aan die beslissing verwijt die door 
de verbalisant gegeven precisering als 
waar aan te nemen (1). (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

(1) Zie Cass., 12 dec. 1994, A.R. nr. S.94.0067.F 
(A.C., 1994, nr. 550). 
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(DUESBERG) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0530.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 maart 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hofvermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser een conclusie heeft 
neergelegd voor het gerecht in hoger 
beroep; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat eiser het bestre
den vonnis niet bekritiseert in zoverre 
het beslist dat de "pro justitia van 30 
november 1993 een precisering, een 
verklaring bevat die er niet in staat of 
geen precisering bevat die er wel in 
staat, maar in zoverre het de door de 
verbalisant gegeven precisering als 
waar aanneemt; 

Dat die grief geen schending van de 
bewijskracht van de akten inhoudt; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel, nu het opkomt tegen de 
feitelijke beoordeling van de gege
vens van de zaak door de appel
rechters, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser voor het gerecht in 
hoger beroep de bezwaren uit het mid
del heeft aangevoerd betre:ffende zo
genaamde schendingen van het recht 
van verdediging; 

Dat die bezwaren niet voor de eer~ 
ste maal kunnen worden aangevoerd 
voor het Hof; dat het middel niet ont
vankelijk is; 

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

11 oktober 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. M. Ho
ven, Luik. 
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2e KAMER - 11 oktober 1995 

1 o STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID- MAATREGELEN- JEUGD
BESCHERMING- MAATREGELEN VAN BEWA
RlNG, BEHOEDING OF OPVOEDING- MOTIVE
RING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE.- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACClJNZEN INBEGREPEN) - JEUGD
BESCHERMING- MAATREGELEN VAN BEWA
RING, BEHOEDING OF OPVOEDING. 

3° JEUGDBESCHERMING- MAATREGE
LEN VAN BEW ARING, BEHOEDING OF OPVOE
DING- MOTIVERING. 

4 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BELANG - STRAFVORDERING - JEUGD
BESCHERMING- MAATREGELEN VAN BEWA
RING, BEHOEDING OF OPVOEDING - VER
SCHILLENDE, ALS MISDRIJF OMSCHREVEN 
FElTEN- EEN ENKELE MAATREGEL- MID
DEL DAT SLECHTS OP BEPAALDE FElTEN BE
TREKKING HEEFT- MAATREGEL NAAR RECHT 
VERANTWOORD DOOR EEN ANDER FElT- ONT
VANKELIJKHEID. 

1°, 2° en 3° De bijzondere motiverings
plicht, bedoeld in art. 195, tweede lid, Sv., 
geldt voor de veroordelende vonnissen en 
niet voor de beslissingen van de jeugd
rechtbanken waarbij maatregelen van be
waring, behoeding of opvoeding worden 
bevolen ter bescherming van de minder
jarige. (Art. 195, tweede lid, Sv.; art. 37 
Jeugdbeschermingswet.) 

4° Wanneer t.a.v. een minder}arige een en
kele maatregel van bewaring, behoeding 
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of opvoeding werd bevolen wegens ver
schillende als misdrijf omschreven fei
ten, is niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, de vordering tot cassatie van de 
beslissing op de strafvordering, wan
neer die vordering gegrond is op een mid
del dat slechts betrekking heeft op som
mige van die feiten, terwijl de bevolen 
maatregel naar recht verantwoord blijft 
door een ander als misdr.ijf omschreven 
feit (1). (Artt. 411 en 414 Sv.; art. 37 
J eugdbeschermingswet.) 

(S .. T. ECHTPAAR S ... , LANDSBOND DER CHRISTE
LIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0943.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1995 gewezen 
door de jeugdkamer van het Hof van 
Beroep te Luik; 

I. In zoverre de voorziening van C ... 
S ... gericht is tegen de beslissing op de 
strafVordering : 

Over het eerste middel; 
Overwegende dat artikel 195, 

tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordering betreffende de veroorde
lende vonnissen niet van toepassing is 
op de beslissingen van de jeugd
rechtbanken waarbij maatregelen van 
bewaring, behoeding of opvoeding be
volen worden ter bescherming van de 
minderjarige; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over de middelen : schending, res

pectievelijk, van artikel 149 van de 
Grondwet en artikel 416 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat de jeugdkamer 
van het hofvan beroep de telastleg- . 
gingen van r het toebrengen van ver
wondingen of slagen aan Olivier Saive, 
met de omstandigheid dat de slagen of 
verwondingen een ziekte of een ar
beidsongeschiktheid van het slachtof
fer ten gevolge hebben en 2· het ver-

(1) Cass., 22 feb. 1978 (A.C., 1978, 741). 

voeren of dragen van een verboden 
wapen, bewezen verklaart; 

Overwegende dat de middelen geen 
betrekking hebben op de tweede te
lastlegging en dat de door het hof van 
beroep bevolen maatregelen naar recht 
verantwoord blijven door de bewe
zen verklaarde feiten, die in voor
noemde telastlegging zijn opgenomen; 

Dat de middelen niet tot cassatie 
kunnen leiden en derhalve niet ont
vankelijk zijn; 

En overwegende dat de substan
tii:\le 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 voorzieningen van 
de eisers C ... en M.C. S ... gericht zijn 
tegen het burgerrechtelijk gedeelte van 
het arrest; 

Overwegende dat de eisers afstand 
doen van hun voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening van de 
eisers, in zoverre zij gericht is tegen 
het burgerrechtelijk gedeelte van het 
arrest; verwerpt de voorziening van C. 
S ... voor het overige; veroordeelt ie
dere eiser in de kosten. 

11 oktober 1995 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal. 

Nr. 432 

VERENIGDE KAMERS - 12 oktober 1995 

1° RAAD VAN STATE- BEVOEGDHEID
BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN AD
MINISTRATIEVE HANDELING- ONTEIGENING 
TEN ALGEMENEN NUTTE. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ONTEIGENINGSBESLIDT - BE-
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ROEP TOT NIETIGVERKLARING- BEVOEGD
HEID VAN DE RAAD VAN STATE- GRENZEN. 

1 o en 2° Wanneer ten gevolge van een be
sluit tot onteigening ten algemenen nutte, 
bij de vrederechter een vordering tot in
bezitneming van de te onteigenen goede
ren aanhangig wordt gemaakt, is de 
Raad van State niet bevoegd om uit
spraak te doen over de beroepen tot nie
tigverklaring die de eigenaar van de goe
deren tegen het onteigeningsbesluit heeft 
ingesteld (1). (Artt. 16 en 144 Gw.; artt. 
3, 7 en 16 Onteigeningswet.) 

(CIMENTS DE HACCOURT N.V 
T. WAALS GEWEST, INTRADEL C.V:) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0479.F) 

RET HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1994 door de 
Raad van State gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 144, 145, 159, 142 
van de op 17 februari 1994 gecoordineerde 
Grondwet (oude artikelen 92, 97, 107 en 
107ter, § 2, van de Grondwet), 14, 28 van 
de wetten op de Raad van State gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 12 januari 
1973, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 van de wet van 26 
juli 1962 betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte, 6, 13 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den ondertekend te Rome en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, 1 van de bij
zondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2, 19, 23 en 24 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest heeft vast
gesteld "dat de beroepen strekken tot ver
nietiging van administratieve handelin
gen betreffende onteigening ten algemenen 
nutte van percelen waarvan verzoekster ei
genaar is; dat zij wegens hun samenhang 
dienen te worden gevoegd; dat de Raad van 
State, in zijn arrest nr. 37.038 van 17 mei 
1991, dat de bij het verzoekschrift 44-076/ 
III-12.072 ingestelde vordering tot schor
sing van de tenuitvoerlegging van de be-

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. in Bull. 
en Pas., 1995, I, 432. 

streden handeling verwerpt, de door het 
Waals Gewest opgeworpen exceptie van on
bevoegdheid heeft afgewezen, dat voor
noemd arrest hierop was gegrond dat de 
onteigenaar de vrederechter te dien tijde 
niet had geadieerd zodat de Raad van State 
uitspraak kon doen over het door de eige
naar van de onteigende goederen inge
stelde beroep tot vernietiging, het bestre
den arrest evenwel oordeelt dat de CV 
'Association intercommunale de traite
ment des dechets de la region liegeoise
Intradel' op 22 november 1991 een vorde
ring tot inbezitneming van de te onteigenen 
goederen bij de vrederechter van het kan
ton Vise aanhangig heeft gemaakt; dat het 
vonnis van 13 december 1991 vaststelt dat 
de litigieuze onteigening wettig is en uit
spraak doet over de provisionele vergoe
dingen", en vervolgens beslist "dat uit het 
voorgaande volgt dat de Raad van State ai
leen al doordat de zaak voor de gewone 
rechter werd gebracht, niet meer bevoegd 
is om inzake onteigening uitspraak te doen 
over de beroepen van de benadeelde eige
naar; dat die beroepen niet kunnen wor
den aangenomen", op grand dat "het 
Arbitragehofin zijn arrest 75/93 van 27 ok
tober 1993 voor recht heeft gezegd dat: 'de 
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet 
worden geschonden door de artikelen 3, 6, 
7, 8 en 16, tweede lid, van de wet van 26 
juli 1962 betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake ont
eigeningen ten algemenen nutte, noch door 
de artikelen 14 en 17 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State, doordat de 
belanghebbende derden de nietigverkla
ring van een onteigeningsbesluit kunnen 
vorderen bij de Raad van State, terwijl de 
onteigende de onwettigheid van het be
sluit aileen maar bij exceptie mag opwer
pen nadat de gerechtelijke procedure tot 
onteigening is ingesteld, en doordat boven
dien, als de vordering van de derde met 
succes wordt bekroond, de onteigende op 
zijn beurt in herziening of in hager be
roep de vaststelling van de onwettigheid 
van de onteigening zal kunnen verkrij
gen, terwijl hij die niet kan verkrijgen bij 
de Raad van State"', 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 144 van 
de op 17 februari 1994 gecoordineerde 
Grondwet (oud artikel 92 van de Grand
wet) bepaalt dat geschillen over burger
Iijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegd
heid van de rechtbanken behoren; artikel 
14 van de op 12 januari 1973 gecoordi
neerde wetten op de Raad van State be
paalt dat de Raad van State uitspraak doet 
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over de beroepen tot nietigverklaring we
gens overtreding van hetzij substantiele, 
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormen, overschrijding of afwending 
van macht, ingesteld tegen de akten en re
glementen van de onderscheiden admini
stratieve overheden of tegen de admini
stratieve beslissingen in betwiste zaken; 
daaruit volgt dat de Raad van State niet 
bevoegd is als de eiser tegen de bestre
den administratieve handeling een rechts
vordering bij de rechtbanken van de rech
terlijke orde kan instellen en indien die 
rechtsvordering hetzelfde werkelijk en 
rechtstreeks voorwerp heeft als de vorde
ring tot nietigverklaring, nu de Raad van 
State niet bevoegd is wanneer de betwiste 
individuele handeling neerkomt op een wei
gering van een administratieve overheid tot 
erkenning of uitvoering van een met het 
subjectief recht van de verzoeker gepaard 
gaande verbintenis; de artikelen 3, 4, 5, 6, 
7, 8 en 16, tweede lid, van de wet van 26 
juli 1962 de onteigende alleen de mogelijk
heid bieden om voor de vrederechter die al
leen door de onteigenaar kan worden ge
adieerd, een exceptie van onwettelijkheid 
op te werpen tegen de administratieve han
deling die de onteigening toestaat, en zulks, 
overeenkomstig artikel 159 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoiirdineerde Grondwet (oud 
artikel 107 van de Grondwet); de vorde
ring tot vernietiging van de administra
tieve akte die de onteigening toestaat niet 
als werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
heeft te doen beslissen over het bestaan en 
de omvang van het eigendomsrecht van de 
onteigende maar een uitspraak uit te lok
ken over de wettigheid van een vernietig
bare administratieve handeling die de be
langen van de onteigende schaadt, ongeacht 
de verwezenlijking ervan; zodat het be
streden arrest heeft vastgesteld dat de 
Raad van State in zijn arrest nr. 37038, op 
de vordering tot schorsing van eiseres te
gen de handeling waarvan de vernieti
ging werd gevraagd, de exceptie van on
bevoegdheid tegen de voorziening van 
eiseres had afgewezen, op grond dat de 
onteigenaar op dat tijdstip de vrederech
ter niet had geadieerd en bijgevolg heeft 
aangenomen dat hij bevoegd was om te oor
delen over de voorziening tot vernietiging 
van eiseres, nu zij voor de rechtbanken van 
de rechterlijke orde geen rechtsvordering 
met hetzelfde werkelijk een rechtstreekse 
voorwerp als de voorziening tot vernieti
ging kon instellen, en vervolgens, niet zon
der schending van de in het middel aan
gewezen grondwettelijke en wettelijke 
bepalingen, kan beslissen dat de Raad van 

State alleen door het aanhangig maken van 
de zaak bij de gewone rechter niet langer 
bevoegd was, nu alleen die omstandig
heid niet van aard is om het werkelijk en 
rechtstreeks voorwerp van de voorziening 
tot vernietiging van eiseres te wijzigen noch 
om haar een rechtsvordering voor de recht
banken van de rechterlijke orde te ver
scha:ffen [schending van de artikelen 144, 
159 van de op 17 februari 1994 gecoiirdi
neerde Grondwet (oude artikelen 92 en 107 
van de Grondwet), 14 van de op 12 januari 
1973 gecoiirdineerde wetten op de Raad van 
State, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 16, tweede lid, van 
de wet van 26 juli 1962]; 

tweede onderdeel, artikel 1 van de bij
zondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof, met toepassing van artikel 
142 van de op 17 februari 1994 gecoiirdi
neerde Grondwet (oud artikel107ter, § 2, 
van de Grondwet), bepaalt dat ''het 
Arbitragehofbij wege van arrest, uitspraak 
doet op de beroepen tot gehele of gedeel
telijke vernietiging van een wet, een de
creet of een in artikel126bis van de Grond
wet bedoelde regel wegens schending van : 
r de regels die door ofkrachtens de Grond
wet zijn vastgesteld voor het bepalen van 
de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, 
de Gemeenschappen en de Gewesten; of 
2" de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grond
wet"; de Raad van State, ingevolge arti
kel 14 van de op 12 januari 1973 gecoiir
dineerde wetten op de Raad van State, 
uitspraak doet over de beroepen tot nie
tigverklaring wegens overtreding van het
zij substantiele, hetzij op stra:ffe van nie
tigheid voorgeschreven vormen, over
schrijding of afwending van macht, 
ingesteld tegen de akten en reglementen 
van de onderscheiden administratieve over
heden of tegen de administratieve beslis
singen in betwiste zaken; zodat het bestre
den arrest, uit de vaststelling dat het 
Arbitragehofin zijn arrest 75/93 van 27 ok
tober 1993 voor recht had gezegd dat : "De 
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet · 
worden geschonden door de artikelen 3, 6, 
7, 8 en 16, tweede lid, van de wet van 26 
juli 1962 betre:ffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake ont
eigeningen ten algemenen nutte, noch door 
de artikelen 14 en 17 van de gecoiirdineerde 
wetten op de Raad van State doordat de be
langhebbende derden de nietigverklaring 
van een onteigeningsbesluit kunnen vor
deren bij de Raad van State, terwijl de ont
eigende de onwettigheid van het besluit al
leen maar bij exceptie mag opwerpen nadat 
de gerechtelijke procedure tot onteige
ning is ingesteld, en doordat bovendien, als 
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de vordering van de derde met succes wordt 
bekroond, de onteigende op zijn beurt in 
herziening of in hoger beroep de vaststel
ling van de onwettigheid van de onteige
ning zal kunnen verkrijgen, terwijl hij die 
niet kan verkrijgen bij de Raad van State", 
niet zonder schending van de in het mid
del aangewezen bepalingen kon beslissen 
"dat uit het voorgaande volgt dat de Raad 
van State alleen door het aanhangig rna
ken van de zaak bij de gewone rechter
niet meer bevoegd is om inzake onteige
ning uitspraak te doen over de 
voorzieningen van de benadeelde eige
naar", nu het Arbitragehof niet bevoegd is 
om uitspraak te doen over de bevoegd
heid van de Raad van State, zoals die volgt 
uit artikel14 van de op 12 januari 1973 ge
coiirdineerde wetten [schending van de ar
tikelen 142 van de op 17 februari 1994 ge
coiirdineerde Grondwet (oud artikel 107ter, 
§ 2, van de Grondwet), 1 van de bijzon
dere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof en 14 van de op 12 januari 
1973 gecoiirdineerde wetten op de Raad van 
State]; 

derde onderdeel, artikel6.1 van het Ver
drag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden een ie
der het recht verleent op een rechterlijke 
instantie, wat impliceert dat men toegang 
tot een rechtbank moet krijgen, te weten 
het recht om de zaak bij een bevoegde 
rechtbank aanhangig te maken, terwijl ar
tikel 13 van hetzelfde verdrag bepaalt dat 
eenieder recht heeft op daadwerkelijke 
rechtshulp voor een nationale instantie; de 
door eiseres ingestelde vordering tot nie
tigverklaring tegen het besluit dat de ont
eigening toestaat, een geschil over burger
lijke rechten uitmaakt in de zin van artikel 
6.1 van voornoemd verdrag; zodat het be
streden arrest, door te beslissen dat de 
Raad van State niet Ianger bevoegd was om 
over de voorziening van de benadeelde ei
genaar uitspraak te doen, alleen omdat de 
gewone rechter (door de onteigenende 
macht) geadieerd was, eiseres de enige toe
gang tot een rechterlijke instantie ont
neemt waarover zij beschikte en haar elk 
daadwerkelijk beroep ontzegt; het bijge
volg de artikelen 6.1 en 13 vanhet Ver
drag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden 
schendt; 

uierde onderdeel, het bestreden arrest, 
door vast te stellen dat de Raad van State 
in zijn arrest nr. 37.038 de door de Waalse 
Raad opgeworpen exceptie van onbevoegd
heid afwijst en dat dit arrest op de om
standigheid was gegrond dat de onteige-

naar de vrederechter te dien tijde niet had 
geadieerd, zodat de Raad van State uit
spraak kon doen over het door de eige
naar van de onteigende goederen inge
stelde beroep tot vernietiging, aan het 
arrest nr. 37.038 van 17 mei 1991 een be
perkende draagwijdte geeft die het niet 
heeft; laatstgenoemd arrest inderdaad ai
leen zegt dat "de Raad van State, naar luid 
van artikel 14 van de gecoiirdineerde wet
ten van 12 januari 1973, bevoegd is om uit
spraak te doen over de wettigheid van een 
akte die een zodanig belang schendt, zo
lang men zich niet tot de vrederechter 
wendt"; het arrest nr. 37.038, door een der
gelijke reden geenszins uitsluit dat de Raad 
van State bevoegd blijft als de vrederech
ter geadieerd is, in tegenstelling tot het
geen dat arrest volgens de volgende be
woordingen van het bestreden arrest zou 
beslissen "waardoor de Raad van State kon 
(. .. )"; het bestreden arrest bijgevolg de be
wijskracht van het arrest nr. 37038 van 17 
mei 1991 miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), het bestreden arrest boven
dien, door uitspraak te doen over een 
bevoegdheidsgeschil dat aan de Raad van 
State is onttrokken, omdat de raad daar
over reeds in zijn arrest nr. 37.038 in de
zelfde zaak en tussen dezelfde partijen uit
spraak heeft gedaan, het onttrekkings
beginsel miskent en bijgevolg de in het 
middel aangewezen bepalingen van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt en inzonder
heid de artikelen 2 en 19 van dat wetboek; 
het aldus eveneens het gezag van gewijsde 
van dat arrest nr. 37.038 van 17 mei 1991 
miskent (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen van het Gerech
telijk Wetboek, met uitzondering van ar
tikel 19 van dat wetboek); 

uijfde onderdeel, eisenis in haar laatste 
memorie in hoofdzaak (p. 5) betoogde, ener
zijds, dat het Arbitragehof in zijn arrest 
75/93 van 27 oktober 1993 aileen uitspraak 
had gedaan met inachtneming van de be
ginselen van gelijkheid en non-discriminatie 
zonder dat die beslissingen de Raad van 
State kunnen binden met betrekking tot de 
eigen bevoegdheid van de raad en, ander
zijds, dat het werkelijk voorwerp van de 
door haar ingestelde rechtspleging tot ver
nietiging vanzelfsprekend niet was gewij
zigd aileen door het feit dat de onteige
nende overheid een gerechtelijke procedure 
heeft ingesteld; artikel 28 van de gecoiir
dineerde wetten op de Raad van State be
paalt dat "elk arrest met redenen is om
kleed" en dit artikel overeenkomstig artikel 
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149 van de op 17 februari 1994 gecoiirdi
neerde Grondwet (oud artikel 97 van de 
Grondwet) moet worden gelezen; zodat het 
bestreden arrest dat beslist dat de Raad 
van State niet langer bevoegd is om in
zake onteigening uitspraak te doen over de 
voorzieningen van de benadeelde eige
naar alleen omdat de gewone rechter is ge
adieerd, enkel op grond dat het arrest nr. 
7 5/93 van het Arbitragehof had beslist dat 
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet 
worden geschonden door de omstandig
heid dat "de belanghebbende derden de nie
tigverklaring van een onteigeningsbesluit 
kunnen vorderen bij de Raad van State, 
terwijl de onteigende de onwettigheid van 
het besluit alleen maar bij exceptie mag op
werpen nadat de gerechtelijke procedure tot 
onteigening is ingesteld" niet antwoordt op 
de door eiseres in haar laatste memorie op
geworpen bezwaren en dus niet regelma
tig met redenen is omkleed; het bijgevolg 
artikel 28 van de op 12 januari 1973 ge
coiirdineerde wetten op de Raad van State 
en 149 van de op 12 januari 1973 gecoiir
dineerde Grondwet (oud artikel97 van de 
Grondwet) schendt : 

Wat betreft het eerste onderdeel: 

Overwegende dat uit de artikelen 3, 
7 en 16 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte blijkt 
dat de wetgever, op grond van de in de 
artikelen 16 en 144 van de Grand
wet vastgestelde principes bij de ten
uitvoerlegging van het onteigenings
besluit, alleen de rechtbanken van de 
rechterlijke orde heeft willen belas
ten met de toetsing van de wettig
heid van de onteigening; 

Overwegende dat de Raad van State 
te dezen vaststelt dat bij de vrede
rechter een vordering tot inbezitne
ming van de te onteigenen goederen 
aanhangig was; 

Dat de Raad van State naar recht 
beslist dat hij niet bevoegd is om in
zake onteigening uitspraak te doen 
over de door de benadeelde eigenaar 
ingestelde beroepen tot nietigverkla
ring; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de Raad van State 
geenszins naar het arrest nr. 75/93 van 
27 oktober 1993 van het Arbitrage
hofverwijst om daaruit afte leiden dat 
hij niet meer bevoegd is om, inzake 
onteigening, op de beroepen van de be
nadeelde eigenaar uitspraak te doen 
op grond van het enkele feit dat de 
vrederechter is geadieerd, maar uit
sluitend om te vermelden dat de door 
hem aangenomen oplossing niet strij
dig is met de oude artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet; dat de raad uit de 
vaststelling dat de onteigenende over
heid zich tot de vrederechter heeft ge
wend, afieidt dat hij ter zake niet lan
ger bevoegd is; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat betreft het derde onderdeel : 
Overwegende dat de voornoemde 

wet van 26 juli 1962 de onteigenende 
overheid ertoe verplicht de betrok
ken eigenaar voor de vrederechter te 
dagvaarden; dat volgens die bepa
ling het aan de eigenaar staat alle ex
cepties naar zijn keuze op te werpen 
en hem is toegestaan een vordering tot 
herziening in te stellen bij de recht
bank van eerste aanleg waaraan hij 
alle onregelmatigheden van de ontei
gening kan voorleggen die hij meent te 
moeten aanvoeren; dat de onteigende, 
aangezien die vordering overeenkom
stig de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt behandeld, de in dat 
wetboek bepaalde rechtsmiddelen kan 
aanwenden; 

Dat de onbevoegdheid van de Raad 
van State bijgevolg, de eigenaar van 
het te onteigenen goed niet de toe
gang tot een rechterlijke instantie ont
zegt, noch hem ieder daadwerkelijk 
rechtsmiddel ontneemt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat betreft het vierde onderdeel: 
Overwegende dat de Raad van State 

in zijn arrest nr. 37.038 van 17 mei 
1991 inzonderheid overweegt: "dat 
voordat de onteigenende instantie zich 
tot de vrederechter wendt geen bur
gerlijke rechten in de zin van artikel 
92 van de Grondwet op het spel staan, 
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maar aileen het belang dat de eige
naar heeft om een beslissing van de 
openbare overheid te betwisten die een 
waardevermindering van zijn goed tot 
gevolg heeft en die kan afdoen aan zijn 
mogelijkheden om het te gebruiken.; 
dat de Raad van State, naar luid van 
artikel14 van de gecoordineerde wet
ten van 12 januari 1973, bevoegd is 
om uitspraak te doen over de wettig
heid van een akte die zodanig belang 
schendt, zolang men zich niet tot de 
vrederechter wendt"; 

Dat de Raad van State in het be
streden arrest erop wijst dat "de Raad 
van State in zijn arrest nr. 37.038 van 
17 mei 1991, dat de vordering tot 
schorsing van de bestreden akte af
wijst, de door het Waalse Gewest op
geworpen exceptie van onbevoegd
heid verwerpt; dat voornoemd arrest 
gegrond was op de omstandigheid dat 
de onteigenaar zich op dat tijdstip niet 
tot de vrederechter had gewend, waar
door de Raad van State uitspraak kon 
doen over de vordering tot vernieti
ging van de eigenaar van de te ontei
genen goederen"; dat het bestreden ar
rest door die vaststellingen het arrest 
nr. 37.038 van 17 mei 1991 van de 
Raad van State niet uitlegt op een 
wijze die met zijn bewoordingen on
verenigbaar is; dat het bijgevolg de be
wijskracht van die akte niet miskent; 

Overwegende dat de andere in dat 
onderdeel uiteengezette grieven uit
gaan van de onderstelling dat het be
streden arrest de bewijskracht van het 
vorig arrest nr. 37.038 schendt, zo
dat de verwerping van de grief inzake 
de bewijskracht van die akte leidt tot 
verwerping van de andere grieven; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat betreft het vijfde onderdeel : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede onderdeel blijkt dat de 
Raad van State niet uit het arrest nr. 
75/93 van 27 oktober 1993 van het 
Arbitragehof afleidt dat het ter zake 
niet langer bevoegd is, maar wel uit de 

vaststelling dat de onteigenende over
heid zich tot de vrederechter heeft ge
wend; 

Dat het bestreden arrest, door erop 
te wijzen dat de Raad van State in zijn 
vorig arrest van 17 mei 1991 de door 
het Waalse Gewest opgeworpen ex
ceptie van onbevoegdheid heeft ver
worpen, impliciet verwijst naar de des
betreffende overwegingen in zijn arrest 
van 17 mei 1991; 

Dat de Raad van State, door vast te 
stellen dat de raad wegens het adie
ren van de gewone rechter niet meer 
bevoegd was en door te verwijzen naar 
zijn arrest van 17 mei 1991, de in het 
middel bedoelde conclusie beant
woordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

12 oktober 1995 - Verenigde kamers -
Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzit
ter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Si
mont en Gerard. 

Nr. 433 

1 e KAMER - 12 oktober 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- ROE
RENDE VOORHEFFING- TERUGBETALING
MORATOIRE INTERESTEN. 

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- ROE
RENDE VOORHEFFING- TERUGBETALING. 

1 o en 2° Wanneer de roerende voorheffing op 
dividenden aan niet-verblijfhouders on
verschuldigd werd betaald, vermag de 
rechter niet, op grand van artikel 308 
W.I.B. (1964), de Belgische Staat ertoe te 
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veroordelen op het aan de belasting
schuldige terug te geven bedrag 
moratoriuminterest te betalen vanaf de 
maand volgend op de betaling van de on
verschuldigde voorheffing. (Art. 308 
W.I.B., thans art. 418 W.I.B. 1992.) (1) 

(BELGISCHE STAAT- MIN V. FINANCIEN 
T. G.T.E. SYLVANIA N.V) 

ARREST 

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

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

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt: schending van arti
kel308 WIB, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de terugbetaling van de litigieuze som niet 
onder de toepassing valt van de uitzonde
ringsgevallen van artikel 309, WlB; dat be
doeld artikel309, 2° inderdaad de toeken
ning van moratoriuminteresten uitsluit bij 
de terugbetaling van overschotten van voor
heffingen (en voorafbetalingen), maar en
kel indien de terugbetaling geschiedt ten 
voordele van de betrokken belastingplich
tige terwijl het in casu evenwel gaat om 
een ~chuldenaar van voorheffingen die ge
noodzaakt wordt inhoudingen te doen 
waarvan later blijkt dat ze niet beantwoor
den aan een wettelijke verplichting in zij
nen hoofde; 

dat de terugbetaling, niet aan de belas
tingplichtige, maar aan de belasting
schuldige van door deze laatste onver~chul
digd betaalde voorheffing dan ook met de 
door voorvermeld artikel309, 2° bedoelde 
terugbetaling van een overschot van voor
heffing uitmaakt; 

dat de terugbetaling dan ook noodzake
lijkerwijze en bij wege van eliminatie on
der toepassing valt.van artikel 308, WIB, 
dat de regel inhoudt waarop artikel 309 de 
uitzondering vormt; 

dat de term 'belastingen" in de aanhef 
van artikel 308, WIB inderdaad niet kan 
worden begrepen in de enge technische
fiscale zin zoals gedefinieerd in artikel 1 
van het wetboek, doch wel in bredere zin 
die, zoals blijkt uit artikel 2 van het wet-

(1) Cass., 29 okt. 1987, A.R. nr. F 810 F (A. C., 
1987-88, nr. 127). 

hoek, ook de voorheffingen omvat voor zo
ver ze niet door de uitzonderingsregel van 
artikel 309 uitgesloten worden; 

dat zulks vooreerst volgt uit de struc
tuur van het wetboek en de plaats die de 
onderafdeling "moratoriuminteresten" er!n 
inneemt; dat ook nog op andere plaatsen m 
het WIB de term 'belastingen" niet een
duidig gebruikt worden in de enge beteke
nis, die de voorheffing uitsluit; 

dat het beperken van de term 'belastin
gen" in de aanhef van artikel 308, WIB tot 
het begrip "belastingen" in de enge zin 
trouwens tot de vaststelling leidt dat in dat 
geval artikel309, WlB niet geschreven had 
dienen te worden, omdat in die hypothese 
de tekst van artikel 308 op zichzelf de toe
kenning van moratoriuminteresten op de 
terugbetaling van om het even welke voor
heffing zou uitsluiten; 

dat het trouwens niet op gaat om de fi
naliteit van wetteksten te miskennen, die 
tot enig doel hebben een gerechtvaardigd en 
verantwoord evenwicht tot stand te bren
gen tussen de belangen van de belasting
betaler en deze van de belastinginnende 
overheid, op grond van een louter formeel
technische interpretatie ervan; dat nu de 
terugbetaling van de door de Schatkist ver
schuldigde sommen belastingen betref
fen, moratoriuminteresten verschuldigd wa
ren bij de terugbetaling ervan, 

terwijl de roerende voorheffing noch in 
hoofde van de schuldenaar van de roe
rende inkomsten noch in hoofde van de ge
nieter van die inkomsten het kader (lees : 
karakter) van belasting heeft ofkan ver
krijgen, ( ... ) 

in hoofde van de schuldenaar van de roe
rende inkomsten is de roerende voorhef
fing geen belasting aangezien de inkom
stenbelasting een heffing door de overheid 
is op al dan niet periodieke opbrengsten 
van het vermogen en van de bedrijvig
heid van de belastingplichtige; 

in casu heeft de schuldenaar van de roe
rende inkomsten, NV G.T.E. Sylvania, een 
(bruto) dividend toegekend aan de aan
deelhouders als vergoeding voor het kapi
taal dat zij ter beschikking hebben ge
steld. Zonder de bepalingen van de 
artikelen 164 en volgende, WIB zou dat 
(bruto) dividend volledig aan de rechtheb
benden zijn uitbetaald. Krachtens artikel 
165 WlB moeten de in artikel 164 bedoelde 
per~onen evenw.el voor rekening _van de .ge
nieters van de mkomsten, een mhoudmg 
aan de bron doen op de belastbare roe
rende inkomsten die zij uitkeren en die zij 
aan de fiscus moeten doorstorten (artikel 
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112 van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het WIB); 

de roerende voorheffing is dus slechts een 
voorschot op de belasting op de inkom
sten die de genieter krijgt als vergoeding 
voor het kapitaal dat hij ter beschikking 
heeft gesteld; 

de terugbetaling van roerende voorhef
fing aan de schuldenaar van roerende in
komsten kan dan ook geen aanleiding ge
ven tot toekenning van moratorium
interesten in de zin van artikel 308, WIB : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over de voorziening van 
verweerster tegen de beslissing van de 
directeur van de belastingen in zo
verre haar moratoriuminterest vanaf 
de maand volgend op de betaling van 
de voorhe:ffing werd ontzegd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : 1. dat verweerster, een Belgische 
vennootschap, op 15 september 1988 
aan haar Amerikaanse aandeelhou
der een brutodividend uitkeerde 
waarop zij 15 pet. roerende voorhef
fing inhield; 2. dat ingevolge de in
werkingtreding met retroactieve wer
king op 3 augustus 1989 van het 
aanvullend Protocol tot wijziging en 
aanvulling van de Overeenkomst tus
sen Belgie en de Verenigde Staten tot 
het vermijden van dubbele belasting 
inzake belastingen naar het inkomen, 
gebleken is dat verweerster te veel be
lastingen had betaald; dat het be
zwaarschrift van verweerster voor de 
hoofdsom werd ingewilligd maar niet 
voor de gevorderde rente; 

Overwegende dat, ingevolge de te 
dezen toepasselijke tekst van artikel 
308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), moratorium
interest verschuldigd is bij terugbe
taling van belastingen; 

Dat de roerende voorheffing, in de 
regel, geen belasting is, maar een wijze 
van inning van de over alle inkom
sten verschuldigde gezamenlijke be
lasting waarmede die voorhe:ffing dient 
te worden verrekend; dat de roerende 
voorhe:ffing die door de schuldenaar 
van de roerende inkomsten wordt in-

gehouden en betaald, geen belasting is 
in de zin van het genoemde artikel 
308; 

Dat de omstandigheid dat het be
drag van de roerende voorhe:ffing, die 
aan de bron wordt ingehouden, ge
heel of gedeeltelijk gelijk is aan het be
drag dat de genieter van de inkom
sten als niet-verblijfhouder uiteindelijk 
moet betalen, hieraan niets afdoet; 

Overwegende dat wanneer de roe
rende voorhe:ffing op dividenden aan 
niet-verblijfhouders onverschuldigd 
werd betaald, de rechter niet vermag, 
op grond van artikel 308 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), de Belgische Staat te veroor
delen tot betaling van moratorium
interest aan de belastingschuldige, dit 
vanaf de maand volgend op de beta
ling van de voorhe:ffing; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt moratoriuminterest te be
talen in uitvoering van het voren
vermeld artikel 308 vanaf 1 oktober 
1988; 

Dat het aldus de in het onderdeel 
aangewezen wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het tweede onder
dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

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

12 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Hinnekens en Huyghe (Brussel). 
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CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZA
KEN- BELANG- BESTREDEN BESLISSING
BESLISSING DIE BERUST OP TWEE ZELFSTAN
DIGE GRONDEN - NIET BEKRITISEERDE 
GROND- :MID DEL DAT OPKOMT TEGEN DE AN
DERE GROND- ONTV ANKELIJKHEID. 

Wanneer de bestreden beslissing op twee 
zelfstandige gronden berust en een er
van door de eiser in cassatie niet wordt 
bekritiseerd, is het middel niet ontvan
kelijk vermits het niet tot cassatie kan lei
den (1). 

(1) Zie Cass., 5 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 
161); 15 april1982 (ibid., nr. 478); 18 mei 1984, 
A.R. nr. 4217 (ibid., 1983-84, nr. 531); 13 dec. 
1984, AR. nrs. 6927-7047 (ibid., 1984-85, nr. 235); 
13 feb. 1992, A.R. nr. 9241 (ibid., 1991-92, nr. 
306). Zie B. MAEs, Cassatiemiddelen naar Bel
gisch recht, Mys en Breesch, 1993, nr. 392 e.v.; F. 
RIGAUX, La nature du controle de la Cour de cas
sation, Bruylant, 1966, nr. 97 e.v.; M. VAN 
QVICKENBORNE, Feit en recht, Swinnen, 1987, 143; 
J. BoRE:, La cassation en matiere civile, Sirey 1980, 
nr. 2681 e.v. 

De appelrechter heeft de toepassing van de des
tijds geldende artikelen 766 e.v. B.W. afgewe
zen op grond dat de ongelijke behandeling van de 
erfopvolging van natuurlijke en wettige kinde
ren zowel onder het discriminatieverbod van ar
tikel14 juncto artikel 8.1 E.V.R.M. valt, als strij
dig is met de artikelen 6 en 6bis Gw. (1831). 

De in de voorziening voorgedragen middelen 
komen enkel op tegen het arrest in zoverre het 
oordeelt dat de vermelde artikelen van het Bur
gerlijk Wetboek strijdig zijn met het E.V.R.M., en 
voeren geen schending aan van de artt. 6 en 6bis 
Gw. 

Zoals o.m. uit de vermelde arresten kan wor
den afgeleid zijn cassatiemiddelen die een ofmeer 
redenen van de bestreden beslissing aanvech
ten niet ontvankelijk wanneer de eiser niet op
komt tegen een andere reden die "de beslissing 
naar recht verantwoordt"; volgens het arrest van 
17 juni 1955 (A C., 1955, 857) moet de onverlet 
gelateri grond op zichzelf het dispositief van het 
bestreden vonnis "rechtvaardigen", terwijl de sa
menvatting van het arrest van 5 april 1957 (A. C., 
1957, 661) spreekt van een beweegreden die het 
dispositief wettelijk moet "rechtvaardigen". 

Deze bewoordingen lijken te.impliceren dat het 
Hof ook in burgerlijke zaken ambtshalve de wet
tigheid van de beslissing kan toetsen. Echter, an
ders dan in strafzaken heeft het de wettigheid 
van de beslissing maar te controleren in de mate 
van de aangevoerde onwettigheid. In burger-

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

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0387.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 mei 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste en het tweede mid
del samen: 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de artikelen 6 (oud) en 6bis 
(oud) van de Grondwet tot gevolg heb
ben dat de artikelen 766 (oud) en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek niet 
kunnen worden toegepast op de nala
tenschap van Julien Reynheere; 

Dat de appelrechter aldus een zelf
standige en door eiser niet bekriti
seerde grond van zijn beslissing geeft; 

Dat de middelen niet tot cassatie 
kunnen leiden, mitsdien niet ontvan
kelijk zijn; 

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

12 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggeuer : de h. Wauters, 
verslaggever - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal 
- Aduocaat : mr. De Bruyn. 

lijke zaken wordt de wettigheid van de redenen 
waarop een beslissing berust door het Hof niet on
derzocht, zo die redenen niet worden aangevoch
ten door een ontvankelijk cassatiemiddel. 

Met de thans gebruikte formulering geeft het 
Hof dan ook te kennen dat het in burgerlijke za
ken niet bevoegd is om ambtshalve de wettig
heid te onderzoeken van de zelfstandige reden die 
de eiser in het cassatieberoep niet bekritiseert (B. 
MAEs, o.c., nr:. 397, blz. 343 in fine; zie J. BoRE, 
o.c., nr. 2689). Zelfs indien het om een flagrante 
onwettigheid gaat, is het de taak van de par
tijen die op te werpen. 
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18 KAMER- 13 oktober 1995 

1 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJSLAST- BEOORDELINGSVRIJHEID -BE
WIJSLAST- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- OORZAKELIJK 
VERBAND. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- ALLER
LEI- OORZAKELIJK VERBAND - BEWIJSLAST. 

1 o en 2° De gelaedeerde die schadevergoe
ding vordert moet bewijzen dat er tus
sen de {out en de schade, zoals ze zich 
concreet heeft voorgedaan, een oorzake
lijk verband bestaat (1). (Art. 1315 B.W.) 

(ROSE, NASSEAUX T. FIAT FINANCE N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0433.F) 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1315, 
1382, 1383, 1991, 1992 van het Burger
lijk Wetboek, 870 en 1042 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben beslist 
dat de eisers een fout hebben begaan waar
voor zij jegens verweerster aansprakelijk 
zijn en nate hebben vastgesteld dat: "de 
netto-opbrengst van de verkoop van het ge
hypothekeerd onroerend goed 4. 772.357 
frank bedroeg; dit bedrag als volgt werd 
verdeeld,: aan de Bank Brussel-Lambert in 
totaal3.790.441 frank, en aan (verweerster) 
het saldo, namelijk 981.916 frank; een to
taal bedrag van ten minste 1.882. 768 frank 
aan de Bank Brussel-Lambert werd toe
gekend krachtens de eerste twee hypothe
caire inschrijvingen die, op 17 januari 1973 
en 17 januari 1974, ten voordele van die 
Bank werden genomen", de eisers veroor
deelt om aan verweerster het bedrag van 
1.882. 768 frank te betalen, op grond dat : 
"(verweerster) aantoont dat, indien zij de 

(1) Zie Cass., 21juni 1990,A.R. =· 8575 (A.C., 
1989-90, nr. 614). 

werkelijke hypothecaire toestand van het 
onroerend goed had gekend, zij andere wet
telijke middelen had kunnen aanwenden, 
hetzij om de haar door haar schuldenaars 
aangeboden waarborg aan te vullen, het
zij om zich, op een andere wijze, tegen hun 
onvermogen te wapenen; zij niet stellig 
dient aan te tonen dat de maatregelen die 
zij destijds had kunnen nemen haar een ge
lijkwaardige positie hadden kunnen ver
zekeren als die welke haar blijkbaar werd 
gewaarborgd door de hypotheek die in de li
tigieuze leningsakte te haren voordele was 
gevestigd; (verweerster) door de fout (van 
de eisers) elke kans heeft verloren om te 
worden betaald zoals dat het geval zou zijn 
geweest indien zij inderdaad een hypothe
caire inschrijving in derde rang had ge
had ( ... );de eerste rechter derhalve ten on
rechte de vordering heeft verworpen op 
grond 'dat niet is aangetoond dat de 
beroepsfout van (de eisers) (verweerster) 
heeft benadeeld"', 

terwijl, ... 

derde onderdeel, de gelaedeerde moet be
wijzen dat er tussen de fout en de schade, 
zoals ze zich concreet heeft voorgedaan, een 
oorzakelijk verband bestaat; te dezen, nu 
het arrest de schade die verweerster had 
geleden door het verlies van elke kans om 
als hypothecaire schuldeiser in derde rang 
te worden betaald op 1.882.768 frank had 
begroot, verweerster diende te bewijzen dat 
de maatregelen die zij had kunnen ne
men om haar waarborg aan te vullen of 
zich tegen het onvermogen van haar schul
denaars te wapenen, haar een gelijkwaar
dige positie zouden hebben verzekerd als 
die welke zij zou hebben gehad indien zij 
inderdaad hypothecaire schuldeiser in 
derde rang was geweest, dat wil zeggen te 
bewijzen dat zij door die maatregelen ef
fectief een aanvullend bedrag van 1.882. 768 
frank had kunnen ontvangen; daaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat ver
weerster niet moet aantonen dat de maat
regelen die zij had kunnen nemen om haar 
waarborg aan te vullen of zich tegen het on
vermogen van haar schuldenaars te wa
penen, haar inderdaad in een gelijkwaar
dige toestand hadden geplaatst als die 
welke door een hypotheek in derde rang is 
gewaarborgd, schending ihhoudt van de ar
tikelen 114 7 tot 1151, 1315, 1382, 1383, 
1991, 1992 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek val
gens welke de gelaedeerde moet bewijzen 
dat er tussen de fout en de schade, zoals ze 
zich concreet heeft voorgedaan, een oorza
kelijk verband bestaat; 
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Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerster 
aantoonde dat, indien zij de werke
lijke hypothecaire toestand van het on
roerend goed had gekend, zij andere 
wettelijke middelen had kunnen aan
wenden, hetzij om de haar door haar 
schuldenaars aangeboden waarborg 
aan te vullen, hetzij om zich, op een 
andere wijze, tegen hun onvermogen 
te wapenen, de eisers veroordeelt om 
aan verweerster het bedrag te beta
len dat zij tot vergoeding van haar 
schade had gevorderd en overeenstemt 
met het bedrag dat zij zou hebben ont
vangen indien zij inderdaad een hy
pothecaire inschrijving in derde rang 
had gehad; 

Dat het hof van beroep, door te be
slissen "dat (verweerster) niet stellig 
dient aan te tonen dat de maatrege
len die zij destijds had kunnen ne
men haar een gelijkwaardige positie 
hadden kunnen verzekeren als die 
haar blijkbaar werd gewaarborgd door 
de hypotheek die in de litigieuze 
leningsakte te haren voordele was ge
vestigd", de regel heeft miskend val
gens welke de gelaedeerde moet be
wijzen dat er tussen de fout en de 
schade, zoals ze zich concreet heeft 
voorgedaan, een oorzakelijk verband 
bestaat; dat het bijgevolg zijn beslis
sing niet naar recht heeft verantwoord; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen van het middel die 
tot geen ruimere cassatie kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zoverre dit het principaal 
beroep ontvankelijk verklaart en dit 
het beroepen vonnis bevestigt in zo
verre het beslist dat de eisers een 
beroepsfout hebben begaan; 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. 

13 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, procureur-generaal 
-Advocaten: mrs. Nelissen Grade en De
lahaye. 

Nrs. 436 - 436bis 

3e KAMER - 16 oktober 1995 

1° ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP, BESTAAN, 
BEWIJS - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP, BESTAAN, 
BEWIJS- BESTAAN- PLOTSELINGE GEBEUR
TENIS - KREET. 

3° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP, BE
STAAN, BEWIJS- BESTAAN- PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS- GEWOON OPSTAAN VAN EEN 
STOEL. 

1 o Een arbeidsongeval vereist onder meer 
het bestaan van een plotselinge gebeur
tenis die letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en 
9 Arbeidsongevallenwet.) 

2° De kreet die een arbeider-metselaar 
slaakt op het ogenblik dat hij een sta
pel tegels aanneemt, kan in de regel geen 
plotselinge gebeurtenis zijn waardoor let
sel kan ontstaan, in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet (2). (Art. 9 Arbeids
ongevallenwet.) (Eerste zaak.) 

3° Gewoon opstaan van een stoel kan geen 
plotselinge gebeurtenis zijn, in de zin van 

(1) Cass., 19 feb. 1990, A.R. nr. 8721, en 26 feb. 
1990, A.R. nr. 6969 (A. C., 1989-90, nrs. 369 en 
390, redenen); 4 feb. 1991, A.R. nr. 7309 (ibid., 
1990-91, nr. 296). 

(2) De kreet die een arbeider-metselaar slaakt 
op het ogenblik dat hij een stapel tegels aan
neemt, is in de regel geen gebeurtenis waar
door letsel ontstaat, maar is een gevolg van dat 
letsel. (Zie Cass., 8 maart 1993, A.R. nr. 9620, 
A. C., 1993, nr. 132). Wel anders zou het zijn als 
de bestreden beslissing vaststelde dat door die 
kreet bv. de stembanden werden beschadigd. 
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de Arbeidsongevallenwet (3). (Art. 9 
Arbeidsongevallenwet.) (Tweede zaak.) 

(Eerste zaak) 

(A.G. 1824 N.V. T. TARTAR) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. S.94.0150.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1994 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 7, 9 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, 780, 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 97 van de Grondwet zo
als die van kracht was v66r de coordina
tie van 17 februari 1994 en, voor zoveel 
nodig, van artikel149 van de aldus gecoiir
dineerde Grondwet, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
uit het onderzoek van het Fonds voor Ar
beidsongevallen blijkt dat verweerder hielp 
bij het lossen van cementen tegels en daar
bij met zijn collega's een ketting vorrnde en 
dat hij bij dat werk zijn rug heeft bezeerd 
door met de tegels een draaibeweging te 
maken, en erop heeft gewezen dat de on
dervraagde getuigen hebben verklaard "dat 
(verweerder) op een bepaald ogenblik heeft 
gegild en zich had bezeerd bij het maken 
van een draaibeweging met de tegels", en 
"d!it (':'~rwee~der) mij, op een bepaald ogen
blik biJ het emde van de dag, zegde dat hij 
zijn rug had bezeerd bij het dragen van de 
tegels", en vervolgens beslist dat verweer
der werd getroffen door een arbeidsonge-

(3) Er mag niet uit het oog worden verloren dat 
de materie een arbeidsongeval en niet een ge
woon ongeval betreft, zodat een simpele hande
ling of een gewone beweging (uit het dagelijkse 
leven), al zou daaruit letsel kunnen ontstaan niet 
voldoende is. Gaat die handeling ofbewegin'g ge
paard met buitengewone omstandigheden dan 
zou zij echter wel een plotselinge gebeurtenis'kun
nen uitmaken, in de zin van de Arbeids
ongevallenwet. Zie Cass., 25 sept. 1989, A.R. nr. 
6660 (A. C., 1989-90, nr. 56); 7 jan. 1991, A.R. nr. 
7259 (ibid., 1990-91, nr. 228); M. BoLLAND "Ine
dits d'accidents du travail : la notion d'evtm~ment 
soudain", J.L.M.B., 1993, blz. 196 en 197· P. DE
NIS, Droit de la securite sociale, I, Brussei 1993 
nr. 11, inz. blz. 166; H. ScHAMP, lnleiden'de be~ 
palingen, in Arbeidsongevallen, Kluwer, I Com
mentaar, Hoofdstuk 1, Mdeling 2, nrs. 1820 en 
1360. 

val op grond dat "het Hofvan Cassatie pre
ciseert (26 mei 1967, Pas., 1967, I, 1138) dat 
het arbeidsongeval wordt erkend ... 'welke 
ook de gewone prestaties van de werkne
mer zijn of de gewone omstandigheden 
waaronder het werk wordt verricht'; dat de 
gebruikelijke en norrnale uitvoering van de 
dagtaak die plotselinge gebeurtenis kan uit
maken, op voorwaarde dat in die uitoefe
ning een element kan worden gevonden dat 
het letsel heeft kunnen veroorzaken' (Cass. 
20 oktober 1986, J.T.T. 504); (. .. ) dat het hof 
in dit geval oordeelt dat de gil van de ge
troff~?e, toen hij d_e stapel tegels aannam, 
de biJ de wet vere1ste plotselinge gebeur
tenis uitmaakt, nu het niet betwiste let
sel door het aannemen van de tegels is ver
oorzaakt ... dat (verweerder) te dezen 
aan.toont dat zich een plotselinge gebeur
tems heeft voorgedaan, dat die zich tij
dens het werk heeft voorgedaan en dat er 
onbetwistbaar een letsel is geweest", 

terwijl, eerste onderdeel, het uitoefenen 
van de gebruikelijke en normale dagtaak 
een plotselinge gebeurtenis kan uitma
ken, op voorwaarde dat in die uitoefening 
een element kan worden gevonden dat het 
let~el heeft kun~en veroorzaken; de plot
selinge gebeurtems onderscheiden moet zijn 
van !:!-et letsel dat, ho~wel het zich tegelij
kertiJd met de plotsehnge gebeurtenis kan 
voordoen, niet meer is dan het gevolg van 
de inwerking van die gebeurtenis op het or
ganisme van de werknemer. verweerders 
"gil" toen hij de stapel tegels aannam, 
slechts een gevolg van het letsel is en geen 
gebeurtenis die dat letsel heeft kunnen ver
oorzaken; het arrest bijgevolg, niet zon
der miskenning van het wettelijk begrip 
"plotselinge gebeurtenis", kon beslissen dat 
"de gil van de getroffene toen hij de sta
pel tegels aannam, de bij de wet vereiste 
plotselinge gebeurtenis uitmaakt" (scherr
ding van de artikelen 7 en 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971); 

tweede onderdeel, het arrest niet zon
der tegenstrijdigheid, enerzijds, kon be
slissen dat "de gil" van de getroffene toen 
hij de stapel tegels aannam, de bij de wet 
vereiste plotselinge gebeurtenis uitmaakte 
wat impliceert dat die gil het letsel had kun~ 
nen veroorzaken en, anderzijds, vaststel
len dat het letsel door het aannemen van de 
tegels werd veroorzaakt; het arrest bijge
volg niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van de artikelen 780 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek 97 van 
de Grondwet zoals die van kracht ~as v66r 
de coordinatie van 17 februari 1994 en voor 
zoveel nodig, van artikel149 van de ~ldus 
gecoordineerde Grondwet); 
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derde onderdeel, eiseres in haar aanvul
lende conclusie aanvoerde dat "steeds werd 
beweerd en nooit ontkend dat (verweer
der) deel uitmaakte van een ketting, waar
bij een ieder van zijn buurman een sta
pel tegels kreeg en die op zijn beurt 
doorgaf; ... dat het werk van (verweerder) 
niet afweek van de gewone inspanningen 
die voor zijn werk zijn vereist"; het ar
rest niet betwist dat verweerders werk, 
toen hij zijn rug bezeerde, tot de gebrui
kelijke en normale uitoefening van zijn dag
taak behoorde; nu aldus vaststaat dat ver
weerder in het kader van zijn werk 
gewoonlijk cementen tegels loste en daar
bij met zijn collega's een ketting vormde, 
het aannemen van een stapel tegels moet 
worden aangezien als een normale en ge
bruikelijke werkzaamheid die op zichzelf 
geen plotselinge gebeurtenis kan uitma
ken; het arrest, bijgevolg, in zoverre het al
dus moet worden uitgelegd dat het be
sli.st dat het aannemen van die tegels de 
bijzondere gebeurtenis uitmaakt die het let
sel heeft veroorzaakt, het wettelijk be
grip "plotselinge gebeurtenis" miskent en 
bijgevolg het begrip "arbeidsongeval" 
(schending van de artikelen 7 en 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971) : 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Overwegende dat een arbeidsonge

val onder meer het bestaan vereist van 
een plotselinge gebeurtenis die een let
sel veroorzaakt; 

Overwegende dat l}kt arrest vast
stelt dat verweerder, een arbeider, 
metselaar, een gil slaakte toen hij zijn 
rug bezeerde bij het lossen van ce
menten tegels; 

Dat het arrest oordeelt "dat de gil 
van (verweerder) toen (hij) de stapel 
tegels aannam, de bij de wet vereiste 
plotselinge gebeurtenis uitmaakt, nu 
het niet betwiste letsel door het aan
nemen van de tegels is veroorzaakt"; 

Dat het arrest zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het tweede 
en derde onderdeel te moeten onder
zoeken die tot geen ruimere vernieti
ging kunnen leiden, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de gegrondheid 

van het hoger beroep ten aanzien van 
eiseres; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

16 oktober 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Si
mont. 

(Tweede zaak) 

(AXA BELGIUM T. MEERT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0151.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1994 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, 

doordat het arrest beslist dat te dezen de 
plotselinge gebeurtenis tijdens de beroeps
werkzaamheid genoegzaam is aangetoond 
en voor recht zegt dat het ongeval van 17 
maart 1992 een arbeidsongeval is in de zin 
van de wet, op grond" ... dat de bediende 
kloeg 'over hevige pijn in de rug en in de 
rechterbil bij het opstaan van een stoel toen 
zijn vervanger aanklopte'; ... dat (eiseres) 
op 2 mei 1992, na onderzoek van de ge
tro:lfene en van zijn medisch dossier, wei
gerde het ongeval als een arbeidsongeval in 
aanmerking te nemen; dater volgens (haar) 
in dit geval geen sprake is van een plot
selinge gebeurtenis die het letsel heeft ver
oorzaakt; dat het pas in oktober 1992 over
gelegde getuigschrift, dat stelt dat de 
rugpijn door het sluiten van het hek van de 
parking is veroorzaakt, volledig in strijd is 
met de oorspronkelijke verklaringen van de 
getro:lfene; ... dat de door (eiseres) tegen de 
verklaringen van de heer Meert in aan
merking genomen tegenstrijdigheden niet 
duidelijk blijken; dat de pijn die bij het op
staan van een stoel is opgedoken - hoe
wel dat lachwekkend kan lijken - echt 
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lijkt; dat zijn vervanger dadelijk opmerkte 
dat 'zijn college geblokkeerd was"', 

terwijl, volgens artikel 7 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, voor de 
toepassing van deze wet als arbeidsonge
val wordt aangezien elk ongeval dat een 
werknemer tijdens en door het feit van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
overkomt en dat een letsel veroorzaakt; val
gens artikel 9 van dezelfde wet, wanneer de 
getroffene of zijn rechthebbenden bene
vens het bestaan van een letsel, een plot
selinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, 
behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door 
een ongeval te zijn veroorzaakt; de gebrui
kelijke en normale uitvoering van de dag
taak die plotselinge gebeurtenis kan uit
maken, op voorwaarde dat in die 
uitoefening een element kan worden ge
vonden dat het letsel heeft kunnen veroor
zaken; dat niet wordt vereist dat dit ele
ment zich onderscheidt van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, zonder dat dit 
element evenwel een handeling uit het da
gelijkse leven of een onbetekenende ofba
nale beweging mogen zijn die, in se of door 
de aanwezigheid van bijzondere elemen
ten, geen bijzondere inspanning vergen; het 
gewone opstaan van een stoel, zonder enige 
bijzondere omstandigheid, bijgevolg geen 
plotselinge gebeurtenis kan uitmaken in de 
zin van de Arbeidsongevallenwet; zodat de 
bodemrechter niet naar recht tot het be
staan van een arbeidsongeval heeft kun
nen beslissen, door als plotselinge gebeur
tenis, waardoor het letsel moest worden 
geacht door een ongeval te zijn veroor
zaakt, het gewone feit van op te staan van 
een stoel aan te nemen (schending van de 
in limine van het cassatiemiddel opgewor
pen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat een arbeidsonge
val onder meer het bestaan vereist van 
een plotselinge gebeurtenis die een let
sel veroorzaakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder kloeg "over he
vige pijn in de rug en in de rechter
bil bij het opstaan van een stoel toen 
zijn vervanger aanklopte ... "; 

Overwegende dat het arbeidshof al
leen op grond van die vaststelling niet 
naar recht heeft kunnen beslissen dat 
verweerder getroffen werd door een ar
beidsongeval in de zin van de artike
len 7 en 9 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971; 

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 vemietigde arrest; ge
let op artikel 68 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april1971, ver
oordeelt eiseres in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Ber
gen. 

16 oktober 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Nelissen Grade. 

Nr. 437 

2e KAMER - 17 oktober 1995 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ- ALGEMEEN- BEOORDELING VAN DE 
GEESTESTOESTAND - STRAFRECHTER -
ONBEKW AAMVERKLARING UITGESPROKEN 
DOOR EEN BURGERLIJKE RECHTER- AUTO
NOMIE VAN DE STRAFRECHTER 

De omstandigheid dat een beklaagde door 
de burgerlijke rechter met toepassing van 
art. 489 B. W. onbekwaam werd ver
klaard, doet geen afbreuk aan de vrije be
oordeling door de strafrechter van de 
geestestoestand van die beklaagde (1). 
(Artt. 1 en 7 Wet Bescherming Maat
schappij; art. 489 B.W.) 

(S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1011.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1995 door 

(1) Zie: Cass., 2juni 1992,A.R. nr. 6649 (A.C., 
1991-92, nr. 518). 
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het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Francisca 
Smet: 

Over de grieven : 

Overwegende dat de appelrechters, 
met hervorming van het beroepen von
nis, om de redenen die het bestreden 
arrest vermeldt, oordelen dat eiseres 
op het ogenblik van het plegen van het 
wanbedrijf niet in staat van krank
zinnigheid verkeerde, maar wel in 
deze staat verkeert op het ogenblik 
van hun uitspraak; 

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, en bij ontstente
nis van conclusie van het openbaar mi
nisterie, de burgerlijke partij of de 
beklaagde, zijn beslissing regelmatig 
motiveert en naar recht verantwoordt 
door te oordelen dat het aan de be
klaagde ten laste gelegde feit bewe
zen is en dat de beklaagde ofwel schul
dig is, ofwel op het ogenblik van het 
plegen van de feiten en op het ogen
blik van zijn uitspraak verkeert, het
zij in staat van krankzinnigheid, het
zij in een ernstige staat van 
geestesstoornis of van zwakzinnig
heid die hem ongeschikt maakt tot het 
controleren van zijn daden; 

Dat de rechter niet verplicht is zijn 
beslissing te laten steunen op aile hem 
regelmatig overgelegde gegevens waar
over de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren, noch de beklaagde 
vooraf moet verwittigen op welke van 
de gegevens hij zijn beslissing even
tueel zal laten steunen; 

Dat de omstandigheid dat eiseres, 
beklaagde, met toepassing van arti
kel 489 van het Burgerlijk Wetboek na 
de haar ten laste gelegde feiten onbe
kwaam werd verklaard, geen afbreu~ 

doet aan de vrije beoordeling door de 
strafrechter van de geestestoestand 
van eiseres; 

Overwegi:mde voor het overige dat 
de grieven, in zoverre ze opkomen te
gen de beoordeling van de geestestoe
stand van eiseres door de appelrech
ters en het Hof zouden verplichten tot 
een onderzoek van die toestand, waar
voor het niet bevoegd is, niet ontvan
kelijk zijn; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den 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; 

II. Op de voorziening van Maria 
Smet : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van ei
seres, in hoedanigheid van voogdes 
van haar onbekwaam verklaarde zus
ter Francisca Smet, werd betekend 
aan verweerder en aan het openbaar 
ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie, in zoverre ze na
mens M ... S ... , in hoedanigheid van 
voogdes van haar onbekwaam ver
klaarde zuster F ... S ... werd ingediend 
zonder de ambtelijke tussenkomst van 
een advocaat bij het Hofvan Cassa
tie, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt de eiseressen in de kos
ten. 

17 oktober 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. 0. 
Vanlerberghe, Veurne. 
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Nr. 438 

2" KAMER - 17 oktober 1995 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
NIEUW MIDDEL- BEGRIP. 

Nieuw is het middel dat is afgeleid uit mis
kenning van het gezag van het rechter
lijk gewijsde van een tussenarrest en dat 
niet voor de grondrechter werd aange
voerd. 

(SCHILDMANS M. E.A. T. SANCHEZ MUNOZ J. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0449.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1994 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over het tweede middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest van 13 

september 1990 aan eiseres, die een 
vergoeding wegens bedrijfsverlies vor
dert, een vergoeding van 1 frank pro
visioneel, onder voorbehoud, toekent in 
afwachting dat eiseres het daadwer
kelijke bewijs levert van een causaal 
verband tussen het geleden bedrijfs
verlies en het overlijden van haar al
gemeen directeur; 

Dat het thans bestreden arrest oor
deelt dat eiseres nog steeds in gebreke 
blijft het bewijs te leveren van het cau
saal verband, en het meergevorderde 
afwijst; 

Dat het onderdeel aanvoert dat de 
eerstgenoemde beslissing het bestaan 
van schade veroorzaakt door de ver
weten fout veronderstelt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat na het arrest van 13 sep
tember 1990, enerzijds, de verweer
ders in hun conclusies hebben aange
voerd dat de door eiseres voorgehou
den schade onzeker, aleatoir en niet 
bewezen is en dat alleszins ieder cau-

saal verband met het ongeval ont
breekt, anderzijds, eiseres het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van voor
meld arrest niet inriep noch aanvoerde 
dat toekenning van een provisionele 
vergoeding het bestaan van schade 
veronderstelt; 

Dat het onderdeel niet voor het eerst 
voor het Hof kan worden aangevoerd; 

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

17 oktober 1995 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, eer
ste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 439 

2e KAMER- 17 oktober 1995 

1 o STRAFVORDERING- VERVAL VAN DE 
STRAFVORDERING- OVERLIJDEN VAN DEVER
OORDEELDEVOORALEERHETVEROORDELEND 
VONNIS OF ARREST IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
IS GEGAAN- GEVOLG. 

2o CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VER
DACHTE - CASSATIEBEROEP VAN DE BE
KLAAGDE- OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE 
TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - GE
VOLG. 

1 o Het overlijden van de beklaagde dat zich 
heeft voorgedaan vooraleer het veroorde
lend arrest in kracht van gewijsde is ge
gaan, brengt het verval van de strafuor
dering mee (1). (Art. 20 V.T.Sv.) 

(1) Cass., 3 nov. 1952 CA.C., 1953, 131); "Over 
de Rechtsstaat", plecht. openingsrede van proc.
gen. Dumon, v66r het Hof, van 3 sept. 1979, in 
A. C., 1979-80, nr. 12, biz. 28. 
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2° Zonder voorwerp is het cassatieberoep 
van een beklaagde die overlijdt vooral
eer het Hof van cassatie over het bestre
den arrest uitspraak heeft gedaan (2). 

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

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1155.N) 

RET ROF;- Gelet op de beschik
king van 4 oktober 1995 van de eer
ste voorzitter van het Rof; 

Gelet op het bestreden arrest, op 26 
januari 1994 door het Militair Ge
rechtshof te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Rof van 
16 mei 1995; 

Gelet op het verzoekschrift van de 
procurimr-generaal bij het Rof van 
Cassatie; 

Overwegende dat uit een uittrek
sel van de registers van de burger
lijke stand van de gemeente Knokke
Reist blijkt dat eiser op 8 februari 
1995 te Knokke-Reist is overleden; 

Overwegende dat het overlijden van 
eiser dat zich heeft voorgedaan voor
aleer het bestreden arrest in kracht 
van gewijsde is gegaan, met toepas
sing van artikel 20 Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek van Strafvorde
ring het verval van de strafvordering 
meebrengt; 

Dat het arrest van het Rof derhalve 
over een zonder voorwerp geworden 
cassatieberoep uitspraak heeft ge
daan; 

Om die redenen, trekt het arrest 
van het Rof van 16 mei 1995 in; stelt 
vast dat het bestreden arrest zonder 
uitwerking zal blijven; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaak.t 
op de kant van het arrest van het Rof 
en van het bestreden arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

(2) Zie noot 1. 

17 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 440 

2e KAMER- 18 oktober 1995 

1° VERKIEZINGEN - WETGEVENDE VER
KIEZINGEN- BETWISTING OVER DE GELDIG
HEID- HOF VAN CASSATIE NIET BEVOEGD. 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
-ALLERLEI- WETGEVENDE VERKIEZINGEN 
- BETWISTING OVER DE GELDIGHEID. 

1 o en 2° Het Hof van Cassatie is niet be
voegd om uitspraak te doen over een ver
zoek betreffende de geldigheid van wet
gevende verkiezingen (1). (Art. 48 Gw.; 
art. 231 Kieswetboek.) 

(NOLS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. E.95.0003.F) 

RET ROF; - Gelet op het op 8 sep
tember 1995 ter griffie van het Rofin
gekomen verzoekschrift; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter waarbij de zaak toege
wezen wordt aan de tweede kamer van 
het Rof; 

Overwegende dat, luidens artikel 48 
van de Grondwet, elke Kamer de ge
loofsbrieven van haar leden onder
zoekt en de geschillen beslecht die 
hieromtrent rijzen; dat artikel231 van 
het Kieswetboek bepaalt dat aileen de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en de Senaat, zowel wat hun leden als 
wat de opvolgers betreft, uitspraak 
doen over de geldigheid van de kies
verrichtingen; 

(1) J. VELD, Droit public, Brussel, Bruylant, I, 
1986, 528, nr. 350. 
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Dat het Hof derhalve niet bevoegd is 
om uitspraak te doen over het ver
zoek; 

Dat het niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek 
af; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. E. Libert, Brussel. 

Nr. 441 

2e KAMER- 18 oktober 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- BE
GRIP. 

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJKDODEN
GEBREKAAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG 
-BEGRIP. 

so SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN -ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJKDODEN
BESLISSING WAARBIJ ALLEEN DE AAN DE BE
KLAAGDE VERWETEN FOUTEN NIET IN AAN
MERKING GENOMEN WORDEN- VRIJSPRAAK 
- GEENVASTSTELLINGDAT ANDERE FOUTEN 
ONTBREKEN. 

1 o en 2° Wanneer een beklaagde vervolgd is 
wegens het onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen, dient de rech
ter onder meer te onderzoeken waarin het 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
heeft bestaan waardoor de slagen of ver
wondingen werden veroorzaakt; daar
bij dient hi} in aanmerking te nemen alle 
fouten die dat gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg kunnen opleveren, in 
voorkomend geval, ook alle overtredin
gen van het Wegverkeersreglement, on
geacht of die overtredingen mede afzon-

derlijk ten laste werden gelegd ofniet (1). 
(Artt. 418 en 420 Sw.; artt. 1S82 en 1S8S 
B.W.) 

so De rechter die uitdrukkelijk beslist dat 
alleen aan de beklaagde verweten fou
ten geen gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg zijn waardoor de verwondin
gen of de dood van het slachtoffer zijn 
veroorzaakt, hoeft, om de beklaagde van 
rechtsvervolging te ontslaan, niet uit
drukkelijk vast te stellen dat laatstge
noemde geen andere fout in oorzakelijk 
verband met die verwondingen of dat 
overlijden heeft begaan (2). (Artt. 418 en 
419 Sw.) 

(FERME DARDENNE E.A. T. GODFRINE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0S90.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 februari 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Nijvel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 
1S82, 1S8S van het Burgerlijk Wetboek, 
17.2.2" van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer en 
149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt 
dat het litigieuze ongeval zich had voorge
daan "op het kruispunt van RW 240 en de 
Happeaustraat op bet ogenblik dat (eise
res sub 2) links afsloeg om die straat in te 
rijden en (verweerder) haar aan het inha
len was" en dat het inhalen links ge
schiedde; dat het beslist dat bet bewijs niet 
was geleverd dat verweerder artikel 16.S, 
tweede lid, van bet koninklijk besluit van 
1 december 1975 had overtreden; dat bet 
bestreden vonnis daarna beslist dat de te
lastlegging van onopzettelijk toebrengen 
van slagen en verwondingen niet bewe
zen is ten aanzien van verweerder, en hem 
van dat feit vrijspreekt en dat de recht
bank zich niet bevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de burgerlijke rechtsvor
dering van de eiseressen, 

(1) Cass., 17 mei 1994, A.R. nr. P.93.1526.N 
(A. C., 1994, nr. 244). 

(2) Cass., 18 aug. 1970 (A.C., 1970, 1041). 
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terwijl bij vervolging van een beklaagde 
wegens onopzettelijk toebrengen van sla
gen ofverwondingen de rechter dient nate 
gaan waarin het gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg bestaat dat de slagen en 
verwondingen ten gevolge heeft gehad; dat 
hij daartoe rekening dient te houden met 
alle fouten die als een gebrek aan voor
zichtigheid ofvoorzorg kunnen worden aan
gemerkt, en, in voorkomend geval, met aile 
overtredingen van het Wegverkeersregle
ment, ongeacht of zij hem al dan niet af
zonderlijk ten laste zijn gelegd; uit de vast
stellingen zelfvan het bestreden vonnis te 
dezen volgt dat het litigieuze ongeval zich 
heeft voorgedaan "op het kruispunt van RW 
240 en de Happeaustraat op het ogenblik 
dat (eiseres sub 2) links afsloeg om die 
straat in te rijden en (verweerder) haar aan 
het inhalen was" en dat verweerder haar 
links heeft ingehaald; artikel 17 .2.2' van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 
de gevallen bepaalt waarin het verboden is 
een voertuig met meer dan twee wielen 
links in te halen op een kruispunt; de 
feitenrechter diende na te gaan of verweer
der het door eiseres sub 2 bestuurde voer
tuig wel mocht inhalen op de plaats en het 
ogenblik van het inhaalmaneuver, en ofhij, 
door dat maneuver, bovenvermelde bepa
ling van het Wegverkeersreglement niet 
overtreden had of niet gehandeld had in 
strijd met de algemene plicht tot voorzich
tigheid, en ofhij derhalve geen fout had be
gaan die kon worden beschouwd als het ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg dat de 
slagen en verwondingen ten gevolge heeft 
gehad; het bestreden vonnis bijgevolg, nu 
het de telastlegging van onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondingen niet 
bewezen verklaart op de enkele grond dat 
"het bewijs niet ( ... ) is geleverd dat (ver
weerder) artikel16.3, tweede lid, van het 
Wegverkeersreglement had overtreden", de 
beslissing waarbij verweerder vrijgespro
ken wordt van het onopzettelijk toebren
gen van slagen en verwondingen niet naar 
recht verantwoordt; het derhalve even
min de beslissing waarbij de rechtbank zich 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de burgerlijke rechtsvordering van de 
eiseressen naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat bet middel niet 
aangeeft op welk verweer bet bestre
den vonnis niet zou geantwoord heb
ben en evenmin in welk opzicht bet 
vonnis artikel17.2.2' van bet Weg
verkeersreglement zou geschonden 
hebben; 

Dat, in zoverre, het middel niet ont
vankelijk is bij gemis aan nauwkeu
righeid; 

Overwegende voor het overige dat, 
ook al dient de rechter bij wie vervol
gingen zijn ingesteld wegens doden of 
onopzettelijke slagen of verwondin
gen, te onderzoeken waarin bet ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
heeft bestaan, en ook al moet hij bier-. 
toe in aanmerking nemen alle fou
ten die een gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg kunnen opleveren, en, 
in voorkomend geval, ook alle over
tredingen van bet Wegverkeersregle
ment, ongeacht of die overtredingen 
mede afzonderlijk ten laste worden ge
legd of niet, hij dan nog niet, wan
neer hij aileen de aan beklaagde ver
weten fouten niet aanmerkt als een 
gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg waardoor de verwondingen of de 
dood van bet slachtoffer zijn veroor
zaakt, verplicht is, ten einde beklaagde 
van rechtsvervolging te ontslaan, uit
drukkelijk vast te stellen dat laatst
genoemde geen andere fout in oorza
kelijk verband met die verwondingen 
of dat overlijden heeft begaan; 

Overwegende dat de eiseressen in 
hun conclusie betoogden dat bet on
geval was veroorzaakt door de over
treding van de artikelen 8.3.1 en 16.3, 
tweede lid, van bet Wegverkeersre
glement door verweerder; 

Overwegende dat de rechtbank, na 
de verklaringen van de bestuurders en 
de getuigen te hebben ontleed, op 
grond van de door de verbalisanten 
verstrekte aanwijzingen en inlichtin
gen, nader heeft aangegeven welke ge
gevens haar hebben doen twijfelen aan 
de schuld van verweerder aan de over
treding van artikel 16.3, tweede lid, 
van bet Wegverkeersreglement, en 
vervolgens, op grond van een feite
lijke beoordeling van de gegevens van 
de zaak, heeft beslist dat de overige, 
bewezen verklaarde misdrijven niet in 
oorzakelijk verband staan met bet on
geval; 

Overwegende dat de rechtbank, nu 
ze alleen de aan verweerder ten laste 
gelegde fouten niet heeft aangemerkt 
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als het gebrek aan voorzichtigheid en 
voorzorg dat ze volgens de eiseres
sen wel waren, haar beslissing waar
bij verweerder vrijgesproken wordt 
van het onopzettelijk toebrengen van 
slagen ofverwondingen naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Gerard en Kirkpatrick. 

Nr. 442 

2e KAMER - 18 oktober 1995 

1° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
STEDEBOUW- VORDERING TOT HERSTEL VAN 
PLAATS IN DE VORIGE STAAT- BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER- GRENZEN. 

2° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT- BETALING VAN EEN MEER
WAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN 
PLAATS IN DE VORIGE STAAT- BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER- GRENZEN. 

1 o en 2° Het behoort tot de bevoegdheid van 
de Rechterlijke Macht om, bij misdrij
ven inzake stedebouw, de vordering van 
het college van burgemeester en schepe
nen tot herstel van de plaats in de vo
rige staat op haar wettigheid te toetsen en 
te onderzoeken of ze op machts
overschrijding of machtsafwending be
rust, maar het staat niet aan de rechter 
de opportuniteit van die vordering te be
oordelen (1). (Art. 65, § 1, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw.) 

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

(BOUDAIN T. GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0414.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1995 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel, in zo

verre, enerzijds, het opkomt tegen de 
beslissingen van verweerster, ander
zijds, het onderzoek ervan het na
gaan vereist van feitelijke gegevens 
waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat, 
krachtens artikel 65, § 1, van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, de rechtbank, be
nevens de straf, op vordering van de 
gemachtigde ambtenaar of van het col
lege van burgemeester en schepenen 
doch met hun gezamenlijk akkoord in 
de sub b en c bedoelde gevallen, be
veelt : a) ofWel de plaats in de vorige 
staat te herstellen; b) ofWel bouwwer
ken of aanpassingswerken uit te voe
ren; c) ofWel een geldsom te betalen, 
gelijk aan de meerwaarde die het goed 
door het misdrijf heeft verkregen; 

Overwegende dat het tot de be
voegdheid van de Rechterlijke Macht 
behoort om de vordering van het col
lege van burgemeester en schepenen 
op haar interne en externe wettig
heid te toetsen en te onderzoeken of ze 
conform de wet is dan wel op machts
overschrijding of machtsafWending be
rust; dat het evenwel niet aan de rech
ter staat de opportuniteit van 
dergelijke vordering te beoordelen; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat, nu eiser geen bouwvergunning 
heeft gekregen, verweerster ''het recht 
heeft om het herstel van de plaats in 
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de vorige staat te vorderen op grond 
van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw; dat de 
interne en externe wettigheid van 
haar besluit niet kan worden betwist; 
dat zij niet onredelijk is door in strijd 
te zijn met het grondwettelijk gelijk
heidsbeginsel ( ... ); dat zij evenmin in
druist tegen de bepalingen van het Eu
ropese Verdrag voor de rechten van de 
mens, doordat zij in een vergelijk
bare situatie verkerende personen on
gelijk zou behandelen; dat het beko
men van een bouwvergunning de regel 
is; dat (eiser) zelf onderstreept dat 
allen gelijk zijn voor de wet; dat het, 
gelet op het door hem gepleegde mis
drijf, de plicht van de gemeente is het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
te vorderen; dat zij anders eiser in een 
bevoorrechte positie plaatst, wat een 
discriminatie inhoudt ten aanzien van 
de overige bewoners van haar grond
gebied, Belgen of niet-Belgen, die zich 
houden aan de bepalingen van de wet; 
dat uit de bij het dossier gevoegde 
foto's blijkt dat de gemeente wettige 
gronden heeft om de door (eiser) op 
zijn grond geplaatste installaties en de 
daaraan aangebrachte veranderin
gen als strijdig te beschouwen met het 
esthetisch uitzicht van haar grondge
bied; dat de rechtsvordering van de ge
meente te zijnen aanzien niet onder
worpen is aan de voorwaarde dat alle 
mogelijke overtreders en ieder van hen 
gelijktijdig moeten worden vervolgd; 
dat, wat dat betreft, niet kan vooruit
gelopen worden op haar voornemens"; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende hebben beslist dat het in~ 
stellen van de vordering tot herstel 
van de plaats in de vorige staat af
hangt van de aard van het misdrijf 
van eiser en niet van de willekeurige 
beslissing van de persoon die gerech
tigd is het herstel te vorderen, zodat er 
te dezen geen sprake is van rechts
misbruik of van schending van de in 
het middel aangegeven bepalingen; 

Dat het hofvan beroep door die con
sideransen de beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : de h. Echement- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P.J. 
Gillet, Brussel. 

Nr. 443 

ALGEMENE VERGADERING- 19 oktober 1995 

RECHTERLIJKE TUCHT- PLAATSVER
VANGEND RECHTER- GEDRAG- STRAFRECH
TELLJKE VEROORDELING- WAARDIGHEID VAN 
HET AMBT- ONTZETTING UIT HET AMBT. 

De plaatsvervangend rechter die bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest on
der meer is veroordeeld wegens valsheid 
in geschriften, gebruik van valse stuk
ken, oplichting en verduistering van geld
sommen die hij krachtens of uit hoofde 
van zijn notarisambt onder zich had, 
heeft ernstig afbreuk gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt en is mits
dien niet meer waardig deel te nemen aan 
de uitoefening van de Rechterlijke Macht; 
het Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt 
(1). (Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
BATIE T. X ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. D.95.0017.F)) 

RET ROF; -Ret Rofvan Cassa
tie, in openbare en algemene verga-

(1) Cass., 17 nov. 1994, A.R. nr. D.94.0025.N 
(A.C., 1994, nr. 492). 
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dering, samengesteld overeenkom
stig artikel 348, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

"Aan het Hofvan Cassatie, 
De Procureur-generaal bij dit Hof, 
Overwegende dat de heer X ... , ge-

boren op ... te R ... , wonende te F ... , bij 
koninklijk besluit van 28 juni 1962 is 
benoemd tot plaatsvervangend rech
ter in het vredegerecht van het kan
ton Y. .. en dat hij op 13 juli 1962 op de 
vakantiezitting van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te D ... de eed heeft af
gelegd die wordt voorgeschreven bij ar
tikel 2 van het decreet van 20 juli 
1831; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Z ... hem, bij arrest van 25 ja
nuari 1995, heeft veroordeeld tot een 
gevangenisstrafvan zevenjaar en tot 
een geldboete van 2.000 frank of een 
vervangende gevangenisstraf van drie 
maanden wegens valsheid in geschrif
ten, meer bepaald in een notarii:He 
akte, en wegens gebruik van valse 
stukken, verduistering van gelden 
waarvan een gedeelte zich krachtens 
of uit hoofde van zijn notarisambt bij 
hem bevond, oplichting, alsook we
gens het feit dat hij voordeel gehaald 
heeft uit de vereffening van nalaten
schappen of het beheer van hem in 
zijn hoedanigheid van notaris toever
trouwde goederen, en wegens uitgifte 
van een ongedekte cheque; 

Overwegende dat het cassatieberoep 
van X ... tegen dat arrest door het Hof 
is verworpen bij arrest van 7 juni 
1995, dat derhalve het veroordelend 
arrest in kracht van gewijsde is ge
gaan, 

Overwegende dat de heer X ... tekort
gekomen is aan de plichten van zijn 
bediening en door zijn gedrag afbreuk 
heeft gedaan aan de waardigheid van 
zijn ambt, dat hij niet meer waardig is 
om deel te nemen a an de ui toefening 
van de rechterlijke macht; 

Gelet op de artikelen 152, tweede lid 
van de Grondwet, 404, 405, {09, 417 

tot 420, 422 tot 426 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Vordert dat het aan het Hof moge 
behagen om in algemene vergadering, 
rechtdoende in openbare terechtzit
ting na onderzoek in de raadkamer, de 
heer X ... te ontzetten uit zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter in het vre
degerecht van het kanton Y ... en hem 
te veroordelen in de kosten. 

Brussel, 20 juni 1995, 
De Procureur-generaal, 

(get.) J. Velu". 

Gehoord Mr. Geurts die X ... verte
genwoordigt en vraagt dat de zaak in 
raadkamer zou worden behandeld; 

Gehoord het verslag van eerste voor
zitter Stranard; 

Gehoord advocaat-generaal Piret in 
zijn conclusie, waarbij hij het Hofver
zoekt recht te doen op de hierboven 
weergegeven vordering van 20 juni 
1995, strekkende tot ontzetting van 
X ... uit zijn ambt van plaatsvervan
gend rechter in het vredegerecht van 
het kanton Y. .. ; 

Gehoord Mr. Geurts in zijn midde
len; 

Gelet op het arrest, op 25 januari 
1995 door het Hofvan Beroep te Z ... 
gewezen; 

Overwegende dat bij voormeld ar
rest dat in kracht van gewijsde is ge
gaan, X ... werd veroordeeld we gens 
valsheid in geschriften, meer bepaald 
in een notariele akte, en wegens ge
bruik van valse stukken, verduiste
ring van gelden waarvan een gedeelte 
zich krachtens of uit hoofde van zijn 
notarisambt bij hem bevond, oplich
ting, alsook wegens het feit dat hij 
voordeel gehaald heeft uit de vereffe
ning van nalatenschappen of het be
heer van hem in zijn hoedanigheid van 
notaris toevertrouwde goederen, en 
wegens uitgifte van een ongedekte che
que; 

Overwegende dat zowel uit het voor
melde arrest van het hof van beroep 
als uit het onderzoek door het Hof 
blijkt dat X ... door zijn gedrag ern
stig afbreuk heeft gedaan aan de 
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waardigheid van zijn ambt van plaats
vervangend rechter en dat hij der
halve niet meer waardig is deel te ne
men aan de uitoefening van de 
Rechterlijke Macht; 

Om die redenen, rechtdoende op te
genspraak, in openbare terechtzit
ting, na behandeling van de zaak in 
raadkamer; gelet op de artikelen 152, 
tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 
409, 417 tot 420, 422 tot 424 en 426 
van het Gerechtelijk Wetboek, en 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden; ontzet X ... uit 
zijn ambt van plaatsvervangend rech
ter in het vredegerecht van het kan
ton Y ... ; veroordeelt hem in de kos

. ten die op heden nul frank belopen. 

19 oktober 1995 - Algemene vergade
ring - Voorzitter en verslaggever : de h. 
Stranard, eerste voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Geurts, Door
nik. 

Nr. 444 

ALGEMENE VERGADERING- 19 oktober 1995 

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSvER
VANGEND RECHTER- GEDRAG- STRAFRECH
TELIJKE VEROORDELING- WAARDIGHEID vAN 
HET AMBT- ONTZETTING UIT HET AMBT. 

De plaatsvervangend rechter die bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest on
der meer is veroordeeld wegens valsheid 
in geschriften en gebruik van valse stuk
ken, uitgifte van cheques zonder dek
king en verduistering van geldsommen 
die hij krachtens of uit hoofde van zijn 
notarisambt onder zich had, heeft ern
stig afbreuk gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt en is mitsdien niet 
meer waardig deel te nemen aan de uit
oefening van de Rechterlijke Macht; het 

Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt (1). 
(Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SA TIE T. X ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. D.95.0027.F) 

HET HOF; -Ret Hof van Cassa
tie, in openbare en algemene verga
dering, samengesteld overeenkom
stig artikel 348, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

"Aan het Hofvan Cassatie, 
De Procureur-generaal bij dit Hof, 
Aangezien de heer X ... , geboren te 

E ... op ... , wonende te 0 ... , bij konink-
lijk besluit van 12 juni 1981 is be
noemd tot plaatsvervangend rechter in 
het Vredegerecht van het Kanton Y ... , 
en de bij artikel 2 van het decreet van 
20 juli 1831 voorgeschreven eed heeft 
afgelegd; 

Aangezien hij, bij een in kracht van 
gewijsde gegaan arrest van 28 juni 
1995 van de eerste kamer van het Hof 
van Beroep te Z ... , is veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van drie jaar, 
waarvan tweederde met uitstel van 
vijfjaar, en tot een geldboete van 500 
frank of een vervangende gevangenis
strafvan drie maanden, ter zake dat 
hij, als notaris, valsheid in geschrif
ten heeft gepleegd e:p. van die valse 
stukken gebruik heeft gemaakt, dat hij 
het wezen van de akten van zijn ambt 
of de omstandigheden ervan heeft ver
valst, aanzienlijke geldsommen die hij 
uit kracht of uit hoofde van zijn be
diening onder zich had heeft verduis
terd, het zegel van de Deposito- en 
Consignatiekas heeft nagemaakt en 
ervan gebruik heeft gemaakt, tevens 
talrijke bankcheques zonder dekking 
heeft uitgegeven; 

(1) Cass., 19 okt. 1995, AR nr. D.95.0017.F, su
pra, nr. 443. 
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Aangezien uit de aard, de ernst en 
de veelvuldigheid van de aldus be
strafte feiten blijkt dat de Heer X ... 
ernstig zijn ambtsplichten heeft ver
zuimd, afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambten het ver
trouwen van de burgers in het gerecht 
heeft beschaamd; dat hij niet meer 
waardig is deel te nemen aan de uit
oefening van de rechterlijke macht; 

Gelet op de artikelen 152, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420 en 422 tot 426 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in open
bare zitting en na onderzoek in raad
kamer, de heer X ... , uit zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter in het Vre
degerecht van het kanton Y. .. ontzet e:ri 
hem in de kosten veroordeelt. 

Brussel, 17 augustus 1995, 
De Procureur-generaal, 

(get.) J. Velu". 
Gehoord X ... , bijestaan door zijn 

raadsman Mr. Vergauwen, die vraagt 
dat de zaak in raadkamer zal wor
den behandeld; 

Gehoord het verslag van afdelings
voorzitter Sace; 

Gehoord advocaat-generaal Piret in 
zijn conclusie, waarbij hij het Hofver
zoekt recht te doen op de hierboven 
weergegeven vordeing van 17 augus
tus 1995, strekkende tot ontzetting 
van X ... uit zijn ambt van plaatsver
vangend rec.hter in het vredegerecht 
vanhet kanton Y ... ; 

Gehoorde de comparant, bijgestaan 
door Mr. Vergauwen; 

Gelet op het arrest, op 28 juni 1995, 
door het Hof van Beroep te Z ... gewe
zen; 

Overwegende dat bij voormeld ar
rest dat in kracht van gewijsde is ge
gaan, X ... werd veroordeeld ter zake 
dat hij, als notaris, valsheid in ge
schriften heeft gepleegd en van die 
valse stukken gebruik heeft gemaakt, 
dat hij het wezen van de akten van 
zijn ambt of de omstandigheden er
van heeft vervalst, aanzienlijke geld-

sommen die hij uit kracht of uit hoofde 
van zijn bediening onder zich had 
heeft verduisterd, het zegel van de 
Deposito- en Consignatiekas heeft na
gemaakt en ervan gebruik heeft ge
maakt, tevens talrijke bankcheques 
zonder dekking heeft uitgegeven; 

Overwegende dat zowel uit het voor
melde arrest van het hof van beroep 
als uit het onderzoek door het Hof 
blijkt dat X ... door zijn gedrag ern
stig afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt van plaats
vervangend rechter en dat hij der
halve niet meer waardig is deel te ne
men aan de uitoefening van de 
rechterlijke macht; 

Om die redenen, rechtdoende op te
genspraak, in openbare terechtzit
ting, na behandeling van de zaak in 
raadkamer; gelet op de artikelen 152, 
tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 
409, 417 tot 420, 422 tot 424 en 426 
van het Gerechtelijk Wetboek, en 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden; ontzet X ... uit 
zijn ambt van plaatsvervangend rech
ter in het vredegerecht van het kan
ton Y ... ; veroordeelt hem in de kos
ten die op heden nul frank belopen. 

19 oktober 1995 - Algemene vergade
ring - Voorzitter : de h. Stranard, eerste 
voorzitter - Verslaggever : de h. Sace, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Vergauwen, Brussel. 

Nr. 445 

1 e KAMER- 19 oktober 1995 

1 o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN -ALGEMEEN- WERKING VAN DE WET 
IN DE T1JD- ART. 1733 B.W. - ONDERDEEL EN
KEL HIERUIT AFGELEID DAT DE APPEL
RECHTERS HUN OORDEEL STEUNEN OP EEN 
NIEUWE VERSIE VAN ART. 1733 B. W. - NIEUWE 
VERSIE NOG NIET VAN KRACHT TEN T1JDE VAN 
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DE FElTEN- BEIDE VERSIES INHOUDELIJK 
IDENTIEK- ONTVANKELIJKHEID. 

2o HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR 
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- BRAND 
IN ONROEKEND GOED -AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE HUURDER -ART. 1733 B.W. (OUD)
ART. 1733 B.W: GEWIJZIGD BIJ HUURWET VAN 20 
FEB. 1991- BEIDE WETSBEPALINGEN INHOU
DELIJK IDENTIEK. 

1 o Niet oritvankelijk is het onderdeel dat en
kel kritiek uitoefent op de appelrechters 
omdat zij hun oordeel steunen op de 
nieuwe versie van art. 1733 B.W., nude 
aansprakelijkheid van de huurder val
gens de vorige versie van art. 1733 B.W. 
die van kracht was ten tijde van de fei
ten, inhoudelijk dezelfde is als in de ver
sie van dat artikel bepaald bij de wet van 
20 feb. 1991. 

2° De aansprakelijkheid van de huurder 
voor brand is dezelfde in de vorige ver
sie van art. 1733 als in de versie van dat 
artikel bepaald bij de wet van 20 feb. 
1991. 

(VAN DE PUT T. DE STRYCKER) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.04 70.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te A:p.twer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet van 7 februari 1831, thans 149 van de 
gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 2, 1349, 1353, 1732 en 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek, deze laatste bepa
ling zoals zij gewijzigd werd door de wet 
van 20 februari 1991 en ook, in tweede in
stantie, zoals zij van toepassing was v66r 
gezegde wetswijziging uit 1991, alsook van 
artikel4 van de wet van 31 mei 1961 be
treffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekend
rnaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen, 

doordat het bestreden arrest van alge
hele bevestiging de oorspronkelijke vorde
ring van verweerder gegrond verklaart en 
eiser veroordeelt tot betaling aan verweer
der van in hoofdsom 116.932 fr. + 6% BTW, 
op de gronden dat luidens artikel 1733 van 

het Burgerlijk Wetboek de huurder aan
sprakelijk is voor brand tenzij hij bewijst 
dat de brand buiten zijn schuld is ont
staan;( ... ) dat, op grand van de dokumen
ten overgelegd aan deskundige Ceulemans, 
dient vastgesteld te worden dat de laat
ste reiniging van de beide schouwen da
teert van september 1988 en in juli 1989 
slechts een schouw werd gereinigd; dat te
recht hieruit mag afgeleid worden dat een 
der beide schouwen, in casu de geteisterde 
schouw, niet gereinigd werd in 1989 zo
dat op 5 december 1989, datum van de 
brand, meer dan een jaar verstreken was 
sedert de laatste reiniging; ( ... ) dat samen
vattende, eiser, op wie de stelplicht rust, 
niet aantoont dat de brand buiten zijn 
schuld is ontstaan in casu dat hij vreemd 
is aan de initiele schouwbrand die aan de 
basis ligt van brandschade; dat hij alleen 
kan aantonen dat het beweerde gebrek aan 
de constructie mogelijkerwijze de brand 
heeft versneld; dat het Hof voor het ove
rige verwijst naar de oordeelkundige mo
tieven van de eerste rechter, die niet weer
legd worden bij beroepsconclusies, en die 
het Hof hierbij herneemt en voor herhaald 
houdt; 

terwijl, ... 
eerste onderdeel, het bestreden arrest 

door dubbelzinnigheid in de motieven is 
aangetast aangezien niet kan u'itgemaakt 
worden welke versie van artikel1733 Bur
gerlijk Wetboek het Hofvan Beroep te Ant
werpen in casu op het brandschadegeval 
toepasselijk acht : ofwel het nieuwe i.e. bij 
de wet van 20.2.1991 gewijzigde artikel 
1733 B.W., waarvan de inhoud wordt weer
gegeven op p. 2 sub 0.1 van het bestre
den arrest ("luidens artikel 1733 ... ), of
wel het oude i.e. v66r de wetswijziging uit 
1991 geldende artikel1733 B.W., aange
zien het bestreden arrest (zie p. 3, laat
ste overweging) de oordeelkundige Motie
ven van de eerste rechter heeft 
overgenomen en dus ook het motiefp. 2 al. 
3 van het vonnis a quo dd. 3.2.1993, waar
bij de inhoud van het "oude" artikel1733 
B.W. wordt weergegeven (" ... artikel1733 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huur
der aansprakelijk is voor brand, tenzij hij 
bewijst : dat de brand is ontstaan door toe
val of overrnacht, of door een gebrek in de 
bouw of dat de brand van een naburig huis 
is overgeslagen"); dat deze dubbelzinnig
heid in de rnotivering van het bestreden ar
rest maakt dat dit arrest niet regelmatig 
met redenen ornkleed is (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet van 7.2.1831, 
thans 149 van de gecoiirdineerde Grand
wet van 17 februari 1994); 
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tweede onderdeel, ingevolge de wetswij
ziging van 20 februari 1991, artikel1733 
(nieuw) Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
huurder "aansprakelijk (is) voor brand ten
zij hij bewijst dat de brand buiten zijn 
schuld is ontstaan"; dat de litigieuze brand, 
waardoor het goed van verweerder bescha
digd werd, zich reeds in 1989- meer be
paald op 5 december 1989 - voordeed, zo
dat het pas in 1991 gewijzigde artikel1733 
B.W. geen toepassing kon vinden op on
derhavig brandschadegeval; dat immers, in
gevolge haar overgangsbepalingen (art. 14), 
gezegde wijzigingswet van 20 februari 1991 
weliswaar ook toepasselijk is op de v66r 
haar inwerkingtreding afgesloten en op het 
ogenblik van die inwerkingtreding nog gel
dende huurovereenkomsten, doch zonder 
evenwel toepassing te kunnen vinden op 
feiten uit het verleden zegge op feiten die, 
zoals de kwestieuze brand uit 1989, reeds 
lang voltooid waren toen de wet van kracht 
werd; dat, - in de mate waarin het met 
het motief op p. 2 sub 0.1 ("dat luidens ... ") 
terzake op de brand uit 1989 toepassing 
heeft willen maken van het pas ingevolge 
de wet van 20.2.1991 gewijzigde artikel 
1733 B.W. - het bestreden arrest eiser, op 
basis van deze niet-toepasselijke want in 
1989 nog niet geldende wetsbepaling, niet 
wettig heeft kunnen veroordelen tot ver
goeding van de brandschade in kwestie 
(schending van artikel 1733 van het Bur
gerlijk Wetboek, zoals deze bepaling werd 
gewijzigd i.e. vervangen bij artikel 7 van de 
wet van 20 februari 1991, alsook van dear
tikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 4 
van de wet van 31 mei 1961 betreffende het 
gebruik der talen in wetgevingszaken, het 
opmaken, bekendmaken en inwerking
treden van wetten en verordeningen); 

derde onderdeel, luidens artikel 1349 ver
moedens gevolgtrekkingen zijn die de wet 
of de rechter afleidt uit een bekend feit om 
te besluiten tot een onbekend feit; dat lui
dens artikel1353 feitelijke vermoedens i.e. 
vermoedens die niet bij de wet zijn inge
steld, overgelaten worden aan het oor
deel en het beleid van de rechter, dewelke 
geen andere dan gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens zal aannemen; dat de rechter ten 
grande in zaken waarin het bewijs door ver
moedens wettig is toegelaten, weliswaar op 
onaantastbare wijze de bewijswaarde be
oordeelt van de vermoedens waarop hij 
steunt om het bestaan van een feit aan te 
nemen; dat het Hof van Cassatie evenwel 
de feitelijke vaststellingen van de feiten
rechter en diens gevolgtrekkingen daar
uit toetst aan het rechtsbegrip "feitelijke 

vermoedens" en o.a. nagaat of de feiten
rechter uit de gedane vaststellingen geen 
gevolgtrekkingen afleidt waarvan de grand
slag niet kan worden gerechtvaardigd; dat 
de rechter ten grande alleszins feitelijke 
vermoedens slechts kan aannemen wan
neer zij hem zekerheid geven om trent het 
bestaan van het vast te stellen feit dat hij 
uit een bekend feit afleidt; dat het bestre
den arrest terzake heeft vastgesteld dat : (1) 
de laatste reiniging van beide schouwen -
zowel de uitgebrande als de ongeschon
den - dateert van september 1988 en ook 
dat (2) injuli 1989 slechts een schouw werd 
gereinigd; dat, mede omdat er dus nog 5 
maanden verliepen tussen de reiniging in 
juli 1989 en de brand zelf die pas in de
cember 1989 ontstond, het bestreden ar
rest uit deze enkele vaststellingen zeker 
niet wettelijk kon afleiden dat het juist de 
in casu geteisterde schouw zou geweest zijn 
welke in 1989 niet gereinigd werd en zo
doende het rechtsbegrip "feitelijke vermoe
dens" heeft miskend (schending van de ar
tikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

vierde onderdeel, op basis van een dub
belzinnige motivering (zie supra, het eer
ste onderdeel), mogelijks met toepassing 
van een terzake op een brand uit 1989 niet
toepasselijke want pas in 1991 gewijzigde 
wetsbepaling (zie supra, het tweede onder
dee!) en alleszins met miskenning van het 
rechtsbegrip "feitelijke vermoedens" (zie su
pra, het derde onderdeel), het bestreden ar
rest eiser niet wettelijk aansprakelijk kon 
stellen voor de kwestieuze brandschade aan 
het goed van verweerder (schending van 
alle in de aanhefvan het middel vermelde 
bepalingen en inzonderheid van de artike
len 1732 en 1733 (oud) Burgerlijk Wet
hoek); 

zodat het bestreden arrest al de in het 
middel aangevoerde bepalingen heeft ge
schonden: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, blijkens de in het 
arrest weergegeven tekst van artikel 
1733 van het Burgerlijk Wetboek, de 
appelrechters steunen op de tekst ge
wijzigd bij artikel 7 van de wet van 20 
februari 1991 houdende wijziging van 
de bepalingen van het Burgerlijk Wet
hoek inzake huishuur; dat het arrest 
"voor het overige" verwijst naar de oor
deelkundige motieven van de eerste 
rechter; 
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Dat de aangevoerde dubbelzinnig
heid niet bestaat; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de aansprakelijk

heid voor brand van de huurder in
houdelijk dezelfde is zowel in de vo
rige versie van artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek, van kracht op het 
ogenblik van de feiten, als in de ver
sie van dit artikel bepaald bij de wet 
van 20 februari 1991; 

Dat het onderdeel dat enkel kri
tiek uitoefent op de appelrechters om
dat zij hun oordeel baseren op die 
nieuwe versie, niet tot cassatie kan lei
den, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat : 1. de schouwbrand is ont
staan door ontbranding van teer
afzetsel; 2. de laatste reiniging van de 
beide schouwen gebeurde in septem
ber 1988; 3. in juli 1989 slechts een 
schouw werd gereinigd; 

Dat de appelrechters op grond van 
die vaststellingen, zonder misken
ning van het rechtsbegrip feitelijk ver
moeden, hebben kunnen oordelen dat 
de geteisterde schouw niet werd ge
reinigd in 1989; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel dat 

is afgeleid uit de in de eerste drie on
derdelen tevergeefs aangevoerde wets
schendingen, geen zelfstandige grief 
inhoudt, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

19 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waamemend voor
zitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois -
Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Bruyn. 

Nr. 446 

1 e KAMER - 19 oktober 1995 

1 o INDEPLAATSSTELLING - LEER
KRACHT GETROFFEN DOOR EEN ONGEVAL 
VEROORZAAKT DOOR DE SCHULD VAN EEN 
DERDE- PERIODES VAN AFWEZIGHEID
WEDDETOELAGEN UITBETAALD DOOR DE 
OVERHEID - SUBSTITUTIE IN DE RECHTEN 
VAN DE GETROFFENE- VEREISTEN. 

2° ONDERWIJS - LEERKRACHT GETROF
FEN DOOR EEN ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR 
DE SCHULD VAN EEN DERDE- PERIODES VAN 
AFWEZIGHEID- WEDDETOELAGEN UITBE
TAALD DOOR DE OVERHEID - SUBSTITUTIE IN 
DE RECHTEN VAN DE GETROFFENE- VEREIS
TEN. 

1 o en 2° Wanneer een personeelslid van het 
gesubsidieerd onderwijs, die getroffen is 
door een ongeval veroorzaakt door de 
schuld van een derde, de overheid niet in 
zijn rechten heeft doen treden tegen hem 
die het ongeval heeft veroorzaakt, kan de 
overheid de wettelijke indeplaatsstelling 
niet aanvoeren om van de verzekeraar 
van degene die het ongeval heeft veroor
zaakt de terugbetaling te verkrijgen van 
de weddetoelagen die, ingevolge een sta
tutaire verplichting, voor de aan het on
geval te wijten periodes van afwezig
heid aan de getroffene zijn betaald (1). 
(Art. 1250, 1 o, B.W.; art. 18 K.B. 15 jan. 
1974.) 

(TARNAUD T. VLAAMSE GEMEENSCHAP) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0059.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1994 door 
het Hofvan Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over het door verweerster opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening : de voorziening is 

(1) Zie Cass., 19 sept. 1991, AR nr. 8921, A C., 
1991-92, nr. 36. 
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gericht tegen de Vlaamse Gemeen
schap maar niet in de persoon van de 
bevoegde minister : 

Overwegende dat eiser zijn voorzie
ning heeft gericht tegen de Vlaamse 
Gemeenschap, die overeenkomstig ar
tikel 82 van de wet van 8 augustus 
1980 is vertegenwoordigd door haar re
gering, en dat de voorziening is bete
kend aan het kabinet van de voorzit
ter van de regering, zoals in dit artikel 
is bepaald; 

Dat het middel van niet-ontvan-
kelijkheid moet worden verworpen; 

Over het eerste middel : 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat wanneer een per

soneelslid van het gesubsidieerd on
derwijs, dat getroffen is door een on
geval veroorzaakt door de schuld van 
een derde, de overheid niet in zijn 
rechten heeft doen treden tegen de
gene die het ongeval heeft veroorzaakt, 
de overheid de wettelijke indeplaats
stelling niet kan aanvoeren om, van de 
verzekeraar van degene die het onge
val heeft veroorzaakt, de terugbeta
ling te verkrijgen van de wedde
toelagen die, ingevolge een statutaire 
verplichting, voor de aan het onge
val te wijten periodes van afwezig
heid aan de getroffene zijn betaald; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat, krachtens het konink
lijk besluit van 15 januari 1974 gena
men ter toepassing van artikel 160 
van het koninklijk besluit van 22 
maart 1969 tot vaststelling van het 
statuut van onder meer de leden van 
bestuurs- en. onderwijzend personeel, 
de subrogabe ontstaat door de star
ting zelf; dat zij aldus de in het on
derdeel aangewezen wetsbepalingen 
schenden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de leerkracht waarvan 
sprake in het arrest, op 18 augustus 
1985 een "subrogatieverklaring" on
dertekende waarin zij verklaarde : 

"(Ik) subrogeer bij deze de Belgische 
Staat (. .. ) in al mijn eventuele rech
ten en vorderingen tegen alle perso
nen die uit enigen hoofde aansprake
lijk zijn voor het ongeval dat mij op 1 
december 1984 is overkomen, tot be
loop van de wedde die mij als voor
schot betaald werd voor de tijd van 
mijn afwezigheid uit de dienst, te wij
ten aan dat ongeval"; 

Dat de appelrechters oordelen dat 
''het voorgelegde geschrift (. .. ) geen ver
dere toedracht bezit dan het bewijs dat 
het personeelslid haar activiteitswedde 
is blijven genieten, en dat zij akkoord 
was bij ieder van de in haar voordeel 
gedane stortingen, (verweerster) in 
haar rechten en vorderingen tegen de 
derde aansprakelijke van het onge
val te subrogeren"; 

Dat zij door het oordeel dat het per
soneelslid hiermede verklaart dat dit 
lid het eens was, bij elke aan het on
dertekenen van de verklaring vooraf
gaande betaling, dat de Staat in zijn 
rechten en vorderingen zou treden, de 
bewijskracht van die verklaring mis
kennen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste 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 behalve in zoverre dit 
het hager beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt verweerster tot de 
kosten van de memorie van weder
antwoord; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

19 oktober 1995 - 2• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten : mrs. Biitzler en De
lahaye. 
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Nr. 447 

1 e KAMER- 19 oktober 1995 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8- ARTI
KEL 8.1- EERBIEDIGING VAN RET PRIVE
LEVEN- VASTSTELLING VAN OVERSPEL DOOR 
GERECHTSDEURWAARDER - ART. 1016BIS 
GER W. - DRAAGWIJDTE. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 
TOT 99) - ARTIKEL 15 - ONSCHENDBAARHEID 
VAN DE WONING- VASTSTELLING VAN OVER
SPEL DOOR GERECHTSDEURWAARDER -ART. 
1016BIS GER W- DRAAGWIJDTE. 

so BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GE
SCHRlFTEN- BEWIJSKRACHT- ECHTSCHEI
DING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN
OVERSPEL - VASTSTELLING- BEWIJSMID
DEL - DRAAGWIJDTE. 

4o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP 
GROND VAN BEPAALDE FElTEN- OVERSPEL
VASTSTELLING - BEWIJSMIDDEL - ECHT
SCHEIDING OP GROND VAN GROVE BELEDI
GING- GEVOLG. 

1°, 2°, so en 4° De artikelen 1016bis Ger.W., 
1316 B.W., 8.1 E.VR.M. en 15 Gw. (1994) 
en algemene rechtsbeginselen verhinde
ren niet dat een proces-verbaal van vast
stelling van overspel als bewijsmiddel 
wordt gebruikt voor een echtscheiding op 
grond van grove beledigingen. (Artt. 229 
en 2S1 B.W.) 

(D ... T.D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0069.N ) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van artikelen 870, 1042, 1016bis van 
het Gerechtelijk Wetboek, 229, 2S1, 1S15, 
1S16 van het Burgerlijk Wetboek, 8 van het 
Wetboek van Strafvordering, 12, 15 van de 
gecoi:irdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 5 en 8 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij wet van 1S mei 1955, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op het hoger beroep van verweer
der, dit ontvangt en ten dele gegrond ver
klaart en het aangevochten vonnis teniet 
doet in de zaakA.R. 518/9S, daar,waarver
weerder toegelaten werd te bewijzen dat ei
seres een overspelige relatie had met een 
andere man en daar waar verweerder in de 
zaakA.R. S751/89 werd verwezen in de kos
ten van het geding, en opnieuw wijzende in 
de zaak 518/9S, de echtscheiding ten na
dele van eiseres uitspreekt en ieder van de 
partijen in de helft van de gerechtskos
ten verwijst op volgende gronden : 

"Door (verweerder) werd een tweede pro
cedure tot echtscheiding ingesteld op grond 
van het feit dat (eiseres) een overspelige, 
minstens grovelijk beledigende relatie had 
metJ.G. 

(Verweerder) verwijst daartoe naar een 
P.V. van vaststelling overspel van Ludo Jon
ckers van 1S september 1992, een reeks 
detectiveverslagen en een verklaring van G. 
VanR. 

De eerste rechter oordeelde dat de ge
rechtsdeurwaarder enkel had vastgesteld 
dat (eiseres) aanwezig was op het appar
tement van een zekere G. en dat op een 
tweepersoonsbed twee ingedrukte kus
sens lagen, zodat daaruit niet tot over
spel kon worden besloten. Ook de door de 
detective gedane vaststellingen zouden niet 
op overspel wijzen. 

Uit dit proces-verbaal van vaststelling 
overspel van Ludo Jonckers blijkt voor
eerst dat de vaststelling plaats vonden op 
1S september 1992 een minuut na vijf uur 
's morgens nadat (eiseres) samen met J.G. 
de nacht op diens appartement had door
gebracht. Daarbij werd vastgesteld in de 
slaapkamer dat de dekens en de lakens van 
het bed waren verwijderd, dat er twee in
gedeukte hoofdkussens lagen en dat het on
derlaken verfrommeld was. 

Verder is gebleken uit het proces-verbaal 
dat (eiseres) probeerde het appartement te 
ontvluchten en dat zij, nadat zij aangetrof
fen was door de politie, zich weerspannig 
opstelde en weigerde haar identiteitskaart 
afte geven. Daarbij sprak J.G. (eiseres) aan 
met de voornaam. 

Een en ander gaf aanleiding tot een door 
(eiseres) geformuleerde klacht tegen J.G. en 
(verweerder) als zouden deze laatsten haar 
in de val hebben gelokt. 
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Mgezien van het feit dat deze klacht zon
der gevolg werd geseponeerd, waardoor de 
vaststellingen onverkort blijven bestaan, 
blijkt uit het strafdossier dat (eiseres) voor
dien reeds ontmoetingen had met J.G. in de 
dancing 'Pacific', dat (eiseres) samen met 
J.G. reeds drie weken na mekaar op diens 
appartement vertoefden en dat het (eise
res) zelf is geweest die het initiatief nam 
om naar het appartement van J.G. te gaan. 

Tenslotte is komen vast te staan dat J.G. 
en (verweerder) elkaar niet kenden, zo
dat geenszins bewezen voorkomt dat (ver
weerder) deze vaststellingen zou hebben 
uitgelokt. 

Op basis van het P.V. vaststelling over
spel en de gegevens vermeld in de gese
poneerde strafdossiers dient aangenomen 
dat (eiseres) een grovelijk beledigende re
Iatie onderhield met een andere man, waar
van (eiseres) moest weten dat deze gedra
gingen kwetsend konden zijn voor 
( verweerder). 

Het vonnis van de eerste rechter dient 
derhalve op dit punt te worden hervormd", 

terwijl, eerste onderdeel, bij artikel 
1016bis van het Gerechtelijk Wetboek aan 
de echtgenoot, die de echtscheiding las
tens de andere echtgenoot op grond van 
overspel vordert, de mogelijkheid wordt ge
boden om dit overspel bij gerechtsdeur
waarder te laten vaststellen, 

Voornoemde wetsbepaling een uitdruk
kelijke afwijking inhoudt van het recht op 
eerbiediging van het prive-leven, gewaar
borgd bij artikel 8 § 1 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, evenals van de onschendbaarheid van 
de woning, vastgesteld bij artikel15 van de 
gecoordineerde Grondwet van 17 februari 
1994, en dienvolgens restrictief dient wor
den uitgelegd, 

Het proces-verbaal van vaststelling van 
overspel dan ook enkel als bewijsmiddel 
kan worden aangewend in het raam van de 
procedure, gevoerd op grond van artikel 229 
van het Burgerlijk Wetboek, met uitslui
ting van andere echtscheidingsprocedures, 

zodat het bestreden arrest, dat uitein
delijk de echtscheiding toewijst op grond 
van de door verweerder in subsidiaire orde 
aangevoerde beledigende omgang van ei
seres met andere mannen en derhalve bij 
toepassing van artikel231 van het Bur
gerlijk Wetboek, deze echtscheidingsgrond 
niet wettig kon bewezen verklaren op grond 
van het proces-verbaal van vaststelling van 
overspel, aldus de wettelijke bewijskracht 
van dit proces-verbaal miskennend (scherr-

ding van artikelen 1016bis van het Ge
rechtelijk Wetboek en 1316 van het Bur
gerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig 15 
van de gecoordineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994 en 8 § 1 van het Europees Ver
drag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden) en 
derhalve de echtscheidingen niet wettig kon 
toewijzen (schending van artikelen 229 en 
231 van het Burgerlijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de aangewezen 
wetsbepalingen en algemene rechts
beginselen niet verhinderen dat een 
proces-verbaal van vaststelling van 
overspel als bewijsmiddel wordt ge
bruikt voor een echtscheiding op grond 
van grove beledigingen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

19 oktober 1995 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois -
Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Geinger. 

Nr. 448 

1e KAMER- 20 oktober 1995 

CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF -
ALGEMEEN- CASSATIEBEROEP - LAATTIJ
DIGHEID- ROEKELOZE OF TERGENDE VOOR
ZIENING- SCHADEVERGOEDING. 

Wanneer een cassatieberoep, wegens laat
tijdigheid, niet ontvankelijk is kan het 
Hof van Cassatie vrij oordelen of dat 
cassatieberoep tergend is en, desnoods, de 
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eiser veroordelen tot schadevergoeding (1). 
(Art. 95, tweede lid, Gw. 1831; art. 147, 
tweede lid, Gw. 1994; art. 563, derde lid, 
Ger.W.) 

(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DE
MERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES 
DE LA PROVINCE DE LIEGE T. ROCHA SERRANO 

E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. C.94.0387.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 maart 1994 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik; 

A Over de door de verweerders te
gen de voorziening opgeworpen grand 
van niet-ontvankelijkheid : de voor
ziening is te laat ingesteld : 

Overwegende dat uit het door de 
verweerders overgelegde exploot van 
de gerechtsdeurwaarder blijkt dat het 
bestreden vonnis op 23 maart 1994 op 
verzoek van de verweerders regelma
tig aan eiseres is betekend; 

Overwegende dat de voorziening die 
is ingesteld door afgifte van het ver
zoekschrift op de griffie van het Hof op 
18 oktober 1994, dus na het verstrij
ken van de wettelijke termijn te re
kenen vanaf de betekening van de be
streden beslissing, te laat is ingesteld; 

Dat de grand van niet-ontvan
kelijkheid moet worden aangenomen; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening de vorderingen tot 
bindendverklaring van het arrest doel
loos maakt; 

B. Over de door de verweerders in
gestelde tegenvordering die gegrond is 
op het roekeloos en tergend karakter 
van de voorziening : 

Overwegende dat de voorziening die 
na het verstrijken van de wettelijke 
termijn is ingesteld te dezen roeke
loos is; 

(1) Cass., 17 okt. 1994, A.R. nr. S.93.0120.F 
(A.C., 1993, nr. 432). 

Dat de vordering tot schadevergoe
ding gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vorderingen tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiseres om aan de verweerders een 
vergoeding van 75.000 frank te beta
len; veroordeelt eiseres in de kosten. 

20 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace - Verslaggever : de h. Par
mentier - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal-Ad
vocaten : mrs. Kirkpatrick en Nelissen 
Grade. 

Nr. 449 

1e KAMER- 20 oktober 1995 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- GE
DING VOOR DE FEITENRECHTER- ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD - EISERS EN VERWEERDERS - El
SER - BELGISCHE STAAT - STAATS
HERVORMING- GEMEENSCHAP EN GEWEST
OPVOLGING VAN DE STAAT- VEROORDELING 
VAN DE STAAT- ONWETTIGHEID- HOGER 
BEROEP - BESLISSING VAN DE APPEL
RECHTER - NIET-ONTVANKELIJKHEID -
CASSATIEBEROEP VAN DE STAAT- ONTV AN
KELIJKHEID. 

3° GEMEENSCHAP EN GEWEST- OP
VOLGING VAN DE STAAT- VEROORDELING 
VAN DE STAAT- ONWETTIGHEID- HOGER 
BEROEP - BESLISSING VAN DE APPEL
RECHTER - NIET-ONTVANKELIJKHEID -
CASSATIEBEROEP- CASSATIEBEROEP VAN DE 
STAAT- ONTV ANKELIJKHEID. 

4° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN-
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APPELLANT- BELGISCHE STAAT- STAATS
HERVORMING- GEMEENSCHAP EN GEWEST
OPVOLGING VAN DE STAAT- VEROORDELING 
VAN DE STAAT- ONWETTIGHEID- HOGER 
BEROEP VAN DE STAAT- ONTVANKEL1JKHEID. 

5o GEMEENSCHAP EN GEWEST- oP
VOLGING VAN DE STAAT- VEROORDELING 
VAN DE STAAT- ONWETTIGHEID- HOGER 
BEROEP VAN DE STAAT- ONTVANKEL1JKHEID. 

6° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZA
KEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST -
ONTVANKELIJKHEID. 

7o GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE -
CASSATIEBEROEP - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID- VERWERPING- ME
MORIE VAN WEDERANTWOORD- KOSTEN. 

1 o Ontvankelijk is het cassatieberoep t.a.v. 
een verweerder wanneer tussen de eiser in 
cassatie en die verweerder voor de feiten
rechter een geschil aanhangig was en de 
bestreden beslissing daarover uitspraak 
heeft gedaan (1). (Artt. 17, 18 en 1073 
Ger.W.) 

2° en 3° Ontvankelijk is het cassatieberoep 
waarbij de Belgische Staat, die na 1 ja
nuari 1989 door de rechtbank van eer
ste aanleg is veroordeeld tot uitvoering 
van verplichtingen welke door het Waalse 
Gewest van rechtswege waren overgeno
men, het arrest bestrijdt dat zijn hager be
roep tegen dat veroordelend vonnis niet 
ontvankelijk verklaart (2). (Artt. 17, 18 en 
1073 Ger.W.; artt. 57,§ 5, eerste lid, en 
61, § 1, bijz. wet 16 jan. 1989.) 

4° en 5° De Belgische Staat, die na 1 ja
nuari 1989 door de rechtbank van eer
ste aanleg is veroordeeld tot uitvoering 
van verplichtingen welke door het Waalse 
Gewest van rechtswege waren overgeno
men, heeft de hoedanigheid om tegen die 
veroordeling beroep in te stellen en heeft 
tevens belang bij het betwisten van de 
wettelijkheid ervan voor het appelgerecht 

(1) Cass., 9 maart 1995, A.R. nr. C.93.0139.N, 
supra, nr. 139. 

(2) Zie Cass., 9 sept. 1993, twee arresten, A.R. 
nrs. 9560 en C.93.0055.F (A.. C., 1993-94, nrs. 338 
en 338bis); zie oak Cass., 17 feb. 1984, A.R. nr. 
3950 (ibid., 1983-84, nr. 341). 

(3). (Artt. 17, 18 en 1050 Ger.W.; artt. 57, 
§ 5, eerste lid, en 61, § 1, bijz. wet 16 jan. 
1989.) 

6° Ontvankelijk is de vordering tot bindend
verklaring van het arrest van eiser tot 
cassatie, wanneer hij er belang bij heeft 
dat het arrest van het Hof bindend wordt 
verklaard voor de partij die daartoe in de 
zaak is opgeroepen (4). (Artt. 15, 16, 17 
en 18, Ger.W.) 

7o Bij niet-aanneming van de grand van 
niet-ontvankelijkheid die een verweer
der tegen een cassatieberoep in burger
lijke zaken heeft opgeworpen, moeten de 
kosten van de memorie van weder
antwoord in beginsel (5) door die ver
weerder worden gedragen en worden zij 
hem door het Hof aangerekend (6). (Artt. 
1094 en 1111, vierde lid, Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. WETENSCHAPSBE
LEID EN INFRASTRACTUUR T. SUN ALLIANCE 

PHOENIX N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0015.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over de door verweerster tegen de 
voorziening opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : eiser heeft geen 
hoedanigheid en geen belang om een 
voorziening in te dienen : 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, eisers hoger beroep tegen, in
zonderheid, het vonnis van 14 decem
ber 1990 van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik, dat veroordelingen te
gen hem uitspreekt, niet ontvanke
lijk verklaart en, anderzijds, eiser zelf 
in kosten veroordeelt; 

(3) Zie noot 2. 

(4) Zie Cass., 9 sept. 1993, A.R. nr. C.93.0055.F, 
vermeld in noot 2. 

(5) Over een uitzondering op de regel, zie Cass., 
15 sept. 1994, A.R. nr. C.93.033l.F (A C., 1994, nr. 
380). 

(6) Cass., 16 jan. 1992, A.R. nr. 9192 (A. C., 
1991-92, nr. 250). 
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Dat elk van beide omstandigheden 
op zichzelf volstaat om de ontvanke
lijkheid van het cassatieberoep te ver
antwoorden; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 
57, inzonderheid § 2 en 5, 61, § 1, inzon
derheid eerste lid, E)n 82 van de bijzon
dere wet van 16 januari 1989 betreffende 
de financiering van de Gemeenschappen en 
de Gewesten, 

doordat het arrest beslist dat eiser geen 
enkele hoedanigheid had om hoger be
roe~ in te stellen, zodat het niet ontvan
kehjk is, op grond dat "de oorspronkelijke 
vordering (zie gedinginleidende dagvaar
ding die op 23 januari 1984 is betekend) de 
veroordeling vraagt van de Belgische Staat 
op grond van de artikelen 1382, 1383 en 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek en aldus de quasi-delictuele aanspra
kelijkheid in het gedrang brengt van de 
rechtspersoon die, op het tijdstip van het 
ongeval, eigenaar van de rijbaan was"; dat 
"op die vordering geen rechterlijke beslis
sing met kracht van gewijsde is genomen 
v66r 1 januari 1989, aangezien het von
nis waarbij de rechtbank van eerste aan
leg haar rechtsmacht volledig uitoefent (. .. ) 
op 14 december 1990 is uitgesproken"; dat 
"met andere woorden, de eventuele schuld 
van de Belgische Staat ten gevolge van de 
feiten van 7 oktober 1980 op 1 januari 1989 
helemaal niet vaststaande was"; dat de 
Staat bijgevolg, sedert 1 januari 1989, noch 
als eiser noch als verweerder, enig prero
gatief heeft ten aanzien van de rechten en 
verplichtingen uit de litigieuze feiten"; dat 
"bijgevolg de schuldvordering - of de 
schuld -, die daaruit volgt, sedert 1 ja
nuari 1989 behoort tot het vermogen van 
het Waalse Gewest, dat alleen de hoeda
nigheid heeft om het te beheren in zijn ex
clusiefbelang''; dat "de Belgische Staat dus, 
op de dag dat hij in deze zaak hoger be
roep heeft ingesteld, geen titularis meer 
was van het recht of van de verplichting, 
krachtens welke hij voor de eerste rech
ter was gedaagd, wegens feiten die thans 
aan het hof zijn overgelegd en geen rechts
titel meer had om zijn geschil met de nv. 
"Sun Alliance" te doen beslechten, 

terwijl eiser de hoedanigheid en het be
lang heeft, als voorgeschreven bij de wet, 
om hoger beroep in te stellen tegen het von
nis van 14 december 1990 van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Luik; immers ei
ser, en niet het Waalse Gewest, is veroor
deeld door dat vonnis van 14 december 
1989, dus na de inwerkingtreding van de 
bijzondere wet van 16 januari 1989 betref
fende de financiering van de Gemeenschap
pen en de Gewesten, hoewel het Waalse Ge
west, ingevolge de artikelen 57,§ 2 en 5, en 
61, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989, vanaf 1 januari 1989 de 
verplichtingen van de Staat had overge
nomen betreffende de overgedragen goe
deren en de toegekende bevoegdheden aan
gewezen in de voormelde wetsbepalingen, 
met inbegrip van de verplichtingen ver
bonden aan hangende gerechtelijke proce
dures; eiser aldus een hoedanigheid en een 
belang heeft die ondetscheiden zijn van de 
hoedanigheid en het belang van het Waalse 
Gewest, om hoger beroep in te stellen te
gen het vonnis van 14 december 1990 dat 
hem tot betaling van schadevergoeding ver
oordeelt, met schending van de voornoemde 
wettelijke regels betreffende eisers rechts
opvolging door de Gemeenschappen en Ge
westen: 

Overwegende dat, hoewel het Waal
se Gewest sedert 1 januari 1989 de 
rechten en verplichtingen van de Staat 
heeft overgenomen die, onder meer, 
voortkomen uit hangende gerechte
lijke procedures, de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik in zijn vonnis 
van 14 december 1990 toch ten laste 
van de Staat veroordelingen heeft uit
gesproken na, bij vonnis alvorens recht 
te doen van 13 januari 1990, een ge
rechtelijk deskundige te hebben aan
gesteld; 

Dat de Belgische Staat die veroor
deeld is tot uitvoering van verplich
tingen uit het litigieuze ongeval, op 
een datum waarop het Waalse Ge
west hem van rechtswege, door de 
rechtstreekse werking van de wet, in 
de genoemde verplichtingen was op
gevolgd, de hoedanigheid had om te
gen die veroordelingen beroep in te 
stellen en tevens belang had bij het be
twisten van de wettelijkheid ervan 
voor het appelgerecht; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat eiser belang heeft 
bij de bindendverklaring van het ar-
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rest voor het Waalse Gewest, dat daar
toe in de zaak i~ opgeroepen; 

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 bindend voor het 
Waalse Gewest; veroordeelt verweer
ster in de kosten van de memorie van 
wederantwoord en houdt de overige 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

20 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie mevr. Liekendael, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Van Heeke en 
Simont. 

Nr. 450 

1 e KAMER - 20 oktober 1995 

DOUANE EN ACCIJNZEN- DOUANE -
DOUANEAMBTENAAR- ONDERZOEK- DRA
GER VAN GOEDEREN- GOEDEREN- DOCU
MENTEN- VISITATIE - WETTIGHEID. 

Een douaneambtenaar die, naar aanlei
ding van een controle vaststelt dat ie
mand poogde een pakje te verbergen, hem 
ervan verdenkt goederen te vervoeren en 
dan het pakje onderzoekt, treedt op bin
nen het kader van zijn opdracht als hi}, 
nadat is gebleken dat het pakje alleen uit 
documenten bestond, kennis neemt van de 
inhoud van die documenten (1). (Artt. 1, 
10°, 182, § 1, 189 en 210, § 3, Douane- en 
Accijnzenwet.) 

(1) Zie Cass., 23 april1993, A.R. nr. F.1957.N, 
en 28 mei 1993, A.R. nr. F.2007.N (A. C., 1993, nrs. 
197 en 259). 

(LAMBRECHTS, VAN 'TORRE 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0002.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 september 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 182, § 1, 189, 210, § 3, van deal
gemene wet inzake douane en accijnzen en 
149 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat het be
roep in belastingzaken niet gegrond is, in
zonderheid op grond dat "de litigieuze aan
slagen zijn gevestigd aan de hand van 
inlichtingen die aan de administratie door 
het bestuur van douane zijn toegestuurd; 
(. .. ) uit de vaststellingen van de douaniers 
blijkt dat eiseres bij de controle poogde een 
pakje onder haar mantel te verbergen; ( ... ) 
dat pakje bleek rekeninguittreksels te be
vatten (stukken B144, 45 en 46), een daar
van geeft de 'algemene verdeling' en de 'mo
netaire verdeling' van tegoeden die onder 
volgende rubrieken zijn geboekt ( ... ), een 
ander uittreksel detailleert de tegoeden ver
meld onder die vier rubrieken; ( ... ) dat een 
douanebeambte, die op luchthaven de ba
gage controleert, bevoegd is om een pakje 
te onderzoeken dat een persoon bij die con
trole poogt te verbergen; dat de douanier, 
wanneer het voorwerp, dat men aldus bij 
een controle poogde te verbergen, aileen uit 
documenten blijkt te bestaan, binnen het 
kader van zijn opdracht handelt wanneer 
hij kennis neemt van de inhoud van die do
cumenten"; en "dat de douanier, gelet op 
het optreden van eiseres om die documen
ten voor de nakende controle te verber
gen, zeker van oordeel kon zijn dat de li
tigieuze documenten met frauduleuze 
praktijken verband hielden", 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig 182, § 1, van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen, de douanebeambten 
bevoegd zijn "mits voorzien van hun 
aanstellingsbewijs, te allen tijde, zo bui
ten als binnen hun standplaats, en zowel 
bij dag als bij nacht, alle schepen en vaar
tuigen, en rij- en voertuigen of andere mid
delen tot vervoer, welke zij zien ofvermoe
den met goederen beladen te wezen, 
mitsgaders ook met goederen beladen te 
wezen, mitsgaders alle gedragen wordende 
goederen, en tevens alle personen welke 



Nr. 451 HOF VAN CASSATIE 911 

men verdenkt goederen met zich te voe
ren, te visiteren, en te onderzoeken of ook 
enige invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer 
plaats hebben, strijdig met de wetten"; 
daaruit volgt dat de douanebeambten ter 
plaatse alleen voertuigen mogen controle
ren of personen aftasten, als zij vermoe
den of kunnen vermoeden dat goederen 
worden vervoerd; te de zen, het hof van be
roep heeft vastgesteld dat ''het voorwerp 
dat men bij de controle poogde te verber
gen, alleen uit documenten blijkt te be
staan" en dus niet uit goederen, en toch be
slist dat "de douanier in het kader van zijn 
opdracht handelt als hij kennis neemt van 
de inhoud van die documenten", alleen op 
grand dat de douanier kon oordelen dat de 
litigieuze documenten met frauduleuze 
praktijken verband hielden; alleen het feit 
documenten bij zich te hebben bij de dou
anier niet het vermoeden kon doen rijzen 
dat de tweede eiseres "goederen met zich 
voerde", en hij alleen in dat geval wette
lijk personen mag aftasten; de douanebe
ambte aldus, door een controle uit te voe
ren zonder dat er vervoer van goederen of 
een vermoeden daarvan was, zijn ambt niet 
regelmatig heeft uitgeoefend en de aldus 
verkregen inlichtingen geen wettelijke 
bewijsmiddelen kunnen uitmaken ter ver
antwoording van de door verweerder vast
gestelde aanvullende aanslagen; de doua
nebeambte de door de belastingwetgever op 
beperkende wijze verleende onderzoeks
macht heeft aangewend voor andere doel
einden dan die waarvoor zij hem was ver
leend; daaruit volgt dat het arrest, door de 
voormelde redengeving, de artikelen 182, § 
1, 210, § 3 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen en 149 van de Grand
wet schendt; het arrest, bijgevolg, zijn be
slissing niet regelmatig met redenen om
kleedt en niet naar recht verantwoordt; 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel 182, § 1, 
van de algemene wet inzake douane 
en accijnzen, bepaalt dat de ambte
naren bevoegd zijn, mits voorzien van 
hun aanstellingsbewijs, te allen tijde, 
zo buiten als binnen hun standplaats, 
en zowel bij dag als bij nacht, alle 
schepen en vaartuigen, en rij- en voer
tuigen of andere middelen tot ver
voer, welke zij zien of vermoeden met 
goederen beladen te wezen, mitsga
ders ook met goederen beladen te we
zen, mitsgaders alle gedragen wor-

dende goederen, en tevens alle 
personen welke men verdenkt goede
ren met zich te voeren, te visiteren, en 
te onderzoeken of ook enige invoer, uit
voer, doorvoer of vervoer plaats heb
ben, strijdig met de wetten; 

Dat naar luid van artikel 1, 11', van 
die wet onder goederen wordt ver
staan : alle voorwerpen, waren, grond
stoffen, dieren en in het algemeen eni
gerlei onroerend goed; 

Overwegende dat het arrest, dat 
erop wijst "dat uit de vaststellingen 
van de douaniers blijkt dat (eiseres) bij 
de cbntrole poogde een pakje onder 
haar mantel te verbergen", naar recht 
beslist dat "de douanier, wanneer het 
voorwerp, dat men aldus bij een con
trole poogde te verbergen, alleen uit 
documenten blij~t te bestaan, bin
nen het kader van zijn opdracht han
delt wanneer hij kennis neemt van de 
inhoud van die documenten"; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

20 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Bruyn; M. Bailleux, Brussel. 

Nr. 451 

3e KAMER- 23 oktober 1995 

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR 
- ONDERVERHURING EN HUUROVERDRACHT 
- VERBODSBEPALING- VORMVEREISTEN-
NIET-NALEVING DOOR DE HUURDER- GEVOL
GEN T.A.V. ONVERNEMER 



912 HOF VAN CASSATIE Nr. 451 

Het feit dat de huurder niet overgaat tot de 
kennisgeving of de betekening van onder
verhuring of huuroverdracht, verleent aan 
de overnemer van gezamenlijke rechten 
van de huurder niet het recht om in ei
gen naam tot de in het derde lid van art. 
10 Handelshuurwet bepaalde beteke
ning over te gaan (1). (Art. 10, eerste en 
derde lid, Handelshuurwet.) 

(ZEUS B.V.B.A. T. LEMODETIS T.A.V. MATHIJS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0466.N) 

RET HOF; -Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 april 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 21 september 1995 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 10, inzonderheid het eer
ste en het derde lid, 11, inzonderheid I, eer
ste lid, van de wet van 30 april 1951 
betreffende de handelshuur, en voor zo
veel als nodig, 1165 van het Burgerlijke 
Wetboek; 

doordat het aangevochten vonnis de vor
dering van eiseres tegen verweerder, strek
kende tot vergoeding van de schade die 
voor haar het gevolg is van het feit dat ver
weerder te laat kennis had gegeven van de 
huuroverdracht, zodat eiseres niet tijdig de 
huurhernieuwing kon aanvragen, onge
grond verklaart op grond van de overwe
gingen dat "de doelstellingen van de vor
deringen, evenals de feitelijke omstandig
heden, die eraan ten grondslag liggen, naar 
behoren in het bestreden vonnis werden 
uiteengezet, zodat de rechtbank naar die 
uiteenzetting verwijst; de eerste rechter om 
oordeelkundige redenen, die in beroep niet 
worden weerlegd en die de rechtbank tot de 
hare maakt, geoordeeld heeft dat (eise
res) zich niet kan verschuilen achter de te
kortkomingen, waaraan zijzelf had kun
nen verhelpen; (eiseres) als overnemer bij 
inactiviteit van de huurder immers zelf de 
overdracht kon betekenen; de vorm
vereisten voorzien in artikel 10 van de wet 

(1) Zie : Cass, 10 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
309). 

op de handelshuur, geen invloed hebben op 
de rechtsgeldigheid van de overeenkomst 
tot stand gekomen tussen (eiseres) en de 
beer Louis Mathijs (lees: verweerder) of(be
doeld: verweerder); (. .. ); enkel dient bena
drukt dat de huurovereenkomst en de over
dracht van de handelszaak volkomen 
rechtsgeldig tot stand kwamen en niet door 
nietigheid zijn aangetast", 

en doordat de eerste rechter wiens re
dengeving door de appelrechters werd over
genomen ter zake had vastgesteld dat "(ei
seres) een vordering instelt lastens (ver
weerder) in betaling van 1.700.000,- Fr. 
waarvan 700.000,- Fr. als terugbetaling 
van het handelsfonds en 1.000.000,- Fr. 
wegens gederfde winst, in essentie om re
den dat (eiseres) niet tijdig de huur
vernieuwing kon vragen wegens het stil
zitten van (verweerder), die niet tijdig de 
overdracht van huur betekende; verder om 
reden dat de overeenkomst dd. 13.1.1990 
tot stand kwam onder de ontbindende voor
waarde van akkoord van de verhuurder en 
als volgt had beslist: "(eiseres) werpt ten 
onrechte op dat zij niet tijdig de huur
hernieuwing kon vragen omdat (verweer
der) niet tijdig de overeenkomst van de 
huur betekende; (eiseres) als overnemer 
kon bij inactiviteit van de huurder im
mers zelf de overdracht betekenen (zie 
'Handelshuur' van Ach. Pauwels, p. 91, nr. 
177 (. .. ); er valt trouwens op te merken dat 
(eiseres) met haar aangetekende brief dd. 
31.1.1990 een poging tot betekening van de 
overdracht deed, waarop door de verhuur
der binnen de wettelijke termijn van 30 da
gen terecht werd geantwoord dat hij als 
verhuurder uit de betekening van over
dracht van huur niet kon opmaken of zulks 
gepaard ging met een overdracht van het 
handelsfonds (. .. ); uit de neergelegde stuk
ken blijkt trouwens dat zowel (eiseres) als 
(verweerder) zich bewust waren van hun 
foutiefhandelen, reden waarop op 9.3.1990, 
een nieuwe ditmaal niet betwiste beteke
ning van overdracht gebeurde; (eiseres) kan 
zich derhalve thans niet verschuilen ach
ter tekortkomingen waaraan zij zelf had 
kunnen verhelpen en kan hierin ook geen 
grond vinden om vanwege (verweerder) een 
bedrag van 1. 700.000,- Fr. te vorderen; (ei
seres) werpt vervolgens ten onrechte op dat 
de door h11ar met (verweerder) gesloten 
overeenkomsten onder ontbindende voor
waarde tot stand kwamen ( ... ); zelfs zo de 
overeenkomst onder ontbindende voor
waarde tot stand kwam, dan nog zou (ei
seres) zich hierop niet kunnen beroepen nu 
zij, zoals hierboven uiteengezet, zich niet op 
haar eigen nalatigheden kan beroepen", 
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terwijl, naar luid van artikel 10, eerste 
lid, van de HandelshuUIWet het verbod om 
de huur aan anderen over te dragen, geen 
beletsel kan zijn voor een overdracht die sa
men geschiedt met de overdracht of ver
huring van de handelszaak en slaat op de 
gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder; 
artikel 10, derde lid, in dat geval voor
schrijft dat de huurder die gebruik wil rna
ken van het hem in het eerste lid toege
kende recht van huuroverdracht, aan de 
verhuurder het ontwerp van akte van over
dracht moet betekenen bij ter post aange
tekende brief of bij exploot van gerechts
deurwaarder, waarna de verhuurder die 
meent wettige reden te hebben om zich te
gen de overdracht te verzetten, gehouden 
is zijn met redenen omkleed verzet op de
zelfde wijze te doen kennen, binnen der
tig dagen na de betekening, anders wordt 
hij geacht ermee in te stemmen; het uit
sluitend de huurder is die, ingeval van een 
contractueel verbod tot handelshuur
overdracht, het antwerp van een derge
lijke overdracht die gepaard gaat met de 
overdracht van een handelszaak, aan de 
verhuurder kan betekenen bij ter post aan
getekend schrijven of bij deurwaarders
exploot, zodat deze laatste eventueel zijn 
verzet kan laten kennen; de overdracht tus
sen de hoofdhuurder en de overnemer die 
voldoet aan de voorwaarden van artikellO, 
eerste lid, aldus wordt aangegaan onder de 
opschortende voorwaarde dat de verhuur
der, die op geldige wijze door de huurder in 
kennis werd gesteld van het ontwerp van 
deze overdracht, binnen dertig dagen geen 
verzet heeft gedaan tegen die overdracht, 
of dat dit verzet door de rechter wordt ver
worpen, zodat bij het vervullen van die 
opschortende voorwaarde de overdracht 
haar volledige uitwerking krijgt vanaf de 
datum van de kennisgeving van de over
dracht; hieruit volgt dat, zolang geen ken
nis is gegeven van de huuroverdracht aan 
de verhuurder, · de overnemer van de 
handelshuur een totale derde blijft ten aan
zien van de rechtsverhouding tussen de ver
huurder en de hoofdhuurder, zodat ook 
daaruit blijkt dat alleen de huurder hoe
danigheid kan hebben om de verhuurder 
kennis te geven van de overdracht over
eenkomstig artikel 10, eerste en derde lid; 
de appelrechters zodoende niet naar recht 
konden beslissen dat eiseres, overneem
ster van de handelshuur, bij stilzitten van 
verweerder, hoofdhuurder, het ontwerp van 
de overdracht zelf had kunnen betekenen 
aan de heer Louis Mathijs, verhuurder, en 
op die grondslag niet konden oordelen dat 
zij thans niet gerechtigd is schadevergoe-

ding te vorderen van verweerder om re
den dat deze de betekening overeenkom
stig artikellO, derde lid, te laat uitvoerde 
opdat eiseres nog tijdig huurhernieuwing 
kon aanvragen (schending van alle in het 
middel aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 10, eerste lid, van de Handels
huurwet, het verbod om de huur aan 
anderen over te dragen geen beletsel 
kan zijn voor de overdracht van de 
huur die samen geschiedt met de han
delszaak en slaat op de gezamenlijke 
rechten van de hoofdhuurder; 

Dat, luidende het derde lid van dit 
artikel, de huurder die gebruik wil rna
ken van het hem in het eerste lid toe
gekende recht van huuroverdracht, 
aan de verhuurder het antwerp van de 
akte van overdracht moet betekenen 
bij ter post aangetekende brief of bij 
exploot van gerechtsdeurwaarder; 

Dat het feit dat de huurder niet tot 
die kennisgeving of betekening over
gaat, de overnemer van gezamenlijke 
rechten van de huurder niet het recht 
verleent om in eigen naam tot de in 
het derde lid van artikel10 van de 
Handelshuurwet bepaalde beteke
ning over te gaan; 

Overwegende dat het bestreden von
nis de vordering van eiseres tegen ver
weerder tot het verkrijgen van scha
devergoeding op grand dat verweerder 
niet tijdig aan de tot bindend
verklaring opgeroepen partij kennis 
gaf van de huuroverdracht met over
dracht van de handelszaak, zodat ei
seres niet tijdig de huurhernieuwing 
aan de tot bindendvekrlaring opge
roepen partij kon aanvragen, verwerpt 
omdat eiseres "bij inactiviteit van de 
huurder) zelf de huuroverdracht kan 
betekenen"; 

Dat het bestreden arrest aldus ar
tikel 10, derde lid, van de Handels
huurwet schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van ei
seres tegen verweerder en over de 
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kosten; verklaart dit arrest bindend 
voor Louis Mathijs; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde 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 Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

23 oktober 1995 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggeuer : de h. Wauters - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver
bist. 

Nr. 452 

2e KAMER- 24 oktober 1995 

1 o CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP 
EN VERMELDINGEN - VOORWAARDELIJK 
CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1-
0NPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE
BE GRIP. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
ALGEMEEN- ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE 
INSTANTIE- BEGRIP. 

1 o Niet ontvankelijk is een voorwaarde
lijk cassatieberoep (1). 

2° en 3° Gebrek aan onpartijdigheid van de 
rechter ualt niet af te leiden uit de en
kele omstandigheid dat dezelfde magis
traat zitting had in de echtscheidings
procedure tussen partijen en later als 
onderzoeksrechter is opgetreden in een 
strafzaak omtrent de bedrieglijke weg-

(1) Zie Cass., 9 juni 1981 (A. C., 1980-81, nr. 
579). 

making van roerende goederen (2). (Art. 
507, tweede lid, Sw.) 

(WEIJNJES T. HUYGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0319.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 19 oktober 1993 
gewezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ton
geren; 

Gelet op het bestreden arrest, op 9 
februari 1995 door het Hof van Be
roep te Antwerpen gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beschikking van de raad
kamer van 19 oktober 1993: 

Overwegende dat eiseres het 
cassatieberoep instelde "voor zoveel als 
nodig"; 

Dat een voorwaardelijke voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het arrest van 9 februari 
1995: 

1. op strafrechtelijk gebied : 
Over het middel : 
Overwegende dat eiseres haar in het 

middel bedoelde verweer stoelde op de 
vaststelling dat Ph. Adriaensens, ener
zijds, als rechter zitting had in de 
echtscheidingsprocedure tussen eise
res en verweerder, anderzijds, "in de 
huidige procedure, die niets anders is 
dan een gevolg van (deze) 
echtscheidingsprocedure, als onder
zoeksrechter (optrad)"; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun- deels van de eerste rech
ter overgenomen - motivering wet
tig vermochten vast te stellen dat de 
echtscheidingsprocedure tussen eise
res en verweerder, enerzijds, en het 

(2) Zie Cass., 4 april1990, A.R. nr. 8045 (A. C., 
1989-90, nr. 469); 2 juni 1992, A.R. nr. 6649 (ibid., 
1991-92, nr. 518), en 19 mei 1988, A.R. nr. 8082 
(ibid., 1987-88, nr. 582). 
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onderzoek van het aan eiseres ten 
laste gelegde misdrijf van "een perso
nenwagen ( ... ),ten aanzien waarvan 
een maatregel werd uitgevaardigd zo
als bedoeld in artikel 1280 van het Ge
rechtelijk Wetboek ( ... ) bedrieglijk ver
nietigd of weggemaakt te hebben", 
anderzijds, niet dezelfde zaak betref
fen; 

Dat zij door hun motivering het ver
weer van eiseres verwerpen, zodoende 
haar desbetreffende conclusie beant
woorden, en hun beslissing regelma
tig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2. op civielrechtelijk gebied: 
Overwegende dat eiseres geen bij

zonder middel aanvoert; 

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

24 oktober 1995 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Hanssen, 
'lbngeren. 

Nr. 453 

2" KAMER - 25 oktober 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- AF
STAND- BURGERLLJKE RECHTSVORDERING
BEROEP IN CASSATIE DOOR DE BURGERLIJKE 
PARTIJ -AFSTAND DOOR EEN ADVOCAAT
VEREISTEN. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand van 
een door de burgerlijke partij ingestelde 

voorziening, wanneer die afstand is ge
daan door een advocaat die geen advo
caat is bij het Hof van Cassatie en even
min houder is van een bijzondere 
volmacht, daar in zodanig geval de af
stand van de voorziening gelijkstaat met 
een afstand van rechtsvordering (1). (Art. 
6 wet 16 feb. 1961.) 

(GOEMINNE E.A. T. GEV AERT E.A.) 

(A.R. nr. P.95.072l.N) 

25 oktober 1995 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal. 

Nr. 454 

1" KAMER- 26 oktober 1995 

1 o NIEUWE VORDERING- BURGERLLJKE 
ZAKEN- WIJZIGING VAN DE VORDERING
PARTIJ GEDAAGD IN EEN ANDERE HOEDANIG
HEID. 

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN) - UITBREIDING VAN EIS EN 
NIEUWE EIS- PARTIJ GEDAAGD IN EEN AN
DERE HOEDANIGHEID. 

1 o en 2° Een vordering kan, met toe pas
sing van art. 807 Ger. W niet worden ge
richt tegen een gedaagde in een andere 
hoedanigheid dan die waarin hij gedag
vaard werd (1). 

Noot arrest nr. 453 : 
(1) Cass., 16 sept. 1992, A.R. nr. 9808 (A. C., 

1991-92, nr. 616); Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 
3424 (A. C., 1989-90, nr. 199); Cass., 16 nov. 1988, 
A.R. nr. 6924 (A. C., 1988-89, nr. 155). 

Noot arrest nr. 454: 
(1) Cass., 24 okt. 1983, A.R. nr. 4040 (A. C., 

1983-84, nr. 108). 
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(KAYA T. VREYS, LOOMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.042l.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 17 september 1992 en 
22 april 1993 gewezen door het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 13, 15, 16, 700, eer
ste lid, 706, 807, 809, 812 en 813, eerste ~!n 
van het tweede lid, van het GerechtehJk 
Wetboek, 

doordat 
- het bestreden tussenarrest van 17 sep

tember 1992 dat vaststelt dat verweer
ders de oude~s van eiser lieten dagvaar
den "als ouders heiden burgerlijk 
aansprakelijk voor de bij hen inwonende 
minderjarige zoon", beslist dat verweer
ders door uitbreiding in hun in eerste aan
leg neergelegde besluiten van h~n vord~
ring tegen de ouders van e1ser, d1e 
vordering tegen de ouders hebbe~ ku~
nen richten in een andere hoedamghe1d 
dan die waarin zij werden gedagvaard, te 
weten in hun hoedanigheid van wette
lijke beheerders van de goederen van hun 
minderjarige zoon en 

- doordat het bestreden arrest van 22 
april 1993 eiser dwingt tot hervatting van 
het geding destijds tegen. zijn ouders i~!5e
steld in hun hoedanighmd van wettehJke 
beheerders van de goederen van hun min
derjarige zoon en de veroordeling, uitge
sproken door de eerste rechter, bevesti~t 
met die verstande dat deze aileen nog ei
ser treft en niet meer zijn ouders quali
tate qua, dit op grond van de overwegin
gen: 

- "dat zoals reeds vastgesteld in het ... 
tussenarr'est, de toenmalige minderjarige in 
de persoon van zijn ouders bij ontvanke
lijke eisuitbreiding aangesproken werd voor 
de door hem persoonlijk begane fout" en 

- "dat de door (verweerders) voor het hof 
gehandhaafde vorderingen dus niet voor de 
eerste maal tegen de intussen meerderja
rig geworden (eiser) werd gesteld", 

terwijl, 
- uit de beroepsakte en beroepsbesluiten 

v66r het tussenarrest, door de ouders van 
eiser blijkt dat zij weigerden in. de proce
dure op te treden in hun hoedamg~?-md v~n 
wettelijke beheerders van hun mmderJa
rige zoon, gezien zij in die procedure-

stukken stelden dat zij enkel zijn gedag
vaard in hun hoedanigheid van ouders, hei
den burgerlijk aansprakelijk voor de bij hen 
inwonende minderjarige zoon, en dat de 
eerste rechter ten onrechte hen heeft ver
oordeeld tot betaling "in hun hoedanig
heid van beheerders van het vermogen van 
de minderjarige", in welke hoedanigheid zij 
echter niet werden gedagvaard noch 
tussengekomen (zie biz. 2 beroepsakte) en 
dat de eerste rechter totaal ten onrechte 
hen veroordeeld heeft tot betaling optre
dende qualitate qua hun minderjarige zo.on, 
gezien er dienaangaande geen vordermg 
lastens hen werd ingesteld (blz. 2, punt II, 
2 van vermelde beroepsbesluiten); 

- en terwijl een partij haar vordering in 
toepassing van artikel 807 _van ~et Gere~
telijk Wetboek niet kan mtbrm.den of~IJ
zigen in die zin dat die vordermg gencht 
wordt tegen een gedaagde in een andere 
hoedanigheid dan die waarin hij gedag
vaard werd; 

- nu de ouders van eisers niet bereid 
waren vrijwillig in het geding tussen te ko
men in hun hoedanigheid van wettelijke be
heerders van de goederen van hun min
derjarige zoon verweerders er toe gehouden 
waren de ouders van eiser in hun hoeda
nigheid van wettelijke beheerders van de 
goederen van hun minderjB;rige zoon in het 
geding te betrekken,. do~r m de p~oce~ure 
in eerste aanleg hen m die hoedan1ghe1d te 
dagvaarden (artikelen 13, 15, 16, 700, eer
ste lid, 706, 809, 812 en 813, eerste.~in van 
het tweede lid, van het GerechtehJk Wet
hoek), hetgeen zij niet hebben gedaan, 

zodat het bestreden arrest van 17 sep
tember 1992 de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt 1?-et het g~volg dat 
de veroordeling tot betalmg van mser door 
het bestreden arrest van 22 april1993 en 
de bevestiging ten zijne opzichte door dit 
arrest van de bevolen onderzoeksmaatregel 
onwettig zijn : 

Overwegende dat een vordering met 
toepassing van artik.el 807 van het Ge
rechtelijk Wetboek niet kan worden 
gericht tegen een gedaagde in een an
dere hoedanigheid dan die waarin hij 
gedagvaard werd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht ~e slaan, 
blijkt : 1. dat de ouders van e1ser voor 
de eerste rechter werden gedaagd als 
"burgerlijk aansprakelijk voor de bij 
hen inwonende minde:tjarige zoon"; 2. 
dat bij conclusie van 21 april1987 de 
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verweerders ook vorderden tegen de 
ouders van eiser in hun hoedanig
heid van beheerders van de goede
ren van eiser; 3. dat de eerste rech
ter de ouders van eiser veroordeelt "in 
hun hoedanigheid van beheerders van 
het vermogen van de mindeijarige (ei
ser)"; 4. dat de ouders van eiser zo
wel in hun beroepsakte als in hun 
appelconclusie stelden dat zij enkel ge
dagvaard waren als burgerrechtelijk 
aansprakelijke ouders voor hun 
zoon; 

Overwegende dat het arrest van 17 
september 1992, door aan te nemen 
dat de vordering van de verweerders 
regelmatig werd uitgebreid, artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het arrest van 17 september 1992 
de vernietiging meebrengt van het ar
rest van 22 april 1993 dat het gevolg 
ervan is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten in zoverre ze uit
spraak doen over de uitgebreide vor
dering van de verweerders en over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden ge:niaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

26 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen - Verslagge
ver : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal Advocaat : mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 455 

1e KAMER- 26 oktober 1995 

WETTEN,DECRETEN,ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- ALGEMEEN- AK
KOORD TUSSEN BELGIE EN ZAIRE- WET DIE 
DAT AKKOORD BEKRACHTIGT- BEGRIP. 

Geen wet in de zin van art. 608 Ger. W. is de 
wet van 8 september 1983 houdende de 
goedkeuring van het Akkoord tussen het 
Koninkrijk Belgii! en de Republiek Zaire, 
gesloten door wisseling van brieven ge
dagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, 
houdende regeling van sommige vorde
ringen betreffende hetzij de overeenkom
sten van 6 februari 1965, hetzij door deze 
niet geregelde aangelegenheden, nu dat 
akkoord geen normatieve draagwijdte 
heeft (1). 

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

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0168.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, thans 
149 van de op 17 februari 1994 gecotirdi
neerde Grondwet, van het akkoord tus
sen het koninkrijk Belgie en de Republiek 
Za.i're dd. 19 juni 1971, dat uitwerking heeft 
gekregen door de Wet van 8 september 
1983, van de artikelen 1 en 2 van de Wet 
van I september 1983 houdende goedkeu
ring van dat akkoord, 1 van de hypotheek
wet van 16 december 1851 en van de ar
tikelen 547, 584 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, het von
nis a quo hervormend, de vordering van ei
ser om bij toepassing van artikel 1542, lid 

(1) Cass., 27 mei 1971,AC., 1971,959, en de 
concl. van proc.-gen. Ganshofvan der Meersch in 
Bull. en Pas., 1971, I, 888; 30 jan. 1976, A. C., 
1976, 633, en concl. van eerste adv.-gen. Du
mon; F. DuMON, Commentaar Gerechtelijk Wet
hoek, art. 95 van de Grondwet. 
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1, Ger.W., verweerder persoonlijk schulde
naar te horen verklaren van de oorzaken 
van het beslag onder derden dd. 8 juli 1985 
om reden dat verweerder in zijn verkla
ring van derde beslagene van de huur
gelden ontvangen sinds 1 juli 1960 met be
trekking tot een gebouw gelegen te Brussel, 
voorheen Defacqzstraat 1, thans Louisa
laan 143A en eigendom van de Republiek 
Zai:re, ten onrechte vermeldde geen huur
gelden verschuldigd te zijn aan voormelde 
republiek, afwijst, na te hebben vastge
steld dat het akkoord tussen het Konink
rijk Belgie en de Republiek Zai:re dd. 19 
juni 1971, dat uitwerking heeft gekregen 
door de wet van 8 september 1983, gepu
bliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 14 
oktober 1983, bepaalt dat "Bijgevolg stel
len de twee Staten vast dat zij geen wer
derkerige vorderingen meer hebben betref
fende de zich in Belgie bevindende goederen 
die, v66r (lees : 30 juni) 1960, toebehoor
den of moesten toekomen aan Belgisch
Kongo of aan een koloniaal publiekrechte
lijk organisme, en de in Kongo gelegen 
goederen die toebehoorden, of moesten toe
komen aan Belgie" om de motieven dat 
"partijen het erover eens zijn dat deze re
geling inhoudt dat de Republiek Zai:re af
stand doet ten voordele van de Belgische 
Staat van de eigendom van de roerende en 
onroerende goederen, met uitzondering van 
het gebouw waarin de Zai:rese Ambassade 
is gevestigd, die zich in Belgie bevinden en 
v66r 30 juni 1960 behoorden of moesten toe
komen aan Belgisch-Kongo ... ; echter dit 
akkoord een veel ruimere betekenis heeft; 
dat het ook betekent dat indien (verweer
der) sedert de onafhankelijkheid van 
Belgisch-Kongo huurgelden heeft ontvan
gen m.b.t. onroerende goederen die voor
dien aan Belgisch Kongo toebehoorden of 
toekwamen (. .. ) en deze nog niet zou heb
ben doorgestort aan de Republiek Zai:re, de
welke derhalve uit dien hoofde een schuld
vordering tegen (verweerder) bezit, deze 
laatste niet meer kon gehouden worden 
deze huurgelden vooralsnog door te beta
len; dat, met andere woorden, los van het 
probleem van de uitwerking van het ak
koord op de eigendom van deze goederen, 
(verweerder) overeenkomstig dit akkord 
niet meer gehouden is door de vorderin
gen die in het verleden tegen hem in hoofde 
van de Republiek Zai:re ontstaan zijn met 
betrekking tot deze goederen" dat "het ak
koord dd. 19 juni 1971 t.a.v. de Belgische 
Staatsonderhorigen uitwerking heeft vanaf 
het ogenblik van de inwerkingtreding van 
de goedkeuringswet van 8 september 1983, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 

14 oktober 1983, d.w.z. v66r dat (eiser) uit
voerend beslag in handen van (verweer
der) heeft gelegd" en "dat indien derhalve 
(verweerder) op het ogenblik dat in zijn 
handen uitvoerend beslag onder derden 
werd gelegd door (eiser) geen schuldenaar 
meer is van de Republiek Zai:re ingevolge 
huurgelden die hij ontvangen heeft met be
trekking tot een onroerend goed dat v66r 30 
juni 1960 aan Belgisch-Kongo toebehoorde, 
zulks niet in de eerste plaats het gevolg is 
van het feit dat hij eigenaar is geworden 
van het bewuste onroerend goed, maar wel 
van de afstand die de Republiek Zai:re heeft 
gedaan van haar vorderingen op (verweer
der) met betrekking tot dit goed" en dat 
"(verweerder) terecht stelt dat de stelling 
van (eiser) als dat op het ogenblik van zijn 
beslag de Republiek Zai:re nog steeds ei
genares was of minstens als dusdanig moet 
beschouwd worden ingevolge de niet te
genstelbaarheid van de eigendomsover
dracht aan de Belgische Staat, terzake niet 
relevant is; ( ... ) dat het hof, in het kader 
van de huidige betwisting, derhalve niet ge
houden is te onderzoeken of(verweerder) op 
8 juli 1985 een eigendomsrecht op het be
twiste goed tegen de aanspraken van (ei
ser) kon inroepen", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser tegen deal
dus door het bestreden arrest gegeven in
terpretatie van het akkoord van 19 juni 
1971 in zijn conclusie voor het hofvan be
roep (p. 5 en 6, afgestempelde 6e en 7e 
blad) onder meer had opgeworpen, in ant
woord op de stelling van (verweerder) dat 
de overeenkomst dd. 19.06.1971 een af
stand inhield van de schuld aan Zai:re, dat 
zulks "in strijd is met de feiten en de hou
dingvan (verweerder) zelf', waarbij er meer 
bepaald op gewezen werd dat "eerst bij K.B. 
dd. 04.08.1988 een bestemming wordt ge
geven aan dit onroerend goed, en/of de Bel
gische Staat zich dit goed heeft 
toegeeigend" en dat "spijts de bewoordin
gen en de interpretatie die (verweerder) 
geeft aan het "akkoord" dd. 19.06.1971, 
(verweerder) de huur is blijven ontvan
gen "in naam en voor rekening van Zai:re 
(. .. )" en eiser onder meer daaruit afleidde 
dat "Zai:re (behoudens mogelijke intern
contractuele bezwaren en behoudens tegen
brieven) (. .. ) de huurgelden had kunnen op
eisen of van de huurders of van de 
Belgische Staat (die de huurgelden ont
ving in naam en voor rekening van Zai:re); 
(dat) in die omstandigheden (eiser) te
recht deze huurgelden kon opeisen d.m.v. 
een uitvoerend beslag onder derden", zon
der dat meer bepaald het middel afgeleid 
uit de houding van verweerder zelf en de 
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uitleg die hij daarmede aan het akkoord 
tussen partijen gaf voor de periode v66r het 
KB. van 4.10.1988 te hebben beantwoord, 
zodat het bestreden arrest de conclusie van 
eiser niet naar voldoening van recht heeft 
beantwoord en daarmee art. 97, thans 149 
van de Grondwet heeft geschonden : 

terwijl, tweede onderdeel, het bestre
den arrest dat vaststelt enerzijds dat krach
tens het akkoord dd. 19 juni 1971 afstand 
is gedaan door republiek Zai:re ten voor
dele van Belgie van de zich in Belgie 
bevindende roerende en onroerende goe
deren "die v66r 30 juni 1960" toebehoor
den of moesten toekomen aan Belgisch
Kongo of aan een koloniaal publiekrechte
lijk organisme, en anderzijds dat, de 
huurgelden die aan Belgie werden betaald 
met betrekking tot dergelijk onroerend goed 
en waarop beslag, verschuldigd en betaald 
werden na 30 juni 1960, dermate dat de 
Republiek Zai:re "uit dien hoofde een 
schuldvordering tegen (verweerder) be
zit", aan deze overeenkomst van 19 juni 
1971 een uitwerking geeft die strijdig is 
met de door het arrest zelf gegeven be
woordingen ervan door te beslissen dat ge
zegde overeenkomst ook van toepassing is 
op schulden ontstaan na 30 juni 1960 ter
wijl de overeenkomst slechts uitwerking 
heeft op goederen en dus ook op schulden 
ontstaan v66r 30 juni 1960 (schending van 
de Belgische-Zai:rese overeenkomst van 19 
juni 1971 en van de artieklen 1 en 2 van de 
bekrachtigingswet van 8 september 1963) 
(lees :1983); 

terwijl, derde onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 54 7 en 584 van het Bur
gerlijk Wetboek, huurgelden burgerlijke 
vruchten zijn die krachtens natrekking de 
eigenaar toebehoren, en, ten opzichte van 
derden, eigenaar is van een onroerend goed, 
diegene op wiens naam een geldige over
schrijving bestaat krachtens artikel 1 van 
de hypotheekwet van 16 december 1851, 
wat impliceert dat de partij die ten aan
zien van derden eigenaar is van een on
roerend goed ten aanzien van diezelfde der
den eveneens schuldeiser is van die 
huurgelden; het arrest bijgevolg met be
trekking tot huurgelden door de Belgische 
Staat gei:nd na 30 juni 1960 en pas na die 
datum verschuldigd en die dus op zich
zelf genomen geen goed vormden dat v66r 
30 juni 1960 toebehoorde aan Belgisch
Kongo, of minstens met betrekking tot de 
huurgelden na de datum van het akkoord 
dd. 19 juni 1971 vervallen, op grond van 
het akkoord van 19 juni 1971 en genoemde 
goedkeuringswet slechts ten aanzien van 
derden, zoals eiser er een is, wettig kon be-

slissen dat verweerder geen schuldenaar 
meer is van de Republiek Zai:re ingevolge 
huurgelden die hij ontvangen heeft m.b.t. 
een onroerend goed dat v66r 30 juni 1960 
aan Belgisch-Kongo toebehoorde, indien het 
eerst vaststelde dat verweerder eigenaar 
was van het desbetreffende onroerende 
goed; 

zodat het arrest door te beslissen dat '1os 
van het probleem van de uitwerking van 
het akkoord op het eigendom van deze goe
deren, (verweerder) overeenkomstig dit ak
koord niet meer gehouden is door de vor
deringen die in het verleden tegen hem in 
hoofde van de Republiek Zai"re ontstaan zijn 
m.b.t. deze goederen", en door daaruit afte 
leiden dat verweerder op het ogenblik van 
het beslag geen schuldenaar meer is van de 
republiek Zai:re ingevolge huurgelden, de 
artikelen 54 7 en 584 van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 1 van de hypotheek
wet van 16 december 1851 heeft geschon
den: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters, 

door de feitelijke gegevens te vermel
den waarop zij de uitlegging van de 
overeenkomst laten steunen, de door 
eiser bij conclusie aangevoerde en 
daarmede strijdige of andere feite
lijke gegevens verwerpen en zodoende 
zijn conclusie beantwoorden; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 1 en 

2 van de wet van 8 september 1983 die 
het op 19 juni 1971 gesloten akkoord 
tussen Belgie en de Republiek Zaire 
betreffende bepaalde goederen en rech
ten van Zaire bekrachtigt, geen wet is 
in de zin van artikel 608 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Dat dit akkoord geen normatieve 
draagwijdte heeft en evenmin een wet 
is in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, in de in 

het tweede onderdeel vergeefs bestre
den beslissing, oordeelt dat de Repu
bliek Zaire afstand heeft gedaan van 
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haar rechten met betrekking tot de 
huurgelden van het litigieuze goed, zo
dat op het ogenblik van het beslag de 
Belgische Staat geen schuldenaar was 
van de Republiek Za'ire; 

Dat het onderdeel niet tot cassatie 
kan leiden, mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

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

26 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forcier -
Gelijkluidende conclusie van de h. d u Jar
din, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert. 

Nr. 456 

1 e KAMER - 27 oktober 1995 

OVEREENKOMST - BESTANDDELEN -
TOE STEMMING- DWALING OVER DE ZELF
STANDIGHEID - BEGRIP. 

Dwaling is een oorzaak van nietigheid van 
de overeenkomst, wanneer zij de zelfstan
digheid betreft van de zaak die het voor
werp van de overeenkomst uitmaakt, dat 
wil zeggen ieder element betreft dat door
slaggevend is geweest voor de partij om 
het contract aan te gaan, zodat het con
tract daarzonder niet zou zijn gesloten (1). 
(Art. 1110 B.W.) 

(COMMERCIAL SERVICES OF BELGIUM N.V. E.A. 
T. WEILER E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0002.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 3 maart 1967 (A. C., 1967, 829). 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1109 en 1110 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

doordat het arrest zegt dat de vorde
ring van de eerste verweerder gegrond is 
waarbij deze de aankoop van foto
ontwikkelingsmateriaal "Minilab Mag
num Speed" tussen hemzelf en de eerste ei
seres wegens substantii.ile dwaling nietig 
wil doen verklaren en dat, dientengevolge, 
het arrest de nietigheid vaststelt van de be
stelling met de bons 202 en 1019 dd. 6 sep
tember en 31 oktober 1985, de nietigheid 
van de met de tweede eiseres gesloten con
tracten inzake aankoop van koopwaar en 
dienstverlening, de nietigheid van het 
leasingcontract, dat hij met de n.v. Metro
politan Lease (thans verweerster) had ge
sloten, enjegens wie de tweede verweerster 
zich hoofdelijk en ondeelbaar borg heeft ge
steld, en de tegenvordering van de tweede 
eiseres niet gegrond verklaart en doordat 
het arrest de tussenvordering van de n.v. 
Metropolitan Lease tegen de eerste eise
res gedeeltelijk gegrond verklaart en laatst
genoemde veroordeelt tot betaling van 
781.667 frank plus de interest, nl. 179 
frank per dag op 500.000 frank, vanaf 7 
april 1987, op grond : "dat moet worden 
vastgesteld ... dat tussen de 4 december 
1985, de dag waarop het materiaal is ge
leverd, en het einde van de maand februari 
1986, Rene Weiler gemiddeld maar 1,59 
films per dag, in plaats van de voorziene 19 
heeft behandeld; dat zulks als dusdanig 
niet wordt betwist en wordt bevestigd met 
de door hem overgelegde bewijsstukken; (. .. ) 
... dat dienaangaande erop moet worden ge
wezen dat het stuk met als opschrift 'voor
berekening van de rendabiliteit op basis 
van steekproeven' begint als volgt : 'plaats : 
Watermael-Bosvoorde. Aantal inwoners: 
25.205. Aantal Kis voorzien: 1. Basisge
gevens : Betrokken bevolking : 81 % 25.205, 
dit is 20.412 inw. Jaarlijks aantal gebruikte 
films per inw. : 1,6 film, dit is 32.659 films/ 
jaar 2721/maand 123/dag. 1 film = 20 foto's 
+ 5 herafdrukken. Kostprijs van een film = 
107.47 frank. Korting 9% = 97,79 frank 
netto. Rendabiliteit berekend op handels
schatting van 19 films per dag'; dat on
der meer de onderstreepte woorden voor
gedrukt zijn; dat die woorden, evenals de 
uitdrukking 'op basis van steekproeven' in 
de titel van het stuk, wel het bewijs er
van waren dat de raming van de voorziene 
verkopen op 19 films per dag niet was ge
daan door Rene Weiler- die trouwens, zo
als hij erop wijst, helemaal niet bekwaam 
was om zulks te doen - maar gemaakt is 
aan de hand van berekeningen op de door 
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de n.v. C.S.B. verstrekte gegevens; dat zo
danige raming overigens, uiteraard, een we
zenlijk element is van elke rendabiliteits
studie; dat de n.v. C.S.B. terecht erop wijst 
dat de rendabiliteit van de onderneming 
oak afhing van het aantal klanten van de 
winkel, dat zij niet kon waarborgen; dat 
evenwel niet blijkt dat de n.v. C.S.B. voor 
haar rendabiliteitsstudie aan Rene Wei
ler nauwkeurige inlichtingen heeft ge
vraagd over zijn aantal klanten, hun smaak 
en de socio-economische samenstelling er
van; ( ... ) dat de rendabiliteitsstudie in de 
context van die reklame, die dan oak door 
de n.v. C.S.B. was voorgesteld als zijnde op 
computer verricht en als berustend op 
nauwkeurige cijfergegevens, voldoende em
stig bleek te zijn om Rene Weiler ertoe te 
bewegen het contract te sluiten en zulks, 
niettegenstaande de vermelding van haar 
indicatieve aard; dat zulks des te meer 
klemt omdat die studie bestemd was om 
door de n.v. C.S.B. te worden afgegeven aan 
de n.v. Metropolitan Finance - en waar
schijnlijk is zulks het geval geweest - om 
een leasingcontract te verkrijgen; dat in het 
licht van die gegevens moet worden aan
genomen, dat de aangekondigde resulta
ten in de door de n.v. C.S.B. gemaakte 
rendabiliteitsstudie voor Rene Weiler door
slaggevend zijn geweest om het contract 
aan te gaan, zodat het contract zonder dat 
niet zou zijn gesloten; dat de n.v. C.S.B. van 
die beweegreden op de hoogte moest zijn, 
en dat, nu de onvoldoende resultaten hier
aan waren te wijten dat de studie op geen 
correcte wijze is geschied, de toestemming 
van Rene Weiler door een substantiele dwa
ling is aangetast", 

terwijl krachtens artikel 1109 van het 
Burgerlijk Wetboek, geen toestemming gel
dig is, indien zij aileen door dwaling is ge
geven; krachtens artikel 1110 van het Bur
gerlijk Wetboek dwaling alleen dan een 
oorzaak van nietigheid van de overeen
komst is, wanneer zij de zelfstandigheid be
treft van de zaak die het voorwerp van de 
overeenkomst uitmaakt; onder zelfstan
digheid van de zaak wordt verstaan ieder 
element dat voor de partij doorslaggevend 
is geweest om het contract aan te gaan, zo
dat het contract zonder dat element niet 
zou zijn gesloten dat bij de verkoop van een 
zaak, de dwaling over een hoedanigheid 
van de zaak niet kan worden beschouwd als 
een dwaling, die de zelfstandigheid van de 
zaak betreft en de toestemming kan ge
brekkig maken, waardoor de overeenkomst 
nietig kan worden; een dwaling over de 
technische offinanciele resultaten, die door 
middel van de zaak kunnen worden be-

haald, geen dwaling is die de zelfstandig
heid van de zaak betreft, indien zij niet 
hieraan is te wijten; te dezen, het beweerde 
gebrek aan rendabiliteit geenszins te wij
ten is aan het ontbreken van een hoeda
nigheid of capaciteit van het toes tel- het 
arrest stelt uitdrukkelijk vast dat de kri
tiek van de verweerders op de "werkings
snelheid van het toestel en de kwaliteit van 
het werk" niet is bewezen- maar wel om
dater verkeerde steekproeven zijn ge
maakt over klanten die met het toestel af
gedrukte films zouden kopen, een gebrek is 
dat niets te maken heeft met de zelfstan
digheid zelf van de verkochte zaak, ver
mits het geen verband houdt met een hoe
danigheid of kenmerk ervan, materieel of 
immaterieel; overigens, zo de dwaling niet 
noodzakelijk gemeenschappelijk moet zijn 
opdat de rechter een koop wegens dwa
ling over de zelfstandigheid van de zaak 
nietig kan verklaren, de beweerde substan
tiele hoedanigheid echter duidelijk in de be
doeling van de beide partijen moet zijn ge
weest; te dezen, het arrest impliciet 
vaststelt dat die voorwaarde niet was ver
vuld, door erop te wijzen dat de voormelde 
studie over de rendabiliteit "de vermel
ding van haar indicatieve aard droeg"; het 
feit dat de eerste verweerder het contract 
zou hebben aangegaan op basis van de in 
die studie "aangekondigde resultaten" en 
dat "die beweegreden gekend was door de 
eerste eiseres" niet verhindert dat val
gens de op de steekproeven gegronde 
rendabiliteitsvooruitzichten geen dwa
ling over een substantiele hoedanigheid van 
de zaak is en kon zijn, aangezien ze geen 
verband houdt met een hoedanigheid van 
die zaak en de eerste eiseres had verdui
delijkt dat de verwachtingen aileen maar 
als een indicatie waren gegeven; daaruit 
volgt dat het arrest het wettelijk begrip 
dwaling over de zelfstandigheid van de 
zaak miskent door, om de zoeven opgege
ven redenen, te beslissen dat de verkoop 
van het hele toestel voor het "ontwikke
len en afdrukken van foto's", met de bestel
bons 202 en 1019 dd. 6 september en 31 ok
tober 1985, nietig is wegens dwaling over 
de zelfstandigheid van de verkochte zaak 
(schending van de artikelen 1109 en 1110 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat dwaling een oor
zaak van nietigheid van de overeen
komst is wanneer zij de zelfstandig
heid betreft van de zaak die het 
voorwerp van de overeenkomst uit
maakt; dat onder zelfstandigheid van 
de zaak wordt verstaan ieder element 
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dat doorslaggevend is geweest voor de 
partij om het contract aan te gaan, zo
dat het contract zonder dat element 
niet zou zijn gesloten; 

Overwegende dat het arrest wijst op 
"het aanzienlijke verschil tussen de 
aangekondigde en de werkelijke re
sultaten" en oordeelt "dat de aange
kondigde resultaten in de door de (eer
ste eiseres) gemaakte rendabiliteits
studie voor (de eerste verweerder) 
doorslaggevend is geweest om het con
tract aan te gaan, zodat het contract 
zonder dat element niet zou zijn ge
sloten, dat de (eerste eiseres) die be
weegreden moest kennen en dat de 
niet-verwezenlijking van die resulta
ten ten gevolge van de onjuistheid van 
die studie, de toestemming (van de 
eerste verweerder) substantieel ge
brekkig maakte"; 

Dat het bovendien oordeelt "dat de 
rendabiliteitsstudie opgesteld in de . 
context van de (door de eerste eise
res verspreide reklame) en door deze 
voorgesteld als zijnde door (haar) op 
computer verricht en als berustend op 
nauwkeurige cijfergegevens, voldoende 
ernstig bleek te zijn om (de eerste ver
weerder) ertoe te bewegen het con
tract te sluiten en zulks,-niettegen
staande de vermelding van haar 
indicatieve aard; dat zulks des te meer 
klemt omdat die studie bestemd was 
om door de (eerste eiseres) aan de 
(derde verweerster) te worden afge
geven - en waarschijnlijk is zulks het 
geval geweest - om een leasing
contract te verkrijgen"; 

Overwegende dat het hofvan be
roep, nu het op grond van die overwe
gingen heeft aangenomen dat het voor
werp van het koopcontract het door de 
eerste verweerder nagestreefde doel 
niet kon verwezenlijken en dat de ei
seressen het belang kenden dat deze 
hechtte aan de gebrekkige hoedanig
heid, naar recht heeft beslist dat de 
toestemming van de eerste verweer
der door een dwaling over de zelfstan
digheid was aangetast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - V'er
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal-Advocaten : mrs. De Bruyn, De 
Gryse en Simont. 
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1 e KAMER - 27 oktober 1995 

1 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN- BEWIJSWAARDE- OVEREEN
KOMST TOT ARBITRAGE. 

2° ARBITRAGE - OVEREENKOMST TOT AR
BITRAGE - BEWIJS. 

1 o en 2° De rechter kan als bewijs van een 
overeenkomst tot arbitrage een geheel van 
tussen de partijen uitgewisselde stuk
ken, inclusieftelexen, aannemen (1). (Art. 
1677 Ger.W.) 

(EURO HOTELS INTERNATIONAL LTD. 
T. RAMADA EUROPE INC.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0007.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1134, 1341, 1347, 1349 van het Bur
gerlijk Wetboek, 870, 1042, 1677, 1679, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet zoals zij van kracht was 
v66r de coiirdinatie van 17 februari 1994 en 
voor zoveel nodig, van artikel 149 van de 
aldus gecoiirdineerde Grondwet, 

(1) C. CAMBIER, Droitjudiciaire civil, Brus
sel, Larcier, 1974, d. I, blz. 229; J. LINSMEAU, 
L'arbitrage volontaire en droit prive belge, 
R.P.D.B., Comp. VII, nrs. 77-79. 
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doordat het arrest vaststelt : dat 1. " ... de 
heer Riese, als 'Real Estate Manager' van 
Ramada Inns Inc. met bedrijfszetel te 
Phoenix-Arizona (USA), in een brief van 19 
december 1983 aan de heer Ranstam een 
ontmoeting voorstelde in New York of At
lanta om de overname van Ramada ho
tels te Brussel, Luik en Ludwigshafen te 
bespreken en hem de balans van Ramada
Brussel toestuurde; dat hij erop wees dat 
de balans van de nv. Ramada Brussel een 
deelneming bevatte in de vennootschap 
CFDH, eigenaar van het Ramada-Parijs ho
tel, en dat die investering hoe dan ook aan 
een andere Ramada entiteit moest wor
den overgedragen; (. ... ) dat de heer Rans
tam, na vijfmaanden stilzwijgen, op 10 mei 
1984, naar eigen zeggen in naam van (ei
seres), een telex naar de heer Grau van 
Ramada-Phoenix stuurde met de volgende 
mededeling : - dat hij kennis had gena
men van het feit dat Ramada akkoord kon 
gaan met een prijs van 13 miljoen Dmark 
voor het hotel te Ludwigshaven en 300 mil
joen voor het hotel te Brussel- inclusiefhet 
gebouw en alle andere activa van de han
delszaak- en dat (eiseres) die prijs kon aan
nemen als over de andere voorwaarden een 
akkoord kon worden bereikt; - dat hij de on
derhandelingen v66r 10 juni wilde afron
den en dat hij hoopte de overeenkomst van 
overdracht van aandelen van Ramada
Zweden als model te kunnen gebruiken; dat 
de heer Grau op 15 mei antwoordde, be
dankte voor de geboden prijzen en ver
meldde dat de heer Schmid, ondervoorzit
ter van (verweerster), de onderhandelingen 
zou afronden; (. .. ) dat op 30 mei 1984 te 
Dusseldorf een vergadering werd gehou
den met de heren Reypens en Schmid voor 
(verweerster) en de heren Nilsson en Rans
tam voor (eiseres), }Vaarna een door de heer 
Schmid ondertekend proces-verbaal werd 
opgemaakt; dat in dat proces-verbaal de be
sproken punten werden opgenomen en dat 
daarin inzonderheid werd uiteengezet : 
- dat (verweerster) haar aandelen in 
Ramada-Brussel voor een prijs van 280 mil
joen aanbood en dat de koper zich ertoe ver
bond een renovatie van 50 miljoen Bel
gische frank uit te voeren; - dat het 
Ramada-Ludwigshafen hotel te koop werd 
aangeboden voor een prijs van 14.500.000 
Dmark en dat de koper zich ertoe verbond 
een renovatie van 1.500.000 Dmark uit te 
voeren; - dat hij geen belangstelling meer 
had voor het Ramada-Luik hotel omdat het 
prijsverschil te groat was; - dat de over
eenkomst zou gebaseerd zijn op de over
eenkomsten die voor de hotels in Zweden 
werden gesloten; - dat de heer Nilsson een 

tegenvoorstel zou doen doen; (. .. ) dat de on
derhandelingen van 30 mei op 31 mei 1984 
werden voortgezet en dat na de vergade
ring een tweede proces-verbaal werd op
gesteld dat inzonderheid door de heren 
Schmid en Nilssen werd ondertekend; dat 
dit proces-verbaal vermeldde dat over een 
aantal specifieke punten een akkoord werd 
bereikt en dat verder een planning was be
sproken; (. .. ) dat de akkoorden inzonder
heid betrekking hadden op de verkoop van 
de aandelen Ramada-Brussel (aan eise
res) tegen de prijs van 225 miljoen Bel
gische frank, waarbij de verkoopprijs over

. eenkomt met de netto-waarde van die 
ondememing overeenkomstig de balans van 
30 november 1983, met uitsluiting van de 
investering in CFDH; dat voor het 
exploitatieresultaat van 1984 een verdeel
sleutel van 10/12 en 2/12 zal worden ge
hanteerd, nu de overdracht op 1 oktober 
1984 gebeurt, en dat uitzonderlijke resul
taten, zoals de verkoop van de CFDH
investering, de prijs niet zullen bei:nvloe
den; dat een akkoord werd vastgelegd over 
de verkoop van de activa van Ramada
Ludwigshafen aan de heer Nilsson tegen de 
prijs van 14,2 miljoen Dmark; dat de 
betalingsmodaliteiten en de bankwaarborg 
werden gepreciseerd; (. .. ) dat de raad van 
bestuur van (verweerster), volgens de over
eengekomen planning, de overeenkomst 
voor 15 juni diende goed te keuren, dat zij 
uiterlijk op 30 juni de voorstellen van over
eenkomst diende te ontvangen en dat de 
overeenkomsten, na onderzoek van de tek
sten door de raadslieden, op 31 augustus 
zouden worden ondertekend; dat daar
aan werd toegevoegd dat die planning in
dicatiefbleef; dat ten slotte werd bepaald 
dat de raad van bestuur van Ramada, na 
goedkeuring van de operatie, het verkoops
aanbod met de precieze voorwaarden aan 
Ranstam diende toe te sturen en dat laatst
genoemde binnen veertien dagen zijn in
stemming diende te betuigen; 2. (. .. ) dat de 
heer Schmid op 25 juni 1984 aan de heer 
Ranstam een telex stuurde met bevesti
ging van het beginselakkoord van (ver
weerster) over de inhoud van het docu
ment van 31 mei dat hij als een 'lettre of 
intent' bestempelde, en daaraan toevoegde 
dat de goedkeuring afhankelijk was van het 
onderzoek en de goedkeuring van de over
eenkomsten door de juridische afdeling; dat 
de heer Ranstam op 3 juli 1984 aan de heer 
Schmid antwoordde dat het aanbod werd 
aangenomen mits over de inhoud van de 
overeenkomsten een akkoord kon worden 
bereikt; dat die telex op 9 juli e.k. aan de 
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heer Grau van Ramada-Phoenix werd over
handigd; ( ... ) dat de heer Ranstam op 17 juli 
1984 een voorstel van overeenkomst aan de 
heer Schmid toestuurde, die op 30 juli per 
telex een aantal bemerkingen maakte 
waarvan twee betrekking hadden op de 
vaststelling van de prijs en op de verkoop 
van de aandelen van de deelneming in 
CFDH; dat de heer Ranstam in zijn telex 
van 5 september aan de heer Reypens (Ra
mada Di.isseldorD aandrong om de over
eenkomsten tussen 17 en 22 september 
1984 te ondertekenen en om hem het ant
werp van franchise-overeenkomst (tus
sen Ramada-Phoenix en (eiseres)) toe te 
sturen; ( ... ) dat de heer Reypens in zijn te
lexen van 10 en 11 september de aandacht 
van de heer Ranstam vestigde op het feit 
dat er volgens de juridische afdeling van 
( verweerster) een verschil hestand tussen 
het proces-verbaal van 31 mei en het on t
werp van overeenkomst betreffende de deel
neming in CFDH; dat hij preciseerde dat de 
aankoopprijs overeenkwam met de waarde 
van het netto-actief, met uitsluiting van de 
CFDH investering en dat dit resultaat ai
leen kon worden bereikt door bij de 
aankoopprijs de, op 50 miljoen Belgische 
frank geraamde, waarde van de deelne
ming te voegen, die door een onderneming 
van de Ramada-groep zou worden gekocht, 
met dien verstande dat de opbrengst van 
die verkoop in het aktief van de N.V. 
Ramada-Brussel zou worden gestort; ( ... )
dat de heer Ranstam die aanspraak on
middellijk afwees en aanvoerde dat de over
eengekomen prijs de waarde van de CFDH
deelneming omvatte, maar dat zij aan een 
onderneming van de Groep-Ramada te
gen boekwaarde moest worden verkocht, en 
zijn stelling staafde met verwijzing naar de 
berekeningen die volgens hem de prijs had
den bepaald; dat (verweerster) geen com
mentaar had op die argumentatie maar ai
leen meedeelde dat haar raad van bestuur 
zich had gehouden aan de letterlijke tekst 
van het proces-verbaal van 31 mei 1984 en 
de verrichting had goedgekeurd ervan uit
gaande dat de waarde van de CFDH
deelneming niet begrepen was in de ver
kochte activa; 3. ( ... ) dat vanaf 12 september 
heen en weer telexen werden verstuurd die 
tot beeindiging van de onderhandelingen 
hebben geleid aangezien elke partij op haar 
stand punt bleef aangaande de uitlegging 
van het beding over de uitsluiting van de 
CFDH-investering, waarbij Ranstam zijn 
gesprekspartner een onjuiste lezing van het 
proces-verbaal van 31 mei 1984 verweet en 
niet inging op het verzoek van de heer 
Grau om een tegenvoorstel te formule-

ren; dat Ramada-Phoenix, naar luid van 
haar telex van 20 september, heeft vast
gesteld dat er geen overeenkomst was over 
de prijs en dat de onderhandelingen over de 
verkoop van de Ramada-Brussel aande
len afgelopen waren, - waarbij die over 
het hotel te Ludwigshafen konden wor
den afgerond - en dat het voorstel van ar
bitrage, zoals door de partijen was over
eengekomen, op 24 september gedaan door 
de heer Ranstam niet door (verweerster) 
werd aangenomen; dat (verweerster) in 
haar schrijven van 18 oktober 1984 meldde 
dat, bij ontstentenis van overeenstem
ming over de prijs en aangezien de onder
handelingen waren afgelopen, reeds een an
dere 'lettre of intent' was ondertekend en 
dat zij die wilde nakomen", het arrest be
slist dat de door verweerster opgeworpen 
exceptie van onbevoegdheid gegrond is en 
dat de rechtbanken van de Belgische rech
terlijke orde geen kennis kunnen nemen 
van het geschil, op grand dat "de geldig
heid van een overeenkomst tot arbitrage af
hangt van het akkoord van de contracte
rende partijen; dat naar luid van artikel 
1677 van het Gerechtelijk Wetboek dat ak
koord behoort te zijn vervat in een door 
partijen ondertekend geschrift, of in an
dere hen bindende stukken, waarin zij blijk 
geven van hun wil om het geschil aan ar
bitrage te onderwerpen; dat dit geschrift 
evenwel alleen vereist is als bewijs en niet 
voor het bestaan als dusdanig ( ... ); ( ... ) dat 
artikel1697-2" van het Gerechtelijk Wet
hoek voorschrijft dat de geldigheid van het 
scheidsrechterlijk beding bl:ijft bestaan niet
tegenstaande de overeenkomst waarvan het 
deel uitmaakt nietig is; dat (verweerster) 
evenwel de nietigheid van de overeenkomst 
slechts in aanvullende orde aanvoert, en 
het sluiten zelfvan de overeenkomst tot 
overdracht van de aandelen, en zelfs de ver
wezenlijking van de voorwaarden van de 
overeenkomst, betwist; (...) dat de autono
mie van de overeenkomst arbitrage, als in
gesteld bij genoemd artikel1697-2", niet be
perkt blijft tot het geval waarin de 
geldigheid van de overeenkomst wordt be
twist; dat, aangezien de partijen het in be
ginsel erover eens waren dat zij hun even
tuele meningsverschillen door arbitrage 
zouden oplossen, niets eraan in de weg 
staat dat die overeenkomst wordt toege
past wanneer die partijen van mening ver
schillen over het bestaan zelf van de over
eenkomst, of wanneer het te beslechten 
geschil betrekking heeft op vereisten die sa
menhangen met het sluiten ervan ( ... ); ( ... ) 
dat de partijen vanaf 1983 onderhandelin
gen zijn begonnen over de overdracht van 
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verschillende aandelen van de Ramada
vennootschappen en dat zij op 8 decem
ber 1983 een overeenkomst hebben onder
tekend inzake de verkoop van de aandelen 
van 'Ramada Aktiebolag' (eigenaar van 
twee Zweedse hotels te Jiinkiiping en Gote
borg); ( ... )dat de partijen, op een tijdstip 
waarop zij - ten gevolge van de telex van 
10 mei 1984 van (eiseres) - de mogelijk
heid zagen om een akkoord te bereiken no
pens de verkoop van de aandelen van 
Ramada-Brussel en Ramada-Ludwigshafen, 
te Dusseldorf eindbesprekingen hebben 
aangevat; dat de heer Ranstam toen reeds 
het akkoord Ramada AB Zweden als mo
del wilde gebruiken voor de vaststelling van 
de contractuele verplichtingen; dat arti
kel 13 van die overeenkomst een scheids
rechterlijk beding bevatte; ( ... ) dat een 
proces-verbaal van de vergadering van 30 
mei 1984, dat aan de oorsprong van het 
huidige geschilligt, en waarin punten van 
overeenstemming werden vastgesteld, geen 
verwijzing naar het Zweedse model be
vat, behalve voor de uitvoering van 
renovatiewerken waartoe Euro Hotels In
ternational zich verbond; ( ... ) dat het ont
werp van overeenkomst betreffende de 
Ramada-Brussel aandelen, dat op 17 juli 
1984 door de heer Ranstam aan zijn ge
sprekspartner van (verweerster), de heer 
Schmid, werd toegestuurd, onder para
graaf 15 een scheidsrechterlijk beding be
vatte, dat als volgt was gesteld : (niet be
twiste vertaling) 'alle meningsverschillen 
tussen verkopers en kopers en tussen de 
verkopers en de onderneming ten gevolge 
van deze overeenkomst of haar uitvoe
ring zullen definitief worden beslecht door 
arbitrage te Brussel, overeenkomstig het 
arbitragereglement van de balie te Brus
sel. De arbitrageprocedure zal in het En
gels verlopen'; ( ... ) dat de heer Schmid op 
30 juli 1984 drie bladzijden opmerkingen op 
dat ontwerp verstuurde en inzonderheid 
met betrekking tot paragraaf 15 deed op
merken: (niet betwiste vertaling) 'Arbi
trage. In beginsel aangenomen. Een aan
vullende omschrijving zou mogelijk kunnen 
zijn. Wegens de wijziging van de thans vi
gerende Belgische wetgeving zullen we dit 
punt opnieuw bespreken'; ( ... ) dat de heer 
Ranstam, na het afspringen van de onder
handelingen in de maand september, in zijn 
telex van 12 september 1984 erop aan
drong de meningsverschillen omtrent het 
akkoord van 31 mei op 'beschaafde wijze op 
te lossen en - zoals we heiden hebben aan
genomen - door arbitrage'; dat (ver
weerster), in haar antwoord op de brief van 
12 oktober 1984 van de advocatenassociatie 

Kurt Kjerberghs - waartoe meester Rans
tam behoort - niet specifiek over arbi
trage sprak maar in algemene bewoordin
gen stelde dat zij weliswaar de zaak niet in 
een geschil wilde zien eindigen, maar an
derzijds niet bevreesd was voor de wette
lijke procedures; ( ... ) dat, hoewel de par
tijen duidelijk hebben ingestemd met de 
inhoud van het proces-verbaal van 31 mei 
1984, onder voorbehoud van het onder
zoek en de goedkeuring van de eindtekst 
van de overeenkomst, later, in de maand 
september 1984, is gebleken dat zij een be
paald beding van dat proces-verbaal op ver
schillende wijze uitlegden; dat dit menings
verschil alleen het lot betrof van de 
'deelneming CFDH', nu (verweerster) be
weerde dat de waarde van die deelneming 
- die gelijkstaat met meer dan 20 pet van 
de op 225 miljoen bepaalde netto-waarde 
van de activa van de N.V Ramada-Brussel 
op 30 november 1983 -van de verrich
ting was uitgesloten, terwijl (eiseres) van 
oordeel was dat als de deelneming uit het 
actief kon worden gehaald, haar tegen
waarde in geld moest worden ingebracht; 
dat de partijen overigens geen andere on
overkomelijke hinderpalen voor de tot
standkoming van de overeenkomst za
gen; ( ... ) dat het vaststaat dat (verweerster) 
voorstelde de Zweedse overeenkomst, die 
een scheidsrechterlijk beding bevatte, als 
model te gebruiken voor de te sluiten over
eenkomst, en dat zij aldus tegemoetkwam 
aan de wens die de heer Ranstam reeds op 
10 mei 1984 had uitgedrukt; dat het ont
werp door laatstgenoemde werd opgesteld, 
die daarin het precies en uitvoerbaar 
scheidsrechterlijk beding opnam dat wel
iswaar verschilde van het beding in de 
Zweedse overeenkomst; dat de heer 
Schmid, vertegenwoordiger van de Ameri
kaanse onderneming Ramada, een ondub
belzinnig beginselakkoord over dat be
ding heeft bevestigd, nu het gemaakte 
voorbehoud alleen betrekking had op wei
nig specifieke elementen, waarop hij nooit 
is teruggekomen; dat de heer Ranstam in 
zijn telex van 12 september 1984 duide
lijk herhaalde dat de partijen voor arbi
trage hadden gekozen om hun geschillen te 
beslechten en dat (verweerster) die bewe
ring nooit heeft tegengesproken; ( ... ) dat de 
partijen ongetwijfeld met arbitrage heb
ben ingestemd; dat gelet op de autono
mie van het scheidsrechterlijk beding, het 
niet ondertekenen van de overeenkomst 
van overdracht van de aandelen, onge
acht de reden daartoe, niets afdoet aan het 
akkoord over arbitrage", 

terwijl, ... , 
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tweede onderdeel, de rechter zich, inge
volge artikel1679, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, op vordering van een 
partij aileen onbevoegd kan verklaren als 
over het aanhangig gemaakte geschil over
eenkomst tot arbitrage is gesloten; naar 
luid van artikel 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, "iedere partij het bewijs moet le
veren van de feiten die zij aanvoert"; ver
weerster, met toepassing van die wette
lijke regels, op straffe van afwijzing van de 
door haar aangevoerde exceptie van onbe
voegdheid, diende aan te tonen dat de par
tijen het in beginsel eens waren om het li
tigieuze punt van de draagwijdte van het 
proces-verbaal van 31 mei 1984 aan arbi
trage te onderwerpen, wat door eiseres 
wordt betwist; dat feit bovendien schrifte
lijk moest worden vastgesteld om te vol
doen aan het vereiste van artikel1677 van 
het Gerechtelijk Wetboek dat zegt dat "een 
overeenkomst tot arbitrage behoort te zijn 
vervat in een door partijen ondertekend ge
schrift, of in andere hen bindende stuk
ken waarin zij blijk hebben gegeven van 
hun wil om het geschil aan arbitrage te on
derwerpen"; uit de lezing van de motive
ring van het arrest weliswaar blijkt dat de 
partijen van plan waren een scheidsrech
terlijk beding op te nemen in de niet on
dertekende tekst van een nog te sluiten 
OVfilreenkomst, daaruit daarentegen geens
zins blijkt dat de partijen het eens waren 
over het beginsel van een scheidsrechter
lijke oplossing van het geschilpunt betref
fende de draagwijdte, niet van het ont
werp van tekst, maar van het afzonderlijk 
document te weten, het proces-verbaal van 
31 mei 1984; a fortiori uit de lezing van de 
motivering van het arrest niet blijkt dat de 
wilsovereenstemming over dat punt schrif
telijk zou zijn vastgelegd; daaruit volgt dat 
het arrest, dat de werkelijkheid van het be
twiste feit niet vaststelt hoewel dat nood
zakelijk is voor de exceptie van onbevoegd
heid die het aanneemt, te weten het 
bestaan van een uitwisseling van overeen
komsten tussen de partijen over de scheids
rechterlijke regeling van het geschilpunt, 
1. verweerster outlast van de bewijslast van 
dat feit en die last aldus op onwettige wijze 
op eiseres legt (schending van de artike
len 870 en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek), 2. het vereiste van de schriftelijke 
vaststelling van de instemming van de par
tijen met arbitrage miskent (schending van 
artikel 1677 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 3. zich op onwettige wijze onbe
voegd verklaart om uitspraak te doen over 
een geschil dat nochtans niet aan arbi
trage is onderworpen (schending van ar-

tikel 1679, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek); het arrest, zelfs als het wordt 
uitgelegd in die zin -quod non- dat het 
heeft geoordeeld dat de telex van 12 sep
tember 1984 van de heer Ranstam een be
gin van bewijs door geschrift uitmaakt, ook 
volgens een dergelijke uitlegging onwet
tig blijft; immers enerzijds, artikel1677 van 
het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft dat 
een overeenkomst tot arbitrage behoort te 
zijn vervat in een door partijen onderte
kend geschrift, ongeacht de waarde van de 
betwisting; het arrest vervolgens niet kon 
aannemen dat een overeenkomst tot arbi
trage zou worden aangetoond door een be
gin van bewijs door geschrift, zonder de ar
tikelen 1677 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 134 7 van het Burgerlijk Wetboek te 
schenden; het arrest, anderzijds, hoe dan 
ook niet kon aannemen dat de overeen
komst tot arbitrage zou worden aange
toond op grond van een begin van bewijs 
door geschrift bij gebreke van vaststel
ling van het bestaan van getuigenissen of 
vermoedens die deze aanwijzing zouden 
aanvullen (schending van de artikelen 1677 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1341, 134 7 
en 1349 van het Burgerlijk Wetboek); 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest door de 
in het middel weergegeven overwe
gingen en inzonderheid die waarin 
wordt gezegd "dat het vaststaat dat 
(verweerster) voorstelde de Zweedse 
overeenkomst, die een scheidsrechter
lijk beding bevatte, als model te ge
bruiken voor de te sluiten overeen
komst, en dat zij aldus tegemoetkwam 
aan de wens die de heer Ranstam 
reeds op 10 mei 1984 had uitgedrukt; 
dat het antwerp door laatstgenoemde 
werd opgesteld, die daarin het pre
cies en uitvoerbaar scheidsrechter
lijk beding opnam, dat weliswaar ver
schilde van het beding in de Zweedse 
overeenkomst; dat de heer Schmid, 
vertegenwoordiger van de Ameri
kaanse onderneming Ramada, een on
dubbelzinnig beginselakkoord over dat 
beding heeft bevestigd, nu het ge
maakte voorbehoud aileen betrek
king had op weinig specifieke elemen
ten, waarop hij nooit is teruggekomen; 
dat de heer Ranstam in zijn telex van 
12 september 1984 duidelijk herhaalde 
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dat de partijen voor arbitrage had
den gekozen om hun geschillen te be
slechten en dat (verweerster) die be
wering nooit heeft tegengesproken", de 
in de conclusie van eiseres uiteenge
zette verschillende oftegenstrijdige fei
telijke gegevens verwerpt en regelma
tig met redenen is omkleed; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat artikel 1677 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
een overeenkomst tot arbitrage be
hoort te zijn vervat in een door par
tijen ondertekend geschrift, of in an
dere hen bindende stukken waarin zij 
blijk hebben gegeven van hun wil om 
het geschil aan arbitrage te onderwer
pen; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat het 
hof van beroep steunt op stukken die 
de partijen hebben uitgewisseld om te 
oordelen dat zij "ontegensprekelijk 
voor arbitrage hebben gekozen"; dat 
het hof van beroep aldus geen van de 
in dat onderdeel aangewezen wetsbe
palingen schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 458 

1 e KAMER - 27 oktober 1995 

1° VERZEKERING- LANDVERZEKERING
BRAND -AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUUR
DER- DEKKING VAN DE VERZEKERAAR 

2o VERZEKERING- LANDVERZEKERING
BRAND -AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUUR
DER - DEKKING VAN DE VERZEKERAAR -
GELDSCHULD- MORATOIRE INTERESTEN
AANVANG. 

3° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN- BRAND -AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
HUURDER- DEKKING VAN DE VERZEKERAAR 
- INTERESTEN- AANV ANG. 

1 o De verbintenis van de verzekeraar om de 
huurder te dekken tegen de gevolgen van 
zijn aansprakelijkheid inzake brand ont
staat zodra het risico is verwezenlijkt, 
zelfs als het bedrag van de schuld pas la
ter gerechtelijk wordt bepaald (1). (Art. 
1733 B.W.) 

2° en 3° In geval van brand, zijn de schuld
vordering van de aansprakelijke huur
der tegen zijn verzekeraar en die welke de 
eigenaar krachtens een rechtstreekse vor
dering kan instellen tegen de verzeke
raar van zijn huurder geen 
schadevergoedingsvorderingen; zij betref 
fen geldsommen, zodat de verzekeraar tot 
betaling van moratoire interesten han 
worden veroordeeld van de dag af waarop 
de tegen hem gerichte vordering tot vrij
waring is ingesteld (2). (Art. 1153 B.W.) 

(AG 1824 N.V. T. KREMER) 

(A.R. nr. C.95.0022.F) 

27 oktober 1995 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Van Om
meslaghe. 

(1) P. LALOUX, Traite des assurances terres
tres, Brussel, Bruylant, 1944, blz. 140, nr. 156. 

(2) R. CARTON DE TOURNAI en P. VAN DER 
MEERSCH, Assurances terrestres, Contrat en 
general, R.P.D.B., Bijv. III, nr. 132, 133. 
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Nr. 459 

1e KAMER- 27 oktober 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING BEDRIJFS
INKOMSTEN - BEZOLDIGINGEN - IN 
HET BUITENLAND VERKREGEN INKOM
STEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
INTERNATIONALE VERDRAGEN - OVER
EENKOMST TUSSEN BELGIE EN DUITS
LAND - INKOMSTEN, IN BELGIE VRIJGE
STELD VAN BELASTING- GEVOLG VOOR DE 
VASTSTELLING VAN DE BELASTING
GRONDSLAG. 

1 o Uit de artt. 5, 6, 20, 2", a, 26, eerste lid, 
en 43 W.I.B. (1964) blijkt dat, tenzij 
de wet anders bepaalt, alle inkomsten 
van een belastingplichtige, met name 
de bezoldigingen uit hoofde van een 
dienstbetrekking, in Belgie belast
baar zijn, onverschillig of ze in Belgie 
dan wel in het buitenland zijn verkre
gen (1). 

2° Uit de artt. 15 en 23 van de Overeen
komst van 11 april 1967 tussen Belgie 
en de Bondsrepubliek Duitsland tot voor
koming van dubbele belasting blijkt dat 
die Overeenkomst niet de belastinggrond
slag regelt, maar enkel bepaalde inkom
sten van belasting vrijstelt; daaruit volgt 
dat die Overeenkomst de Belgische Staat 
niet verhindert, bij de bepaling van de 
belastinggrondslag in Belgie, rekening te 
houden met de in Duitsland verkregen 
winst en deze op te nemen in het bedrag 
waarvan het in Belgie geleden verlies 
wordt afgetrokken, en de tijdens de 
voorbije jaren geleden bedrijfsverliezen 
slechts af te trekken in zoverre ze 
niet reeds voorheen door bij de Overeen
komst vrijgestelde winsten werden ge
dekt (2). 

(1) Cass., 29 juni 1984, A.R. nr. F.1155.N (A. C., 
1983-84, nr. 621); L. DE BROE, Belgische ven
nootschappen met vaste inrichtingen in verdrags
landen : v~rmijding _van dubbele belasting; 
compensatre van bmtenlandse winsten met 
Belgische verliezen; dubbele verliescom
pensatie, Tijdschrift voor fiscaal recht, 1987, blz. 
220. 

(2) Zie noot 1. 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0014.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 november 1994 door 
het Hofvan Beroep te Luik gewezen; 

Over de door verweerder tegen de 
voorziening aangevoerde grond van 
niet-ontvankelijkheid volgens welke 
het middel het artikel 87quater van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) niet vermeldt onder de 
geschonden wetsbepalingen : 

Overwegende dat verweerder be
toogt dat de voorziening niet ontvan
kelijk is, omdat eiser nagelaten heeft 
de schending van voormeld artikel 
87quater aan te voeren; 

Overwegende dat de niet-ontvan
kelijkheid van een middel, ook al is het 
een enig middel, geen invloed heeft op 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ning; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

. Over het middel : schending van de ar
tikelen 5, 6, 20, 2", a), 26, eerste lid, 43 2" 
en 3" van het Wetboek van de Inkornst~n
belastingen, 15, § 1, 23, § 2, 1" van de tus
sen het Koninkrijk Belgie en de Bondsre
publiek Duitsland gesloten Overeenkomst 
tot voorkorning van dubbele belasting en tot 
regeling van sornrnige andere aangelegen
heden inzake belastingen van inkornen en 
van verrnogen, met inbegrip van de 
ondernerningsbelasting en de grondbelas
tingen, ondertekend op 11 april1967 te 
Brussel en goedgekeurd bij de wet van 9 
juli 1969 (B.S. van 30 juli 1969 (afgekort de 
Overeenkornst), 13 en 13quater van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkornstenbelastingen, 

doordat het arrest in het arrest alvo
rens recht te doen dd. 20 april1994 vast
stelt dat verweerder in 1988 (aanslagjaar 
1989) in Belgie een zelfstandige beroeps
wer~aamheid heeft uitgeoefend waarbij hij 
verhezen geleden heeft, alsook een dienst
betrekking in de Bondsrepubliek Duits
land (afgekort B.R.D.) waarvoor hij een be
zoldiging heeft ontvangen die krachtens de 
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arlikelen 15, § 1, en 23, § 2, r van de Over
eenkomst vrijgesteld is van belasting in 
Belgie; dat het arrest vaststelt dat hij dat 
verlies niet kon aftrekken van zijn latere 
winsten, daar het rechtstreeks is aange
rekend op zijn in Duitsland verkregen in
komsten, die het volgens eiser hebben op
geslorpt; dat het arrest vervolgens "voor 
recht zegt dat het in Belgie geleden ver
lies niet kan worden aangerekend op de 
krachtens (voormelde Overeenkomst) vrij
gestelde inkomsten", op grond dat "de re
gel volgens welke verliezen (overeenkom
stig artikel43, 2°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen ... )worden aange
rekend op andere inkomsten, niet geldt 
voor de van belasting vrijgestelde inkom
sten; dat die vrijstelling anders geen re
den van bestaan meer heeft, daar, in dat 
geval, die inkomsten opnieuw in de 
belastinggrondslag worden opgenomen", en 
"dat de artikelen 13 en volgende van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, wat 
dat betreft, een betwistbare toepassing -
in het kader van artikel 159 ( ... ) van de 
Grondwet - schijnen te maken van voor
meld artikel 43, 2°, in het geval dat er, zo
als te dezen, een internationale overeen
komst bestaat die de inaanmerkingneming 
van buitenlandse inkomsten beperkt" en 
"dat er anders een discriminatie dreigt te 
ontstaan tussen Belgen die al dan niet een 
gedeelte van hun werkzaamheden in som
mige andere Ianden uitoefenen"; dat het ar
rest aldus het beroep van verweerder ge
grond verklaart op grond dat "de 
administratie, bij de vaststelling van de 
belastinggrondslag, ten onrechte een ver
lies heeft aangerekend op inkomsten van 
Duitse oorsprong die enkel voor de bere
kening van de in Belgie (overeenkomstig ar
tikel87quater, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen) verschuldigde belas
ting wettelijk in aanmerking genomen 
mochten worden", 

terwijl de personenbelasting wordt ge
heven op alle in het Wetboek van de In
komstenbelastingen bedoelde inkomsten, 
ook al zijn bepaalde inkomsten behaald of 
verkregen in het buitenland; uit de arti
kelen 5, 6, 20, 2°, a), 26, eerste lid, en 43 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen volgt dat de bezoldigingen die een 
aan de personenbelasting onderworpen be
lastingplichtige verkrijgt uit hoofde van een 
in het buitenland, meer bepaald in de 
B.R.D. uitgeoefende dienstbetrekking, in 
beginsel belastbaar zijn in Belgie tot be
loop van het nettobedrag ervan; ook al be
paalt artikel 15, § 1, van de Overeenkomst 

dat de door een verblijfshouder van een 
Staat ter zake van een dienstbetrekking 
verkregen beloningen belastbaar zijn in de 
Staat waar die betrekking wordt uitgeoe
fend en ook al bepaalt artikel 23, § 2, 1 o 

van de Overeenkomst dat "de inkomsten 
herkomstig uit de (B.R.D) ... die in die Staat 
belastbaar zijn ( ... ), in Belgie vrijgesteld zijn 
van belastingen", en ook al kennen die be
palingen aan Belgie het recht toe om met 
de aldus vrijgestelde inkomsten rekening te 
houden bij de bepaling van het tarief van 
zijn belastingen, ze uitsluitend bepaalde in
komsten van belasting vrijstellen, maar de 
belastinggrondslag niet regelen en even
min regels bevatten ter bepaling van het 
nettobedrag van de bedrijfsinkomsten; de 
Overeenkomst bijgevolg de Belgische Staat 
niet verhindert om bij de vaststelling van 
de belastinggrondslag in Belgie, de bezol
digingen uit hoofde van een in de B.R.D 
uitgeoefende dienstbetrekking in aanmer
king te nemen en de in artikel 43 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen be
doelde aftrek te verrichten op de wijze, be
paald in de artikelen 13 en volgende van 
het koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, en 
derhalve de Belgische Staat evenmin ver
hindert om een verlies, dat gedurende het 
belastbaar tijdperk werd geleden wegens 
een in Belgie uitgeoefende zelfstandige 
werkzaamheid, overeenkomstig artikel 43, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, aan te rekenen op die 
bezoldigingen; de Koning, gelet op het feit 
dat de personenbelasting geheven wordt 
van alle in Belgie of in het buitenland ont
vangen inkomsten, zelfs als bepaalde van 
die inkomsten krachtens de in het mid
del bedoelde Overeenkomst vrijgesteld zijn 
van belasting in Belgie, zonder de Over
eenkomst te schenden of de draagwijdte 
van artikel 43 te beperken en, derhalve, 
zonder een discriminatie te scheppen tus
sen de Belgen, het recht had om, voorna
melijk in artikel 13quater, een tijdens een 
bepaald belastbaar tijdperk geleden 
bedrijfsverlies evenredig aan te rekenen op 
de inkomsten uit de andere beroeps
werkzaamheden die gezamenlijk worden 
belast of die krachtens artikel 87 quater van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen zijn vrijgesteld; het arrest bijgevolg, nu 
het weigert die aanrekening te verrich
ten op grond dat hierdoor de bij de Over
eenkomst ingevoerde belastingvrijstelling 
geen reden van bestaan meer zou hebben, 
de in het middel vermelde bepalingen 
schendt: 
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Overwegende dat het middel ener
zijds de schending aanvoert van de be
palingen van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, die het aanhaalt, 
met name omdat het arrest die bepa
lingen strijdig acht met de op 11 april 
1967 tussen Belgie en de B.R.D. ge
sloten Overeenkomst tot voorkoming 
van dubbele belasting en, anderzijds, 
om dezelfde redenen de schending 
aanvoert van de aangehaalde bepa
lingen van die Overeenkomst; 

Dat het middel ontvankelijk is; 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat verweerder in 1988 in Bel
gie een zelfstandige beroepswerkzaam
heid heeft uitgeoefend, waarbij hij 
bedrijfsverlies geleden heeft, en in 
Duitsland een dienstbetrekking heeft 
uitgeoefend waarvoor hij werd bezol
digd; 

Overwegende dat uit de artikelen 5, 
6, 20, 2", a, 26, eerste lid, en 43 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) blijkt dat, tenzij de wet 
anders bepaalt, alle inkomsten van 
een belastingplichtige, onder meer de 
bezoldigingen uit hoofde van een 
dienstbetrekking, belastbaar zijn in 
Belgie, onverschillig of die inkom
sten in Belgie dan wel in het buiten
land zijn verkregen; dat, derhalve, de 
door verweerder in Duitsland verkre
gen inkomsten belastbaar zijn in Bel
gie en dat de in Belgie geleden verlie
zen daarvan eveneens kunnen worden 
afgetrokken; 

Overwegende dat artikel 15 (1) van 
de op 11 april 1967 tussen Belgie en de 
Bondsrepubliek Duitsland gesloten 
Overeenkomst tot voorkoming van 
dubbele belasting luidt als volgt : "Lo
nen, salarissen en andere belonin
gen verkregen door een verblijfshouder 
van een overeenkomstsluitende Staat 
ter zake van een dienstbetrekking zijn 
slechts in die Staat belastbaar, ten
zij de dienstbetrekking in de andere 
overeenkomstsluitende Staat wordt 
uitgeoefend. Indien de dienstbetrek
king aldaar wordt uitgeoefend, zijn de 
uit dien hoofde verkregen belonin
gen in die andere Staat belastbaar"; 

dat luidens artikel 23, (2), 1", van die 
Overeenkomst "inkomsten herkoms
tig uit de Bondsrepubliek Duitsland 
( ... ), die volgens de voorgaande arti
kelen in die Staat belastbaar zijn, zijn 
in Belgie vrijgesteld van belastingen 
( ... ) Die vrijstelling beperkt niet het 
recht van Belgie om met de aldus vrij
gestelde inkomsten ( ... ) rekening te 
houden bij de bepaling van het ta
rief van zijn belastingen"; 

Dat uit het geheel van die bepalin
gen blijkt dat de Overeenkomst niet de 
belastinggrondslag regelt maar en
kel bepaalde inkomsten van belas
ting vrijstelt; dat de Overeenkomst bij
gevolg de Belgische Staat niet 
verhindert, bij de bepaling van de 
belastinggrondslag in Belgie, reke
ning te houden met de in Duitsland 
verkregen inkomsten en ze derhalve 
op te nemen in het bedrag waarvan 
het in Belgie geleden verlies wordt af
getrokken, en de tijdens de voorbije ja
ren geleden bedrijfsverliezen enkel af 
te trekken van de latere winsten, in 
zoverre zij niet reeds voorheen wer
den gedekt door bij de Overeenkomst 
vrijgestelde inkomsten; 

Dat, wat de bezoldigingen uit hoofde 
van een in Duitsland uitgeoefende 
dienstbetrekking betreft, de Belgische 
Staat, bij de vaststelling van de 
belastinggrondslag in Belgie, overeen
komstig artikel 43, eerste lid, 2", van 
het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen (1964), een verlies, dat gedu
rende het belastbaar tijdperk werd ge
leden uit hoofde van een in Belgie 
uitgeoefende zelfstandige werkzaam
heid, kan aanrekenen op die bezoldi
gingen; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
weigert een bedrijfsverlies aan te re
kenen op de bezoldigingen van Duitse 
oorsprong en aldus verweerder de mo
gelijkheid geeft om het aan te reke
nen op latere inkomsten, de in het 
middel aangehaalde bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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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 Bergen. 

27 oktober 1995 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaat : mr. Cambert, Luik. 

Nr. 460 

3" KAMER - 30 oktober 1995 

1 o BENELUX- VERDRAGSBEPALINGEN
BENELUX-OVEREENKOMST - BENELUX
MERKENWET- OMVANG VAN DE BESCHER
MING VAN EEN MERK BEDOELD BIJ DE 
BENELUX-MERKENWET- BEGRIP. 

2° MERKEN- BENELUX-OVEREENKOMST
BENELUX-MERKENWET- OMVANG VAN DE BE
SCHERMING VAN EEN MERK BEDOELD BIJ DE 
BENELUX-MERKENWET- BEGRIP. 

1 o en 2° Wanneer, in het kader van de vraag 
of er sprake is van merkinbreuk, de 
beschermingsomvang van het aanval
lende merk moet worden bepaald aan de 
hand van zijn onderscheidend vermo
gen, valt daarvoor steeds te letten op de 
opvattingen van het in aanmerking ko
mende publiek ten tijde waarop het in
breuk makend aangevallen gebruik van 
het merk of een overeenstemmend teken 
een aanvang nam, en wanneer, met in
achtneming van de hierboven vermelde 
maatstaf, wordt geoordeeld dat sprake is 
van merkinbreuk, dan wettigt zulks in de 
regel een verbod van verder gebruik van 
het inbreukmakend teken; dit laatste kan 
echter anders zijn indien, nadat een aan
vang is gemaakt met het inbreukmakend 
gebruik, het aanvallende merk zijn on
derscheidend vermogen geheel of ten dele 
heeft verloren, docft uitsluitend in die ge
vallen waarin dit verlies geheel often dele 
valt toe te rekenen aan toedoen of nala-

ten van de houder van dat merk (1). [Art. 
13.A.1 o Benelux-Merkenwet (2).] 

(QUICK RESTAURANTS N.V T. LA NORMAND IE N.V 
IN VEREFFENING, RESTO INN B.VB.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.92.9454.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 17 september 1992 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
25 januari 1993 (3); 

Gelet op het arrest van 13 decem
ber 1994 van het Benelux-Gerechtshof; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 5, inzonderheid 4", en 13.A, inzon
derheid 13.A.l", van de eenvormige 
Beneluxwet op de warenmerken (thans 
eenvormige Beneluxwet op de merken ge
naamd, dit ingevolge het Protocol onder
tekend te Brussel op 10 november 1983, 
goedgekeurd bij de wet van 8 augustus 
1986), gevoegd bij het Beneluxverdrag in
zake de warenmerken en ingevoegd in de 
wetgeving krachtens artikel 2 van de wet 
van 30 juni 1969, houdende goedkeuring 
van het genoemd Verdrag ondertekend te 
Brussel op 19 maart 1962, van artikel 39 
van de genoemde eenvormige Benelux
wet op de merken, ingevoegd in die wet 
door genoemd protocol van 10 november 
1983, goedgekeurd bij de wet van 8 augus
tus 1986, en van artikel 54 van de wet van 
13 juli 1971 op de handelspraktijken, 

doordat het arrest, hoewel het vaststelt 
dat het merk "Quick" tegelijkertijd als wa
renmerk en dienstmerk is neergelegd, aan
neemt dat dit merk ten tijde van zijn de
pot geldig was en zegt dat de 
tegenvorderingen van de verweerders tot 
nietigverklaring van het merk "Quick" niet 

(1) Zie Ben.G.H., 13 dec. 1994, A 93/3, Ben. Ju
rispr., 1994, blz. 56; zie ook Ben.G.H. 5 okt. 1982, 
A 81/4, Ben. Jurispr., 1981-82, blz. 20. 

(2) Zie ook art. 5, 4 o. 

(3) Cass., 25jan. 1993, A.R. nr. 9454 (A.C., 
1993, I, nr. 48). 
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gegrond zijn, met bevestiging van het be
roe pen vonnis, afwijzend beschikt op de 
rechtsvordering van eiseres die ertoe strekt 
de verweerders bet verder gebruik van bet 
woord "quick" als uithangbord of in de pu
bliciteit te verbieden, ongeacht ofhet wordt 
gebruikt samen met een ander woord, zo
als "jumbo", de verweerders het verbod op 
te leggen het woord "quick" te gebruiken als 
waren- of dienstmerk en in hun publici
teit, het depot "Jumbo Quick" van 5 ja
nuari 1987 door verweerster nietig te ver
klaren, en de doorhaling van dat depot en 
een dwangsom van 100.000 frank per ge
bruik ervan uit te spreken, op grond : " ... 
dat, om de omvang van een op grond van 
zijn onderscheidend vermogen regelma
tig verkregen bescherming van een merk te 
bepalen, te letten valt op de opvattingen 
van het in aanmerking komende publiek, 
niet ten tijde van bet ontstaan van het 
merkrecht, doch ten tijde van het als 
inbreukmakend aangevallen gebruik van 
het merk of van het overeenstemmend te
ken ( ... ); ( ... dat) het woord "quick" overi
gens sedert vele jaren in Belgie is ingebur
gerd om in de meest verscheidene 
domeinen een snelle bediening van de klan
ten aan te duiden; dat de (verweerders) te
recht erop wijzen dat heel wat handelaars 
de litigieuze uitdrukking hanteren als aan
duiding ofkenmerk van de waren of dien
sten die zij aan het publiek aanbieden; dat 
uit de semantische lijsten die de firma 
EURO DB te Ottignies-Louvain-la-Neuve 
op een evenwel onbepaalde datum heeft op
gesteld, blijkt dater 241 bedrijven be
staan die in hun firma- of handelsnaam het 
woord "quick" hanteren; dat uit het onder
zoek van die stukken kan worden afge
leid dat heel wat van die bedrijven 
restaurantbedrijven zijn; (dat) het liti
gieuze woord derhalve tot het normale taal~ 
gebruik in de Franstalige landen is gaan 
behoren; dat aldus de "Grand Robert de la 
langue fran~aise" het woord "quick lunch", 
kent en vermeldt dat het voor het eerst in 
1905 is gebruikt en als volgt kan worden 
omschreven : "Etablissement servant des 
repas rapides. Remarque : cet anglicisme 
appartient a la serie d'emprunts rencon
tres dans le domaine de la restauration ra
pide (Drugstore, fast-food, self-service, 
snack, ets.)" (2de uitgave, 1989, d. VII , p. 
963); (dat), nu dat, weliswaar vreemde, 
woord tot het normale taalgebruik is gaan 
behoren en een gebruikelijke uitdrukking 
is geworden om, inzonderheid in bet 
restauratiewezen en de voedingsnijverheid, 
aan de klanten aangeboden waren of dien
sten te kenmerken, de gevraagde bescher-

ming des te minder kan worden verleend 
aangezien het bier wordt voorafgegaan door 
bet woord "jumbo" - Engels woord van 
Amerikaanse oorsprong, bijnaam van de 
olifant en verwijzend naar iets groot, mas
sief, volumineus om een geheel met een ei
gen betekenis te vormen ... " 

terwijl, artikel13, A, van de eenvormige 
Beneluxwet op de merken bepaalt dat "de 
merkhouder zich op grond van zijn uitslui
tend recht kan verzetten tegen : 1" elk ge
bruik, dat van het merk of van een over
eenstemmend teken wordt gemaakt voor de 
waren, waarvoor het merk is ingeschre
ven ofvoor soortgelijke waren ... "; artikel 
5 van dezelfde wet bepaalt dat "het recht 
op het merk vervalt ... 4" voor zover een 
merk, na op regelmatige wijze te zijn ver
kregen, door toedoen van de merkhouder in 
bet normale taalgebruik de gebruikelijke 
benaming voor een waar is geworden"; ar
tikel 39 van de eenvormige Beneluxwet op 
de merken bepaalt: "de hoofdstukken I 
(waartoe de voornoemde artikelen 5 en 13 
behoren), II en IV zijn van overeenkom
stige toepassing op tekens ter onderschei
ding van diensten, hierna genoemd "dienst
merken", met dien verstande dat ook 
soortgelijkheid tussen diensten en waren 
kan bestaan ... "; 

eerste onderdeel, bet arrest niet vast
stelt dat het woord "quick", wanneer de ver
weerders het als merk en uithangbord zijn 
beginnen te gebruiken, in het normale taal
gebruik de gewone benaming van soortge
lijke waren of diensten was geworden; het 
arrest aileen vaststelt, enerzijds, dat, val
gens de "op een evenwel onbepaalde da
tum" opgestelde semantische lijsten, ver
scheidene bedrijven uit bet restauratie
wezen in hun firma- of handelsnaam bet 
woord "quick" hanteren en, anderzijds, dat 
de litigieuze term "voortaan" tot het nor
male taalgebruik in de Franstalige Ian
den is gaan behoren en dat "aldus" de 
"Grand Robert de la langue fran~aise", 2de 
uitgave, 1989, "het woord "quick lunch" 
kent en vermeldt dat het voor het eerst in 
1905 is gebruikt en bet als volgt omschrijft : 
"Etablissement servant des repas rapi
des" ... "; het arrest, nu het niet aangeeft dat 
op het ogenblik waarop, in 1982, bet ge
bruik van bet woord "quick" als uitbang
bord en merk, eerst door de vennootscbap 
vertegenwoordigd door verweerder, en la
ter door verweerster, is begonnen, en op het 
ogenblik waarop zij, op 5 januari 1987, het 
merk "Jumbo Quick" beeft gedeponeerd, 
bet woord "quick" in het normale taalge
bruik de waren en diensten aanduidde 
waarvoor eiseres bet merk "Quick" beeft 



~·:::_:~- . 
- -·-----~--- - -· ·-·--

_!::-:-:-: :-_-~-~~~ 

Nr. 460 HOF VAN CASSATIE 933 

gedeponeerd, zijn weigering om dat merk 
te beschermen tegen het gebruik dat strij
dig is met de eerlijke handelsgebruiken en 
schadelijk (is) voor eiseres, en dat door de 
verweerders is gedaan als merk van wa
ren en diensten, als uithangbord en han
delsnaam en in hun publiciteit, niet naar 
recht verantwoordt (schending van alle in 
het middel aangewezen bepalingen); 

tweede onderdeel, het arrest, door de be
scherming te weigeren van het merk 
"Quick" dat door eiseres is gedeponeerd en 
van het identieke uithangbord waaron
der die eiseres haar waren en diensten van 
snelle beqiening aanbiedt, aileen op grond 
dat de term "quick" tot het normale taal
gebruik is gaan behoren, zonder vast te 
stellen of die opname van de term "quick" 
in het normale taalgebruik aan eiseres is 
te wijten, maar door integendeel vast te 
stellen dat zulks ligt aan de "opvatting van 
het publiek", aan de verwijzing naar bet 
woord "door talloze bandelaars"- en in
zonderheid door "verschillende (bedrij
ven) die actief zijn in bet restaurantbedrijf 
- "als aanduiding ofkenmerk van de wa
ren en diensten die zij aan het publiek aan
bieden" en aan het gebruik van bet woord 
"quick" in de firma- ofhandelsnaam van die 
bedrijven, artikel5, inzonderbeid 4', van de 
eenvormige Beneluxwet op de merken 
schendt, dat voor het verval van het recht 
op het merk door opname in het normale 
taalgebruik, als voorwaarde stelt dat die op
name door toedoen van de merkhouder is 
gebeurd; de weigering tot bescherming van 
bet door eiseres gedeponeerd merk en de 
daaruit voortvloeiende weigering tot be
scherming van het uitbangbord "Quick", 
wegens die scbending, niet naar recht zijn 
verantwoord (schending van alle in bet 
middel aangewezen bepalingen); 

derde onderdeel, de bescherming van bet 
uitsluitend recbt op het merk, als gere
geld bij artikel 13, A, van de eenvormige 
Benelux-Merkenwet niet aileen het ge
bruik van bet merk zelf beoogt, maar ook 
van elk "overeenstemmend teken"; er 
sprake is van overeenstemming tussen het 
merk en bet teken wanneer er tussen beide 
een soortgelijkheid bestaat waardoor te
ken en merk worden geassocieerd, waar
bij het toevoegen van een of meer woor
den aan bet kenwoord van bet merk niets 
afdoet aan namaak door het gebruik van 
bet overeenstemmend teken bestaande uit 
bet beschermde merk en bet woord of de 
woorden; genoemd artikel 13, A, voor bet 
bestaan van namaak door gebruik van een 
overeenstemmend teken niet als voor
waarde stelt dat er een mogelijke verwar-

ring tussen dat teken en het merk moet 
kunnen ontstaan; bet feit dat de verweer
ders het woord "quick" lie ten voorafgaan 
door bet woord "jumbo", dat het door ver
weerster gedeponeerde merk "Jumbo Quick 
Junior" was en dat de toegevoegde woor
den een geheel met een eigen betekenis vor
men dus niets afdoet aan bet bestaan van 
een overeenstemming tussen bet merk van 
eiseres en de tekens gebruikt door de ver
weerders en aan bet daaruit voortvloeiende 
commercieel verlies van eiseres; bet ar
rest derhalve zijn weigering om bet ver
zet van eiseres tegen bet gebruik van de 
door de verweerders gebruikte tekens, en 
de vordering tot doorbaling van het merk 
"Jumbo Quick Junior" ongegrond te ver
klaren, niet naar recht verantwoordt 
(scbending van de artikelen 13.A, inzon
derheid 1", 39 van de eenvormige Benelux
wet op de mer ken en 54 van de wet van 14 
juli 1971 op de handelspraktijken); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 13 .A.1', 

van de eenvormige Beneluxwet op de 
merken bepaalt dat de merkhouder 
zich op grand van zijn uitsluitend 
recht kan verzetten tegen elk gebruik, 
dat van het merk of van een overeen
stemmend teken wordt gemaakt voor 
de waren, waarvoor het merk is inge
schreven ofvoor soortgelijke waren; 

Overwegende dat het Benelux
Gerechtshof, bij de uitspraak over de 
door het Hof in zijn arrest van 25 ja
nuari 1993 gestelde vragen, in zijn ar
rest van 13 december 1994 in de zaak 
A 93/3 voor recht zegt : 1. wanneer in 
het kader van de vraag of sprake is 
van merkinbreuk de beschermingsom
vang van het aanvallende merk moet 
worden bepaald aan de hand van zijn 
onderscheidend vermogen, valt daar
voor steeds te letten op de opvattin
gen van het in aanmerking komende 
publiek ten tijde waarop het inbreuk 
makend aangevallen gebruik van het 
merk of een overeenstemmend teken 
een aanvang nam; 2. wanneer, met in
achtneming van de hierboven ver
melde maatstaf, wordt geoordeeld dat 
sprake is van merkinbreuk, dan wet
tigt zulks in de regel een verbod van 
verder gebruik van het inbreuk
makend teken; 3. dit laatste kan an
ders zijn indien, nadat een aanvang is 
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gemaakt met het inbreukmakend ge
bruik, het aanvallende merk zijn on
derscheidend vermogen geheel of ten 
dele heeft verloren doch uitsluitend in 
die gevallen waarin dit verlies ge
heel of ten dele valt toe te rekenen aan 
toedoen of nalaten van de houder van 
dat merk; 

Overwegende dat noch uit de in het 
middel weergegeven noch uit enige an
dere vermelding van het arrest blijkt 
dat het hofvan beroep, om de bescher
ming van het voormelde artikel 
13.A.l", te ontzeggen aan het merk, 
heeft gelet op de opvattingen van het 
publiek ten tijde waarop, blijkens de 
door het hof gedane vaststellingen, de 
failliete vennootschap het woord 
"quick" is beginnen te gebruiken voor 
de waren en diensten waarvoor het 
merk is gedeponeerd; 

Dat het arrest niet naar recht is ver
antwoord; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede en het derde onderdeel, die 
niet kunnen lei den tot ruimere cassa
tie, vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre het uitspraak doet 
over de tegenvordering; beveelt dat 
van het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

30 oktober 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Draps. 

Nr. 461 

3e KAMER- 30 oktober 1995 

1° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE -
JONGE WERKNEMER- JONGE WERKNEMER, 
GEZINSHOOFD- STUDIE -ADMINISTRATIEF 
DOSSIER- STUKKEN- GEVOLGEN. 

2° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING- JONGE WERKNEMER- JONGE WERK
NEMER, GEZINSHOOFD - STUDIE - ADMINI
STRATIEF DOSSIER- STUKKEN- GEVOLGEN. 

3° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE -
JONGE WERKNEMER- JONGE WERKNEMER, 
GEZINSHOOFD- STUDIE - ADMINISTRATIEF 
DOSSIER- STUKKEN- BEGRIP. 

4 ° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING- JONGE WERKNEMER- JONGE WERK
NEMER, GEZINSHOOFD - STUDIE - ADMINI
STRATIEF DOSSIER - STUKKEN - BEGRIP. 

1 o en 2° Alleen de in de artt. 124, 186, eer
ste en tweede lid, en 189, tweede lid, 
Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde en 
overeenkomstig die bepalingen over
gelegde stukken hebben de gevolgen waar
van in die artikelen sprake is (1). [Artt. 
124, 186, eerste en tweede lid, en 189, 
tweede lid (2), Werkloosheidsbesluit 
1963.] 

3° en 4° Niet naar recht verantwoord is het 
arrest waarin wordt beslist dat de jonge 
werknemer, gezinshoofd, op werkloos
heidsuitkering gerechtigd is, op grand van 
de enkele vaststellingen dat die jonge 
werknemer een diploma heeft overge
legd van licentiaat in de Germaanse fi
lologie en dat hi} voldoet aan de andere 

(1) Zie Cass., 13 april1987,A.R. nr. 5586 (A.C., 
1987, nr. 484); 13 jan. 1992, A.R. nr. 9194 (ibid., 
1992, nr. 239); 29 mei 1995, A.R. nr. S.94.0127.F, 
supra, nr. 261. 

(2) Art. 124, in de bewoordingen ervan zowel 
van v66r als van na de inwerkingtreding van K.B. 
12 april1983; art. 186 in de versie van na K.B. 
van 6 okt. 1978. Zie oak wet op het toekennen van 
de academische graden en het programma van de 
universitaire examens, gee. op 31 dec. 1949, zo
als zij luidden na de wet van 8 juni 1964, art. 5, 
§ 1, eerste lid, 3°, art. 5, § 1, tweede lid, art. 5, § 
2, en art. 12; artt. 36, 133 en 138 Werkloosheids
besluit 1991. 
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vereisten van art. 124 Werkloosheids
besluit 1963 dan die van het diploma (3). 
[Artt. 124, 186, eerste en tweede lid, en 
186, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 
1963 (4).] 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. VAN HASSEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0121.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen (5); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 118, 120 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, 124 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, zoals het van toepassing is op 
31 mei 1983, na wijziging en aanvulling bij 
de koninklijke besluiten van 31 oktober 
1968 ( artikel1), van 22 december 1976 (ar
tikel 3, r en 2"), van 24 december 1980 (ar
tikelen 1 en 2), van 30 maart 1982 ( arti
kel1, 1", 2", 3", 4" en 5") en van 7 juni 1982 
(artikel 1), 124 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, gewijzigd bij de ar
tikelen 1 van het koninklijk besluit van 12 
april 1983, dat op 1 juni 1983 in werking is 
getreden, 2, en inzonderheid 2, eerste en 
derde lid, van het koninklijk besluit van 12 
april1983, 186, 189, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, 88 en 96, in
zonderheid 96, eerste lid, van het minis
terieel besluit van 4 juni 1964, zoals zij ten 
tijde van de aanvraag van toepassing wa
ren, 

doordat, nu eiser voor het Arbeidshof te 
Brussel heeft aangevoerd dat, al heeft de 
gewestelijk inspecteur voor werkloosheid 
aan verweerder het recht op uitkeringen 
ontzegd, op grond dat hij niet voldeed aan 
de stagevoorwaarden van de artikelen 118 
tot 122 van het organiek koninklijk be
sluit, de betrokkene echter, overeenkom
stig de bepalingen van artikel 124 van het 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie noot 2. 

(5) Ret cassatieberoep is op 14 september 1994 
ingesteld. 

organiek koninklijk besluit, op uitkerin
gen recht heeft op voorwaarde dat hij stu
dies heeft beeindigd en dat hij alle stuk
ken overlegt om die studies in aanmerking 
te doen nemen (hoofdconclusie in hoger be
roep van 4 februari 1991) en inzonder
heid, een formulier C109/124, behoorlijk in
gevuld en ondertekend door de directeur 
van de inrichting door wie hem zijn di
ploma van de hogere secundaire cyclus 
werd uitgereikt (aanvullende conclusie in 
hoger beroep van 13 mei 1991) en, het ar
rest erop wijst dat eiser erkent dat hij van 
verweerder een afschrift heeft ontvangen 
van het op 15 oktober 1982 door de Uni
versite Catholique de Louvain opgesteld di
ploma van licentiaat in de Germaanse fi
lologie en verklaart dat verweerder door 
overlegging van dat diploma, daardoor zelf 
bewijst dat hij een diploma van het hoger 
secundair onderwijs heeft behaald, zodat de 
voorwaarden van artikel 124 van het or
ganiek koninklijk besluit zijn vervuld, ter
wijl het echter eraan toevoegt dat "ver
weerder pas vanaf de dag waarop hij zijn 
universitair diploma aan de dienst van de 
R.V.A. heeft afgegeven, op werkloosheids
uitkering recht heeft", 

terwijl, luidens het in het middel be
doeld artikel 124, zoals het op de dag van 
de aanvraag van toepassing was, de jonge 
werknemer, die op werkloosheidsuitkerin
gen aanspraak maakt op grond van zijn 
studies, zijn studies moet hebben beein
digd en houder moet zijn ofwel van een 
einddiploma met een volledig leerplan van 
de hogere secundaire of van de lagere se
cundaire cyclus met technische of beroeps
vorming in een onderwijsinrichting die door 
de Staat is opgericht, erkend of gesubsidi
eerd, ofwel van een einddiploma of een 
eindgetuigschrift dat hij voor de centrale 
examencommissie heeft behaald; om te be
wijzen dat hij aan die voorwaarden vol
doet, de jonge werknemer aan wie de be
wijslast is opgelegd, het einddiploma van 
studies moet overleggen, samen met het 
formulier C109/24, behoorlijk ingevuld en 
ondertekend door de directeur van de in
richting door wie hem het diploma werd 
uitgereikt, welk formulier hem overeen
komstig artikel 186 van het organiek ko
ninklijk besluit door de uitbetalingsin
stelling is overhandigd; te dezen, niet wordt 
betwist dat verweerder geen van die beide 
stukken heeft overgelegd en hij zich er
toe heeft beperkt aan de raadsman van ei
ser, - hoewel het geschil bij het Arbeids
hof te Brussel aanhangig was -, het 
afschrift van het op 15 oktober 1982 door 
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de Universite Catholique de Louvain op
gesteld diploma van licentiaat in de Ger
maanse filologie te zenden; door te zeg
gen dat verweerder, door overleggging van 
dat diploma, daardoor zelf heeft bewezen 
dat hij een diploma van het hoger secun
dair onderwijs heeft behaald, het arrest dat, 
in verband met het bewijs, aan dat uni
versitair diploma de bewijskracht toekent 
die artikel 124 hecht aan het einddiploma 
met een volledig leerplan van de hogere se
cundaire cyclus of van de lagere secun
daire cyclus, en dat aan dat universitair di
ploma dezelfde gevolgen toekent als die 
welke artikel 124 aan het einddiploma van 
de secundaire cyclus toekent, artikel 124 
van het organiek koninklijk besluit schendt 
en zijn beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van alle in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid ar
tikel 124, zoals dat van toepassing was op 
31 mei 1983): 

Overwegende dat artikel 124 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betre:ffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid, in de bewoor
dingen zowel van v66r als van na de 
inwerkingtreding van het koninklijk 
besluit van 12 april1983, bepaalt dat 
onder de erin gestelde voorwaarden op 
werkloosheidsuitkering gerechtigd zijn, 
de jonge werknemers, gezinshoofden, 
die hun studies met een volledig leer
plan van de hogere secundaire cyclus 
of van de lagere secundaire cyclus met 
technische of beroepsvorming heb
ben beeindigd in een onderwijsinrich
ting, die door de Staat is opgericht, er
kend of gesubsidieerd, of een 
einddiploma of een eindgetuigschrift 
behaald hebben voor de centrale exa
mencommissie; 

Overwegende dat artikel 186, eer
ste en tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 bepaalt 
dat voor iedere werkloze een admini
stratief dossier wordt samengesteld, 
dat alle inlichtingen bevat welke de 
gewestelijk inspecteur voor werkloos
heid nodig heeft om over het recht op 
werkloosheidsuitkering te beslissen en 
eventueel het bedrag ervan te bepa
len en dat de werkloze de inlichtin
gen verstrekt op stukken die hem door 
de uitbetalingsinstelling worden over
handigd; 

Overwegende dat krachtens arti
kel189, tweede lid, van hetzelfde ko
ninklijk besluit, het beheerscomite van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning, onder goedkeuring van de mi~ 
nister tot wiens bevoegdheid de ar
beidsvoorziening behoort, de inhoud en 
het model van de in voormeld arti
kel 186 bedoelde stukken bepaalt; 

Overwegende dat uit de vergelij
king van die bepalingen volgt daten
kel de erin bedoelde en overeenkom
stig de erin vermelde regels over
gelegde stukken de gevolgen hebben 
waarvan in de voornoemde artikelen 
sprake is; 

Overwegende dat het arrest vol
gens hetwelk verweerder op werkloos
heidsuitkering gerechtigd is, op de en
kele vaststellingen dat hij een diploma 
van licentiaat in de Germaanse filo
logie heeft overgelegd en dat hij aan de 
andere voorwaarden van artikel 124 
van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 voldoet, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
het uitspraak doet over de ontvanke
lijkheid van het hoger beroep; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikel1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

30 oktober 1995 - 3e kamer- Thorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Si
mont. 
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Nr. 462 

3e KAMER- 30 oktober 1995 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPEN
BARE CENTRA VOOR) -'lEN LASTE NE
MEN VAN DE STEUN- PERSOON DIE B1JSTAND 
BEHOEFT- OPEENVOLGENDE INSTELLINGEN 
- VERBLIJF - ONDERBREKING - STEUN
VERLENENDE COMMISSIE - STEUN
VERLENEND O.C.M.W. - BEVOEGDHEID. 

1 o Het 0. C.M. W van de gemeente waar de 
bijstandbehoevende persoon in het 
bevolkings- of het vreemdelingenregister 
was ingeschreven op het ogenblik van zijn 
opneming in een in art. 2, § 1, wet be
treffende het ten laste nemen van de steun 
vermelde instelling, is niet meer bevoegd 
wanneer het verblijf van die persoon in 
verschillende opeenvolgende instellin
gen wordt onderbroken (1). (Artt. 1, r, 2, 
§ 1 en § 3, wet van 2 april 1965.) 

(O.C.M.W. BERGEN 
T. BEN CHAi'B, O.C.M.W. BRUSSEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0028.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1994 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 1, r, 2, § 1, r en§ 
3 (welke paragraafis gewijzigd bij de wet 
van 12 januari 1993, artikelll) en 6, welke 
artikelen respectievelijk zijn gewijzigd bij 
de artikelen 2, 3 en 7 van de wet van 9 juli 
1971, van de wet van 2 april1965 betref
fende het ten laste nemen van de steun ver
leend door de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn, 

doordat het arrest, op de vordering van 
de eerste verweerder tot toekenning van 
een financiele steun gelijk aan het be
staansminimum, de beslissing van de eer
ste rechter waarbij die last voor rekening 
van de tweede verweerder was gebracht, 
heeft vernietigd en voor recht heeft ver
klaard dat "aileen (eiser) de maatschap
pelijke dienstverlening moet verstrekken 

(1) Zie R.P.D.B., Bijv., VI, yo Domicile de se
cours, nrs. 7, 8, 12, 13, 16, 26 en 29. 

waarop (de eerste verweerder) aanspraak 
kan maken", op grond: "dat toepassing 
dient te worden gemaakt van artikel 6 van 
de wet van 2 april 1965 dat bepaalt: 'is 
zonder uitwerking voor het verwerven van 
een nieuw onderstandsdomicilie het ver
blijf, al dan niet als behoeftige, hetzij in een 
verplegingsinstelling, hetzij in een instel
ling of bij een privaat persoon bedoeld bij 
artikel 2, § 1, van deze wet'; terecht naar 
dit middel wordt verwezen; zo heeft de 
Raad van State beslist dat het voor het be
palen van het onderstandsdomicilie, nood
zakelijk doch voldoende is rekening te hou
den met de inschrijving in het bevolkings
register op de dag van de opneming in een 
verplegingsinstelling (R.v.St. 12 maart 
1975, nr. 16.930 - Verz. An: 1975, 245); ten 
deze, de onderbreking, die zeker heeft be
staan, niet in aanmerking kan worden ge
nomen vooral daar er tijdens die onderbre
king geen enkele inschrijving in het 
vreemdelingenregister was", 

terwijl, artikel 2, § 1, 1", van de wet van 
21 april 1965 als regel stelt dat het open
baar centrum voor maatschappelijk wel
zijn van de gemeente waar de personen in 
het bevolkings- of het vreemdelingen
register waren ingeschreven op het ogen
blik van hun opneming in een verzorgings
of huisvestingsinstelling die op het grond
gebied van een andere gemeente is gele
gen, de hele duur van het verblijfbevoegd 
blijft om de eventueel voor dat verblijf nood
zakelijke financiele bijstand toe te ken
nen; door het verblijf in de verplegingsin
stelling of opvanginstelling voor personen 
in noodsituaties de behoeftige immers geen 
nieuw onderstandsdomicilie verwerft (art. 
6 van de wet van 21 april1965); paragraaf 
3 van hetzelfde artikel 2 evenwel bepaalt 
dat, wanneer men, zoals te dezen, van een 
instelling naar een andere gaat, hetzelfde 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn slechts bevoegd blijft wanneer de 
persoon "achtereenvolgens en zonder on
derbreking door verscheidene instellin
gen wordt opgenomen"; met andere woor
den, het oorspronkelijk openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn niet meer be
voegd is om de nodige steun te verlenen 
wanneer de behoeftige weggaat uit de op 
het grondgebied van een andere gemeente 
gelegen instelling waarin hij zich had la
ten opnemen en zich niet onmiddellijk laat 
inschrijven in een andere instelling; de ver
andering van woonplaats in dat geval uit
werking heeft; die bepaling dwingend en 
van openbare orde is; een openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn niet ver
plicht kan zijn steun te verlenen aan een 
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behoeftige die niet enkel niet meer in de ge
meente woont, maar die bovendien is weg
gegaan uit de verplegingsinstelling waarin 
hij zich na zijn vertrek uit de gemeente had 
laten opnemen; het arrest, te dezen, vast
stelt dat er 54 dagen verlopen zijn tussen 
het tijdstip waarop de eerste verweerder 
het Home Baudouin heeft verlaten en dat 
waarop hij huisvesting heeft gevonden bij 
het Leger des Heils, IJzerlaan, 24, 1000 
Brussel (cf. de conclusie van eiser en het ar
rest, 3e pagina); het arrest, door te zeg
gen dat die onderbreking "niet in aanmer
king kan worden genomen, vooral daar er 
tijdens die onderbreking geen enkele in
schrijving (van de eerste verweerder) in het 
vreemdelingenregister was", het verlies van 
de bevoegdheid van het oorspronkelijk 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn als bedoeld in voormelde para
graaf 3 van artikel 2 van de wet van 21 
april1965 (verblijf"zonder onderbreking") 
doet afhangen van een voorwaarde die in 
deze bepaling niet voorkomt, en het, in elk 
geval, het voorschrift ervan niet in acht 
neemt; het, bijgevolg, de vooraan in het 
middel aangewezen bepalingen en, inzon
derheid, dat artikel 2, § 3, schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1, 1', van de wet van 2 april1965 
betreffende het ten laste nemen van de 
steun verleend door de openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn, de 
bevoegdheid van het steunverlenend 
openbaar centrum voor maatschappe
lijk welzijn wordt bepaald door de ge
woonlijke aanwezigheid van de 
bijstandbehoevende persoon op het 
grondgebied van de gemeente die door 
dat openbaar centrum wordt bediend; 

Overwegende dat artikel 2, § 1, van 
dezelfde wet van die regel afWijkt door 
te bepalen dat, om de vereiste bijstand 
te verlenen bij de opneming of gedu
rende het verblijf van een persoon in 
een in het artikel vermelde instel
ling, het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn van de gemeente in 
wier bevolkings- of vreemdelingen
register die persoon was ingeschre
ven op het ogenblik van zijn opne
ming in die instelling bevoegd is; 

Dat, krachtens artikel 3 van dat ar
tikel, dat openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn bevoegd blijft 
om steun te verlenen wanneer de be-

trokkene achtereenvolgens en zon
der onderbreking door verscheidene in
stellingen wordt opgenomen; 

Dat dit openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn derhalve, 
krachtens die paragraaf 3, niet meer 
bevoegd is wanneer het verblijfvan de 
betrokkene in die instellingen wordt 
onder broken; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 6 van die wet, volgens welke, 
voor het verwerven van een nieuw 
onderstandsdomicilie, het verblijf in 
een bij artikel2, § 1, bedoelde instel
ling zonder uitwerking is, geen be
trekking heeft op de bevoegdheid van 
het steunverlenend openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn die door 
de regels van de artikelen 1 en 2 wordt 
bepaald; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eerste verweerder, die in 
het vreemdelingenregister van de stad 
Bergen was ingeschreven en door ei
ser werd ondersteund, achtereenvol
gens in twee in Brussel gelegen in
stellingen werd opgenomen, en dat zijn 
verblijf in de eerste instelling werd on
derbroken gedurende de tijd dat hij bij 
een familielid woonde; 

Dat het arrest weigert die onder
breking in aanmerking te nemen om 
het bevoegd steunverlenend open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn aan te wijzen en beslist dat ai
leen eiser de maatschappelijke dienst
verlening aan de eerste verweerder 
moet verstrekken, door te zeggen, na 
de tekst van artikel 6 van de wet te 
hebben weergegeven, dat het, voor het 
bepalen van het onderstandsdomicilie, 
noodzakelijk doch voldoende is reke
ning te houden met de inschrijving in 
het bevolkingsregister op de dag van 
de opneming in een verplegingsin
stelling, en door eraan toe te voegen 
dater tijdens de onderbreking geen 
enkele inschrijving in het 
vreemdelingenregister was; 

Dat het arrest de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve 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 d~ feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Luik. 

30 oktober 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 463 

2e KAMER- 31 oktober 1995 

1° ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE 
VRAAG- WEIGERING DE VRAAG TE STELLEN 
- BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - CASSATIEMIDDEL - VRAAG GE
STELD DOOR HET HOF VAN CASSATIE- GE
VOLG. 

2° CASSATIEMIDDELEN- ALGEMEEN -
BELANG- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE 
VRAAG- WEIGERING DE VRAAG TE STELLEN 
- BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - PREJUDICIELE VRAAG GESTELD 
DOOR HET HOF VAN CASSATIE- GEVOLG. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE PARTIJ- VERZET TEGEN EEN 
BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING- AFWIJZING- VERPLICHTE VER
OORDELING TOT SCHADEVERGOEDING -
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. 

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BUR
GERLIJKE PARTIJ- VERZET TEGEN EEN BE
SCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING - AFWIJZING - VERPLICHTE 
VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. 

5o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BUR
GERLIJKE PARTIJ- VERZET TEGEN EEN BE-

SCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING - AFWIJZING - VERPLICHTE 
VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. 

1 o en 2° Het middel dat aanvoert dat een 
rechtscollege waarvan de beslissing vat
baar is voor cassatieberoep ten onrechte 
heeft geweigerd een prejudiciele vraag aan 
het Arbitragehof te stellen, heeft geen 
bestaansreden meer wanneer het Hof van 
Cassatie zelf die vraag stelt. (Art. 26, § I, 
3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

3°, 4° en 5° De op de kamer van inbeschul
digingstelling rustende verplichting om 
een burgerlijke partij die op haar verzet 
tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling in het ongelijk wordt 
gesteld, te veroordelen tot een schadever
goeding jegens de verdachte, is niet strij
dig met haar recht op een eerlijk proces 
(1). (Artt. 136 Sv., 6.1 E.V.R.M., 14.1 
I.V.B.P.R.) 

(PEETERS E.A. T. VAN LIERDE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.92.6736.N) 

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

Gelet op het arrest van het Hofvan 
14 juni 1994 (2); 

Gelet op het arrest van het 
Arbitragehofvan 6 juni 1995 (3); 

Over het derde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu het Hof zelf 

een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof heeft gesteld, de kri
tiek van de eisers tegen de weigering 
van de appelrechters om een derge
lijke vraag te stellen, geen bestaans
reden meer heeft; 

(1) Zie Cass., 10 nov. 1992, A.R. nr. 5515 (A. C., 
1991-92, nr. 728). 

(2) A. C., 1994, nr. 303. 

(3) Nr. 43/95, B.S., 10 aug. 1995, 23237. 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de ei

sers tot schadevergoeding veroordeelt 
met toepassing van artikel136 van het 
Wetboek van Strafvordering; dat het 
onderdeel niet preciseert waarin de be
kritiseerde beslissing van het arrest 
dat artikel6, eerste lid, E.V.R.M. te de
zen niet van toepassing is, de veroor
deling onwettig maakt; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, om de redenen in 

het arrest van het Arbitragehof uit
eengezet, de veroordeling van de ei
sers, burgerlijke partijen, om schade
loosstelling te betalen aan verweerster 
op gronde van artikel 136 Wetboek 
van Strafvordering, wegens de afwij
zing van hun verzet, geen met het 
recht strijdige atbreuk doet aan de ver
plichting de eisers een eerlijk proces te 
bezorgen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

verstrekt op het tweede onderdeel van 
het derde middel volgt dat het onder
dee! niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de door de eisers 

aangevoerde omstandigheid enkel het 
openbaar ministerie betreft en der
halve niet kan meebrengen dat de ei
sers geen eerlijke behandeling van hun 
zaak hebben gehad door onafhanke
lijke en onpartijdige rechters die mits
dien niet gehouden waren dit niet re
levante verweer te beantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

31 oktober 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende 

conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en 
De Gryse. 

Nr. 464· 

2e KAMER - 31 oktober 1995 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN - ARTIKEL 27 - ARTIKEL 27TER 
- BETALEND PARKEREN. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN - ARTIKEL 2 - ARTIKEL 2.29 -
BETALEND PARKEREN. 

1 o en 2° De parkeerovertreding die erin be
staat op plaatsen met parkeermeters of 
parkeerautomaten te parkeren zonder te 
betalen overeenkomstig de modaliteiten 
bepaald bij de artt. 2.29 en 27.3 Wegver
keersreglement, wordt gepleegd op het 
ogenblik van het parkeren, dock is slechts 
voltooid nadat de termijn om de retribu
tie te betalen is verstreken; de wil om de 
retributie niet te betalen hoeft op het ogen
blik van het parkeren niet te bestaan (1). 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0309.N) ) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1995 door de 
eerste kamer van het Hof van Beroep 
te Gent gewezen; 

Over het derde middel : schending van de 
artikelen 2.29, 27.3.1.1", 27.3.3 van het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975 hou
dende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 1 en 2 van het parkeer
retributiereglement van de Stad Kort
rijk, goedgekeurd in gemeenteraadszitting 

(1) Zie Cass., 26 april 1994, A.R. nr. 
P.93.1218.N (A C., 1994, nr. 198, met de concl. van 
adv.-gen. De Swaef). 
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van 13 januari 1989 en gewijzigd in 
gemeenteraadszitting van 13 april 1990, 

doordat het bestreden arrest eiser uit 
hoofde van de feiten, die zich voordeden na 
26 oktober 1992, veroordeelt tot een geld
boete van 15 frank, telkens verhoogd met 
990 opdeciemen, aldus telkens gebracht op 
1500 frank of telkens een vervangende ge
vangenisstrafvan drie dagen voor elk van 
de ten laste gelegde feiten, hetzij in to
taal elf, op volgende gronden : "b. de in
breuken zijn vastgesteld op het P,res. Roose
veltplein, Jan Palfijnstraat en Oude 
Vestingsstraat, meer bepaald op plaatsen 
met parkeermeters of parkeerautomaten in 
de zin van artikel27.3.1°. Aile toegangs
wegen tot het Pres. Rooseveltplein, al
waar het gaat om parkeerautomaten, zijn 
voorzien van een verkeersbord E9a met 
onderborden Ticket en Pres. Roosevelt
plein (zie brief Stad Kortrijk Politie dd. 7 
april1992). In de Jan Pal:fijnstraat is de in
dividuele parkeerplaats uitgerust met een 
parkeermeter. Deze situatie doet zich ook 
voor in de Oude Vestingsstraat. c. Op de 
parkeermeters en parkeerautomaten wordt 
ter kennis gebracht op welke wijze en on
der welke voorwaarden het parkeren ge
schiedt. In concreto betekent dit dat op de 
parkeermeters en -automaten het parkeer
systeem met dub bel tarief wordt uitge
legd, waartoe geopteerd werd door de ge
meenteraad toen ze op 13 januari 1989 
besliste over een retributie voor het par
keren op de plaatsen die uitgerust zijn 
(met) een parkeermeter. Op 13 april1990 
werd de retributie voor de bestuurders die 
opteren voor een korte parkeerduur gewij
zigd. Het parkeersysteem met dubbel ta
riefwerkt als volgt, zoals uiteengezet in P.V: 
26.086 dd. 5.4.1993. Er wordt principieel 
vertrokken van een basistarief ('tarief 1') 
van 250 frank. De betaling van deze som 
geeft de bestuurder het recht zijn voer
tuig te parkeren op om het even welke par
keerplaats op de openbare weg, of zelfs op 
meerdere plaatsen na elkaar, gedurende 
een-halve dag, hetzij de voormiddag van 9 
uur tot 13 uur, hetzij de namiddag van 14 
tot 18 uur. Deze som van 250 frank kan op 
drie manieren betaald worden : - ofwel door 
vooraf een blanco parkeerticket aan te ko
pen bij de stadskas of de politie en daarop 
datum en periode in te vullen, - ofwel door 
een dergelijk ticket op het ogenblik van het 
parkeren aan te kopen bij de parkeerwach
ter, - ofwel - bij afwezigheid van een par
keerwachter - door binnen de vijf dagen 
te betalen overeenkomstig de richtlijnen op 
het parkeerticket dat in dergelijk geval door 
de parkeerwachter op het voertuig wordt 

aangebracht. In afwijking van dit basista
riefwordt een gunsttarieftoegestaan (10 of 
20 frank per uur) aan die bestuurders die 
vrijwillig hun parkeerduur beperken tot 1, 
2 of maximum 3 uur (afhankelijk van de 
plaats). Zij die wensen van dit gunsttarief 
te genieten, moeten dan gebruik maken 
van de parkeermeter of de parkeerauto
maat, volgens de modaliteiten van deze toe
stellen. Dit gunsttariefwordt aangeduid als 
'tarief 2'. Wanneer bijgevolg de bestuur
der geen gebruik maakt van een parkeer
meter of automaat geldt een vermoeden dat 
hij opteert voor de derde betalings
mogelijkheid van 'tarief 1' en dat hij bij
gevolg wacht op het parkeerticket dat door 
de parkeerwachter op het voertuig zal aan
gebracht worden. Er wordt een P.V. opge
steld wanneer een bestuurder opteert voor 
de derde betalingsmodaliteit van 'tarief 1' 
(betaling binnen de vijf dagen), of ver
moed wordt dat te doen en binnen de voor
ziene termijn geen 250 frank betaald heeft 
aan de stadskas. d. De vaststellingen heb
ben betrekking op de Jaguar met nummer
plaat ( ... ), waarvan de beklaagde houder is, 
uitgezonderd in de gevallen van 9 okto
ber 1992, van 25 januari (10.46 u) en 12 fe
bruari 1993 (9.50) waarin de vaststelling 
betrekking heeft op een Fiat met nummer
plaat (. .. ) waarvan R. .. S ... - echtgenote 
van beklaagde - houdster is. Met het 
hogerstaande wordt reeds aangetoond dat 
de kritiek van beklaagde niet gefundeerd is 
en dat er werkelijk een verkeersovertre
ding werd begaan door D ... , die volgens de 
ter plaatse kenbaar gemaakte modalitei
ten beslist heeft om binnen bepaalde tijd
spanne een bepaalde som te betalen over
eenkomstig de richtlijnen vermeld op het 
parkeerticket dat in dergelijk geval door de 
parkeerwachter op het voertuig wordt aan
gebracht, maar dan tach niet betaalde. 
Ware de retributie tijdig betaald dan was 
er geen misdrijf zodat de betaling geens
zins dient als administratieve boete waar
mee de strafrechtelijke sanctie kan wor
den ontlopen; zoals voorgehouden door 
beklaagde. De betaling, gedaan buiten de 
bepaalde tijdspanne, impliceert niet de uit
doving van de publieke vordering", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2.29 van 
het Wegverkeersreglement bepaalt dat on
der betalend parkeren wordt verstaan elke 
reglementering met betrekking tot een par
keerplaats of een geheel van parkeerplaat
sen waarvan tegen betaling gebruik mag 
worden gemaakt, op de wijze en onder de 
voorwaarden die ter plaatse ter kennis wor
den gebracht van de betrokkenen. Bij ar-
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tikel27.3.3 van het Wegverkeersregle
ment wordt gepreciseerd dat het parke
ren eveneens kan geschieden op andere wij
zen, d.i. op andere wijzen dan door het 
gebruik van de parkeerautomaat of van een 
betaalparkeerkaart, waarvan sprake in ar
tikel 27 .3.1.1 ", en onder andere voorwaar
den, die ter plaatse ter kennis worden ge
bracht van de betrokkenen, zoals opge
merkt door het bestreden arrest, te Kort
rijk een parkeersysteem met dubbel ta
rief geldt ingevolge het parkeerretributie
reglement van de Stad Kortrijk, zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 ja
nuari 1989 en gewijzigd tijdens de gemeen
teraadszitting van 13 april 1990, met dien 
verstande dat de bestuurder kan opteren 
voor een tariefvan 250 frank, waarvan de 
betaling hem recht geeft zijn voertuig ge
durende een halve dag te parkeren op om 
het even welke parkeerplaats op de open
bare weg (tarief 1) en een tariefvan 10 of 
20 frank per uur, in welk geval de bestuur
der vrijwillig de parkeerduur beperkt (ta
rief 2). Uit voormeld parkeerretributie
reglement volgt dat tarief 1 op drie 
manieren kan worden betaald, hetzij door 
vooraf een blanco parkeerticket aan te ko
pen, hetzij door een dergelijk ticket op het 
ogenblik van het parkeren bij de parkeer
wachter aan te kopen, hetzij door binnen de 
vijf dagen te betalen overeenkomstig de 
richtlijnen op het parkeerticket dat in dat 
geval door de parkeerwachter op het voer
tuig wordt aangebracht. Hieruit volgt dat 
eerst na verloop van 5 dagen het misdrijf 
van het parkeren in overtreding van de 
voorwaarden, bepaald in het gemeente
reglement zal voltrokken zijn. Te dezen ei
ser werd vervolgd om te Kortrijk onder 
meer op 4, 15 en 22 december 1992, 14 ja
nuari 1993, 25 januari 1993 (10.17 uur), 25 
januari 1993 (10.46 uur), 8 februari 1993, 
9 februari 1993 om 11.40 uur, 9 februari 
1993 om 15.40 uur, 12 februari 1993 en 5 
maart 1993 op de plaatsen met parkeer
meters ofparkeerautomaten de reglemen
tering op het betalend parkeren niet te heb
ben nageleefd, en meer bepaald verzuimd 
te hebben te parkeren op de wijze en on
der de voorwaarden, die op deze toestel
len zijn vermeld of op de andere wijzen en 
onder de andere voorwaarden, die ter 
plaatse ter kennis van de betrokkenen wor
den gebracht, het betalend parkeren op die 
plaatsen gereglementeerd zijnde inge
volge hoger vernoemd parkeerretributie
reglement. Uit de aangehaalde bepalin
gen weliswaar volgt dat op voornoemde 
ogenblikken de ten laste gelegde misdrij
ven nog niet waren voltrokken, nu het be-

streden arrest vaststelt dat eiser opteerde 
voor tarief 1 en hij op voornoemde tijdstip
pen derhalve nog over een termijn van vijf 
dagen beschikte om de retributie te vol
doen, zodat het bestreden arrest niet wet
tig kon beslissen dat eiser zich op de hier
boven aangehaalde tijdstippen schuldig 
maakte aan een overtreding van de re
gels inzake het betalend parkeren (schen
dingvan de artikelen 2.29, 27.3.1.1", 27.3.3" 
van het Wegverkeersreglement, 1 en 2 van 
het parkeerretributiereglement van de Stad 
Kortrijk, goedgekeurd in gemeenteraads
zitting van 13 januari 1989 en gewijzigd in 
gemeenteraadszitting van 13 april1990); 

tweede onderdeel, ieder misdrijf de aan
wezigheid veronderstelt van een materi
eel en een moreel bestanddeel, zelfs zo de 
wettelijke omschrijving van dit misdrijf 
geen gewag maakt van opzet of onacht
zaamheid. Zulks evenzeer geldt ten aan
zien van verkeersovertredingen. Het der
halve de vervolgende partij toekomt het 
bewijs te leveren van het voorhanden zijn 
van beide bestanddelen. Te dezen eiser 
werd vervolgd en veroordeeld om op wel
bepaalde data de bepalingen inzake het be
talend parkeren niet te hebben nageleefd. 
Uit de vaststellingen van het bestreden ar
rest echter blijkt dat blijkens het parkeer
retributiereglement eiser telkens over vijf 
dagen, te rekenen van het parkeren, be
schikte om aan het gemeentereglement te 
voldoen. Het derhalve het hofvan beroep, 
dat eiser veroordeelt om op welbepaalde 
data in miskenning van voormeld regle
ment te hebben geparkeerd, aldus kenne
lijk oordelende dat het misdrijf reeds op 
voornoemde tijdstippen voltrokken was, toe
kwam vast te stellen dat de intentie om de 
bepalingen van het parkeerretributieregle
ment niet na te leven vaststond op het 
ogenblik van het parkeren, zodat het be
streden arrest dat eiser veroordeelt om op 
welbepaalde tijdstippen de wagen niet vol
gens het parkeerretributiereglement van de 
Stad Kortrijk te hebben geparkeerd, zon
der vast te stellen dat op die welbepaalde 
data ook reeds de wil bestond om niet aan 
het reglement te voldoen, de tenlasteleg
ging niet wettig bewezen kon verklaren 
(schendingvan de artikelen 2.29, 27.3.1.1", 
27.3.3 van het Wegverkeersreglement, 1 en 
2 van het parkeerretributiereglement van 
de Stad Kortrijk, goedgekeurd in gemeente
raadszitting van 13 januari 1989 en gewij
zigd in gemeenteraadszitting van 13 april 
1990) : 

Wat de beide onderdelen samen be
treft: 
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Overwegende dat de omstandig
heid dat de parkeerovertreding slechts 
is voltooid nadat de termijn van vijf 
dagen om de retributie te betalen is . 
verstreken, geen afbreuk doet aan het 
feit dat de overtreding wordt gepleegd 
op het ogenblik van het parkeren zelf; 
dat de wil om ondanks de gemaakte 
keuze de retributie niet te betalen, niet 
reeds hoeft te bestaan op het ogen
blik van het parkeren zelf; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
W:\le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing geen onwet
tigheid bevat die eiser kan grieven; 

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

31 oktober 1996- 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Gein
ger. 

Nr. 465 

2e KAMER- 31 oktober 1995 

1 o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
-ALGEMEEN- STRAFZAKEN- VERWERPING 
VAN RET CASSATIEBEROEP WEGENS NIET
BETEKENING- MATERIELE VERGISSING NIET 
AAN ElSER TE WIJTEN- VORDERING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL TOT INTREKKING VAN 
RET ARREST- INTREKKING VAN HET ARREST. 

2° CASSATIE- ARRESTEN. VORM- RECHTS
PLEGING, VOEGING- STRAFZAKEN - VER
WERPING VAN HET CASSATIEBEROEP WEGENS 
NIET-BETEKENING- MATERIELE VERGISSING 
NIET AAN ElSER TE WIJTEN- VORDERING VAN 
DE PROCUREUR-GENERAAL TOT INTREKKING 
VAN HET ARREST- INTREKKING VAN HET AR
REST- UITSPRAAK BIJ NIEUWE BESCHIKKING 
VANHETHOF. 

1 o en 2° Wanneer het Hof in strafzaken het 
cassatieberoep van een burgerlijke par
tij niet ontvankelijk heeft bevonden op 
grand dat niet bleek dat het cassatie
beroep betekend was, terwijl het wel be
tekend was en de akte van betekening tij
dig was neergelegd op de griffie van het 
Hof, trekt het Hof, op vordering van de 
procureur-generaal, het arrest in en doet 
het uitspraak over het cassatieberoep bij 
wege van een nieuwe beslissing (1). 

(LEUVEN SHOPPING CENTER N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1126.N) 

RET HOF; - Gelet op de vorde
ring gericht tot het Hof door de 
procureur-generaal bij het Hof, lui
dende als volgt : 

"Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie, · 

De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer te vertogen dat 
het Hof op 4 april 1995 onder num
mer P.94.0725.N. een arrest heeft ge
wezen (2) dat de voorziening verwerpt, 
die Leuven Shopping Center N.V had 
ingesteld tegen het arrest nr. 433, op 
22 april 1994 gewezen door het Hof 
van Beroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling. 

Het Hof he eft de voorziening van 
Leuven Shopping Center NV, burger
lijke partij, niet ontvankelijk bevon
den op grond van de vaststelling dat 
uit de stukken waarop het ver111ocht 
acht te slaan, niet bleek dat de voor
ziening betekend was aan de ver
dachte Isidore DeClerck en het open
baar ministerie. 

N a de uitspraak van het arrest is 
echter gebleken dat de voorziening aan 
heiden was betekend op 20 mei 1994, 
en dat de akte van betekening op 9 

(1) Zie Cass., 7 juni 1988, A.R. nr. 2501 (A. C., 
1987-88, nr. 611); 24 jan. 1991, A.R. nr. 9844 en 
9164 (ibid., 1990-91, nr. 277). 

(2) Niet gepubliceerd. 
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juni 1994 was neergelegd op de grif
fie van het Hof. Dit gerechts
deurwaardersexploot hield tevens de 
betekening in, aan dezelfde partijen, 
van de voorziening tegen een ander ar
rest van het Hof van Beroep te Gent 
op 22 april 1994 gewezen, en werd in 
dat desbetreffend dossier P.94.0724.N. 
geliasseerd. 

Het arrest van het Hof berust der
halve op een materiele vergissing, die 
niet aan eiseres te wijten is. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof behage zijn arrest nr. 
P.94.0725.N. in te trekken, op de voor
ziening van Leuven Shopping Cen
ter N.V. bij wege van een nieuwe be
slissing uitspraak te doen en te 
bevelen dat van het te wijzen arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het voormeld arrest van 4 
april 1995. 

· Brussel, 8 september 1995. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Bresseleers; 

Over het middel : 
Overwegende dat de raadkamer van 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde inzake verweerder op 28 
mei 1993 twee beschikkingen van 
buitenvervolgingstelling heeft gewe
zen, meer bepaald een beschikking in 
de zaak notitienummer 21.99.6810/ 
92/12, waartegen de burgerlijke par
tij op 1 juni 1993 hoger beroep in
stelde, en een beschikking in de zaak 
notitienummers 21.99.3676/90/12 en 
21.99.1566/91/20, waartegen de bur
gerlijke partij op 28 januari 1994 ha
ger beroep instelde; 

Dat het bestreden arrest het ha
ger beroep van eiseres tegen de door 
de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Dendermonde op 28 
mei 1993 gewezen beschikking we
gens laattijdigheid niet ontvankelijk 
verklaart; 

Dat de appelrechters inderdaad oor
delen dat duidelijk blijkt uit de stuk
ken 80 en 81 van het dossier dat met 

het exploot van de gerechtsdeurwaar
der van 10 juni 1993 de beschikking 
van de zaak met de notitienummers 
21.99.3676/90/12 en 21.99.1566/91/20 
werd betekend, en verder considere
ren: "Dat (eiser) opwerpt dat kwes
tieuze beschikking (stuk 81) niet is 
vastgehecht aan het deurwaarders
exploot (stuk 80) zodat niet zou kun
nen uitgemaakt worden welke beschik
king werd betekend; dat dergelijk 
argument niet opgaat, gezien in het 
thans voorliggend dossier geen af
schrift van de beschikking in de zaak 
not. 21.99.6810/92/12 voorhanden is, 
doch enkel een afschrift van de be
schikking in de zaak not. nrs. 
21.99.3676/90/12 en 21.99.1566/91/ 
20; dat er dus geen verwarring moge
lijk is en het openbaar ministerie daar
enboven ter terechtzitting van 18 
maart 1994 duidelijkheidshalve op
merkte dat stukken 80 en 81 oorspron
kelijk waren vastgehecht en het los
maken ervan door zijn ambt 
gebeurde"; 

Overwegende dat het middel op
komt tegen de beoordeling van de 
rechters van de vermelde feitelijke ge
gevens waarop zij hun beslissing Ia
ten steunen dat aan het beteke
ningsexploot van de gerechtsdeur
waarder van 10 juni 1993 de 
beschikking in de zaak notitie
nummers 21.99.3676/90112 en 
21.99.1566/91/20 was aangehecht; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, trekt het arrest 
van 4 april 1995 in, en uitspraak 
doende over de voorziening, verwerpt 
de voorziening; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het ingetrokken arrest 
van 4 april 1995; laat de kosten van 
het uittreksel uit de minuten van het 
ingetrokken arrest van 4 april 1995, 
zijnde honderd vijfennegentig frank, 
ten laste van de Staat; veroordeelt de 
oorspronkelijke eiseres in de overige 
kosten. 
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31 oktober 1995 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. R. Pee
ters, Brussel. 

Nr. 466 

2e KAMER- 31 oktober 1995 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING -ART. 6.1 E.V.R.M.- TOEPASSINGS
GEBIED. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 

RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6-ARTI
KEL 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED -
ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE 
HECHTENIS. 

3° ADVOCAAT- STRAFZAKEN- RECHT OM 
DE VERDACHTE TE VERTEGENWOORDIGEN
VERDACHTE DIE NIET WENST TE VERSCHIJ
NEN - RECHTSPLEGING VOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT- HANDHA VING VAN 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS. 

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
RECHTSPLEGING - VERDACHTE DIE NIET 
WENST TE VERSCHIJNEN- RECHT VAN ZIJN 
ADVOCAAT OM HEM TE VERTEGENWOORDI
GEN. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING - RECHTSPLEGING VOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT - VERDACHTE DIE 
NIET WENST TE VERSCHIJNEN- RECHT VAN 
ZIJN ADVOCAAT OM HEM TE VERTEGENWOOR
DIGEN. 

1° en 2° Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet 
van toepassing op de voor de onderzoeks
gerechten gevoerde procedure inzake voor
lopige hechtenis (1). 

3°, 4° en 5o Naar recht verantwoord is de 
beslissing van de kamer van inbeschul
digingstelling die, bij de behandeling van 
het hager beroep tegen de beschikking van 

(1) Cass., 10 juni 1992, A.R. nr. 14 (A. C., 1991-
92, nr. 530); zie Cass., 19 jan. 1993, A.R. nr. 
P.93.0062.N (ibid., 1993, nr. 38). 

de raadkamer over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, aan de advocaat van 
de verdachte die niet wenst te verschij
nen, geen machtiging verleent om zijn 
client te vertegenwoordigen (2). (lmpli
ciete oplossing.) (Artt. 23, 2°, en 30, § 3, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(VERVENNE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1196.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over de twee middelen samen : 

Overwegende dat het artikel 6 
E.V.R.M. in beginsel enkel betrek
king heeft op de uitoefening van het 
recht van verdediging voor de vonnis
gerechten en niet op de rechtspleging 
inzake voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat naar luid van het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 17 oktober 1994 van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Gent Mr. Moeykens 
vroeg om eiser, die blijkens een schrij
ven niet wenste te verschijnen, te mo
gen vertegenwoordigen, zich hierbij be
roepend op het E.V.R.M., meer 
bepaald, zoals blijkt uit het door Mr. 
Moeykens neergelegde stuk; het arti
kel 6 van het Verdrag; 

Overwegende dat in deze context de 
appelrechters door hun motivering, 
waarbij zij niet de motieven van hun 
motieven dienen te vermelden, de ver
werping van eisers verzoek regelma
tig met redenen omkleden en hun be
slissing naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

(2) Zie de concl. van eerste adv.-gen. Velu bij 
Cass., 26 feb. 1992, A.R. nr. 9763, in Bull. en 
Pas.,1992, nr. -339. 
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En overwegende dat de substan
tii:\le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

S1 oktober 1995- 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever: de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. A. Warri
nier en F. Moeykens, Brugge. 

Nr. 467 

1 e KAMER - 2 november 1995 

1° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-IDTVOERING)- WEDERKERIGE 
OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET
UITVOERING. 

2° VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVER
EENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET
UITVOERING. 

so RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- WEDERKERIGE OVEREENKOMST- EXCEP
TIE VAN NIET-UITVOERING. 

4 o VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVER
EENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET
UITVOERING. 

1 o en 2° In een wederkerige overeenkomst 
kan de partij tegen wie een rechtsvorde
ring tot uitvoering van haar verbintenis
sen is ingesteld, indien zij bewijst dat 
haar medecontractant zelf in gebreke is 
gebleven zijn verbintenissen met betrek
king tot die overeenkomst uit te voeren, 
zich wegens de onderlinge afhankelijk
heid van hun wederkerige verbintenis
sen beroepen op de exceptie van niet
uitvoering en vermag zij te vorderen dat 

de uitvoering van haar verbintenissen 
wordt opgeschort (1). (Art. 1102 B.W.) 

so en 4° Het algemeen rechtsbeginsel van de 
exceptie van niet-uitvoering bij wederke
rige overeenkomsten laat toe dat de con
tractant, zonder tussenkomst van de rech
ter, de uitvoering van de eigen verbin
tenissen opschort (2). 

(WECKHUYZEN-VRANKEN 
T. VAN AERSCHOT-UYTTEBROEK) 

ARREST 

(A.R. nr. C.9S.0115.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 september 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Leuven; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 1102, 11S4, 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel van de exceptie van 
niet-uitvoering inzake wederkerige over
eenkomsten, 

doordat de appelrechter in het bestre
den vonnis de handelshuurovereenkomst 
ontbonden verklaart ten laste van eisers en 
hen dientengevolge veroordeelt tot beta
ling van de conventionele schadevergoe
ding ten bedrage van een jaar huur en hij 
deze beslissing op de volgende overwegin
gen doet berusten : 

"Dat (eisers) toegeven dat zij eenzijdig 
5.000 F op de huur hebben ingehouden 
vanaf 1 juni '88; Dat zij weliswaar verwij
zen naar een ingebrekestelling de data 
06.05.88 aan de verhuurders teneinde deze 
aan te manen om de nodige herstellingen 
te doen en waaraan blijkbaar geen gevolg 
werd gegeven en waarop geen reaktie 
kwam; Dat het uitblijven van reaktie de 
huurders evenwel het recht niet gaf een
zijdig op te treden en zelfhet recht in han
den te nemen en zij zich tot de vrederech
ter hadden moeten wenden teneinde van de 
verhuurders naleving van hun verplich
tingen te bekomen en vermindering van de 
huurprijs zolang de herstelling uitbleef; 

(1) Cass., 14 maart 1991, A.R. nr. 8851 (A. C., 
1990-91, nr. 367). 

(2) Zie Cass., 26 mei 1989, A.R. nr. 6344 (A. C., 
1988-89, nr. 549). 
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Dat dus alleen kan vastgesteld worden 
dat de huurders nagelaten hebben devol
ledige huur te betalen en alleszins niet bin
nen de maand na de ingebrekestelling van 
de verhuurders de data 19.07.88; 

Dat het niet betalen van de huur een 
zwaarwichtige reden is, die de verbreking 
van de huur wettigt, vermits daardoor het 
vertrouwen tussen partijen geschokt wordt 
en verdere relaties onmogelijk nag in ver
trouwen kunnen verlopen bij niet onmid
dellijke aanzuivering; 

(. .. ) 
Dat (eisers) anderzijds terecht laten gel

den dat (verweerders) op 06.05.88 wer
den in gebreke gesteld omwille van lek
ken aan het dak en dat (verweerders) 
daarop nooit hebben gereageerd; 

Dat (verweerders) alleszins het bewijs 
niet leveren van het feit dat zij reageer
den, dat zij zich ter plaatse begaven en dat 
het nodige werd gedaan om de ingebre
kestelling van (eisers) te onderzoeken, laat 
staan aan eventuele gebreken te verhel
pen; 

Dat dergelijk in gebreke blijven even
eens als zwaarwichtig kan worden be
schouwd en als een voldoende reden tot ver
breking van de overeenkomst; Dat immers 
door dergelijke houding het vertrouwen tus
sen partijen geschokt wordt derwijze dat 
verdere relaties niet meer in vertrouwen 
kunnen verlopen en zodat de verbreking 
zich opdringt lastens (verweerdets)'1; (be
streden vonnis, blz. 2, 3 en 4); 

terwijl eisers in hun appelconclusie ter 
rechtvaardiging voor het inhouden van de 
huurgelden, verwezen naar de ingebre
kestelling van 6 mei 1988, waarbij ver
weerders werden aangemaand de nodige 
herstellingen te verrichten, hetgeen in het 
bestreden vonnis wordt erkend; 

eisers zich aldus op de exceptie van niet
uitvoering beriepen; 

de exceptie van niet-uitvoering inzake 
wederkerige overeenkomsten een alge
meen rechtsbeginsel is krachtens hetwelk 
een partij tegen wie de uitvoering van haar 
verbintenissen is gevorderd, vermag te vor
deren dat de ui,tvoering van haar eigen ver
bintenissen wordt opgeschort indien zij be
wijst dat haar medecontractant in gebreke 
is gebleven zijn verbintenissen uit te voe
ren, wegens de onderlinge afhankelijk
heid van hun wederzijdse verbintenissen; 
de toepassing van deze exceptie van niet
uitvoering de voorafgaande tussenkomst 
van de rechter niet vereist; 

de appelrechter te dezen, door de excep
tie afte wijzen op grand van de enkele re
dengeving dat het uitblijven van reactie van 
verweerders aan eisers niet het recht ver
scha:ft zelfhet recht in handen te nemen en 
dat zij zich tot de vrederechter hadden moe
ten wenden, niet nagaat of de voorwaar
den voor de toepassing van de exceptie in 
concreto vervuld waren; 

de appelrechter daarenboven, door te oor
delen dat het feit dat verweerders niet rea
geerden op de ingebrekestelling van 6 mei 
1988 als zwaarwichtig kan worden be
schouwd en als voldoende reden tot ver
breking van de overeenkomst, aldus aan
neemt dat verweerders een zwaarwichtige 
contractuele fout hebben begaan doch de 
ernst daarvan niet in aanmerking neemt bij 
de afwijzing van de exceptie; 

de appelrechter door de hierboven aan
gehaalde redengeving de beslissing tot af
wijzing van de door eisers ingeroepen ex
ceptie van niet-uitvoering niet naar recht 
verantwoordt, 

de appelrechter derhalve alle in het mid
del aangeduide wetsbepalingen en het al
gemeen rechtsbeginsel van de exceptie van 
niet-uitvoering schendt : 

Over de door de verweerders opge
worpen grond van niet-ontvan
kelijkheid van het middel: het mid
del vertoont geen belang "nu het 
beschikkend gedeelte (. .. ) naar recht 
verantwoord is door de vaststellin
gen van de rechter die door het mid
del niet worden bestreden" : 

Overwegende dat het vonnis eens
deels vaststelt "dat (eisers) boven
dien het goed eenzijdig schijnen ver
laten te hebben, maar hetgeen door 
(verweerders) niet wordt ingeroepen 
als reden tot verbreking"; dat het an
derdeels, enkel in verband met de om
vang van de schade, overweegt dat de 
eisers ''het pand voortijdig hebben ver
laten waarschijnlijk mede omwille van 
de slechte staat ervan, maar hetgeen 
eveneens een eenzijdige beslissing is 
geweest, die zij eerst in rechte had
den dienen te vragen en mits bewij
zen te leveren"; 

Dat het vonnis aldus niet op grond 
van het eenzijdig verlaten van het 
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goed door de eisers de huur in hun na
deel ontbonden verklaart en princi
pieel beslist dat zij tot schadevergoe
ding gehouden zijn; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid moet worden verworpen; 

Over het middel zelf : 

Overwegende dat, in een wederke
rige overeenkomst, de partij tegen wie 
een rechtsvordering tot uitvoering van 
haar verbintenissen is ingesteld, in
dien zij bewijst dat haar mede
contractant zelf in gebreke is geble
ven zijn verbintenissen met betrekking 
tot die overeenkomst uit te voeren, 
zich wegens de onderlinge afhanke
lijkheid van hun wederkerige verbin
tenissen kan beroepen op de excep
tie van niet-uitvoering en vermag te 
vorderen dat de uitvoering van haar 
verbintenissen wordt opgeschort; 

Dat het algemeen rechtsbeginsel 
van de exceptie van niet-uitvoering 
toelaat dat de contractant, zonder tus
senkomst van de rechter, overgaat tot 
het opschorten van de uitvoering van 
de eigen verbintenissen; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat : 1. de eisers de verweerders 
op 6 mei 1988 in gebreke hebben ge
steld om de herstellingen aan het door 
hen van de verweerders gehuurde 
goed uit te voeren; 2. dat daaraan door 
de verweerders "blijkbaar geen ge
volg werd gegeven en ( ... ) (daarop) 
geen reactie kwam"; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
oordelen "dat het uitblijven van reak
tie de huurders evenwel het recht niet 
gaf eenzijdig op te treden en zelf het 
recht in handen te nemen en zij zich 
tot de vrederechter hadden moeten 
wenden teneinde van de verhuurders 
naleving van hun verplichtingen te be
komen en vermindering van de huur
prijs zolang de herstelling uitbleef', de 
afwijzing van de door de eisers aan
gevoerde exceptie van niet-uitvoering 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het de 
huurovereenkomst ontbonden ver
klaart ten laste van de eisers en hen 
veroordeelt tot betaling van schade
vergoeding en uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, zitting hou
dende in hoger beroep. 

2 november 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. Verbist en Biitzler. 

Nr. 468 

1e KAMER- 2 november 1995 

RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN 
GEWIJSDE- STRAFZAKEN- REDENEN VAN 
HET STRAFRECHTELIJK VONNIS- GEZAG VAN 
GEWIJSDE T.O.V. DE BURGERLIJKE RECHTER
FOUT VAN EEN DERDE- GEVOLG. 

Het gezag erga omnes van de beslissing op 
de strafvordering geldt enkel voor het
geen de strafrechter zeker en noodzake
lijk heeft beslist over het bestaan van de 
aan de beklaagde ten laste gelegde fei
ten, met inachtneming van de redenen 
waarop hi} de strafrechtelijke beslis
sing noodzakelijk heeft laten steunen; de 
vaststelling dat derden die geen partij wa
ren in het strafproces, een {out hebben be
gaan, maakt geen noodzakelijke reden uit 
waarop de vrijspraak van beklaagde, in
gevolge twijfel over het bedrieglijk opzet 
inzake oplichting, berust (1). (Art. 4 
V.T.Sv.) 

(1) Cass., 18 okt. 1990, A.R. nr. 8770 (A. C., 
1990-91, nr. 91), en 15 jan. 1993, A.R. nr. 8009 
(ibid., 1993, nr. 29). 



~,_,-:.:- :-- --------- - l . -

Nr. 468 HOF VAN CASSATIE 949 

(DE MEUTER T. REIZEN DE CAUWER N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0350.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 62, eer
ste lid, van de bij koninklijk besluit van 30 
november 1935 gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen (titel IX van 
het Wetboek van Koophandel), v66r zijn 
wijziging bij de wet van 18 juli 1991, en 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en van het algemeen rechts
beginsel van het gezag erga omnes van het 
strafrechtelijk gewijsde, 

doordat het bestreden arrest het beroe
pen vonnis bevestigt o.m. op grond: "dat de 
verregaande samenwerking tussen de drie 
vennootschappen niet kan ontkend wor
den en genoegzaam blijkt o.a. uit het op
richten van een directiecomite voor de drie 
vennootschappen, dat in wekelijkse verga
deringen over aile aspecten van de gemeen
schappelijke groep Trans Alpha Travel be
slissingen nam, die uiteraard ook hun 
gevolgen hadden voor de interne regeling 
binnen de leden-vennootschappen en die 
aantonen dat de fusie feitelijk voltrokken 
was; dat evenwel op het ogenblik van de 
geldopname Trans Alpha Travel geen 
rechtspersoonlijkheid bezat en trouwens 
nooit kreeg, zodat de drie erin genoemde 
maatschappijen steeds een volledig ge
scheiden en afzonderlijk bestaan hadden, 
dermate dat (eiser) door de geldopname van 
700.000 fr., aan (verweerster), waarvan hij 
bestuurder was, in eigen naam maatschap
pelijke fondsen onttrokken heeft en aldus 
afgewend heeft van het maatschappelijk 
doel van (verweerster); 

( ... ) 
dat de omstandigheid dat de andere be

heerders kennis hadden of konden heb
ben van deze transacties, akkoord gin
gen, zij het stilzwijgend, met de afnemingen 
door (eiser) en nooit (. .. ) maatregelen heb
ben genomen om de beweerde onrechtma
tige opnames tegen te houden en te sanc
tioneren, laatstgenoemde niet vrijstelt van 
de terugbetaling van zijn schuld aan (ver
weerster); 

( ... ) 

(. .. ) dat de eerste rechter (. .. ) het be
staan van (eisers) beheersfout oordeelkun
dig afleidt uit het gebruik (lees : gebrek) 
aan collegiaal optreden van de gehele raad 
van bestuur, uit de afwezigheid van de ver
eiste twee handtekeningen niettegen
staande de bevoegdheidsbeperking tot 
100.000 fr. werd overschreden en uit de 
aanwending van maatschappelijke fond
sen van (verweerster) buiten het maat
schappelijk doel van deze vennootschap, 
doch voor een persoonlijk doel en om niet; 

dat uit de bewering dat andere bestuur
ders op dezelfde wijze te werk gingen door 
checks uit te schrijven voor bedragen van 
meer dan 100.000 fr. met slechts de hand
tekening van een bestuurder geen argu
menten kunnen geput worden ten voor
dele van (eiser), nu uit geen enkel stuk 
blijkt in welke omstandigheden deze wer
den uitgeschreven en waartoe de gelden ge
diend hebben; 

(. .. ) dat de vrijspraak van (eiser) uit 
hoofde van misbruik van vertrouwen, uit
gesproken door het Hof van Beroep te Brus
sel, bij arrest dd. 24 oktober 1983, het hof, 
zetelend in burgerlijke zaken, niet belet te 
oordelen over de aansprakelijkheid van ( ei
ser) met betrekking tot de beweerde 
bestuursfout; dat het gezag van gewijsde 
van voornoemd arrest immers niet ver
der reikt dan hetgeen het hof beslist heeft; 

dat uit de motivering van het vonnis dd. 
24 mei 1983, bevestigd door voornoemd ar
rest, blijkt dat de vrijspraak berust op de 
twijfel nopens het bestaan van het bedrieg
lijk opzet in hoofde van (eiser), constitu
tief element van de tenlastelegging; 

dat gezien de strafprocedure beeindigd 
werd met een vrijspraak op basis van twij
fel en de correctionele rechtbank zich on
bevoegd verklaarde om uitspraak te doen 
over de eis van de burgerlijke partij, het hof 
op burgerlijk gebied soeverein oordeelt over 
de ingeroepen beheersfout; 

(. .. ) dat (eiser) ten slotte voorhoudt dat de 
geldtransacties zijn gebeurd binnen het ka
der van de groep Trans Alpha Travel, bin
nen dewelke zowel (verweerster) als de 
P.V.B.A. Lierke Plezierke wederzijdse pres
taties leverden zonder aan mekaar te fac
tureren, zodat ook op financieel vlak al
les binnen de groep werd geregeld zonder 
nog enig onderscheid te maken naar her
komst en bestemming van de inkomsten en 
daaruit afleidt dat de al dan niet verplichte 
terugbetaling door de P.V.B.A. Lierke Ple
zierke van de door haar via haar zaakvoer
der aangewende gelden slechts kan be
slecht worden in het kader van een globale 
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afrekening tussen zustervennootschappen, 
waaraan hij totaal vreemd is; 

( ... ) dat een dergelijke afrekening tus
sen zustervennootschappen alleen kon ge
maakt worden wanneer de fusie tussen 
deze drie vennootschappen zou tot stand 
gekomen zijn; 

dat dit in casu niet geval is, zodat, nu 
vaststaat dat (eiser) als bestuurder van 
(verweerster) uit het maatschappelijk fonds 
van deze vennootschap gelden opgeno
men heeft voor doeleinden vreemd aan het 
maatschappelijk doel van deze maatschap
pij in de omstandigheden zoals hiervoor be
schreven, op grond van artikel 62, eerste 
lid, van de vennootschapswet aansprake
lijk is en in toepassing van artikel1382 van 
het Burgerlijk Wetboek gehouden is tot ver
goeding bij wijze van terugbetaling van de 
ontvreemde gelden en de daarop verschul
digde bankintresten", 

terwijl het gezag erga omnes van de be
slissing op de strafVordering geldt voor het
geen de strafrechter zeker en noodzake
lijk heeft beslist over het bestaan van de 
aan de beklaagde ten laste gelegde feiten 
ongeacht de juridische omschrijving er
van, met inachtneming van de redenen 
waarop hij de strafrechtelijke beslissing 
noodzakelijk heeft laten steunen; uit dit ge
zag tevens volgt dat de feiten waarvan de 
strafrechter, in het kader van zijn beslis
sing op de straf\rordering, ten aanzien van 
de beklaagde - ook wanneer deze werd 
vrijgesproken- het bestaan zeker en nood
zakelijk heeft aangenomen, door derden in 
een later civiel geding niet meer kunnen 
worden betwist; de strafrechter, die vast
stelt dat er nog twijfel bestaat en dat die 
twijfel aan de beklaagde ten goede moet ko
men - ook al heeft deze slechts betrek
king op het moreel bestanddeel van het ten 
laste gelegde misdrijf- beslist dat de aan 
laatstgenoemde ten laste gelegde feiten niet 
bewezen zijn, gelet op de regels van de be
wijsvoering; eiser te dezen bij arrest dd. 24 
oktober 1983 van het Hofvan Beroep te 
Brussel erga omnes werd vrijgesproken van 
de tenlastelegging "te Grobbendonk ( ... ) op 
10 november 1981, met het oogmerk om 
zich een zaak toe te eigenen die aan een 
ander toebehoort, zich gelden voor een to
taal bedrag van ten minste 700.000 frs. te 
hebben doen afgeven of afleveren, ten na
dele van de N.V. Reizen De Cauwer het
zij door het gebruikmaken van valse na
men of valse hoedanigheden, hetzij door het 
aanwenden van listige kunstgrepen om van 
het vertrouwen of van de lichtgelovigheid 
misbruik te maken" en deze vrijspraak die, 
luidens het in hoger beroep bevestigde von-

nis dd. 24 mei 1983, zowel voor "oplich
ting" als voor "misbruik van vertrouwen" 
geldt, onverenigbaar is met de beslissing 
dat eiser door de geldopneming van 700.000 
frank, die eveneens wordt bedoeld in voor
melde tenlastelegging, aan verweerster in 
eigen naam maatschappelijke fondsen "ont
trokken" heeft "voor een persoonlijk doel" 
vreemd aan het maatschappelijk doel en 
dat eiser gehouden is "zijn schuld", met 
name de "ontvreemde" gelden en de daarop 
verschuldigde bankintrest, aan verweerster 
terug te betalen; voormeld arrest van het 
Hofvan Beroep te Brussel dd. 24 oktober 
1983 de vrijspraak van eiser niet enkellaat 
steunen "op de twijfel nopens het bestaan 
van het bedrieglijk opzet in hoofde van (ei
ser), constitutief element van de tenlaste
legging", doch bovendien op de overwegin
gen : (1) dat eiser, om de geldopneming te 
verwezenlijken, geen valse hoedanigheid 
heeft aangewend, vermits hij, als bestuur
der van verweerster, gemachtigd was han
delingen te stellen die de vennootschap ver
bonden en dat de bestuurders onderling 
volmacht hadden gegeven om geld
verrichtingen te doen langs de rekening van 
voomoemde N.V. om bij de Kredietbank; (2) 
dat met betrekking tot de inteme 
bevoegdheidsbeperking tot de handelin
gen waarvan de waarde 100.000 fr. niet te 
hoven gaat, andere bestuurders eveneens 
en meermaals aileen geldverrichtingen ho
ven de 100.000 fr. hebben gedaan via de
zelfde bankrekening - ook opnemingen 
zonder aanduiding van de beneficiaris -
zodat mag worden aangenomen dat dit ge
bruik door de bestuurders oogluikend werd 
geduld, 

zodat het bestreden arrest, door te oor
delen dat het gezag van gewijsde van voor
noemd arrest niet verder reikt dan eisers 
vrijspraak die berust op de twijfel nopens 
het bestaan van een bedrieglijk opzet in zij
nen hoofde, de bewijskracht van dit ar
rest miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en, mede door te oordelen dat die om
standigheid met zich meebrengt dat "het 
hof op burgerlijk gebied soeverein oor
deelt over de ingeroepen beheersfout", dat 
eiser door bedoelde geldopneming van 
700.000 frank, in eigen naam aan ver
weerster "maatschappelijke fondsen ont
trokken heeft" en "voor een persoonlijk doel 
... afgewend he eft van het maatschappe
lijk doel" van verweerster, dat de houding 
en handelwijze van de andere bestuur
ders eiser niet vrijstelt van "de terugbeta
ling van zijn schuld" aan verweerster, 
zijnde "ontvreemde" gelden en de daarop 
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verschuldigde ·bankintrest, en dat de door 
eiser aangevoerde afrekening tussen zuster
vennootschappen "aileen kon gemaakt wor
den wanneer de fusie tussen deze drie ven
nootschappen juridisch zou tot stand 
gekomen zijn", het gezag erga omnes van 
het strafrechtelijk gewijsde in voormeld ar
rest dd. 24 oktober 1983 miskent (scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel aan
geduid in het middel en van artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878); het arrest, bij
gevolg, evenmin wettig kon beslissen dat ei
ser, op grand van artikel 62, eerste lid, van 
de vennootschapswet, aansprakelijk is en, 
bij toepassing van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, gehouden is tot ver
goeding bij wijze van terugbetaling van de 
"ontvreemde" gelden en de daarom ver
schuldigde bankintrest (schending van die 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het gezag erga 
omnes van de beslissing op de straf
vordering enkel geldt voor hetgeen de 
strafrechter zeker en noodzakelijk 
heeft beslist over het bestaan van de 
aan de beklaagde ten laste gelegde fei
ten, met inachtneming van de rede
nen waarop hij de strafrechtelijke be
slissing noodzakelijk heeft laten 
steunen; 

Overwegende dat uit het regelma
tig neergelegde arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel van 24 oktober 1983 
blijkt dat eiser, ingevolge twijfel over 
het bedrieglijk opzet, werd vrijgespro
ken van feiten gepleegd ten nadele van 
verweerster en omschreven als oplich
ting; 

Dat die vrijspraak inhoudt dat de 
aan eiser ten laste gelegde feiten geen 
misdrijf uitmaken; 

Dat de vaststelling dat derden die 
geen partij waren in het strafproces 
een fout hebben begaan, geen nood
zakelijke reden is waarop de vrij
spraak van eiser berust; 

Overwegende dat het arrest over
weegt "dat de vrijspraak van (eiser) 
(. .. ) niet belet te oordelen over de aan
sprakelijkheid van (eiser) met betrek
king tot de beweerde bestuursfout"; 
dat het oordeelt dat de eerste rech
ter die fout oordeelkundig afl.eidde "uit 
het gebrek aan collegiaal optreden van 
de gehele raad van bestuur, uit de af-

wezigheid van de vereiste twee hand
tekeningen niettegenstaande de 
bevoegdheidsbeperking tot 100.000 fr. 
werd overschreden en uit de aanwen
ding van ma:atschappelijke fondsen 
van (verweerster) buiten het maat
schappelijk doel van deze vennoot
schap, doch voor een persoonlijk doel 
en om niet"; 

Overwegende dat het arrest dat de 
vordering van verweerster gegrond 
verklaart op grond van een fout van ei
ser, die geen inbreuk op de strafwet 
uitmaakt, noch het gezag erga om
nes van het strafrechtelijk gewijsde, 
noch de bewijskracht van het arrest 
van 24 oktober 1983 miskent en dat 
zijn beslissing naar recht verantwoord 
is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Hutzler. 

Nr. 469 

1 e KAMER - 2 november 1995 

1 o GEMEENSCHAP EN GEWEST -
OVERNEMING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN 
DE STAAT DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GE
WESTEN- SCHULD EN- VERSCHULDIGDE BE
TALING. 

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
'IERMIJNEN (AARD, DUUR, AANV ANG, EINDE) -
SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN DE 
STAAT- VIJFJARIGE VERJARING- VORDE
RING TOT TERUGGAVE VAN RECHTEN- VASTE 
UITGAVE- BEGRIP. 
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1 o Krachtens artikel 61, § 1, lid 6, Bijzon
dere Financieringswet 1989, blijft de 
Staat gebonden door de op 31 december 
1988 bestaande verplichtingen wanneer 
de betaling ervan op die datum verschul
digd is en het gaat om vaste uitgaven of 
om uitgaven waarvoor geen betalings
aanvraag moet worden overgelegd; als 
evenwel een vordering tot teruggave van 
gelden die op grand van een nietig ver
klaarde reglementering werden betaald, 
aan een rechtbank is onderworpen, het ge
recht daarover nag geen uitspraak heeft 
gedaan en het bestuur de gegrondheid 
van de vordering betwist, is er geen be
taling verschuldigd in de zin van voor
meld artikel van de Financieringswet (1). 

2° Verjaard en voorgoed vervallen ten voor
dele van de Staat zijn de schuldvorde
ringen waarvan de op wettelijke of regle
mentaire wijze bepaalde overlegging niet 
is geschied binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de eerste januari 
van het begrotingsjaar in de loop waar
van zij zijn ontstaan (art. 1, lid 1, wet 6 
februari 1970, thans art. 100 KB. 17 juli 
1991 houdende coordinatie van de wet
ten op de Rijkscomptabiliteit); nu voor an
dere schuldvorderingen dan die welke 
voor de Staat een vaste uitgave uitma
ken, de belanghebbende, om de betaling 
van de vordering te verkrijgen, een aan
gifte, staat ofrekening dient over te leg
gen, is de vordering tot teruggave van 
rechten die gei"nd werden in strijd met een 
rechtstreeks werkende bepaling van het 
E.G.-Verdrag, geen vaste uitgave in de zin 
van de artt. 68 en 100 van het Algemeen 
Reglement op de Rijkscomptabiliteit (2). 

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. SCHOUWINK, BEL
GISCHE STAAT - MIN. V. WETENSCHAPSBELEID 

E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0186.N) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 15 december 1993 ge
wezen door bet Hofvan Beroep te Ant
werpen; 

(1) Cass., 26 jan. 1995, A.R. nr. C.94.0195.F 
(A.C., 1995, nr. 47). 

(2) Cass., 21 april1994, A.R. nr. C.93.0329.F 
(A.C., 1994, nr. 190). 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, thans 149 van de op 17 februari 1994 
gecoiirdineerde Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het boger 
beroep van eiseres niet ontvankelijk ver
klaart opzichtens tweede, derde, vierde en 
vijfde verweerders na vastgesteld te heb
ben "dat de omstandigheid dat (eiseres) 
wellicht geen grief had ten opzichte van een 
partij tegen wie als gei:ntimeerde (eise
res) ook het boger beroep heeft gericht niet 
tot gevolg heeft dat het boger beroep on
ontvankelijk is", 

terwijl het tegenstrijdig is te beslissen dat 
het boger beroep onontvankelijk is om re
den dat datzelfde boger beroep niet onont
vankelijk is : 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat eiseres geen grieven laat gel
den tegen de verweerders sub 2, 3 en 
5; dat bet met de in bet middel weer
gegeven reden oordeelt dat die vast
stelling niet tot gevolg beeft dat bet 
boger beroep tegen de andere par
tijen, met name de verweerders sub 1 
en 4, niet ontvankelijk is; dat het ar
rest aldus niet oordeelt dat bet bo
ger beroep wel en niet ontvankelijk is 
tegen de verweerders sub 2, 3 en 5; 

Dat bet middel in zoverre feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat bet arrest de ge
grondbeid van bet boger beroep on
derzoekt, in zoverre dit is gericbt te
gen de verweerder sub 4; 

Dat bet middel dat de ontvankelijk
beid van bet boger beroep tegen die 
verweerder betreft, al was bet gegrond, 
niet tot cassatie kan leiden, mitsdien 
in zoverre niet ontvankelijk is; 

Over het tweede en het derde middel : 

Het tweede, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 61, § 1, lid 6, van de 
wet van 16 januari 1989 betreffende de fi
nanciering van de Gemeenschappen en de 
Gewesten, 41 van het koninklijk besluit dd. 
17 juli 1991 houdende de coiirdinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, 68 en 100 
van het koninklijk besluit dd. 10 decem
ber 1868 houdende het algemeen regle
ment op de Rijkscomptabiliteit en 1376 van 
het Burgerlijk Wetboek, 
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doordat het bestreden arrest onder be
vestiging van het vonnis a quo eiseres ver
oordeelt tot terugbetaling van de ge!nde 
supplementaire inschrijvingsgelden, dit on
der het overnemen van de oordeelkun
dige motieven van de eerste rechter, die het 
bestreden arrest tot de zijne maakt, dat 
"(eiseres) de plaats heeft ingenomen van de 
Belgische Staat" omdat "uit de tekst van 
artikel 61, §1, 1° lid van de bijzondere 
Financieringswet dd. 16 januari 1989 blijkt 
dat de wetgever de integrale rechts
opvolging van de Staat door de Gemeen
schappen en de Gewesten op het oog heeft 
gehad ... uit niets blijkt dat de wetgever de 
bevoegdheden inzake onderwijs - recht
streeks door de Grondwet toegekend -
heeft willen uitsluiten van de toepassing 
van voormeld artikel61, §1" en niet is aan
getoond dat de "vorderirig valt onder een 
van de uitzonderingen op het in artikel 61, 
§1 gestelde principe van rechtsopvolging", 

terwijl, krachtens artikel 61, §1, lid 6, 
van de Financieringswet 1989 geen rechts
opvolging plaatsheeft, maar, bij wijze van 
uitzondering op het in lid 1 van genoemd 
artikel gestelde principe van rechts
opvolging, de Belgische Staat gebonden 
blijft door de bestaande verplichtingen op 
31 december 1988 wanneer de betaling er
van verschuldigd is op deze datum en het 
gaat over vaste uitgaven ofuitgaven waar
voor geen betalingsaanvraag moet overge
legd worden; 

en terwijl, eerste onderdeel, vaste uitga
ven in de zin van artikel61, §1, lid 6, van 
de Financieringswet 1989 deze zijn die ge
viseerd worden in artikel41 van het ko
ninklijk besluit dd. 17 juli 1991 houdende 
de coi:irdinatie van de wetten op de Rijks
comptabiliteit, alwaar in lid 2, 3°, de mi
nister van Financien en de minister tot 
wiens bevoegdheid het Verkeer en de In
frastructuur behoren gemachtigd worden 
door middel van voorschotten te doen uit
betalen op de kas van de rekenplichtigen, 
onder voorbehoud van latere regeling en op 
de wijze aangegeven in lid 1 van hetzelfde 
artikel "de sommen die, door de onder hun 
ministerie ressorterende rekeningplichti
gen ten onrechte als budgettaire ontvang
sten geboekt, teruggestort moeten wor
den"; de schuldvordering tot terugbetaling 
van in 1982 betaalde aanvullende inschrij
vingsgelden ontvangen door de Belgische 
Staat in uitvoering van een bepaling die 
strijdig is met het Europees recht, door de 
aangehaalde bepalingen geviseerd is en in
gevolge de regels van het gemeen recht ont
staat vanaf de niet verschuldigde beta
ling krachtens a.m. artikel1376 Burgerlijk 

Wetboek en derhalve op 31 december 1988 
verschuldigd is; 

zodat het bestreden arrest niet wettig ei
seres rechtsopvolger van de Belgische Staat 
heeft verklaard vermits krachtens arti
kel 61, § 1, lid 6, deze laatste gebonden 
blijft door deze op 31 december 1988 be
staande vaste uitgave (schending van de in 
de aarihef van het middel aangehaalde be
palingen); 

en terwijl, tweede onderdeel, minstens de 
uitgaven, die geviseerd worden in artikel41 
van het koniriklijk besluit dd. 17 juli 1991 
houdende de coi:irdinatie van de wetten op 
de Rijkscomptabiliteit, alwaar in lid 2, 3°, 
de minister van Financien en de minister 
tot wiens bevoegdheid het Verkeer en de In
frastructuur behoren gemachtigd worden 
door middel van voorschotten te doen uit
betalen op de kas van de rekenplichtigen, 
onder voorbehoud van latere regeling en op 
de wijze aangegeven in lid 1 van hetzelfde 
artikel "de sommen die, door de onder hun 
ministerie ressorterende rekeningplichti
gen ten onrechte als budgettaire ontvang
sten geboekt, teruggestort moeten wor
den", uitgaven zijn waarvoor geen 
betalingsaanvraag moet voorgelegd wor
den in de zin van artikel61, §1, lid 6, van 
de Financieringswet 1989; de schuldvor
dering tot terugbetaling van in 1982 be
taalde aanvullende inschrijvingsgelden ont
vangen door de Belgische Staat in 
uitvoering van een bepaling die strijdig is 
met het Europees recht, door de aange
haalde bepalingen geviseerd is en inge
volge de regels van het gemeen recht ont
staat vanaf de niet verschuldigde betaling 
krachtens a.m. artikel1376 Burgerlijk Wet
hoek en derhalve op 31 december 1988 ver
schuldigd is; 

zodat het bestreden arrest niet wettig ei
seres rechtsopvolger van de Belgische Staat 
heeft verklaard, vermits krachtens arti
kel 61, § 1, lid 6, deze laatste gebonden 
blijft door deze op 31 december 1988 be
staande uitgave waarvoor geen betalings
aanvraag moet worden voorgelegd (scherr
ding van de in aanhef van het middel 
aangehaalde bepalingen); 

en terwijl, derde onderdeel, in afwijking 
van artikel100 van het koninklijk besluit 
dd. 10 december 1868 houdende het alge- · 
meen reglement op de Rijkscomptabiliteit 
geen betalingsaanvraag moet worden voor
gelegd voor de uitgave die voortspruit uit 
een titel waaruit de verplichting zelftot be
taling volgt; krachtens artikel1376 van het 
Burgerlijk Wetboek hij die per vergissing of 
met zijn weten iets ontvangen heeft dat 
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hem niet verschuldigd was, verplicht is het 
terug te geven aan degene van wie hij het 
ontvangen heeft zonder dat het verschul
digd was; in casu de Belgische Staat niet 
betwistte dat de door haar ontvangen aan
vullende inschrijvingsgelden moesten wor
den teruggeven, zodanig dat ter bekoming 
van deze teruggave een betalingsaanvraag 
overbodig is en niet moest worden voorge
legd; 

zodat het bestreden arrest niet wettig ei
seres rechtsopvolger van de Belgische Staat 
heeft verklaard, vermits krachtens arti
kel 61, § 1, lid 6, deze laatste gebonden 
blijft door deze op 31 december 1988 be
staande uitgave waarvoor geen betalings
aanvraag moet worden voorgelegd (scherr
ding van de in aanhef van het middel 
aangehaalde bepalingen); 

Het derde, gesteld als volgt : schending 
van artikel100, inzonderheid lid 1, 1", van 
het koninklijk besluit dd. 17 juli 1991 hou
dende coiirdinatie van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, 100, inzonderheid lid 
1, van het koninklijk besluit dd. 10 decem
ber 1868 houdende algemeen reglement op 
de Rijkscomptabiliteit, 

doordat het bestreden arrest het opge
worpen middel van de veijaring geput uit 
artikel1, lid 1, a. van de wet van 6 februari 
1970 betreffende de verjaring van de 
schuldvorderingen ten laste en ten voor
dele van de Staat en de provincies, thans 
artikel100 van de gecoiirdineerde wetten 
op de Rijkscomptabiliteit afWijst op grond 
van het motief: "dat de vordering van (eer
ste verweerder) niet onderworpen is aan 
een op wettelijke ofreglementaire wijze be
paalde overlegging", 

terwijl, krachtens artikel100, lid 1, 1", 
van het koninklijk besluit dd. 17 juli 1991 
houdende coiirdinatie van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, verjaren en voorgoed 
ten voordele van de Staat vervallen zijn de 
schuldvorderingen, waarvan de op de wet
telijke of reglementaire wijze bepaalde over
legging niet geschied is binnen een ter
mijn van vijf jaar te rekenen vanaf 1 
januari van het begrotingsjaar in de loop 
waarvan zij ontstaan zijn; overeenkom
stig artikel100 van het koninklijk besluit 
dd. 10 december 1868 houdende algemeen 
reglement op de Rijkscomptabiliteit, de 
schuldeiser een schuldvorderingsdeclaratie 
moet overleggen; geen enkele wettelijke of 
reglementaire bepaling de schuldvorde
ring tot terugbetaling van betaalde aan
vullende inschrijvingsgelden ontvangen 
door de Belgische Staat in uitvoering van 
een bepaling die strijdig is met het Euro-

pees recht onttrekt aan de toepassing van 
genoemd artikel100 van het koninklijk be
sluit dd. 10 december 1868; 

zodat het bestreden arrest door te be
slissen dat de vordering tot terugbetaling 
van het ten onrechte betaalde aanvullend 
inschrijvingsgeld niet verjaard is omdat 
deze vordering niet onderworpen is aan een 
wettelijke of reglementaire wijze van over
legging, artikel100, lid 1, 1" van het ko
ninklijk besluit dd. 17 juli 1991 en 100 van 
het koninklijk besluit dd. 10 december 1868 
miskent (schending van deze bepalingen), 
minstens deze beslissing niet naar recht 
verantwoordt door geen bepaling aan te 
duiden op grond waarvan in onderhavig ge
val de schuldeiser ontslagen is van de wet
telijke of reglementaire verplichting voor
geschreven in artikel 100 van het 
koninklijk besluit dd. 10 december 1868 om 
een schuldvorderingsdeclaratie over te leg
gen (schending van dezelfde bepalingen) : 

Over de door de verweerders sub 5 
opgeworpen grond van niet-ont
vankelijkheid van het tweede en het 
derde middel : de middelen hebben op 
hen geen betrekking : 

Overwegende dat de middelen ge
richt zijn tegen de beslissing dat de 
vordering van de verweerder sub 1 te
gen de Belgische Staat en de Vlaamse 
Gemeenschap niet ve:rjaard is en dat 
er rechtsopvolging is van de verweer
der sub 4 door eiseres; 

Dat de middelen geen betrekking 
hebben op de verweerders sub 5; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid moet worden aangenomen; 

Over het tweede middel zelf; 
Wat de drie onderdelen samen be

treft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 61, § 1, lid 6, van de Bijzondere 
Financieringswet 1989, de Staat ge
bonden blijft door de op 31 december 
1988 bestaande verplichtingen wan
neer de betaling ervan verschuldigd is 
op die datum en als het gaat over 
vaste uitgaven of uitgaven waarvoor 
geen betalingsaanvraag moet wor
den overgelegd; 

Dat de aldus geformuleerde uitzon
dering op de regel dat de Gemeen
schappen en Gewesten voor de hen 
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toegekende bevoegdheden in de plaats 
treden van de Staat, omschreven 
wordt met verwijzing naar de regels 
die de rijkscomptabiliteit beheersen; 

Dat als een vordering tot teruggave 
van gelden, betaald op grond van een 
nietige reglementering, aan een recht
bank is onderworpen, het gerecht mer
over geen uitspraak heeft gedaan en 
het bestuur de gegrondheid van de 
vordering niet heeft erkend, de beta
ling niet verschuldigd is in de zin van 
artikel 61, § 1, lid 6, van de genoemde 
Financieringswet; 

Overwegende dat het arrest met 
verwijzing naar het beroepen vonnis 
vaststelt, eensdeels, dat het geschil dat 
betrekking heeft op het onderwijs aan
hangig werd gemaakt bij een dagvaar
ding van 24 december 1987 tegen de 
Belgische Staat gericht, anderdeels, 
dat de Vlaamse Gemeenschap besluit 
tot de ongegrondheid van de vorde
ring; 

Dat het arrest, door met verwijzing 
naar het beroepen vonnis te beslis
sen dat de Vlaamse Gemeenschap te 
de zen "de plaats heeft ingenomen" van 
de Belgische Staat, de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel zelf : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 1, lid 1, van de wet van 6 februari 
1970, thans artikel 100 van de samen
geordende wetten op de Rijks
comptabiliteit, verjaard en voorgoed 
ten voordele van de Staat vervallen 
zijn; de schuldvorderingen waarvan de 
op wettelijke ofreglementaire wijze be
paalde overlegging niet is geschied bin
nen een termijn van vijfjaar te reke
nen vanaf de eerste januari van het 
begrotingsjaar in de loop waarvan zij 
zijn ontstaan; 

Dat uit de bepalingen van het Al
gemeen reglement op de Rijks
comptabiliteit, inzonderheid de arti
kelen 68 en 100, volgt dat voor andere 
schuldvorderingen dan die welke voor 
de Staat een vaste uitgave uitmaken, 

de belanghebbende, om de betaling 
van de vordering te verkrijgen, een 
aangifte, staat of rekening dient over 
te leggen; 

Dat de vordering tot teruggave van 
rechten die gei:nd werden in strijd met 
een rechtstreeks werkende bepaling 
van het E.G.-Verdrag, geen vaste uit
gave is in de zin van het bedoelde Al
gemeen reglement; 

Overwegende dat het arrest dat 
vaststelt dat de vordering van de ver
weerder sub 1 niet onderworpen is aan 
een op wettelijke of reglementaire 
wijze bepaalde overlegging, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet betreffende de gegrondheid van 
de vordering van de verweerder sub 1 
gericht tegen eiseres 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 ar
rest; veroordeelt eiseres tot de kos
ten ten aanzien van de verweerders 
sub 2 tot 5; houdt de overige kosten 
aan en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hofvan 
Beroep te Brussel. 

2 november 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. Delahaye, De Gryse, Houtekier en 
Biitzler. 

Nr. 470 

1 e KAMER - 2 november 1995 

1° KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER- STRAFZAKEN- OPSPORINGSON-
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DERZOEK- BESLAG EN VERZEGELING VAN ZA
KEN- FEITELIJKHEID. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- ALGE
MEEN- RECHTER IN KORT GEDING- STRAF
ZAKEN- OPSPORINGSONDERZOEK- BESLAG 
EN VERZEGELING VAN ZAKEN- FEITELIJK
HEID. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- OP
SPORINGSONDERZOEK- BESLAG EN VERZE
GELING VAN ZAKEN- KORT GEDING- BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER- FEITELIJK
HEID. 

4 ° BESLAG- ALGEMEEN - STRAFZAKEN
OPSPORINGSONDERZOEK- BESLAG EN VER
ZEGELING VAN ZAKEN- KORT GEDING- BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER- FEITELIJK
HEID. 

10, 2°, 3° en 4 o Naar recht verantwoord is 
de beslissing dat de rechter in kart ge
ding zich niet in de plaats kan stellen van 
de procureur des Konings om te oorde
len in het belang van de strafuordering of 
de tijdens een opsporingsonderzoek in be
slag genomen en ter plaatse verzegelde za
ken gediend hebben of bestemd zijn om 
een misdrijf te plegen, dan wel dat ze er 
schijnen uit voortgekomen te zijn of kun
nen dienen om de waarheid aan de dag 
te brengen, nu die verzegeling geen fei
telijkheid betreft (1). 

(SEVEN OOP N.V. 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. JUSTITIE) 

Advocaat-generaal M. De Swaef heeft in 
substantie gezegd : 

De feitelijke omstandigheden van deze 
zaak zijn eenvoudig : in opdracht van de 
procureur des Konings werden in het ka
der van een strafrechtelijk onderzoek in het 
door eiseres uitgebate lunapark drie speel
automaten in beslag genomen en verze
geld. 

In kort geding vorderde eiseres de op
he:ffing van dat beslag alsmede de ontze
geling. De eerste rechter beval de opschor
ting van de verzegeling in afwachting van 
het afsluiten van het strafrechtelijk onder
zoek. 

In het thans bestreden arrest oordeelt de 
appelrechter dat de rechter in kort ge-

(1) Zie concl. O.M. 

ding onbevoegd is om kennis te nemen van 
de vordering van eiseres. Hij grondt zijn be
slissing op de motieven dat het in het ka
der van een opsporingsonderzoek enkel aan 
de procureur des Konings toekomt te oor
delen, in het belang van de strafvorde
ring en dus in het algemeen belang, of de 
in beslag genomen zaken gediend hebben 
of bestemd zijn om een misdrijf te ple
gen, dan wel dat ze er schijnen uit voort
gekomen te zijn of kunnen dienen om de 
waarheid aan de dag te brengen. Hij stelt 
verder vast dat de rechter in kort geding 
zich niet in de plaats van de door de wet 
aangeduide magistraat kan stellen om deze 
beoordeling over te doen ter bescherming 
van de persoonlijke belangen van de ei
ser in kort geding. 

Het enig middel tot cassatie komt hier
tegen op en verwijt het arrest dat niet werd 
onderzocht of de uitvoeringsmodaliteiten 
van het beslag, met name de verzegeling 
van de speelautomaten in de vestiging van 
eiseres, strijdig zijn met de regels en be
ginselen van de strafvordering en aldus fei
telijkheden uitmaken die practisch op een 
verkapte sluiting van de vestiging van ei
seres zouden neerkomen en waardoor de 
rechter in kort geding wel bevoegd zou zijn. 

Deze grief lijkt mij om de volgende re
denen niet te kunnen worden aangeno
men. 

Eiseres betwist immers niet de onbe
voegdheid van de rechter in kort geding 
omtrent het beslag zelf. Evenmin wordt de 
bevoegdheid van de procureur des Konings 
om tot beslag en verzegeling over te gaan, 
in vraag gesteld. Wel wordt opgekomen te
gen de uitvoeringsmodaliteiten van het 
kwestieuze beslag, met name de verzege- · 
ling vah speelautomaten in de vestiging 
van eiseres. 

Is het aldus gemaakte onderscheid ech
ter wel gerechtvaardigd? Ik meen van niet. 
Het komt mij inderdaad voor dat de grie
ven tegen de uitvoeringsmodaliteiten van 
een zogezegd als dusdanig niet betwist be
slag hoe dan ook tot gevolg hebben dat te
gen het beslag zelfwordt opgekomen en dat 
de rechter in kort geding zich zodoende toch 
zou moeten gaan inlaten met de eigen
lijke strafvordering (2). 

(2) Zie P. DEJONGHE, De bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter in kort geding in de marge van 
strafzaken, Jura FaZe., 1988-89, 215; J. DE CoDT, 
L'autonomie du droit penal et la juridiction des 
referes, R.D.P., 1991, 225. 
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De wijze waarop een inbeslagneming in 
strafzaken in concreto wordt uitgevoerd, 
wordt immers ook beheerst door de re
gels van de strafrechtspleging. Zo bepaalt 
art. 38 Sv. dat de in beslag genomen voor
werpen worden gesloten en verzegeld, in
dien het mogelijk is; of, indien daarop niet 
kan worden geschreven, worden zij in een 
vat of in een zak gedaan, waaraan de pro
cureur des Konings een strook papier hecht, 
die hij met zijn zegel verzegelt. 

Luidens het arrest van 14 januari 1981 
van het Hof (3) is de procureur des Ko
nings, behoudens bij inbeslagneming van 
valse stukken (art. 448 Sv.), daarenboven 
niet verplicht de in beslag genomen za
ken ter griffie neer te leggen. Beslag en uit
voering ervan vormen alzo een onsplits
baar strafvorderlijk geheel, waarbij de 
onderzoekers die daartoe overgaan, een dis
cretionaire macht bezitten die ze recht
streeks uit de strafwet putten (4). 

Het optreden van de procureur des Ko
ning, zoals het te dezen gebeurde, was geen 
handeling die slechts afhing van de straf
vordering, maar maakte integendeel de uit
oefening zelfvan die strafVordering uit. Het 
beslag in strafzaken strekt ertoe in het be
lang van het onderzoek of met het oog op 
een latere verbeurdverklaring, het bezit van 
bepaalde voorwerpen aan de bezitter te ont
nemen (5). Daarbij dient te worden aan
gestipt dat de verbeurdverklaring in het 
raam van de wet van 24 oktober 1902 op 
het spel een beveiligingsmaatregel is die in 
elk geval door de rechter moet worden uit
gesproken wanneer hij vaststelt dat het 
misdrijf is gepleegd, zelfs als de beklaagde 
wordt vrijgesproken of de strafvordering 
door ve:rjaring vervallen is (6). 

Voor de toepassing van die verbeurdver
klaring is niet vereist dat de zaken eigen
dom zijn van de beklaagde (7). 

(3) A. C., 1980-81, nr. 281. 

(4) L. VIAENE, Huiszoeking en beslag in straf
zaken, A.P.R., nr. 86. 

(5) R. DECLERCQ, Beginselen van straf
rechtspleging, nr. 270. 

(6) Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 714 (A. C., 
1986-87, nr. 256). 

(7) D. MERCKX, "De verbeurdverklaring in
zake kansspelen", noot onder Cass., 23 dec. 1986, 
R.W., 1987-88, 943. 

Tevergeefs zou men verwijzen naar het 
arrest van het Hofvan 21 maart 1985 (8). 
Het debat voor de rechter in kort geding 
ging daar niet over de inbeslagneming bij 
het opsporen en vervolgen der misdrijven 
en betrof dus niet de bevoegdheid die de 
strafwet dienaangaande aan de procu
reur des Konings verleent. Het handelde 
enkel om een eventueel verbod van open
bare verkoop van in beslag genomen die
ren die geen enkel belang meer vertoon
den voor de uitoefening van de strafvorde
ring. Het optreden van de rechter in kort 
geding kon aldus geen afbreuk doen aan de 
bevoegdheid van de strafgerechten (9). 

Dit is te dezen niet het geval. Door de 
maatregel van verzegeling der in beslag ge
nomen zaken te contesteren, bewist eise
res meteen dat strafvorderlijk optreden in 
zijn geheel. Het arrest dat oordeelt dat de 
civiele rechter in kort geding niet vermag 
tussen te komen in de uitoefening van de 
strafvordering door de procureur des Ko
nings, met name met betrekking tot een 
wettelijke inbeslagneming waarvan de 
uitvoeringsmodaliteiten niet afscheid
baar zijn, heeft dan ook om de redenen die 
het vermeldt, het verweer van eiseres ver
worpen en beantwoord. 

De verzegeling van zaken bij inbeslag
neming maakt geen op zichzelf staande fei
telijkheid uit : de door eiseres opgewor
pen betwisting heeft betrekking op het 
beslag zonder meer. En door te overwe
gen, met verwijzing naar Uw arrest van 27 
juni 1986 (10), dat de bevoegdheid van de 
rechter in kort geding ophoudt wanneer zijn 
optreden onverenigbaar is met de regels die 
het straf(proces)recht beheersen, heeft de 
appelrechter zijn beslissing naar recht ver
antwoord. 

Ik besluit mitsdien tot de verwerping van 
de voorziening. 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0366.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 ju:tii 1994 gewezen 

(8) A.R. nr. 7189 (A. C., 1984-85, nr. 445) en 
de concl. van adv.-gen. J. Velu in Bull. en Pas., 
1984-85, I, nr. 445. 

(9) P. MARcHAL, De rechter in kort geding en 
de strafvordering, in Liber Amicorum M. Cha
tel, 317 (nr. 3). 

(10) A.R. nr. 5047 (A.C., 1985-86, nr. 679). 
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door het Hof van Beroep te Brus
. sel; 

Over het middel, gesteid ais voigt : schen
ding van artikeien 149 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoordineerde Grondwet, voor 
zoveel ais nodig 97 van de Grondwet v66r 
deze coordinatie, 2 en 584, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep in de bestre
den besiissing het door verweerder inge
steide hoger beroep gegrond verkiaart en 
vaststeit dat de eerste rechter onbevoegd 
was om kennis te nemen van de vorde
ring, op grond van de overwegingen: 

"(. .. ) dat de rechter in kort geding ver
mag overeenkomstig artikel 584, lid 1 
Ger.W., in de gevallen die hij spoedeisend 
acht en bij voorraad, aan de overheid zo
danige maatregeien opleggen, middels een 
gebod of een verbod, teneinde aan een ogen
schijnlijke onrechtmatige aantasting van 
een subjectief recht een einde te stellen dan 
wei deze te voorkomen ( ... ); dat dit, in be
ginsel, niet anders is in strafzaken, wan
neer, zoals in casu, de ogenschijnlijke on
rechtmatige handeiing uitgaat van het 
openbaar ministerie en verband houdt met 
de uitoefening van de strafvordering; dat 
evenwel, geiet op het suppletief karakter 
van het gerechtelijk privaatrecht verwoord 
in artikel2 Ger.W., de bevoegdheid van de 
rechter in kort geding ophoudt wanneer zijn 
optreden onverenigbaar is met de wetten en 
beginseien die de bevoegdheid van de straf
gerechten regeien (. .. ) of die de strafvorde
ring beheersen (. .. ); (. .. ) dat uit de voorge
Iegde stukken blijkt dat te dezen de 
betrokken speeiautomaten werden in be
slag genomen door een inspecteur van ge
rechteiijke poiitie ingevolge een opdracht 
van de procureur des Konings te Brussei; 
dat deze handeling niet werd gesteld in het 
kader van een gerechteiijk onderzoek, noch 
naar aanleiding van een ontdekking op he
terdaad, maar in het kader van een opspo
ringsonderzoek; dat algemeen wordt aan
genomen dat in het kader van dergeiijk 
onderzoek, de procureur des Konings en in 
zijn opdracht de officieren en agenten van 
gerechtelijke poiitie, gerechtigd zijn o.m. tot 
inbeslagname over te gaan van de zaken 
bepaald in artikel 35 Sv (. .. ); dat het m.a.w. 
in het kader van het opsporingsonderzoek 
enkel aan de procureur des Konings toe
komt te oordelen, in het belang van de 
strafvordering en dus in het algemeen be
lang, of de in beslag genomen zaken ge
diend hebben of bestemd zijn om een mis
drijf te plegen, dan wei dat ze er schijnen 
uit voor(t)gekomen te zijn of kunnen die-

nen om de waarheid aan de dag te bren
gen; dat de rechter in kort geding zich niet 
in de plaats van de door de wet aange
duide magistraat kan stellen om deze be
oordeling over te doen ter bescherming van 
de persoonlijke belangen van de eiser in 
kort geding" (derde en vierde bladzijde van 
het aangevochten arrest), 

terwijl eiseres zowel in haar op 14 ja
nuari 1994 ter griffie van het hofvan be
roep neergelegde conclusie als in haar op 22 
juli 1993 ter griffie van de rechtbank van 
eerste aanieg neergelegde conclusie - die 
in hoger beroep uitdrukkelijk werd herno
men (zevenentwintigste biad in fine van ei
seres' appeiconclusie) - voigende grie
ven aanvoerde : 

"Aangezien de verzegeling in de prak
tijk het (eiseres) onmogelijk maakt om haar 
vestiging uit te baten; Dat deze maatre
gel dan ook een subjectief recht van (eise
res) schaadt, subjectief recht waarvan de 
vrijwaring behoort tot de bevoegdheid van 
de hoven en rechtbanken; (. .. ) Aangezien 
(eiseres) ingevoige de verzegeiing in de on
mogelijkheid verkeerde o(m) de uitbating 
van haar vestiging verder te zetten - ver
mits zij haar zaak diende te sluiten - welk 
haar uiteraard een aanzienlijke schade be
rokkende; Dat de verzegeling in feite ge
lijkstaat met een werkelijke sluiting van de 
vestiging, daar de verzegelde toestellen het 
grootste deel van de toestellen in deze ves
tiging uitmaken, (ut supra)" (p. 8 van de 
appelconclusie; p. 5 in fine - p. 6 van de in 
eerste aanleg neergelegde conclusie); Aan
gezien er immers fundamentele verschil
Ien bestaan tussen een beslag en een ver
zegeling, meer bepaald wat de gevolgen van 
deze twee maatregeien betreft; Dat bij een 
besiag met neerlegging van de stukken die 
er het voorwerp van uitmaken, bij de dienst 
der overtuigingsstukken ter ( ... ) griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg, (eiseres)
zo zij het voorwerp van dergelijke maat
regei was geweest - had kunnen zorgen 
voor de vervanging van de toestellen en, 
zonder de geldende wetgeving te overtre
den, haar handelsactiviteiten had kun
nen verderzetten; Dat de apparaten hie et 
nunc no(g) steeds in de expioitatiezetei 
staan" (p. 16 van de appelconclusie; p. 14 
van de in eerste aanleg neergeiegde con
clusie); Dat ( ... ) (verweerder) niet ontkent 
dat de aangevochten verzegeling neer
kwam op een sluiting van de instelling" (p. 
17 van de appeiconclusie); Aangezien het 
uit voormelde elementen dan ook ten ge
noege en ten overvloede van recht is aan
getoon(d) dat de verzegeling van de toe
stellen in de vestiging van (eiseres) 
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praktisch overeenkomt met een verkapte 
sluiting van de vestiging" (p. 20 van de 
appelconclusie; p. 17 van de in eerste aan
leg neergelegde conclusie); Dat, zo het Hof 
moest oordelen dat uit art. 35, 38 en 41 van 
het Wetboek van Strafvordering blijkt dat 
de procureur des Konings in principe het 
recht had over te gaan tot verzegeling, toch 
nog zou moeten beslist worden dat de ver
zegeling of minstens het behoud ervan in 
dit geval een feitelijkbeid vormt" (p. 21 van 
de appelconclusie; p. 18 van de in eerste 
aanleg neergelegde conclusie); Eiseres' vor
dering niet beperkt was tot het vorderen 
van de opheffing van het beslag, doch ook 
tot de ontzegeling van de in beslag geno
men toestellen, wat niet enkel blijkt uit de 
bewoordingen van het dispositief van de 
gedinginleidende dagvaarding, doch ook uit 
de motieven en het dispositief van eise
res' besluiten; Uit de aangehaalde grie
ven in eiseres' conclusies daarenboven blijkt 
dat eiseres zich ook verzette tegen de mo
daliteiten van de verzegeling van de in be
slag genomen goederen, met name tegen de 
verzegeling in haar vestiging, aangezien 
deze maatregel volgens eiseres practisch 
neerkomt op een "verkapte sluiting van de 
vestiging" (p. 20 in fine van eiseres' appel
conclusie); Het hofvan beroep zich te de
zen beperkt tot de vaststelling dat de pro
cureur des Konings in het kader van een 
opsporingsonderzoek gerechtigd is om over 
te gaan tot inbeslagname van de zaken, be
doeld in artikel 35 van het Wetboek van 
Strafvordering; de appelrechter in dit ver
band opmerkt dat - gelet op het supple
tiefkarakter van het gerechtelijk privaat
recht, verwoord in artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek - de bevoegdheid 
van de rechter in kort geding ophoudt wan
neer zijn optreden onverenigbaar is met de 
wetten en beginselen die de bevoegdheid 
van de strafgerechten regelen of die de 
strafvordering beheersen, en dat het en
kel aan de procureur des Konings toekomt 
te oordelen of de in beslag genomen za
ken verband houden met een misdrijf; Het 
hof van beroep evenwel niet nagaat of het 
optreden van de rechter in kort geding met 
betrekking tot de door eiseres in haar be
sluiten gelaakte uitvoeringsmodaliteiten 
van de verzegeling, met name met betrek
king tot de verzegeling van de in beslag ge
nomen goederen in haar vestiging, ook on
verenigbaar zou zijn met de wetten en 
beginselen die de bevoegdheid van de straf
rechter regelen of die de strafvordering be
heersen, nu eiseres aanvoerde dat deze ver
zegeling in haar vestiging een feitelijkbeid 
uitmaakte; in het bestreden arrest geens-

zins wordt vastgesteld dat de verzegeling 
in de vestiging van eiseres noodzakelijk zou 
zijn voor het onderzoek, 

zodat het hof van beroep, door niet na te 
gaan ofhet optreden van de rechter in kort 
geding tegen een door eiseres aangevoerde 
feitelijkheid, te dezen de verzegeling, in 
haar vestiging, van de in beslag genomen 
toestellen, onverenigbaar is met de wet
ten en beginselen die de bevoegdheid van 
de strafrechter regelen of die de strafvor
dering beheersen, geen antwoord geeft op 
eiseres' besluiten en ten onrechte vast
stelt dat de eerste rechter onbevoegd was 
om kennis te nemen van eiseres' vorde
ring (schending van artikelen 149 van de op 
17 februari 1994 gecobrdineerde Grond
wet - voor zoveel als nodig 97 van de 
Grondwet v66r deze cobrdinatie, 2 en 584, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest met de 
in het middel weergegeven redenen te 
kennen geeft dat de bedoelde verze
geling een maatregel is die binnen de 
bevoegdheid valt van de procureur, des 
Konings en waarvan hij de noodz-ake
lijkheid discretionair beoordeelt; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat de 
bedoelde verzegeling geen feitelijk
heid betreft, mitsdien de conclusies 
van eiseres beantwoordt; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige geen zelfstandige grief be
vat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 november 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swi.nnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Butzler en Gerard. 
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Nr. 471 

1 e KAMER- 3 november 1995 

1 o BESLAG- ALGEMEEN- BESLAGRECHTER 
- BEVOEGDHEID- INKOMSTENBELASTIN
GEN- DWANGBEVEL- BEVEL TOT BETALING 
- VERZET- BESLISSING OVER DE GELDIG
HEID VAN DE AANSLAG. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PER
SOONLIJKE) - BESLAGRECHTER - INKOM
STENBELASTINGEN- DWANGBEVEL- BEVEL 
TOT BETALING- VERZET- BESLISSING OVER 
DE GELDIGHEID VAN DE AANSLAG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- BESLAG
RECHTER- DWANGBEVEL- BEVEL TOT BE
TALING- VERZET- BESLAGRECHTER- BE
VOEGDHEID. 

1°, 2° en 3° Het hofvan beroep, waarbij een 
voorziening aanhangig is tegen de beslis
sing van de beslagrechter die het verzet 
van de belastingplichtige tegen het be
vel tot betaling afwijst, is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over de geldigheid van 
de aanslag die de grondslag heeft ge
vormd van het te zijnen laste uitgevaar
digde dwangbevel en van het hem bete
kende bevel tot betaling (1). [Artt. 1395, 
1396 en 1494 Ger.W.; artt. 267 en 278 
W.I.B. (1964).] 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0020.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, 556, 603, 1°, 1395, 1396, 1489, 
eerste en tweede lid, 1494, 1498 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 267, 272, 275, 276, 
278 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (artikelen 366, 371, 374, 375, 
377 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992), 

(1) Zie Cass., 3 juni 1994, A.R. nr. C.93.0016.N 
(A.C., 1994, nr. 286). 

doordat het arrest erop wijst dat eiser de 
uitvoering vordert van het dwangbevel dat 
op 19 juni 1991 ten laste van verweerder is 
uitgevaardigd ingevolge de op 20 juli 1990 
uitvoerbaar verklaarde kohieren met de 
artikelnummers 065121 en 065131 voor de 
belastingjaren 1987 en 1986, en vervol
gens zegt dat de titel krachtens welke ei
ser optreedt nietig is, en bijgevolg verweer
ders verzet gegrond verklaart, het op 4 juli 
1991 betekende bevel tot betaling nietig 
verklaart en eiser in de kosten van beide 
instantien veroordeelt, op grond : "dat (ei
ser) niet betwist dat artikel 251 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet 
is nageleefd, maar betoogt dat de enig mo
gelijke voorziening erin bestond een regel
matig bezwaar in te dienen overeenkom
stig de artikelen 267 en volgende; dat de 
aanslagen, aangezien geen enkel bezwaar 
is ingediend, definitief zijn geworden en dat 
thans dient te worden vastgesteld dat (ei
ser) vervallen is van zijn recht om zijn 
schuld te betwisten; dat het ingevolge ar
tikel1494 van het Gerechtelijk Wetboek 
aan de beslagrechter staat na te gaan of de 
gedwongen tenuitvoerlegging krachtens een 
uitvoerbare titel en wegens vaststaande en 
zekere zaken is gebeurd; dat de eerste con
trole betrekking heeft op de regelmatig
heid van de titel; dat inzake inkomstenbe
lastingen het kohier de door de directeur 
der belastingen uitvoerbaar verklaarde ti
tel is; dat de administratieve overheid over 
het voorrecht van de dwingende kracht van 
de administratieve rechtshandelingen be
schikt dat erin bestaat zichzelf een uit
voerbare titel te kunnen verschaffen; dat 
(verweerder) kritiek oefent op de regelma
tigheid van de titel krachtens welke (ei
ser) optreedt; dat het hof (van beroep) die 
regelmatigheid hoort na te gaan; dat het 
bestuur, wanneer het oordeelt de aangifte 
van de belastingplichtige te moeten her
zien, hem dat bij ter post aangetekende 
briefmoet meedelen; dat die wijze van ken
nisgeving een substantiele regel van de 
herzieningsprocedure uitmaakt; dat ten 
deze uit geen enkel stuk blijkt dat die sub
stantiele procedure in acht is genomen; dat 
die onwettigheid, die ambtshalve moet wor
den opgeworpen, tot vernietiging van de 
aanslag en van de titel die deze vaststelt 
moet leiden", 

terwijl, eerste onderdeel, de beslagrechter 
weliswaar bevoegd is om de regelmatig
heid van de belastingbeslissing na te gaan 
krachtens welke een uitvoerend beslag 
wordt gelegd (artikelen 1395, 1396, 1489, 
eerste lid en 1498 van het Gerechtelijk Wet
hoek), maar daarentegen niet kan nagaan 
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of de belasting, die de grondslag van het 
dwangbevel en van het krachtens die ti
tel gelegde uitvoerend beslag vormt, regel
matig is; de beslagrechter immers niet be
voegd is om ten gronde uitspraak te doen 
(artikel1489, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek), over de toekenning van de 
uitvoerbare titel; het hof van beroep ten 
deze, uitspraak doende als beslagrechter, 
kon nagaan of het uitvoerend beslag ten 
laste van verweerder ingevolge een gel
dige uitvoerbare titel werd gelegd - wat 
het vaststelt door erop te wijzen dat de ad
ministratie in belastingzaken het recht 
heeft zichzelf een uitvoerbare titel te ver
schaffen en dat het litigieuze dwangbevel 
op 19 juni 1991 is uitgevaardigd ten ge
volge van aanslagbiljetten van 20 juli 1990 
-maar niet bevoegd was om de regelma
tigheid van de herzieningsprocedure na te 
gaan die heeft geleid tot het vaststellen en 
ten kohiere brengen van de litigieuze be
lastingen; daaruit volgt dat het hof van be
roep door te beslissen dat "de litigieuze aan
slag" nietig is omdat hij ten kohiere is 
gebracht zonder voorafgaande kennisge
ving aan verweerder van de herziening van 
zijn aangifte en dat, bijgevolg, het te zij
nen laste op 19 juni 1991 uitgevaardigde 
dwangbevel en het hem op 4 juli 1991 be
tekende bevel tot betaling ook nietig zijn, 
over de grond van de zaak uitspraak doet 
en aldus de grenzen van de bevoegdheid 
van de beslagrechter overschrijdt (scherr
ding van de artikelen 1395, 1396, 1489, eer
ste en tweede lid, 1494 en 1498 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, ingevolge artikel 556 
van het Gerechtelijk Wetboek, de hoven en 
rechtbanken kennis nemen van alle vor
deringen, behalve van die welke de wet aan 
hun rechtsmacht onttrekt; inzake inkom
stenbelastingen artikel 267 van het Wet
hoek van Inkomstenbelastingen bepaalt dat 
de belastingplichtige tegen het bedrag van 
de te zijnen name gevestigde aanslag 
schriftelijk bezwaar kan indienen bij dedi
recteur der belastingen van de provincie of 
het gewest in wiens ambtsgebied de aan
slag is gevestigd; uit die bepalingen volgt 
dat verweerder, als hij van mening was dat 
de litigieuze aanslagen en het door het be
stuur uitgevaardigde dwangbevel nietig wa
ren, omdat voordien geen bericht met op
gave van de redenen van de herziening van 
de aangifte werd gegeven, het geschil voor 
de directeur van de directe belastingen van 
de provincie Luik had dienen te brengen 
(artikelen 272, 275, 276 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen), en als diens 
beslissing ongunstig uitvalt, voor het hof 

van beroep (artikelen 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen en 603, 
1", van het Gerechtelijk Wetboek); dat hof, 
als beslagrechter, niet bevoegd was om uit
spraak te doen over de geldigheid van de 
aanslagen die de grondslag hebben ge
vormd van het op 19 juni 1991 uitgevaar
digde dwangbevel en van het bevel tot be
taling dat aan de op 4 juli 1991 betekende 
uitvoering voorafgaat; daaruit volgt dat het 
arrest, door uitspraak te doen over de wet
telijkheid van de aanslagprocedure en door 
"de aanslag en (de) titel die deze vaststelt" 
nietig te verklaren, terwijl het vaststelt dat 
er tegen de litigieuze aanslagen geen be
zwaar bij de directeur der belastingen is in
gediend, het geheel van de in de aanhefvan 
het middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt en inzonderheid de bepalingen van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen die aan de directeur der belastingen 
uitsluitende bevoegdheid verlenen om uit
spraak te doen over de wettelijkheid en de 
regelmatigheid van de aanslagen : 

Wat betreft het tweede onderdeel: 

Overwegende dat de belastingplich
tige, ingevolge de artikelen 267 en 278 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), tegen het bedrag 
van de te zijnen name vastgestelde 
aanslag bij de directeur der belastin
gen bezwaar kan indienen en tegen 
diens beslissing een voorziening bij het 
hof van beroep kan instellen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op het hager beroep tegen een 
beslissing van de beslagrechter, vast
stelt dat de administratie der belas
tingen ten aanzien van verweerder ar
tikel 251 van voornoemd wetboek, 
betreffende de procedure tot herzie
ning van de aangifte, niet had nage
leefd en dat de betrokkene tegen het 
bedrag van de te zijnen name vastge
stelde aanslag geen enkel bezwaar had 
ingediend; dat het arrest beslist dat 
het niet naleven van voornoemd arti
kel251 "tot vernietiging van de aan
slag en van de titel die deze vaststelt" 
leidt; 

Dat het hof beroep, door als beslag
rechter en dus buiten het in artikel 
278 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) l_>epaalde ge
val, uitspraak te doen, niet bevoegd 
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was om uitspraak te doen over de gel
digheid van de aanslag, die de grand
slag vormde van het ten laste van ver
weerder uitgevaardigde dwangbevel en 
van het aan laatstgenoemde betekende 
bevel tot betaling; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

3 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Gerard. 

Nr. 472 

1 e KAMER - 3 november 1995 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- BEZW AAR- TERMIJN -KEN
NISGEVING VAN AANSLAG- VEREISTE VER
MELDINGEN. 

De kennisgeving van aanslag, die de bij art. 
272 WIB (1964) bepaalde termijn doet in
gaan en waarbinnen het bezwaarschrift 
moet worden ingediend op straffe van ver
val, moet alle vermeldingen bevatten die 
nodig zijn om het bestaan van een uit
voerbare titel te bewijzen en de belasting
plichtige in staat te stellen bezwaar in te 
dienen; het bericht waarin de admini
stratie de belastingplichtige herinnert aan 
het bestaan van de belastingschuld, met 
vermelding van aanslagjaar, kohier
artikel, vervaldatum, bedrag van de ver
schuldigde belasting en ontvangers-

kantoor is geen kennisgeving van aanslag 
in de zin van voormelde wetsbepaling (1). 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.94.0133.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 september 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ten 
tijde van het aanslagjaar 1984 toepasse
lijke artikelen 267 en 272 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest het "bezwaarschrift" 
niet ontvankelijk verklaart wegens de niet 
tijdige indiening ervan, op grond dat het 
naar eiser verzonden bericht 24 7 voldoende 
gegevens bevatte om hem in te lichten over 
het bestaan van de belastingschuld en dat 
voornoemd bericht de termijn van bezwaar 
had doen ingaan, 

terwijl het op 10 maart 1987 door de ad
ministratie verzonden bericht enkel de vol
gende gegevens bevat : aanslagjaar, kohier
artikel, vervaldatum, bedrag van de nog 
verschuldigde belasting en ontvangers
kantoor; de gegevens in dat bericht niet vol
staan om eiser in staat te stellen een gel
dig bezwaar in te dienen in de zin van de 
artikelen 267 en 272 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen; eiser, bij ont
stentenis van fundamentele gegevens, zo
als de dag waarop de termijn van bezwaar 
ingaat, bedrag en aard van de aanslag, be
drag en aard van de inkomsten, bevoegde 
instantie aan wie het bezwaar moet wor
den gericht, onmogelijk de uiterste da
tum voor de indiening van een bezwaar
schrift kan kennen en onmogelijk een 
geldig bezwaarschrift kan indienen in de 
zin van de artikelen 267 en 272 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen; het 
bericht 24 7 waarvan in het arrest sprake 
is niet de gegevens bevat die onontbeer
lijk zijn om een geldig bezwaars.chrift te 

(1) Cass., 11 maart 1958 (A.C., 1958, 509); 26 
feb. 1987, A.R. =· F 791 F (ibid., 1986-87, =· 381); 
zie Cass., 10 april1975 (ibid., 1975, 875). 

Zie C. CARDYN, H.R. DEPRET, .M. LoocKX, Pro
cedure fiscale contentieuse, 3e ed., 1992, nr. 42, 
blz. 49. 
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kunnen indienen, en dat bericht geen "ken
nisgeving van aanslag" is die de termijn, 
bedoeld in artikel 272 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, kan doen in
gaan; het arrest derhalve de artikelen 267 
en 272 van voornoemd wetboek schendt; 

Overwegende dat, inzake directe be
lastingen, het aanslagbiljet of de ken
nisgeving van de aanslag, waarvan 
sprake is in artikel 272 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), de in dat artikel bepaalde ter
mijn slechts doen ingaan, wanneer ze 
alle vermeldingen bevatten die no
dig zijn om het bestaan van een uit
voerbare titel te bewijzen en de belas
tingplichtige in staat te stellen 
bezwaar in te dienen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser "een bericht '24 7' heeft 
ontvangen waarin de administratie 
hem herinnert ( ... ) aan het bestaan 
van de belastingschuld, met vermel
ding van aanslagjaar, kohierartikel, 
vervaldatum, bedrag van de verschul
digde belasting en ontvangerskantoor"; 

Overwegende dat het hof van be
roep op grond van die vaststellingen 
niet wettig kon beslissen dat "voor
noemd bericht, dat geldt als kennis
geving van aanslag, voldoende gege
vens bevat om de belastingplichtige in 
te lichten over het bestaan van de 
belastingschuld en de termijn van be
zwaar doet ingaan"; 

Dat het middel 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 beslis
sing daaromtrertt aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Luik. 

3 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - "lkr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. DeBruyn; M. Chome, Brussel. 

Nr. 473 

1 e KAMER - 3 november 1995 

INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEZOLDIGINGEN- BEZOLDIGINGEN VAN EEN 
WERKEND VENNOOT- BEGRIP. 

De beslissing dat de premies van een door 
een B. VB.A. gesloten levensverzekering, 
waarbij zij een kapitaal krijgt uitbe
taald bij overlijden van een zaakvoerder
vennoot, voor laatstgenoemde als bezol
diging van een werkend vennoot 
belastbare voordelen zijn, is naar recht 
verantwoord wanneer het arrest, op grand 
van een geheel van samenvallende ver
richtingen en inzonderheid van een over
eenkomst tussen die vennootschap en 
haar vennoot-zaakvoerder, vaststelt dat 
alleen laatstgenoemde daar voordeel bij 
had en dat de partijen in werkelijkheid 
niet de bedoeling hadden van de vennoot
schap tot werkelijke begunstigde van de 
verzekeringsovereenkomst te maken. [Artt. 
20, 2°, c, 26, tweede lid, 2°, en 27, § 2, 
W.I.B. (1964).] 

(PlOTT. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0008.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1994 door 
het Hofvan Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 149 van de op 17 februari 1994 
gecoordineerde Grondwet, 1121, 1122, 1165, 
1319, 1320, 1321, 1322, 1690 van het Bur
gerlijk Wetboek (dat laatste artikel zoals 
het van kracht was v66r de wet van 6 juli 
1994), 42, 43 van de Verzekeringswet van 
11 juni 1874, houdende de titels X en XI 
van boek 1 van het Wetboek van Koophan
del, 20, 2°, c, 26, tweede lid, 2°, en 27, § 2, 
inzonderheid tweede lid, 2°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (ko
ninklijk besluit van 26 februari 1964), 

doordat het arrest, door op grond van zijn 
eigen redenen en met verwijzing naar de 
redenen van de beslissing a quo, heeft vast
gesteld : (1) dat het geschil de belasting
jaren 1986 en 1987 betreft en "betrekking 
heeft op de aanslag, als voordelen in na
tura, ten laste van (eiser), van de premies, 
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die de vennootschap (bvbao Autobus Piot), 
waarvan hij werkend vennoot is, heeft be
taald voor een verzekeringsovereenkomst 
type 'bedrijfsleider'"; (2) "dat de bvbao Au
tabus Piot op 25 november 1976 bij de nvo 
AG van 1824 een verzekering heeft afge
sloten van het type 'gehele leven met lijf
rente', met (eiser) als verzekerde; dat die 
overeenkomst bepaalt dat de verzekering
nemer, in casu de voornoemde vennoot
schap, bij overlijden van de verzekerde een 
bedrag van 7o000o000 frank ontvangt"; (3) 
"dat op 3 december 1976 een overeenkomst 
is gesloten tussen de vennootschap (bvbao 
Autobus Piot) en (eiser); dat de artikelen 2, 
3, 4 en 5 van die overeenkomst bepalen 
(.00): '20 Bij overlijden van (eiser) betaalt de 
vennootschap een bedrag van 7o000o000 
frank aan de weduwe van (eiser), ofbij ont
stentenis aan zijn kinderen, waarbij elk van 
hen een gelijk deel zal ontvangen; het be
drag wordt vermeerderd met de herwaar
deringen en de eventueel genomen deel
nemingen; 30 Bij vereffening van de 
vennootschap wegens faillissement, beein
diging of enige andere oorzaak, zal de ven
nootschap de nodige maatregelen treffen 
om de voordelen, die krachtens de vorige 
artikelen zijn verworven of gevormd, voor 
(eiser), zijn weduwe of zijn kinderen te be
houdeno Bij fusie van de vennootschap zal 
zij alle nodige maatregelen treffen om de 
voordelen, die krachtens de vorige artike
len zijn bepaald, voor (eiser), zijn weduwe 
of zijn kinderen te behouden; 40 (Eiser) be
houdt het recht op de krachtens de arti
kelen 1 en 2 verworven of gevormde voor
delen als hij uit dienst van de vennootschap 
treedt ten gevolge van de beeindiging ofhet 
afiopen van de tussen hen gesloten over
eenkomst, of wanneer hij voor de vennoot
schap in een ander land dan Belgie werk
zaam is; 5o (Eiser) behoudt evenzo het recht 
op de in de artikelen 1 en 2 bepaalde voor
delen als hij arbeidsongeschikt wordt ten 
gevolge van ziekte of invaliditeit, onge
acht of zijn overeenkomst met de vennoot
schap is beeindigd'; dat artikel 6 van die
zelfde overeenkomst bepaalt dat (eiser), zijn 
weduwe of zijn kinderen, ieder recht op de 
bepaalde voordelen verliezen bij beeindi
ging van de overeenkomst wegens drin
gende reden ten laste van (eiser)"; (4) dat 
de bvbao Autobus Piot de premies, die zij 
aan de maatschappij AG van 1824 inge
volge de voor de bedrijfsleider gesloten 
verzekeringsovereenkomst heeft betaald, 
als bedrijfslasten heeft afgetrokken en dat 
die aftrek door een andere beslissing van de 
directeur is goedgekeurd, en vervolgens 
zegt dat eisers voorziening niet gegrond is 

en beslist dat de door de bvbao Autobus Piot 
aan de maatschappij AG van 1824 in 1985 
en 1986 betaalde premies in de personen
belasting ten name van eiser belastbaar 
zijn als bezoldigingen van een werkend ven
noot, op grand dat eiser tevergeefs opwerpt 
"dat de vennootschap door twee onderschei
den overeenkomsten, enerzijds, die verze
kering heeft afgesloten en, anderzijds, een 
overeenkomst van wederoverdracht van het 
kapitaal aan de weduwe en de kinderen 
van (eiser) bij overlijden van laatstge
noemde die in beginsel geen recht heeft op 
de door de vennootschap afgesloten polis; 
dat immers het afsluiten van die twee sa
menlopende overeenkomsten tot dekking 
van hetzelfde risico voor een identiek be
drag veinzing uitmaakt, aangezien daarin 
geen enkel voordeel kan worden ontdekt 
voor de vennootschap die (eiser) op bedrieg
lijke wijze voorstelt als de enige ware be
gunstigde van de verzekerings
overeenkomst, wat een loutere rechtsfictie 
is aangezien zij zich ertoe heeft verbon
den het verzekerde kapitaal weder af te 
staan, oak al is (eiser) intussen niet lan
ger in haar dienst, kan hij onmogelijk zijn 
functie uitoefenen of is zijzelf failliet ge
gaan; dat het voordeel dat aldus alleen ten 
goede komt van de werkelijke begunstig
den van die constructie aanzienlijk blijft, 
oak al gaat het verloren bij beeindiging van 
de overeenkomst van (eiser) wegens drin
gende reden en al is de familie van (ei
ser) bij faillissement van de vennootschap 
slechts een niet-bevoorrechte schuldeiser; 
dat zulks ook geldt voor de omstandig
heid dat (eiser) geen enkel recht heeft op 
het verzekerde kapitaal zolang hij geen he
gunstigde acceptant is 00 0 wat hij trouwens 
niet beweert niet te zijn; dat zelfs uit de 
overwegingen van (eiser) duidelijk blijkt dat 
het een financieel voordeel voor hem en niet 
voor de vennootschap oplevert, wanneer hij 
zegt dat een dergelijk beding (behoud van 
het recht op verworven voordelen als hij 
zijn dienstbetrekking bij de vennootschap 
verlaat) (.oo) immers een waarborg is voor 
(eiser) die zich, bij het sluiten van de over
eenkomst, heeft willen wapenen tegen alle 
kunstgrepen om hem het voordeel van het 
beloofde pensioen te ontnemen ten gevolge 
van (.0)' of nog dat '(.oo) het faillissement tot 
gevolg zou hebben dat het kapitaal, als de 
verzekeringsmaatschappij haar verplich
ting zou moeten uitvoeren, in de boedel van 
de vennootschap zou terechtkomen en het 
gemeenschappelijk pand van de schuld
eisers zou vormen (.00)'; dat na onderzoek 
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van het dossier ten deze kan worden aan
getoond dat het duidelijk is dat (eiser) de
gene is die voordeel haalt uit die construe
tie, nu hij zijn familie verzekert op kosten 
van de vennootschap, die overigens de ge
noemde premies als bedrijfslasten boekt ten 
nadele van een billijke inning van de be
lastingen, doch vooral dat de contracte
rende partijen niet alle wettelijke gevol
gen hebben aanvaard van de door hen 
opgestelde stukken ( ... ), nu de partijen niet 
werkelijk de bedoeling hadden van de ven
nootschap de enige ware begunstigde van 
de bewuste verzekeringsovereenkomst te 
maken", 

zesde onderdeel, uit de voormelde vast
stellingen en redenen van het arrest on
getwijfeld blijkt dat de verzekerings
overeenkomst tussen de bvba. Autobus Piot 
en de maatschappij AG 1824 ten name van 
eiser, de bvba. Autobus Piot in staat moest 
stellen de verbintenis uit te voeren die zij, 
door haar overeenkomst van 3 december 
1976 met eiser, had aangegaan om, bin
nen een onbepaalde termijn (overlijden van 
eiser), een kapitaal aan zijn weduwe of zijn 
kinderen uit te betalen, behalve in het in 
artikel 6 van die overeenkomst bepaalde ge
val (beeindiging van eiseres overeenkomst 
wegens dringende reden) en dat eiser bij
gevolg, uit economisch oogpunt, onrecht
streeks voordeel haalde uit het bestaan van 
de door de vennootschap afgesloten 
levensverzekeringsovereenkomst; daaren
tegen noch uit de vaststellingen van het ar
rest noch uit die van de beslissing a quo, 
waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat ei
ser, zijn weduwe of zijn kinderen jegens de 
verzekeringsmaatschappij een recht op het 
verzekerd kapitaal zouden hebben gehad, 
hetzij ingevolge een derdenbeding dat in die 
overeenkomst of in een door de verzeke
ringsmaatschappij ondertekende tegen
brief is vervat, hetzij ingevolge een aan de 
genoemde maatschappij tegenwerpelijke 
overdracht van het recht dat de vennoot
schap bij eisers overlijden uit de 
verzekeringsovereenkomst haalt; het ar
rest integendeel, met verwijzing naar de be
slissing a quo, vaststelt dat de door de bvba. 
Autobus Piot afgesloten levensverzekerings
overeenkomst "aan de verzekeringnemer, te 
weten de voornoemde vennootschap", de be
taling waarborgt van het kapitaal bij over
lijden van eiser en expliciet erkent dat ei
sers familieleden, in wier voordeel hij heeft 
bedongen in zijn overeenkomst met de 
bvba. Autobus Piot, bij faillissement van die 
vennootschap slechts niet-bevoorrechte 
schuldeisers ervan zijn, wat impliceert dat 

zij geen enkel recht tegen de verzekerings
maatsc,happij hebben; uit de vaststellin
gen van het arrest evenmin blijkt dat "de 
contracterende partijen" (ongeacht of het 
enkel gaat om de partijen bij de overeen
komst van 3 december 1976 tussen de bvba. 
Autobus Piot en eiser, dan wel ook om de 
maatschappij AG 1824, partij bij de 
levensverzekeringsovereenkomst) "niet alle 
rechtsgevolgen van de door hen opgestelde 
stukken hebben aangenomen (de 
levensverzekeringsovereenkomst en de ge
noemde overeenkomst van 3 december 
1976)", en evenmin dat "de partijen niet 
werkelijk (hebben) gewild om van de ven
nootschap de enige ware begunstigde van 
de betrokken levensverzekerings
overeenkomst te maken", noch dat "het 
sluiten van die twee samenlopende over
eenkomsten tot dekking van hetzelfde ri
sico voor een identiek bedrag een vein
zing uitmaakt"; daaruit volgt dat het arrest 
zijn beslissing dat eiser of zijn familiele
den in wier voordeel hij in zijn overeen
komst van 3 december 1976 met de bvba. 
Autobus Piot heeft bedongen, de enig wer
kelijke begunstigden zijn van de 
verzekeringsovereenkomst die de genoemde 
bvba. met de maatschappij AG 1824 heeft 
gesloten, niet naar recht verantwoordt; het 
arrest aldus (a) de wettelijke bepalingen 
schendt waaruit volgt dat, behoudens het 
geval van een derdenbeding, de begun
stigde van een levensverzekering de 
verzekeringnemer is (schending van de ar
tikelen 43 van de wet van 11 juni 187 4 hou
dende de titels X en XI van boek 1 van het 
Wetboek van Koophandel, 1121, 1122 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek), (b) de re
gels miskent inzake de overdracht van 
schuldvordering (schending van artikel 
1690 van het Burgerlijk Wetboek) en in
zonderheid van de overdracht van het recht 
op het kapitaal van een levensverzeke
ring (schending van artikel 42 van de 11 
juni 1874 houdende de titels X en XI van 
hoek 1 van het Wetboek van Koophandel, 
(c) het rechtsbeginsel miskent dat het be
staan van overeenkomsten en hun gevol
gen voor het vermogen van de contracte
rende partijen aan derden kunnen worden 
tegengeworpen (schending van artikel1165 
van het Burgerlijk Wetboek) en (d) het wet
telijk begrip veinzing miskent dat impli
ceert dat de gevolgen van de zichtbare over
eenkomst (ten deze, de verzekerings
overeenkomst waarin de vennootschap als 
begunstigde wordt aangewezen) worden ge
wijzigd of tenietgedaan door een andere 
overeenkomst tussen dezelfde partijen, die 
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geheim moet blijven (schending van arti
kel 1321 van het Burgerlijk Wetboek); het 
arrest bijgevolg zijn beslissing om de pre
mies van de levensverzekering, die de ven
nootschap heeft betaald om zelf bij eisers 
overlijden een kapitaal te verkrijgen, te be
schouwen als voordelen die te zijnen name 
belastbaar zijn als bezoldigingen van wer
kend vennoot, niet naar recht verantwoordt 
(schending van de artikelen 20, 2°, c, 26, 
tweede lid, 2°, en 27, § 2, inzonderheid 
tweede lid, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen) : 

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

roep niet steunt op de bewoordingen 
van de overeenkomsten afzonderlijk 
maar op het geheel van de samenlo
pende verrichtingen, nu die verrich
tingen hetzelfde risico voor een iden
tiek bedrag dekken; dat het zijn 
onderzoek besluit met de vaststel
ling dat daarin geen voordeel voor de 
vennootschap kon worden ontdekt 
maar dat daarentegen die gecombi
neerde verrichtingen duidelijk in het 
voordeel van eiser waren, die zijn fa
milie verzekerde op kosten van de ven
nootschap die overigens de premies als 
bedrijfslasten boekte; dat het oordeelt 
dat de partijen niet werkelijk de be
doeling hadden om van de vennoot
schap de enige ware begunstigde van 
de verzekeringsovereenkomst te rna
ken en dat die voorstellingswijze een 
loutere rechtsfictie was; 

Dat het hof van beroep, op grond 
van die vaststellingen en overwegin
gen, zonder schending van de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen, 
kan beslissen dat de premies van de 
levensverzekering ten name van ei
ser belastbare voordelen, als bezoldi
ging van werkend vennoot, uitma
ken; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 november 1995- 1e kamer- Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 474 

3e KAMER- 6 november 1995 

HUWELIJKSVERMOGENSSTEL
SELS - ALLERLEI- RECHTEN VAN DE 
SCHULDEISERS - EIGEN SCiruLD ONTSTAAN 
UIT STRAFBARE OF ONRECHTMATIGE DAAD 
VAN EEN DER ECHTGENOTEN- VERHAAL OP 
HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN -
VOORWAARDEN. 

Niet wettig verantwoord is het arrest dat de 
verhaalbaarheid van een eigen schuld 
ontstaan uit een strafrechtelijke veroor
deling van een der echtgenoten of uit een 
onrechtmatige daad door hem begaan, op 
het gemeenschappelijk vermogen uit
sluit op grand dat het bewijs niet is ge
leverd dat het gemeenschappelijk vermo
gen nut trok uit de eigen schuld. (Art. 
1412, tweede lid, B.W.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0297.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 11 oktober 1995 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet zoals v66r de cotirdinatie op 17 februari 
1994, voor zoveel als nodig oak 149 van de 
Grondwet zoals gecoordineerd, 1315, 1409, 
1410, 1411, 1412 Burgerlijk Wetboek, 870, 
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1042 Gerechtelijk Wetboek, het algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken en artikel 4 van de Wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van verweerders gegrond verklaart, 
eiseres veroordeelt tot opheffing van het 
door haar op 22 april 1992 gelegde beslag 
op de gelden voortkomende uit de verkoop 
van de woning van verweerders en zich be
vindend in handen van notaris Romans te 
Peer, en deze beslissing laat steunen op 
o.m. volgende overwegingen : "Overwe
gende dat de titel krachtens dewelke het 
beslag onder derden werd gelegd het von
nis is van de correctionele rechtbank van 
Rasselt de dato 27 februari 1992 lastens 
eerste (verweerster) alleen, waarbij deze 
werd veroordeeld onder andere voor ver
valsing van de handtekening van tweede 
(verweerder) en misbruik van vertrou
wen ten opzichte van (eiseres); dat het be
slag gericht is op de gelden behorend tot de 
huwelijksgemeenschap die zich bevinden in 
handen van Notaris Romans te Peer uit 
hoofde van de verkoping van de woning van 
(verweerders) en voomamelijk deze die zul
len toekomen ofbehoren aan (verweerster); 
dat de schuld dus ontstaan is uit een straf
rechtelijke veroordeling en/of onrechtma
tige daad en dus volgens de limitatieve op
somming van artikel 1407, 4° van het 
Burgerlijk Wetboek een eigen schuld is; dat 
(eiseres) stelt dat het om een 'gemeen
schappelijke' schuld gaat omdat ze zou aan
gegaan zijn ten behoeve van de 
huwgemeenschap en het gezin; dat (eise
res) zo het bewijs van de gemeenschappe
lijke schuld meent te kunnen vinden in de 
motivering van de strafrechter in het von
nis van 27 februari 1992: 'gezien ze de be
komen financiele voordelen enkel benut 
heeft in functie van de noden van haar ge
zin' zodat de strafrechter erga omnes vast
stelde volgens (eiseres) dat het gebruik van 
het gezin bewezen is; dat deze overwe
ging vooreerst alleen een motivering be
vat voor toepassing van strafverzachting, 
gehaald uit de verklaringen van eerste (ver
weerster) zelf doch die op burgerlijk ge
bied dus geenszins bindend is en niet 
tegenstelbaar en bovendien zelfs een ei
gen schuld geen 'gemeenschappelijke' 
schuld wordt omdat ze voor een deel of ge
heel voor het gezin zou worden aangewend; 
dat het feit dat de handtekening van 
tweede (verweerder) door (eiseres) blijk
baar werd gevraagd niet automatisch tot 
gemeenschappelijke schuld kan doen be-

sluiten hoofdens artikel1408 van het Bur
gerlijk Wetboek; dat het ten deze wel de
gelijk gaat om een eigen schuld, 
voortkomende uit gezegde veroordeling en 
als dusdanig dus specifiek vermeld in ar
tikel 1407, 4 °, van het Burgerlijk Wet
hoek; dat in bepaalde gevallen weliswaar, 
behoudens verhaal op de inkomsten de 
schuldeiser uit hoofde van een eigen schuld 
ook en tegelijkertijd, dus in principe zon
der verplichtiiJ-g om eerst op de eigen goe
deren van de schuldenaar te vervolgen ver
haal kan hebben op andere gemeenschap
pelijke goederen in de mate waarin het 
gemeenschappelijk vermogen voordeel heeft 
genoten; dat echter in het huidige speci
fiek geval de eigen schuld, ontstaan uit de 
strafrechtelijke veroordeling en/of onrecht
matige daad dient verhaald te worden eerst 
op de eigen goederen en ze slechts indien 
deze eigen goederen ontoereikend zijn kan 
verhaald worden op het gemeenschappe
lijk vermogen ten belope van de helft van 
de netto baten ervan (artikel1412 Burger
lijk Wetboek); dat de schuldeiser in dat ge
val dus zelfs verplicht is de opstelling van 
een in:ventaris te vorderen om de juiste sa
menstelling van eigen en gemeenschappe
lijk vermogen te bepalen, gezien niet de 
ontbinding met vereffening-verdeling van 
de gemeenschap kan gevorderd worden; dat 
dit alles echter slechts geldt indien be
wijs is geleverd dat het gemeenschappe
lijk vermogen baat heeft genoten en in hoe
verre uit de strafbare of onrechtmatige 
daad; dat de bewijslast van het voordeel 
door de gemeenschap eventueel genoten be
rust op de schuldeiser; dat de motivering 
van de strafrechter hiertoe door de 
schuldeiser aangehaald niet dienend is om 
de redenen hiervoor aangehaald evenmin 
als het feit dat de handtekening van tweede 
(verweerder) door (eiseres) werd gevraagd; 
dat de schuld trouwens zonder medewe
ten van tweede (verweerder) werd afgeslo
ten gezien zijn handtekening werd ver
valst; dat op geen enkele wijze ten deze het 
bewijs is geleverd dat het gemeenschap
pelijk vermogen nut trok uit de eigen 
schuld; (. .. )"(arrest p. 2, vanaf 1.1 t/m p. 
4, 1.1), 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden ar
rest aldus oordeelt dat kwestieuze schuld 
voortspruit uit de strafrechtelijke veroor
deling van eerste verweerster bij vonnis 
van de correctionele rechtbank te Ras
selt van 27 februari 1992 en om die re
den een eigen schuld is zoals bedoeld in ar
tikel 1407, 4 °, Burgerlijk Wetboek; het 
bestreden arrest echter wel aanneemt dat 
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dergelijke eigen schuld ook op het gemeen
schappelijk vermogen kan worden ver
haald; het hestreden arrest hiertoe ech
ter twee cumulatieve voorwaarden oplegt, 
nl. de eigen goederen van de schuldenaar 
moeten ontoereikend zijn enerzijds, en de 
schuldeiser moet het hewijs leveren dat het 
gemeenschappelijk vermogen haat heeft ge
haald uit de strafbare of onrechtmatige 
daad die de schuld heeft veroorzaakt an
derzijds; het hestreden arrest hij gehreke 
van hewijs van het voordeel voor het ge
meenschappelijk vermogen de ver
haalhaarheid van kwestieuze schuld op het 
gemeenschappelijk vermogen verwerpt; ar
tikel1412 Burgerlijk Wethoek twee los van 
elkaar hestaande uitzonderingen voorziet 
op de in artikel1409 van hetzelfde wet
hoek neergelegde regel dat een eigen schuld 
van een der echtgenoten slechts verhaald 
kan worden op diens eigen vermogen en in
komsten; artikel1412, tweede lid, bepaalt 
dat de eigen schuld ontstaan uit een straf
rechtelijke veroordeling van een der echt
genoten of uit een onrechtmatige daad door 
hem gedaan op het gemeenschappelijk ver
mogen kan worden verhaald ten helope van 
de helft van zijn netto-haten indien het ei
gen vermogen van de echtgenoot
schuldenaar ontoereikend is; hiertoe niet 
hijkomend is vereist dat het gemeenschap
pelijk vermogen ook voordeel heeft ge
haald uit de strafbare of onrechtmatige 
daad; artikel1412, eerste lid, verwijst naar 
de regels in de voorgaande wetshepalin
gen neergelegd en aldus toelaat dat een ei
gen schuld voortspruitende uit een straf
rechtelijke veroordeling of een onrecht
matige daad ook op het gemeenschappelijk 
vermogen wordt verhaald indien de schuld
eiser het bewijs levert dat dit gemeen
schappelijk vermogen voordeel heeft ge
haald uit de strafbare of onrechtmatige 
daad; hiertoe niet hijkomend is vereist dat 
het eigen vermogen van de echtgenoot
schuldenaar ontoereikend is; het hestre
den arrest door aldus de verhaalhaarheid 
van kwestieuze schuld op het gemeen
schappelijk vermogen uit te sluiten om de 
reden dat het bewijs niet is geleverd dat het 
gemeenschappelijk vermogen nut trok uit 
de eigen schuld, zonder onderscheid te rna
ken of de verhaalhaarheid gebeurt op grond 
van artikel1412, eerste lid, dan wel op 
grond van het tweede lid van artikel1412 
Burgerlijk Wethoek, niet wettig verant
woord is; het hestreden arrest ook aan 
heide uitzonderingen van verhaalhaarheid 
van een eigen schuld op het eigen vermo
gen van de echtgenoot-schuldenaar neer
gelegd in de twee leden van artikel1412 

Burgerlijk Wethoek een voorwaarde toe
voegt die door de wet niet is voorzien; het 
hestreden arrest derhalve de artikelen 
1409, 1410, 1411 en 1412 Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Overwegende dat het arrest beslist, 
zonder desaangaande te worden be
kritiseerd, dat de schuld waarvoor be
slag onder derden werd gelegd, een ei
gen schuld is van verweerster, 
ontstaan uit haar strafrechtelijke ver
oordeling bij vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Hasselt van 27 fe
bruari 1992; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel1412, twee
de lid, van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat de schulden die ontstaan uit 
een strafrechtelijke veroordeling van 
een der echtgenoten of uit een onrecht
matige daad door hem begaan, indien 
het eigen vermogen van de echtgenoot
schuldenaar ontoereikend is, boven
dien verhaald kunnen worden op het 
gemeenschappelijk vermogen ten be
lope van de helft van zijn nettobaten; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat die wetsbepaling op het ge
schil niet kan worden toegepast en de 
ophe:ffing van het derden-beslag be
veelt, op grand dat "dit alles echter 
slechts geldt indien bewijs is gele
verd dat het gemeenschappelijk ver
mogen baat heeft genoten ( ... ) uit de 
strafbare of onrechtmatige daad"; 

Overwegende dat het arrest, door al
dus voor de toepassing van artikel 
1412, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek te eisen dat bewezen wordt 
dat het gemeenschappelijk vermo
gen uit de strafbare daad voordeel 
heeft genoten, aan die wetsbepaling 
een vereiste toevoegt die er niet in 
voorkomt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
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het hager beroep ontvankelijk ver
klaart en beslist dat de schuld waar
voor beslag onder derden werd ge
legd, een eigen schuld is van 
verweerster; 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 Hof van Be
roep te Brussel. 

6 november 1995 - 3" kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Wauters - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 475 

3" KAMER - 6 november 1995 

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
DATUM WAAROP DE VERZEKERING INGAAT 
T.O.V. DERDEN- OVEREENKOMST TUSSEN 
VERZEKERAAR EN VERZEKERDE OM DE INWER
KINGTREDING VAN DE POLIS UIT TE STELLEN 
-GEVOLG. 

De verzekeraar die op een aanvraag om in
schrijving van een motorvoertuig zijn ze
gel en handtekening aanbrengt en die 
aanvraag naar de Dienst voor de Inschrij
ving van de Voertuigen zendt, gaat te
genover derden de verbintenis aan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe het betreffende voertuig aanleiding 
kan geven, te dekken vanaf de datum 
waarop hi} die aanvraag naar voor
noemde dienst verzendt (1), ongeacht het 
feit dat de verzekeraar en de verzekerde 
onderling overeenkomen dat de 
verzekeringsovereenkomst op een latere 
datum uitwerking zal hebben. [Art. 25bis 
K.B. 31 dec. 1953 (2).] 

(1) Cass., 19 juni 1990, A.R. nr. 3729 (A. C., 
1989-90, nr. 606); zie Cass., 18 nov. 1981 (ibid., 
1981-82, nr. 181, blz. 379). 

(2) V66r de wijziging door art. 19 K.B. 11 jan. 
1990. 

(GEMEENSCHAPPELLJKMOTORWAARBORGFONDS 
T. FAILLISSEMENT SOCIETE DE PRODUCTION DE 

GENVAL N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.004l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 januari 1994 in laat
ste aanleg gewezen door het Vredege
recht van het tweede kanton te 
Brussel; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 11 oktober 1995 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 25bis van het konink
lijk besluit van 31 december 1953 hou
dende reglementering van de inschrijving 
van motorrijtuigen ander dan bromfiet
sen, zoals ingevoegd door het koninklijk be
sluit van 22 december 1956 en v66r de wij
ziging door het koninklijk besluit van 11 
januari 1990; 4bis (zoals ingevoegd door de 
wet van 4 juli 1972), 6 en voorzover no
dig 11 van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen (thans 
artikelen 6, 12 en 16 van de wet van 21 no
vember 1989), 49, inzonderheid § 2, en 50, 
eerste lid, 2° van de wet van 9 juli 1975 be
tre:ffende de controle der verzekerings
ondernemingen 14 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 
betreffende de controle der verzekerin
gen, v66r hun wijziging bij koninklijk be
sluit van 6 mei 1991; 

doordat de Vrederechter in het bestre
den vonnis de vordering van eerste ver
weerster in cassatie lastens eiser gegrond 
en de vordering ten opzichte van tweede 
verweerster, verzekeraar burgerlijke aan
sprakelijkheid motorrijtuigen ongegrond 
verklaart en eiser tot cassatie veroordeelt 
tot betaling van 16.875,- frank aan eerste 
verweerster wegens de schade veroorzaakt 
door de heer Reichelt naar aanleiding van 
een verkeersongeval van 4 juli 1987, op 
grand van de overwegingen dat het 
verzekeringsvoorstel ondertekend werd op 
1 juli 1987, dat de aanvraag om inschrij
ving door tweede verweerster afgestem
peld werd op 2 juli 1987, doch dat de 
aanvangsdatum van de polis bepaald werd 
op 8 juli 1987, zodat "er geen sprake (kan) 
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(van) zijn alwaar de verzekeringsnemer en 
de verzekeraar uitdrukkelijk overeenge
komen waren dat de polis in voege zou tre
den op 8 juli 1987 deze met terugwerkende 
kracht te doen aanvangen op een juli of op 
tweejuli 1987, zodat zij van toepassing zou 
zijn op vier juli 1987" (vonnis p. 1, verso), 

terwijl luidens artikel 4bis van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, de inschrijving van voertui
gen afhankelijk is van het bewijs van het 
bestaan van een geldige verzekerings
overeenkomst, overeenkomstig de wet be
treffende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen van 1 juli 
1956, thans vervangen door de wet van 21 
november 1989; krachtens het toenmalig 
geldend artikel 25bis van het koninklijk be
sluit van 31 december 1953 houdende re
glementering van de inschrijving van de 
motorrijtuigen en de aanhangwagens (in
gevoegd bij koninklijk besluit van 22 de
cember 1956 en voor de wijziging bij ko
ninklijk besluit van 11 januari 1990), de 
aanvraag om inschrijving, vooraleer naar 
de Dienst van het Wegverkeer te worden 
verzonden voorzien moet zijn van het ze-

. gel van de verzekeraar bij wie een verze
kering werd afgesloten, alsmede van zijn 
handtekening (of die van zijn gemachtigde); 
de verzekeraar hierdoor (1) bevestigt dat 
het voertuig verzekerd is overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering en 
dat aldus de schade die kan ontstaan bij 
het gebruik van het voertuig gedekt is (nu 
het juist aileen op grond van deze dek
king is dat de inschrijving verleend wordt 
en het voertuig tot het verkeer kan wor
den toegelaten met de waarborg voor der
den vergoed te worden voor eventuele 
schade die door het voertuig zou worden 
veroorzaakt) en (2) ten opzichte van der
den de verbintenis aangaat de civielrech
telijke aansprakelijkheid, waartoe dit voer
tuig aanleiding kan geven, te dekken vanaf 
de datum waarop hij die aanvraag naar de 
Dienst van het Wegverkeer zendt, onge
acht de beperkingen welke partijen, 
verzekerde-verzekeraar, onder elkaar hier
omtrent overeenkwamen; te dezen, zoals 
werd aangevoerd door eiser tot cassatie (be
sluiten p. 2, in fine en p. 3 bovenaan) en 
door eerste verweerster in cassatie (beslui
ten p. 3 in medio) en noch door tweede ver
weerster werd be twist of door de vrede
rechter werd ontken.d, het verzoek tot 
inschrijving van de Alfa Romeo waarmee 
Reichelt het ongeval veroorzaakt, de stern
pel en handtekening van tweede ver-

weerster draagt en de datum van 1 juli 
1987 vermeldt en deze aanvraag op de 
Dienst van het Wegverkeer afgestempeld 
werd op 2 juli 1987; hieruit volgt dat 
tweede verweerster ten opzichte van der
den de verbintenis aanging de civielrech
teijke aansprakelijkheid, waartoe kwes
tieus voertuig aanleiding kon geven, te 
dekken vanaf 1 juli 1987 (of ten laatste 
vanaf 2 juli 1987) zijnde de datum waarop 
zij die aanvraag naar de Dienst van het 
Wegverkeer verzond, ongeacht het feit dat 
8 juli 1987 als aanvangsdatum vermeld 
werd in de verzekeringsovereenkomst ge
sloten tussen de heer Reichelt en tweede 
verweerster, zodat tweecle verweerster ten 
opzichte van de benadeelden (= eerste ver
weerster) gehouden is tot vergoeding van de 
schade ontstaan naar aanleiding van het 
ongeval op 4juli 1987; de vrederechter der
halve niet wettig kon oordelen dat de recht
spraak naar luid waarvan de verzekeraar 
die zijn zegel en handtekening aanbrengt 
op een aanvraag om inschrijving, ten op
zichte van derden de verbintenis aangaat 
de civielrechtelijke aansprakelijkheid te 
dekken vanaf de datum waarop hij die aan
vraag naar de Dienst van het Wegverkeer 
verzendt, niet van toepassing kon zijn daar 
de polis geen aanvang genomen had en dat 
er geen sprake kon van zijn, nu de verze
keringsnemer en de verzekeraar uitdruk
kelijk overeengekomen waren dat de po
lis in voege zou treden op 8 juli 1987, deze 
met terugwerkende kracht te doen aan
vangen op een juli of op twee juli 1987, zo
dat zij van toepassing zou zijn op vier juli 
1987, de vrederechter dienvolgens ten on
rechte besloot dat tweede verweerster niet 
diende tussen te komen nu de vereiste voor
waarden niet vervuld zouden zijn, en ten 
onrechte eiser die overeenkomstig artike
len 49 en 50, inzonderheid eerste lid 2° van 
de Wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringen en 14 en 19 van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoe
ring van de artikelen 49 en 50 van deze 
wet, slechts gehouden is door een motor
rijtuig veroorzaakte schade te vergoeden 
wanneer geen enkele verzekerings
onderneming tot die vergoeding verplicht is 
( ... ) omdat de verzekeringsplicht niet na
geleefd werd, tot vergoeding van eerste ver
weerster veroordeelde; zodat de vrederech
ter eiser niet wettig tot vergoeding van 
eerste verweerster kon veroordelen (scherr
ding van alle in de aanhefvan het mid
del aangehaalde wetsbepalingen) : 
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Overwegende dat de verzekeraar die 
zijn zegel en handtekening op een aan
vraag om inschrijving van een motor
voertuig aanbrengt, overeenkomstig 
artikel 25bis van het koninklijk be
sluit van 31 december 1953, v66r de 
vervanging ervan bij artikel 19 van het 
koninklijk besluit van 11 januari 1990, 
tegenover derden de verbintenis aan
gaat de civielrechtelijke aansprake
lijkheid, waartoe dit voertuig aanlei
ding kan geven, te dekken vanaf de 
datum waarop hij die aanvraag naar 
de Dienst van het Wegverkeer ver
zendt; 

Overwegende dat het feit dat de ver
zekeraar en de verzekerde onderling 
overeenkomen dat de verzekerings
overeenkomst slechts op een latere da
tum uitwerking zal hebben, geen af
breuk doet aan voormelde gehouden
heid van de verzekeraar ten aanzien 
van derden; 

Overwegende dat het vonnis, door 
hieromtrent anders te oordelen en bij 
gebreke van verzekering vanwege ver
weerster, eiseres te veroordelen tot het 
betalen van een vergoeding ten be
lope van 16.875 frank met interest, de 
aangewezen wetsbepalingen schendt; 

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; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de vrede
rechter van het eerste kanton te Brus
sel. 

6 november 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hutzler. 

Nr. 476 

3e KAMER ~ 6 november 1995 

1° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- NIEUW MIDDEL- BEG RIP- EXCEP
TIE VAN NIET-ONTV ANKELLJKHEID - GEVOLG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 

- OPZEGGING- GELDIGHEID- ONTSLAG GE
GEVEN DOOR LASTHEBBER BUITEN DE PER
KEN VAN DE LASTGEVING- GEVOLG. 

3° LASTGEVING- ARBEIDSOVEREENKOMST 
- EINDE- ONTSLAG GEGEVEN DOOR LAST
HEBBER BUITEN DE PERKEN VAN DE LASTGE
VING- GEVOLG. 

1 o Niet nieuw is het tot staving van een 
voorziening aangevoerde middel dat 
schending aanvoert van een wettelijke be
paling waarvan de rechters, volgens de 
redenen van hun beslissing, toepassing 
hebben gemaakt (1). 

2° en 3° Niet naar recht verantwoord is het 
arrest dat oordeelt dat een arbeidsover
eenkomst onregelmatig werd beeindigd en 
er een recht op opzeggingsvergoeding is 
ontstaan, op grand van de enkele vast
stelling dat de werkgever als lastgever ge
bonden is door het ontslag gegeven door 
een lasthebber aan wie hij daartoe geen 
macht had verleend (2). (Art. 1998 B.W.) 

(BELGISCHE VENNOOTSCHAP VAN DE INTERNA
TIONALE VERVOEREN DUBOIS & CO N.V: T. DER

MAUX) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0034.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1994 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending, van de artikelen 149 van de ge
coordineerde Grondwet, 13, eerste lid, 53, 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1990, A.R. nr. 8758 (A. C., 
1990-91, nr. 109). 

(2) Zie C. PAULus, R. BoEsen G. DEBERSAQUEs, 
"Het ontslag, aan een werknemer gegeven door 
een daartoe niet gemandateerde", in Liber Ami
corum Prof. em. E. Krings, Story Scientia, 1991, 
265-273. 
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54, gewijzigd bij artikel14 Wet 6 maart 
1973, 61, 63, eerste lid, gewijzigd bij arti
kel 15 Wet 6 maart 1973, van de 
Vennootschappenwet, samengeordend bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 
vormend titel IX van het hoek I van het 
Wetboek van Koophandel, 32, a·, 35, het 
vierde tot en met het achtste lid gewij
zigd bij artikel 7 van de wet van 18 juli 
1985, 82 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, 1338, 
i.h.b. derde lid, 1998, en, voor zoveel als no
dig, 1984, 1987, 1988 en 1989 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

doordat, het bestreden arrest, nate heb
ben vastgesteld dat het litigieuze ontslag 
"gegeven werd door een lasthebber van de 
werkgever die niet over de nodige ofvol
doende bevoegdheid beschikte", beslist dat 
"zodoende de arbeidsovereenkomst onre
gelmatig beeindigd werd" en oordeelt dat er 
in hoofde van verweerder "een recht op een 
opzeggingsvergoeding (ontstaat)"; het be
streden arrest op voormelde gronden het 
hoger beroep van eiseres ontvankelijk, doch 
ongegrond verklaart, dienvolgens, onder be
vestiging van het vonnis a quo, eiseres ver
oordeelt tot betaling van een opzeggings
vergoeding en een vergoeding voor 
restauratiekosten, de zaak voor wat be
treft de door de eerste rechter niet behan
delde vorderingen a:an zich trekt, en, voor
aleer hierover ten gronde te beslissen, dit 
gedeelte van de vorderingen naar de bij
zondere rol verwijst; 

terwijl, overeenkomstig artikel13 van de 
Vennootschappenwet, de vennootschap
pen door hun zaakvoerders of bestuur
ders handelen; artikel 63, eerste lid van 
diezelfde wet voor de naamloze vennoot
schap de mogelijkheid bepaalt om in de be
noeming van een orgaan van dagelijks be
stuur te voorzien; luidens voormelde 
wettelijke bepaling de bevoegdheden van 
het orgaan van dagelijks bestuur beperkt 
zijn tot het dagelijks bestuur en de verte
genwoordiging van de vennootschap wat 
dat bestuur aangaat; de bevoegdheid van 
dat orgaan om de vennootschap tegen
over derden te verbinden derhalve beperkt 
is tot de omvang van het dagelijks bestuur; 
handelend binnen de grenzen van zijn wet
telijke vertegenwoordigingsmacht, het or
gaan van dagelijks bestuur de vennoot
schap rechtstreeks verbindt; de handelin
gen die daarentegen buiten de perken van 
het dagelijks bestuur verricht zijn, de ven
nootschap niet verbinden, onverminderd de 
bekrachtiging door de raad van beheer of de 

gebondenheid van de vennootschap krach
tens toerekenbare schijn van bevoegd
heid; 

en terwijl, tweede onderdeel, luidens ar
tikel 13 van de Vennootschappenwet, de 
vennootschappen door hun zaa:kvoerders of 
bestuurders handelen; uit de beslissing van 
het bestreden arrest dat het orgaan van da
gelijks bestuur niet over de vereiste 
vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikte 
om eiseres bij het litigieuze ontslag te ver
tegenwoordigen noodzakelijk volgt dat de 
litigieuze rechtshandeling eiseres niet kan . 
toegerekend worden; nu door het Arbeids
hof niet werd vastgesteld dat het litigieuze 
ontslag door de raad van beheer bekrach
tigd werd, en dit Hof evenmin het voor
handen zijn van een aan eiseres toereken
bare schijn van bevoegdheid heeft 
aangenomen, het bestreden arrest niet zon
der miskenning van de bepalingen van de 
Vennootschappenwet, alsmede van de prin
cipes die de basis vormen van de 
vertegenwoordigingsfiguur, de veroorde
ling van eiseres tot betaling aan verweer
der van een opzeggingsvergoeding zoals uit
gesproken door de eerste rechter heeft 
kunnen bevestigen, nu deze beslissing im
pliceert dat het Arbeidshof eiseres verbon
den acht door het litigieuze ontslag; zo
dat het bestreden arrest, door bij 
bevestiging van het vonnis a quo, te be
slissen dat de arbeidsovereenkomst inge
volge het ontslag dat gegeven werd door 
een niet bevoegd orgaan onregelmatig 
beeindigd werd en eiseres uit dien hoofde 
tot betaling van een opzeggingsvergoeding 
te veroordelen, niet wettelijk gerechtvaar
digd is (schending van de artikelen 13, eer
ste lid, 53, 54, 61 en 63 van de 
Vennootschappenwet, 1338, i.h.b. derde lid, 
1998, en, voor zoveel als nodig, 1984, 1987, 
1988, 1989 van het Burgerlijk Wetboek); 
het bestreden arrest bijgevolg niet wettig 
eiseres tot betaling van een opzeggings
vergoeding heeft kunnen veroordelen 
(schending van de artikelen 32, a·' 35, 82 
van de wet van 3 juli 1978); 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Over de grond van niet-ontvan
kelijkheid, opgeworpen door verweer
der : het middel is nieuw : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het ontslag gegeven werd 
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door een lasthebber van de werkge
ver die daartoe niet bevoegd was, dat 
aldus de arbeidsovereenkomst onre
gelmatig werd beeindigd en er een 
recht op een opzeggingsvergoeding is 
ontstaan; 

Overwegende dat niet als nieuw valt 
aan te mer ken, het tot staving van een 
voorziening aangevoerde middel dat 
schending aanvoert van een wette
lijke bepaling waarvan de rechters, 
volgens de redenen van hun beslis
sing, toepassing hebben gemaakt; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid moet worden verworpen; 

Over het onderdeel zelf : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel1998 van het Burgerlijk Wet
hoek, de lastgever niet gehouden is tot 
hetgeen buiten de door hem verleende 
macht is gedaan, dan voor zover hij 
zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend be
krachtigd heeft; 

Overwegende dat het arrest, door ai
leen op grond van de hiervoren ver
melde redenen te oordelen dat eise
res als lastgever gebonden is door het 
ontslag, gegeven door een lasthebber 
aan wie zij daartoe geen macht had 
verleend, die beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat, buiten het ge
val dat de verweerder in cassatie een 
middel van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening heeft opgeworpen, geen 
wetsbepaling aan eiser tot cassatie de 
mogelijkheid biedt om te antwoor
den op de memorie die een verweer
der heeft ingediend; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiseres ter gri:ffie op 
7 september 1995 neergelegde memo
rie, vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daaromtrent 

aan de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 

6 november 1995 - ae kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Si
mont en Kirkpatrick. 

Nr. 477 

2e KAMER - 7 november 1995 

1 o STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID - NIEUWE STRAFWET -
STRAFBEPALINGEN- DRAAGWIJDTE. 

2• WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- WER.KING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
OPEENVOLGING VAN WETTEN- STRAFWET
NIEUWE STRAFWET- STRAFBEPALINGEN
DRAAGWIJDTE. 

a• STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID- WETTIGHEID- BEGIN
SEL NON BIS IN IDEM- DRAAGWIJDTE. 

1 • en 2• Wanneer de wet die de ten laste ge
legde feiten strafbaar stelde, werd opge
heven maar bedoelde feiten ten tijde van 
de uitspraak strafbaar zijn gesteld door 
een nieuwe wet, kan de rechter die de fei
ten bewezen verklaart, alleen de bij de vo
rige wet bepaalde straffen opleggen, wan
neer deze in de minst zware straffen 
voorziet. (Art. 2, tweede lid, Sw.) (1) 

a• De toepassing van het beginsel "non bis 
in idem" vereist niet alleen dat de nieuwe 
vervolging dezelfde feiten tot voorwerp 
heeft als de vorige definitief afgedane 
zaak, maar bovendien dat de eerste de
finitief gevonniste vervolging en de tweede 
vervolging dezelfde fysieke persoon be
treffen. 

(1) Cass., 26 okt. 1982, A.R. nr. 7196 (A. C., 
1982-83, nr. 138). 
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(DEBAILLIE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.052l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1994 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

niet enkel releveren dat "de wet van 5 
mei 1888 betre:ffende de gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichtin
gen en stoomtuigen of stoomketels 'ge
abrogeerd' (is) door het Milieu
vergunningsdecreet en het Besluit van 
de Vlaamse Executieve ter uitvoe
ring ervan, in werking getreden op 1 
september 1991" maar ook considere
ren dat "de tenlastelegging loopt tot 2 
juli 1990. Het hof zal in voorkomend 
geval dienen na te gaan of de feiten 
thans nog strafbaar worden gesteld en 
?f de strafdreiging al dan niet dezelfde 
IS gebleven", waarna zij door demo
tivering vermeld op de zesde blad
zijde van het arrest de telastleggin
gen toetsen aan de nieuwe toepasse
lijke strafbepalingen van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 28 juni 
1985 betre:ffende de milieuvergunning 
en van het besluit van de Vlaamse 
Executieve van 6 februari 1991 hou
dende vaststelling van het Vlaams Re
glement betre:ffende de milieu
vergunning, vaststellen dat de feiten 
strafbaar zijn gebleven onder deze 
nieuwe wettelijke bepalingen en oor
delen dat met toepassing van de re
gel van artikel 2 van het Strafwet
boek de bij de wet van 5 mei 1888 
bepaalde mildere straf client te wor
den opgelegd; 

Dat de appelrechters met die moti
vering eisers strijdig of ander ver
wee; verwerpen, zodoende zijn con
clus1e beantwoorden, en hun beslissing 
dat "de strafvordering niet onontvan
kelijk (is)" regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel : 

Overwegende dat, zo een rechtsper
soon e.en misdrijf kan plegen, slechts 
de fys1eke persoon door wie hij is op
getreden, hiervoor kan worden ge
straft; 

Overwegende dat om de regel"non 
his in idem" toe te passen niet aileen 
is vereist dat de nieuwe vervolging de
zelfde feiten tot voorwerp heeft als de 
vorige definitief beslechte zaak maar 
bovendien dat de eerste definitief be
slechte vervolging en de tweede ver
volging dezelfde fysieke persoon be
tre:ffen; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren : "De strafvordering is 
ook niet onontvankelijk omdat de zoon 
van (eiser) Debaillie Mark, bij een door 
het arrest dd. 21 februari 1991 van 
deze kamer integraal bevestigd von
nis van 1 oktober 1990 van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk 
werd vrijgesproken van dezelfde ten
lasteleggingen tijdens dezelfde pe
riode en waarbij de B.V.B.A. D.B.J. als 
burgerlijk aansprakelijke partij bui
ten zaak werd gesteld, temeer de eer
ste rechter te Kortrijk dienaangaande 
in zijn vonnis dd. 1 oktober 1990 vast
stelde : 'Gezien beklaagde tot 2 juli 
1990 geen orgaan, geen bestuurs
verantwoordelijkheid droeg kan hij 
voor de periode tot 2 juli 1990 niet 
v?or de tenlastelegging der dagvaar
dmg worden aangesproken' en 'in de 
periode van 23 maart 1989, aanvangs
datum der tenlastelegging, tot 2 juli 
1990 was Mark Debaillie slechts een 
van de bedienden van die vennoot
schap.' De regel 'non his in idem' vindt 
terzake geen toepassing"; 

Overwegende dat de appelrechters 
d?or hun motieven hun beslissing dat 
mettegenstaande ten aanzien van de 
rechtspersoon de feiten identiek zijn 
de regel "non his in idem" geen toe~ 
passing vindt ten aanzien van ver
schillende voor deze rechtspersoon als 
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strafrechtelijk verantwoordelijk ver
volgde beklaagden, regelmatig met re
denen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

• 
En overwegende dat de substan

titile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

7 november 1995 - 2" kamer- Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaat : mr. R. De Waele, 
Kortrijk. 

Nr. 478 

2" KAMER - 7 november 1995 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF

. ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAG EN 
OF VERWONDINGEN- ZW ANGERS CHAP VAN 
HET SLACHTOFFER - VROEGTIJDIGE BEV AL
LING EN OVERLIJDEN VAN HET KIND - VOR
DERING TOT SCHADEVERGOEDING- ONTVAN
KELIJKHEID. 

Het slachtoffer van de beklaagde die wordt 
vervolgd wegens het onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen, kan 
voor de strafrechter vergoeding vorde
ren van elke aan hem persoonlijk door 
dat misdrijf veroorzaakte schade; deze 
schade kan bestaan in een vroegtijdige 
bevalling en het daarop volgend over
lijden van het te vroeg geboren kind. 
(Art. 3 V.T.Sv. en artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(VRANCX T. STEENHOUT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0745.N) 

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

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de op 17 februari 1994 ge
coordineerde Grondwet, voor zoveel als no
dig 97 van de Grondwet v66r deze 
coordinatie, 

doordat het hof van beroep in de bestre
den beslissing eiseres op strafrechtelijk ge
bied overeenkomstig de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek veroordeelt we
gens het toebrengen van onopzettelijke sla
gen en verwondingen en op burgerrechte
lijk vlak een deskundige aanstelt met onder 
meer als opdracht advies te verlenen "om
trent het al dan niet bestaan van een oor
zakelijk verband tussen het ongeval en de 
vroegtijdige bevalling van Marie-Jeanne 
David en het erop volgend overlijden op 30 
mei 1992 van het kindje Dimitri" (negende 
blad van het bestreden arrest) op grond van 
de volgende overwegingen : "Ten onrechte 
vragen de burgerlijke partijen (Patrick) De 
Troyer en Marie-Jeanne David een 'uit
breiding van de betichting'. Hun vraag is 
gesteund op een beweerd verband tussen 
het overlijden, enkele dagen na een vroeg
tijdige geboorte, ongeveer een maand na 
het ongeval, van het kind Dimitri. Op het 
ogenblik van het ongeval was mevrouw Da
vid zes maanden zwanger; de vroegtij
dige geboorte zou een gevolg zijn geweest 
van het ongeval, waarbij zij evenals de an
dere inzittenden in haar voertuig werden 
gekwetst. Ret Hof dient op strafgebied niet 
na te gaan of deze bewering juist is. De oor
spronkelijke kwalificatie van het feit dat 
aan de strafvordering ten grondslag ligt 
(onopzettelijke slagen aan Marie-Jeanne 
David en de overige inzittenden in het door 
haar bestuurde voertuig) is immers juist. 
Ret ontdubbelen van een kwalificatie is 
niet toegestaan wanneer, zoals ter zake het 
geval is, er in eerste aanleg geen geldige 
aanhangigmaking voor het tweede mis
drijf (namelijk onopzettelijke doding) is ge
weest; dit is ook zo wanneer zou dienen te 
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worden geoordeeld dat dit misdrijf, te sa
men met het in de oorspronkelijke telast
legging bedoelde misdrijf, slechts een en
kel strafbaar feit vormt (zie Cass. 
15.1.1987, Arr. Cass. 1986-87, p. 615)" 
(derde en vierde bladzijde, randnummer 2 
van het bestreden arrest), ( ... ). Het feit dat 
de beklaagde niet vervolgd wordt voor on
opzettelijke doding brengt niet mede dat de 
burgerlijke partijen M.-J. David en Peter 
De Troyer, optredend namens de huw
gemeenschap en in eigen naam, geen ver
goeding zouden kunnen vorderen voor de 
schade die zij hebben geleden ten gevolge 
van de vroegtijdige geboorte van hun zoon
tje Dimitri en diens overlijden, voor zo
ver er een oorzakelijk verband bewezen is 
tussen die schade en het ongeval veroor
zaakt door het door de beklaagde gepleegde 
misdrijf. Het is immers niet vereist dat de 
schade van de burgerlijke partij veroor
zaakt is door alle constitutieve elemen
ten van het bewezen verklaarde misdrijf, 
noch dat de aangevoerde schade een ele
ment van dit misdrijfis. Vraag is ofhet ge
mis aan voorzichtigheid aan de beklaagde 
te laste gelegd oorzaak is (ofmedeoorzaak) 
van de ingeroepen schade. Dit bewijs is als
nog niet geleverd maar de ingeroepen ar
gumenten verantwoorden dat met het oog 
op een goede rechtsbedeling het in onder
geschikte orde voorgestelde deskundigen
onderzoek wordt bevolen" (zesde blad
zijde, randnummer 6 van het arrest), 

terwijl het tegenstrijdig is, enerzijds, ei
seres strafrechtelijk te veroordelen we
gens het ten laste gelegde misdrijfvan on
opzettelijke slagen en verwondingen en, 
anderzijds, op burgerlijk gebied, een des
kundigenonderzoek te bevelen om onder 
meer uit te maken ofhet overlijden van een 
van de slachtoffers -met name het vroeg
tijdig geboren zoontje van mevrouw Marie
Jeanne David- aan het ongeval te wij
ten is; de aanstelling v:;1n een deskundige 
met onder meer als opdracht het bestaan 
van een eventueel oorzakelijk verband na 
te gaan tussen het ongeval, de vroegtij
dige bevalling en het eropvolgende over
lijden van het kind, de mogelijkheid in
sluit dat het ongeval de rechtstreekse 
oorzaak van de dood van het kind zou blij
ken te zijn, wat expliciet in de bestreden be
slissing wordt bevestigd (zesde blad, rand
nummer 6 van het aangevochten arrest); in 
dit geval sprake zou zijn van onopzette
lijke doodslag; het tegenstrijdig is, ener
zijds, de beklaagde strafrechtelijk te ver
oordelen wegens onopzettelijke slagen en 
verwondingen toegebracht aan een bur
gerlijke partij, en, anderzijds, deze burger-

lijke partij op grand van deze enkele straf
rechtelijke veroordeling, gerechtigd te 
verklaren op vergoeding voor het overlij
den van een nakomeling; de omstandig
heid dat het hofvan beroep te dezen niet 
vermocht de kwalificatie van het misdrijf te 
ontdubbelen door een bijkomende telast
legging, in geen geval kan impliceren dat 
de strafrechtelijke veroordeling in tegen
spraak zou mogen zijn met de beschikkin
gen op burgerrechtelijk vlak; het (even
tuele) toekennen van schadevergoeding voor 
een door een ongeval veroorzaakt overlij
den niet verzoenbaar is met de afwezig
heid van een veroordeling voor onopzette
lijke doodslag ten laste van eiseres, zodat 
het hofvan beroep, door, enerzijds, eise
res te veroordelen wegens het toebrengen 
van onopzettelijke slagen of verwondin
gen en, anderzijds, een deskundige aan te 
stellen met onder meer als opdracht na te 
gaan of het overlijden van een van de 
slachtoffers aan het ongeval te wijten is, te
genstrijdig statueert, waardoor het bestre
den arrest niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van de artikelen 149 
van de op 17 februari 1994 gecoordineerde 
Grondwet, voor zoveel als nodig 97 van de 
Grondwet v66r deze coordinatie) : 

Overwegende dat de appelrechters 
eiseres veroordelen wegens onopzet
telijke slagen en verwondingen aan 
Marie-Jeanne David, Jeanine David, 
Marguerite Stradiot, Rebecca De Buck 
en Sofie Steenhout, en een deskun
dige aanstellen met als opdracht 
het bestaan van een oorzakelijk ver
band na te gaan tussen het ongeval 
en het overlijden van het kindje 
Dimitri; 

Dat zij vaststellen dat het feit dat 
de grondslag van de strafvordering 
vormt, onopzettelijke slagen aan de vijf 
voormelde personen "juist" is en dat 
geen "onopzettelijke doding'' aanhan
gig is; 

Overwegende dat de echtgenoten 
Peter De Troyer en Marie-Jeanne Da
vid, verweerders sub 4, tegen eiseres 
een civielrechtelijke vordering rich
ten wegens de schade die zijzelf lij
den ingevolge de door eiseres aan 
Marie-Jeanne David onopzettelijk toe
gebrachte slagen en verwondingen; 
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Overwegende dat het slachtoffer van 
de beklaagde die wordt vervolgd we
gens het toebrengen van slagen ofver
wondingen, voor de strafrechter ver
goeding kan vorderen van elke aan 
hem persoonlijk door dat misdrijfver
oorzaakte schade; 

Dat deze schade kan bestaan in een 
vroegtijdige bevalling en het daarop 
volgend overlijden van het te vroeg ge
boren kind; 

Overwegende dat te dezen de be
noeming van een deskundige met de 
opdracht het bestaan van het oorza
kelijk verband na te gaan tussen het 
ongeval en het overlijden van het 
kindje Dimitri geen bijkomend feit ten 
laste legt; dat derhalve het niet te
genstrijdig is, enerzijds, eiseres slechts 
strafrechtelijk te veroordelen wegens 
onopzettelijke slagen en verwondin
gen aan onder meer Marie-Jeanne Da
vid, anderzijds, een deskundige aan te 
stellen met de voormelde opdracht; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
seres ingestelde civielrechtelijke vor
deringen: 

1. van de verweerders sub 1, 2, 3 
en 5: 

Overwegende dat eiseres geen mid
del aanvoert; 

2. van de verweerders sub 4 : 
Overwegende dat Mr. Hutzler, ad

vocaat bij het Hof van Cassatie, bij 
akte ter griffie van het Hof neerge
legd op 29 juli 1994, namens eiseres 
verklaart afstand zonder berusting te 
doen van de voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

7 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Andersluidende 
conclusie (1) van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 479 

2e KAMER - 7 november 1995 

1° STEDEBOUW- SANCTIES - WEDER
RECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN- IN
STANDHOUDING- REGULARISATIE- WEI
GERINGSBESLUIT- WETTIGHEID- BELANG. 

2° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALIN(} VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO· 
RIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACH
TIGDE AMBTENAAR - DWANGSOM - ONT
V ANKELIJKHEID. 

3° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO
RIGE STAAT - VLAAMS GEWEST -
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- AFWIJZING 
ALS NIET ONTVANKELIJK- NIET-UITVOERING 
VAN HET BEVOLEN HERSTEL- TOEKENNING 
VAN EEN DWANGSOM AAN DE GEMACHTIGDE 
AMBTENAAR- TEGENSTRIJDIGHEID. 

Noot arrest nr. 478: 
(1) Het O.M. was van oordeel dat het arrest 

een tegenstrijdigheid bevat waar het enerzijds de 
beklaagde veroordeelt wegens onopzettelijke sla
gen en verwondingen aan de moeder van het kind 
en hierbij stelt dat het aan het hof van beroep 
niet toekomt op strafgebied nate gaan ofhetjuist 
is dat het overlijden van het kind het gevolg was 
van het ongeval en anderzijds, op burgerrechte
lijk gebied, een deskundige aanstelt met op
dracht advies te verlenen omtrent het bestaan 
van een oorzakelijk verband tussen het onge
val en de vroegtijdige bevalling en overlijden van 
het te vroeg geboren kind. 

Het verwees hiertoe a.m. naar het arrest van 
het Hofvan 30.3.1994, A.R nr. P.93.1596.F (A. C., 
1994, nr. 155) en naar prof. R DECLERCQ, "En
kele problemen in verband met de toepassing van 
de artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwet
boek", 228 en 229, Strafrecht voor rechtspractici, 
Acco, 1990. 
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4° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO
RIGE STAAT- BEVEL DOOR DE RECHTER -
HOOFDVEROORDELING ALS BEDOELD IN ART. 
1385BIS GER.W- DWANGSOM. 

1 o De rechter moet bij het beoordelen van 
het misdrijf van het onwettig instand
houden van de zonder voorafgaande en 
schriftelijke vergunning uitgevoerde wer
ken, rekening houden met ondertussen 
verleende vergunningen; hierbij dient hij 
de wettigheid van de overheidsbeslissing 
om de regularisatie te weigeren, niet na 
te gaan, nu een eventuele onwettigheid 
van voormelde beslissing niet tot gevolg 
heeft dat de uitgevoerde werken als ver
gund worden aangezien. (Art. 64 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 

2° De gemachtigde ambtenaar die, inzake 
stedebouw, het herstel van de plaats in de 
vorige staat vordert op grand van de be
voegdheid die hem door de wet is toege
kend in het algemeen belang, moet be
schouwd worden als een der partijen 
bedoeld in art. 1385bis Ger. W: op wiens 
vordering de rechter een dwangsom kan 
opleggen. (Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw.) 

3° Niet tegenstrijdig is de beslissing om, 
eensdeels, de burgerlijke-partijstelling van 
het Vlaamse Gewest inzake stedebouw, bij 
afwezigheid van eigen schade, als niet 
ontvankelijk af te wijzen en, anderdeels, 
de vordering van de gemachtigde amb
tenaar strekkende tot het betalen van een 
dwangsom bij niet tijdige uitvoering van 
de bevolen herstelmaatregel, ontvanke
lijk en gegrond te verklaren. 

4 o Het door de rechter inzake stedebouw 
aan de veroordeelde gegeven bevel om de 
plaats in de vorige staat te herstellen, 
houdt een hoofdveroordeling in als be
doeld in art. 1385bis Ger. W., waarbij een 
dwangsom kan worden opgelegd. (Art. 65, 
§ 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw en art. 1385bis Ger.W.) 

(BROUWERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1076.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1994 door het 

Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening al
leen gericht is tegen de beslissingen op 
de door het openbaar ministerie inge
stelde strafvordering : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser tot 
straf en in kosten van de strafvorde
ring wordt veroordeeld: 

Over het derde middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 149 en 159 van 
de Gecoordineerde Grondwet, de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek en artikel 64 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 

doordat de zevende kamer van het Hof 
van Beroep te Antwerpen in het bestre
den arrest overweegt "dat beklaagde thans 
de wettigheid van de verschillende weige
ringen tot het verlenen van een bouwver
gunning aanvecht; dat vooreerst dient te 
worden opgemerkt dat beklaagde de geei
gende administratieve procedure
mogelijkheden heeft uitgeput, zodat de mi
nisteriele beslissing van 25.10.1990 
definitiefis, behoudens in verband met de 
pas op 5 februari 1993 hernieuwde bouw
aanvraag; dat beklaagde bovendien het es
sentiele uit het oog verliest, namelijk dat 
artikel 44, § 1, van de Stedebouwwet een 
aan de werken voorafgaande vergunning 
voorziet; dat de schuld van de beklaagde 
aan de feiten, zoals omschreven in de ten
lastelegging, bewezen is"; en de eiser 
daarop mede veroordeelt wegens het in
standhouden van onwettig opgerichte 
bouwwerken en het herstel van de plaats 
in de vorige toestand beveelt, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 159 van de Gecoordineerde 
Grondwet de rechter de wettigheid van in
dividuele administratieve beslissingen moet 
nagaan en onwettige beslissingen niet mag 
toepassen, zodat de appelrechters met de in 
het middel aangehaalde motivering te wei
geren de wettigheid van de weigeringen 
van de regularisatievergunningen te on
derzoeken, artikel149 van de Gecoordi
neerde Grondwet schenden; 

terwijl, tweede onderdeel, het feit dat de 
bouwwerken zonder voorafgaande bouw
vergunningen werden aangevat, niet op 
zich kan motiveren dat de eiser schuldig is 
aan het onwettig instandhouden van deze 
bouwwerken, zonder de wettigheid van de 
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weigeringen tot regularisatie te onderzoe
ken, zodat de appelrechters hun beslis
sing niet wettig hebben gemotiveerd en te
vens de bewijskracht van de conclusie, door 
eiser voor het hof (van beroep) genomen, 
schenden (schending van de artikelen 149 
van de Gecoiirdineerde Grondwet, de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek en artikel 64 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en de stedebouw): 

Overwegende dat het onwettig in
standhouden van de zonder vooraf
gaande en schriftelijke vergunning uit
gevoerde werken bestaat tot aan het 
herstel in de vorige staat of de regu
larisatie volgens een desbetre:ffende 
vergunning, en de rechter met de on
dertussen verleende vergunningen 
moet rekening houden; 

Dat nochtans de eventuele onwet
tigheid van de overheidsbeslissing om 
de regularisatie te weigeren, niet tot 
gevolg heeft dat de uitgevoerde wer
ken als vergund worden aangezien, 
mitsdien het gevorderde wettigheids
toezicht voor het bestaan van voor
noemd misdrijf niet relevant is; 

Dat de appelrechters van eisers con
clusie geen uitlegging geven die met de 
inhoud ervan onverenigbaar is, doch 
met de redenen die zij aangeven hun 
beslissing om de wettigheid van de 
weigeringen van regularisatie niet te 
onderzoeken, regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
wordt veroordeeld tot betaling van een 
dwangsom: 

Over het eerste en het tweede middel : 
het eerste gesteld als volgt : schending van 

de artikelen 1385bis van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 2 van 
de wet van 31 januari 1980, 65, § 2, van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, 

doordat de zevende kamer van het Hof 
van Beroep te Antwerpen in het bestre-

den arrest eiser veroordeelt tot het beta
len van een dwangsom aan de gemach
tigde ambtenaar van 5.000 frank per dag 
vertraging bij niet-uitvoering van het ar
rest binnen de gestelde termijn van een 
jaar, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter en
kel op vordering van een der partijen de 
wederpartij kan veroordelen tot betaling 
van een dwangsom en de gemachtigde 
ambtenaar geen partij was in het geding 
(schending van artikel 1385bis van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

terwijl, tweede onderdeel, een dwang
som enkel kan worden opgelegd voor het 
geval dat de hoofdveroordeling niet wordt 
voldaan en de hoofdveroordeling tot her
stel van de plaats in de vorige toestand, zo
als voorzien in artikel 65, § 2, van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de ste
debouw, inhoudt dat de gemachtigde amb
tenaar van ambtswege in de uitvoering van 
het hers tel kan voorzien indien dit niet bin
nen de vooropgestelde termijn gebeurd is, 
zodat, door aan de gemachtigde ambte
naar een dwangsom toe te kennen, deze 
dwangsom niet wordt opgelegd als garan
tie voor de uitvoering van een hoofd
veroordeling, maar geldt als hoofd
veroordeling (schending van de artikelen 
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek en 
65, § 2, van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke or
dening en van de stedebouw); 

het tweede gesteld als volgt : schending 
van artikel 149 van de Gecoiirdineerde 
Grondwet, 

doordat de zevende kamer van het Hof 
van Beroep te Antwerpen in het bestre
den arrest de vordering van de burger
lijke partij, het Vlaams Gewest, onontvan
kelijk verklaart en niettegenstaande de 
gemachtigde ambtenaar geen partij was 
voor het hof (van beroep), hem een dwang
som toekent voor de uitvoering van het her
stel, 

terwijl de appelrechters hun beslissing 
niet, of minstens tegenstrijdig motiveren 
door het Vlaams Gewest af te wijzen als 
burgerlijke partij en in afwezigheid van de 
gemachtigde ambtenaar aan deze laatste 
een dwangsom toekennen : 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is, eensdeels, de burgerlijke
partijstelling van het Vlaamse Ge
west bij afwezigheid van eigen schade 
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als niet ontvankelijk af te wijzen, an
derdeels, de vordering van de gemach
tigde ambtenaar, ingesteld krachtens 
de hem eigen wettelijke bevoegdheid, 
ontvankelijk en gegrond te verkla
ren; 

Overwegende dat artikel 1, § 1, van 
de eenvormige wet betreffende de 
dwangsom toelaat dat een dwangsom 
wordt opgelegd ten einde de tenuit
voerlegging te verzekeren van een 
maatregel die, ofschoon van burger
rechtelijke aard, behoort tot de straf
vordering en die meer in het bijzon
der bedoeld is om de tenuitvoerlegging 
te verzekeren van een bevel tot her
stel van de plaats in de vorige staat, 
welke burgerrechtelijke maatregel 
krachtens de nationale wet door het 
strafgerecht moet worden uitgespro
ken als verplichte aanvulling van de 
strafrechtelijke veroordeling; 

Overwegende dat aan de woorden 
"op vordering van een der partijen" die 
in voormelde bepaling zijn vervat, geen 
verdere betekenis toekomt dan dat de 
rechter van de hem in genoemde be
paling gegeven bevoegdheid geen ge
bruik mag maken als dat niet regel
matig is gevorderd; 

Dat het Benelux-Gerechtshofin zijn 
arrest van 29 november 1993 consi
dereerde "dat daarbij- mede in aan
merking genomen dat een dwangsom 
kan worden verbonden aan een in het 
algemeen belang gegeven bevel(. .. )
voor de toepassing van de bepalin
gen van de Eenvormige Wet onver
schillig is of de verbintenis ten aan
zien waarvan een bevel tot nakoming 
wordt gevorderd, bestaat tegenover de 
vorderende partij dan wel tegenover 
een derde-belanghebbende, en even
zeer of de vorderende partij door die 
vordering een eigen, persoonlijk be
lang dient, dan wel enkel voldoet aan 
een verplichting die voor hem uit 
hoofde van zijn ambt of aanstelling uit 
het nationale recht voortvloeit"; 

Dat de gemachtigde ambtenaar op 
wiens vordering de herstelmaatregel 

wordt uitgesproken, weliswaar geen 
partij is in het geding doch op grond 
van de bevoegdheid die hem door de 
wet in het algemeen belang, inzonder
heid het behoud van een goede ruim
telijke ordening, is toegekend, belang 
heeft bij de effectieve uitvoering van de 
herstelmaatregel; dat hij aldus de ver
eiste hoedanigheid en het vereiste be
lang heeft om een dwangsom te vor
deren, en in die zin moet worden 
beschouwd als een der partijen be
doeld in artikel 1385bis, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Wat het tweede onderdeel van het 
eerste middel in het bijzonder be
treft : 

Overwegende dat de toelating voor 
de gemachtigde ambtenaar om bij niet
uitvoering door de veroordeelde zelf in 
het herstel of de uitvoering van de 
werken te voorzien, niets afdoet aan 
het door de rechter aan de veroor
deelde gegeven bevel om de plaats in 
de vorige staat te herstellen; dat der
gelijk bevel een hoofdveroordeling in
houdt als bedoeld in artikel 1385bis 
van het Gerechtelijk Wetboek, waar
bij een dwangsom kan worden opge
legd; 

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

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

7 november 1995- 2e kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. J. Ghy
sels, Brussel. 



- -----1 [ ___ -_-_-_--____:;_-_ - -~----- ---- ,_,:::0::::-T-

Nr. 480 HOF VAN CASSATIE 981 

Nr. 480 

2e KAMER - 8 november 1995 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.2-
VERMOEDEN VAN ONSCHULD- SCHENDING
BE GRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- ALGEMEEN - MIDDEL - GRONDSLAG -
VERONDERSTELLING- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Geen schending van het vermoeden van 
onschuld kan worden afgeleid uit de en
kele omstandigheid dat het O.M. bij het 
dossier van de rechtspleging een ander 
dossier heeft gevoegd, dat weliswaar be
trekking heeft op de eiser maar geen ver
band houdt met de vervolgingen en ge
seponeerd werd, mits dat dossier 
regelmatig aan tegenspraak is onderwor
pen. (Art. 6.2 E.V.R.M.) 

2° Het middel gegrond op een loutere ver
onderstelling is niet ontvankelijk (1). 

(QUIRIN T. WIAME, VERBOND VAN ONAFHANKE
LIJKE MUTUALITEITEN VAN BANKEN EN VERZE

KERINGEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0428.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1995 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

Over het middel, ... 

Overwegende dat geen schending 
van het vermoeden van onschuld kan 
worden afgeleid uit de enige omstan
digheid dat het openbaar ministerie bij 
het dossier van de rechtspleging een 

(1) Zie Cass., 29 feb. 1988, A.R. nr. M 452 F 
(A.C., 1987-88, nr. 396); zie ook Cass., 19 dec. 
1992, A.R. nr. 9067 (ibid., 1990-91, nr. 216). 

ander dossier heeft gevoegd, dat wel
iswaar betrekking heeft op eiser maar 
geen verband houdt met de vervolgin
gen en geseponeerd werd, mits dit dos
sier regelmatig aan tegenspraak is on
derworpen; 

Dat het hof van beroep, nu het be
slist "dat de aanwezigheid van dat dos
sier geen schending kan opleveren van 
(eisers) recht van verdediging en van 
het beginsel dat onschuld vermoed 
wordt, aangezien het onderzoek naar 
de eventuele schuld van de beklaagde 
enkel kan geschieden aan de hand van 
gegevens uit het dossier van het op
sporingsonderzoek en niet aan de hand 
van gegevens uit een daarbij gevoegd 
dossier waarvan de beklaagde zelf toe
geeft dat het geen verband houdt met 
de huidige vervolgingen", de beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel, nu het in strijd met de be
streden beslissing aanvoert dat de 
appelrechters door dat gevoegde dos
sier konden bei:nvloed zijn, op een lou
tere veronderstelling berust en der
halve niet ontvankelijk is; 

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

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

8 november 1995 - 28 kamer - 'Voor
zitter : de h. Willems, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
E. Gregoire, Luik. 
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Nr. 481 

2e KAMER - 8 november 1995 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- ALLERLEI - GRIEF - ANTWOORD OP DE 
CONCLUSIE- NIET PASSEND ANTWOORD
AANGEWEZEN WETSBEPALING- ART. 149 GW 
-GEVOLG. 

2o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- RECHT
STREEKSE DAGVAARDING- ONTVANKELIJK
HEID- VOORWAARDE. 

3° STRAFVORDERING- INSTELLING
BURGERLIJKE,PARTIJSTELLING - RECHT
STREEKSE DAGVAARDING- ONTV ANKELIJK
HEID- VOORWAARDE. 

1 o Het middel, dat in strafzaken de bestre
den beslissing verwijt dat ze niet pas
send heeft geantwoord op de conclusie van 
eiser, faalt naar recht in zoverre het de 
schending van art. 149 Gw. aanvoert, nu 
die grief geen verband houdt met het 
vormvoorschrift vervat in de vermelde be
paling van de Grondwet. (Art. 97 Gw. 
1831; art. 149 Gw. 1994.) 

2° en 3° Hij die beweert door een wanbe
drijf benadeeld te zijn, kan zich burger
lijke partij stellen en dat wanbedrijf bij 
de correctionele rechtbank aanhangig ma
ken door rechtstreekse dagvaarding van 
de beklaagde; het is voor de ontvanke
lijkheid van de rechtstreekse dagvaar
ding en het instellen van de strafvorde
ring voldoende dat de dagende partij 
aanvoert benadeeld te zijn door het aan
gegeven misdrijf, zonder dat zij haar vor
dering tot schadeloosstelling hoeft te de
tailleren (1). (Artt. 63 en 182 Sv.; artt. 3 
en 5. V.T.Sv.) 

(LENAERTS T. LEURQUIN, DELECOUR) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0506.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

(1) Zie Cass., 7 april1987, A.R. nr. 254 CA. C., 
1986-87, nr. 469), en de verwijzingen in noot 2. 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel .97, thans 149, van de Grondwet, 
het Hofniet nagaat of de bekritiseerde 
motivering passend is; dat die bepa
ling van de Grondwet enkel een 
vormvoorschrift inhoudt; 

Dat het middel, in zoverre het aan 
het hofvan beroep verwijt dat het niet 
"passend geantwoord heeft op het mid
del", faalt naar recht; 

Overwegende dat, krachtens de ar
tikelen 63 en 182 van het Wetboek van 
Strafvordering, hij die beweert door 
een wanbedrijf te zijn benadeeld, zich 
burgerlijke partij kan stellen en dat 
wanbedrijf bij de correctionele recht
bank aanhangig kan maken door. 
rechtstreekse dagvaarding van de be
klaagde; 

Dat het voor de ontvankelijkheid 
van de rechtstreekse dagvaarding en 
het instellen van de strafvordering vol
doende is dat de dagende partij aan
voert benadeeld te zijn door het aan
gegeven misdrijf, zonder dat zij haar 
vordering tot schadevergoeding hoeft 
te detailleren; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de motivering van de 
eerste rechter, beslist dat "de recht
streekse dagvaarding te dezen ont
vankelijk is, nu (eerste verweerder) 
voldoende aantoont dat hij er als ei
genaar van een belendend perceel 
waarop zijn waning staat op zijn minst 
een kennelijk belang bij heeft om te 
klagen over een eventueel wederrech
telijke en voor hem nadelige toestand, 
gelet op de aanzienlijke toename van 
het verkeer, het lawaai en de lelijk
heid van de caravans die opeenge
hoopt staan in een groene zone waar
van de schoonheid ernstig wordt 
aangetast; dat het onderzoek naar de 
ontvankelijkheid wel gescheiden moet 
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worden van het onderzoek naar de ge
grondheid van de klachten in het ge
val dat de rechtbank het ten laste ge
legde in aanmerking zou nemen"; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus de beslissing regelmatig 
met redenen omkleedt en naar recht 
verantwoordt; 

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

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

8 november 1995 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Willems, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijhluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
R. Balaes, Luik. 

Nr. 482 

1 e KAMER - 9 november 1995 

1 o KOQP - TIJDSTIP VAN EIGENDOMSOVER
DRACHT- BEDONGEN UITSTEL- RISICO VAN 
RET VERLIES VAN DE VERKOCHTE ZAAK- GE
VOLG T.A.V. DE BETALING. 

2° KOOP- UITSTEL VAN EIGENDOMSOVER
DRACHT- LEVERING AAN DE KOPER- VER
LIES VAN DE VERKOCHTE ZAAK- TEGEN
WAARDE VAN RET DOOR DE KOPER GENOTEN 
VOORDEEL. 

1 o en 2° Als een hoopovereenhomst met uit
stel van eigendomsoverdracht wordt aan
gegaan, draagt de verhoper in de regel het 
risico van het verlies van de zaah; be
houdens andersluidend beding han hij in 
dat geval betaling van de prijs niet meer 
verhrijgen en moet hij wat reeds betaald 
is, aan de hoper terugbetalen; hij heeft 
evenwel recht op de tegenwaarde van het 

genot dat de hoper heeft gehad van de 
zaah (1). (Art. 1647 B.W.) 

(PRINSEN T. VAN DER WIELEN) 

ARREST 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over het middel gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen (. .. ) 1134, 1136, 1138, 
1184, 1302, 1582, 1624 en 164 7, 1722, 1790 
en 1867 van het Burgerlijk Wetboek, en 
van het algemeen rechtsbeginsel in het 
contractenrecht "res perit debitori" en het 
algemeen rechtsbeginsel dat zich verzet te
gen onrechtmatige verrijking, 

doordat het bestreden arrest de koop
overeenkomst ontbonden verklaart vanaf de 
datum van de ongevallen en eiser veroor
deelt tot betaling aan verweerders van 
44 7.354 F. in hoofdsom op grand van de vol
gende overwegingen : 

- dat de uitvoering van de overeen
komst, zoals afgesloten, zich uitstrekt in de 
tijd, nl. de betaling van de goederen door 
(verweerders) die geschiedt door de op
brengst van hun arbeid (met die goede
ren), na aftrek van een levensminimum 
(15.000 F. per maand als zelfstandige) en 
van alle mogelijke (door de verkoper aan
gerekende) kosten van onderhoud en ge
bruik (incl. verzekeringen en administra
tie) van die goederen zodat na volledige 
betaling de kopers het eigendomsrecht krij
gen over deze vrachtwagens waarvan de 
waarde nog een fractie vertegenwoordigt 
van de prijs; 

- dat door ongevallen deze vrachtwa
gens, die voor een aanzienlijk gedeelte 
reeds door (verweerders) waren betaald, on
bruikbaar zijn geworden; dat op grand van 
de tussen partijen afgesloten overeenkomst 
(eiser) de verbintenis op zich had gena
men deze vrachtwagens ter beschikking 
van (verweerders) te houden om hen toe te 
laten hiermee arbeid te verrichten en om 

(1) H. DE PAGE, Traite IV, Bruylant 1972, 41, 
nr. 23, A; J. VAN DEN BERGH en A. DE CALUWE, 
Afbetalingsovereenkomsten, i.n A.P.R., Story
Scientia, 1975, nr. 50. 
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deze ;vrachtwagens in eigendom over te dra
gen bij volledige betaling; 

- dat, indien de vrachtwagens teniet zijn 
gegaan zoals in casu door ongeval en de 
normale uitvoering van de overeenkomst 
onmogelijk is geworden, (terwijl (eiser) geen 
voorstel heeft gedaan tot verdere uitvoe
ring bij ekwivalent), de ontbinding van de 
overeenkomst zich opdringt; 

- dat nu, zoals gezegd, de uitvoering 
zich uitstrekt in casu over een langere tijd 
en sommige elementen van hetgeen is uit
gevoerd niet meer ongedaan kan worden 
gemaakt (o.m. het ter beschikking stellen 
van de vrachtwagens en de snelle waar
devermindering ervan), de ontbinding in
gaat vanaf het ogenblik dat de overeen
komst niet meer kan worden uitgevoerd; 

- dat deze ontbinding in casu inhoudt 
dat de kopers, die bij volledige betaling (I.e 
vrachtwagens in volledige eigendom ont
vangen, bij de gedeeltelijke betaling het 
daarmee overeenstemmende pro rata ge
deelte ontvangen van de waarde van de 
goederen op het ogenblik van de ontbin
ding; 

- dat de deskundige tot de bevinding is 
gekomen dat (verweerders) na aftrek van 
de overeengekomen bedragen ter aflos
sing van de prijs 738.378 F. aan (eiser) heb
ben betaald; 

( ... ) 
- dat (eiser) als schadepenningen een 

bedrag heeft ontvangen van 783.600 F. en 
voor de wrakken van de trekkers en de op
liggers, volgens de door hem zelf aan de 
deskundige meegedeelde stukken (brief van 
19.3.1987 van de raadsman van appel
lant aan de deskundige) nog een prijs van 
210.000 F.; dat derhalve de waarde van de 
aan (verweerders) verkochte goederen op 
het ogenblik van de ontbinding 783.600 F. 
+ 210.000 F. = 993.600 F. bedroeg; 

- dat in de tussen partijen afgesloten 
overeenkomst de BTW door de kopers moet 
worden betaald; 

( ... ) 
- dat, indien door het hierboven ge

stelde (eiser) niet de volledige prijs heeft be
komen van de goederen die hij heeft ver
kocht (met voorbehoud van eigen
domsoverdracht), juist door genoemd 
eigendomsvoorbehoud hij principieel het ri
sico draagt van het tenietgaan van de zaak, 
terwijl anderzijds ook de kopers een ge
deelte van de betaalde aankoopprijs zien te
loorgaan; 

- dat (verweerders) niet aantonen meer 
te hebben betaald dan 783.378 F."; 

terwijl, tweede onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 1134, 1136, 1138, 1582, 
1624 en 1647 van het Burgerlijk Wetboek 
het verlies van de zaak, voorwerp van de 
verbintenis bij eigendomsoverdragende 
overeenkomsten, meer bepaald bij een 
koopovereenkomst, tot gevolg heeft dat de 
schuldeiser (van de verbintenis de zaak te 
leveren) het risico draagt van het teniet
gaan van de zaak ("res perit creditori"); bij 
onmiddellijke eigendomsoverdracht de ko
per die door de loutere wilsovereenstem
ming eigenaar wordt, dus het risico draagt 
en bijgevolg de prijs zal dienen te betalen 
ook al was de zaak nog niet geleverd; de ko
per bijgevolg niet de ontbinding van de 
overeenkomst door het tenietgaan van de 
zaak kan opwerpen; 

op deze regel "res perit creditori" uitzon
dering wordt gemaakt wanneer de eigen
domsoverdracht wordt uitgesteld en dus 
niet door de loutere wilsovereenstemming 
gebeurt; 

krachtens de algemene regels m.b.t. het 
einde van overeenkomsten (inzonderheid de 
artikelen 1184 en 1302 van het Burger
lijk Wetboek) en de risicoleer bij wederke
rige overeenkomsten (zoals neergelegd in de 
artikelen 1722, 1790 en 1867 van het Bur
gerlijk Wetboek) het verval van de verbin
tenis van een partij door het verlies van de 
zaak, de verbintenis van de andere partij 
teniet doet waardoor de overeenkomst 
wordt ontbonden en het risico van het te
nietgaan van de zaak ten laste valt van de 
schuldenaar van de onmogelijk geworden 
verbintenis ("res perit debitori") : 

de ontbinding van de overeenkomst bij 
wederkerige overeenkomsten met opeen
volgende prestaties (overeenkomsten waar
van de uitvoering zich in de tijd uitstrekt) 
echter slechts ingaat op het ogenblik dat de 
ene verbintenis onmogelijk is geworden, 
aangezien de overeenkomst tot op dat ogen
blik geldig uitwerking heeft kunnen ver
krijgen; dit echter niet belet dat toch een 
retroactieve werking aan de ontbinding kan 
worden gegeven; 

op grond van bovenstaand rechtsbegin
sel "res perit debitori" de koopovereenkomst 
met eigendomsvoorbehoud wordt anthon
den en de eigenaar van de zaak (de verko
per) het risico draagt van het verlies van de 
zaak waarvan hij nog de eigendom diende 
over te dragen; 

dit erop neerkomt dat de verkoper
eigenaar geen betaling kan bekomen van de 
prijs van de verloren zaak of, indien deze 
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reeds was betaald, dat bedrag aan de ko
per zal dienen terug te betalen; 

echter wei rekening dient te worden ge
houden met een mogelijk aan de koper toe
gekend genotsrecht van de zaak tot op het 
ogenblik van het tenietgaan ervan, zoals al
gemeen bij overeenkomsten met opeenvol
gende prestaties; van het door de verko
per terug te betalen bedrag bijgevolg de 
genotswaarde overeenstemmend met het 
genot van de zaak tot op het ogenblik van 
het tenietgaan van de zaak dient afgetrok
ken, overeenkomstig het algemeen rechts
beginsel van de onrechtmatige verrijking, 

en terwijl, het bestreden arrest vast
stelt dat partijen een koopovereenkomst 
hadden gesloten waarvan de uitvoering zich 
in de tijd uitstrekte en waarbij eiser zich 
had verbonden de vrachtwagens ter be
schikking van verweerders te stellen en de 
eigendom ervan bij volledige betaling van 
de prijs over te dragen; het arrest tevens 
vaststelt dat de vrachtwagens zijn teniet 
gegaan door ongeval en de normale uit
voering van de oyereenkomst daardoor on
mogelijk was geworden; 

het bestreden arrest tevens vaststelt dat 
"sommige elementen van hetgeen is uit
gevoerd niet meer ongedaan kan worden 
gemaakt (o.m. het ter beschikking stellen 
van de vrachtwagens en de snelle waar
devermindering ervan)" en dat verweer
ders reeds 783.378 F. van de koopprijs bad
den betaald; 

het bestreden arrest bijgevolg op grond 
van bovenstaande vaststellingen terecht de 
ontbinding van de overeenkomst uitspreekt, 
doch er niet de gevolgen aan geeft die het 
volgens de risicoleer bij eigendomsover
dragende wederkerige overeenkomsten met 
uitgestelde eigendomsoverdracht heeft, re
kening houdende met het reeds door de ko
pers verkregen genot; 

uit de overweging dat "deze ontbinding 
in casu inhoudt dat de kopers, die bij vol
ledige betaling de vrachtwagens in volle
dige eigendom ontvangen, bij de gedeelte
lijke betaling het daarmee overeenstem
mende pro rata gedeelte ontvangen van de 
waarde van de goederen op het ogenblik 
van de ontbinding" en uit de daaropvol
gende berekening, immers integendeel 
blijkt dat het arrest aan eiser de verplich
ting oplegt zijn verbintenis, nl. de eigen
dom over te dragen, na te komen, doch pro
portioneel met de door hem ontvangen 
koopprijs en in waarde i.p.v. in natura be
rekend op het ogenblik van het teniet
gaan van de vrachtwagens; 

het bestreden arrest bijgevolg door ei
ser te veroordelen tot betaling aan ver
weerders van een bedrag van 447.354 F. op 
grond van de redenering dat eiser door de 
gedeeltelijke betaling van de koopprijs door 
verweerders aan deze laatsten de waarde 
van de vrachtwagens op het ogenblik van 
het tenietgaan ervan verschuldigd is, doch 
pro rata de reeds door verweerders ge
dane betaling van 783.378 F., schending in
houdt van de algemene regels m.b.t. het 
einde van overeenkomsten, het principe van 
de risicoleer, zoals neergelegd in de arti
kelen 1722, 1790 en 1867 van het Burger
lijk Wetboek, het algemeen rechtsbegin
sel van onrechtmatige verrijking, volgens 
dewelke de koopovereenkomst als ontbon
den dient te worden beschouwd met ri
sico ten laste van de verkoper die zich de 
eigendom van de vrachtwagens had voor
behouden en dus de prijs dient terug te be
talen mits aftrek van de genotswaarde tot 
op het ogenblik van het tenietgaan van de 
zaak en derhalve ook de artikelen 1134, 
1136, 1138, 1184, 1302, 1582, 1624 en 164 7 
van het Burgerlijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser twee vrachtwagens heeft 
verkocht aan de verweerders, dat tus
sen de partijen bedongen was dat de 
eigendomsoverdracht zou worden uit
gesteld tot de prijs volledig was be
taald en dat de vrachtwagens valle
dig vernield werden toen slechts een 
deel van de prijs was betaald; dat het 
arrest dat ervan uitgaat dat eiser niet 
voor de vernieling aansprakelijk is en 
evenmin vaststelt dat de verweer
ders hiervoor aansprakelijk zijn, de 
koop-verkoop-overeenkomsten "ont
bindt"; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel het 
arrest niet bekritiseert in zoverre het 
oordeelt dat de overeenkomst wegens 
het verlies van de zaak moet worden 
"ontbonden" en dat de "ontbinding" 
slechts ingaat op het ogenblik dat de 
uitvoering van de verbintenis onmo
gelijk is geworden; 

Overwegende dat als een koop
overeenkomst met uitstel van eigen
domsoverdracht wordt gesloten, de 
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verkoper in de regel het risico van het 
verlies van de zaak draagt en, behou
dens andersluidend beding, de beta
ling niet meer kan verkrijgen van de 
prijs en de reeds betaalde prijs of ge
deelte van de prijs aan de koper moet 
terugbetalen; dat de verkoper even
wei recht heeft op de tegenwaarde van 
het genot dat de koper heeft gehad van 
de zaak; 

Dat als de rechter vaststelt dat de 
overeenkomst in die omstandighe
den niet meer kan worden uitgevoerd, 
de verkoper niet verplicht is de over
eenkomst in natura of in geld verder 
uit te voeren en aldus de tegenwaarde 
van de verkochte zaak geheel of ge
deeltelijk aan de koper niet verschul
digd is; 

Overwegende dat het arrest dat oor
deelt "dat de ontbinding in casu in
houdt dat de kopers, die bij de volle
dige betaling de vrachtwagens in 
volledige eigendom ontvangen, bij de 
gedeeltelijke betaling het daarmee 
overeenstemmende pro rata gedeelte 
ontvangen van de waarde van de goe
deren op het ogenblik van de ontbin
ding", de in het onderdeel aangewe
zen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser ver
oordeelt aan de verweerders 447.354 
frank te betalen te vermeerderen met 
de gerechtelijk interest en uitspraak 
doet over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

9 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Andersluidende 

conclusie (2) van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 483 

1 • KAMER - 9 november 1995 

1° ARBITRAGE - AAN ARBITRAGE ONDER
WORPEN GESCHIL- PARTIJ BIJ DE OVEREEN
KOMST TOT ARBITRAGE DIE DE ANDERE PAR
TIJ TOT TUSSENKOMST DAGVAARDT 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK. 

zo BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID- HOOFDVORDERING 
- GEDWONGEN TUSSENKOMST- AAN ARBI
TRAGE ONDERWORPEN GESCHIL. 

3° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZA
KEN- GEDWONGEN TUSSENKOMST -AAN AR
BITRAGE ONDERWORPEN GESCIDL - BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTBANK WAARBIJ DE 
HOOFDVORDERING AANHANGIG IS. 

4 ° ARBITRAGE - AAN ARBITRAGE ONDER
WORPEN GESCHIL- GESCHIL DOOR VORDE
RING TOT VRIJWARING GEBRACHT VOOR DE 
RECHTBANK WAARBIJ DE HOOFDVORDERING 
AANHANGIG IS - SAMENHANG - RECHTS
MACHT. 

so BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID- RECHTSMACHT
HOOFDVORDERING- VORDERING IN VRIJWA
RING- AAN ARBITRAGE ONDERWORPEN GE
SCHIL- SAMENHANG. 

6° SAMENHANG- BURGERLIJKE ZAKEN
GESCHIL DOOR VORDERING TOT VRIJW ARING 
GEBRACHT VOOR DE RECHTBANK WAARBIJ DE 

Noot arrest nr. 482: 
(2) Het openbaar ministerie heeft geconclu

deerd tot verwerping van het onderdeel; naar zijn 
mening stellen de appelrechters vast dat we
gens het verlies van de zaak de normale uitvoe
ring van de overeenkomst onmogelijk is gewor
den, en vermochten zij eiser te veroordelen tot 
uitvoering van zijn oorspronkelijke verbintenis bij 
equivalent. 
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HOOFDVORDERING AANHANGIG IS- RECHTS
MACHT. 

7° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZA
KEN- VORDERINGINVRIJWARING-SAMEN
HANG MET DE HOOFDVORDERING- RECHTS
MACHT VAN DE RECHTBANK WAARBIJ DE 
HOOFDVORDERING AANHANGIG IS. 

1°, 2° en 3° De rechtbank waarbij een vor
dering aanhangig is gemaakt, is bevoegd 
om kennis te nemen van de vordering tot 
tussenkomst; hieraan staat niet in de weg 
dat tussen de partij die tot tussenkomst 
oproept en de partij die tot gedwongen 
tussenkomst is opgeroepen, een geldige 
overeenkomst tot arbitrage bestaat (1). 
(Artt. 564 en 1679, eerste lid, Ger.W.) 

4°, 5°, 6° en 7o Samenhang kan niet ver
hinderen dat een aan arbitrage onder
worpen geschil dat door middel van een 
vordering tot vrijwaring aanhangig is ge
maakt bij de rechter die van de hoofd
vordering kennis neemt, aan de rechts
macht van die rechter onttrokken is (2). 
(Artt. 30, 564 en 1679, eerste lid, Ger.W.) 

(A. G. 1824 N.V. T. GEYSKENS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0235.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 2, 9, 30, 31, 564, 
1042, 1676,1 en 1679,1 van het Gerechte
lijk Wetboek en 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat, het Hofvan Beroep eiseres in 
cassatie tot vrijwaring van verweerder ver
oordeelde op grond van de overwegingen 
dat: 

"( ... ) de aansprakelijkheid van ( ... ) (ver
weerder in cassatie) voor onderhavig 
schadegeval gewaarborgd wordt door een 
verzekeringsovereenkomst welke hij met de 

(1) R.P.D.B., V 0 L'arbitrage volontaire en droit 
prive beige, Comp. VII, nr. 104. 

(2) Zie Cass., 20 juni 1946 (Arresten van het 
Hofvan Verbreking, 1946, 230); R.P.D.B., o. c., nrs. 
105 tot 107. 

N.V. De Ster, thans de N.V. Amev Verze
keringen, (thans N.V. AG 1824) en (eise
res in cassatie), sloot; 

( ... ) evenwel ( ... ) deze diverse verweer
middelen t.a.v. de vordering in tussen
komst en vrijwaring ingesteld door (ver
weerder in cassatie) opwerpt; 

( ... ) zij ten onrechte tot de onbevoegd
heid van de rechtbank en het Hof besluit 
om van de vordering kennis te nemen; 

1. ( ... ) inderdaad krachtens art. 564 
Ger.W. de rechtbank waarvoor een vorde
ring aanhangig is gemaakt, ook bevoegd is 
om van de vordering in tussenkomst ken
nis te nemen; ( ... ) dit het geval is, ook wan
neer zoals te dezen de vordering ingesteld 
wordt ingevolge een verzekerings
overeenkomst waarbij o.m. bepaald wordt 
dat 'alle geschillen tussen de maatschap
pij en de verzekeringsnemer andere dan 
deze betreffende de betaling van premies ... , 
aan twee scheidsrechters zullen voorge
legd worden .. .'; 

( ... ) bovendien de hoofdvordering en de 
vordering in tussenkomst en vrijwaring te 
dezen zo nauw met elkaar verbonden zijn 
dat ze samen dienen behandeld en berecht 
te worden, dit ten einde oplossingen te ver
mijden die onverenigbaar kum1en zijn wan
neer ze afzonderlijk- de ene door de recht
bank, de andere door scheidsrechters -
zouden behandeld worden; dat zulks slechts 
kan vermeden worden wanneer ze samen 
behandeld en berecht worden door de rech
ter, welke bevoegd is om van de hoofd
vordering kennis te nemen", 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres en ver
weerder in cassatie overeenkomstig de vast
stellingen van het bestreden arrest in de 
verzekeringsovereenkomst, waarop de 
vrijwaringsvordering van verweerder las
tens eiseres is gestoeld, zijn overeengeko
men dat "alle geschillen tussen de maat
schappij en de verzekeringsnemer andere 
dan deze betre:ffende de betaling van pre
mies ... , aan twee scheidsrechters zullen 
voorgelegd worden ... "en eiseres zich bij
gevolg op de onbevoegdheid van de ge
wone rechter beriep; partijen zodoende ge
bruik hebben gemaakt van het wettelijke 
recht om geschillen (geschillen die reeds 
zijn ontstaan of die nog kunnen ontstaan en 
die voor dading vatbaar zijn, wat in casu 
niet werd betwist) bij overeenkomst aan ar
bitrage te onderwerpen (zie art. 1676, 1 van 
het Gerechtelijk Wetboek); de rechtsgel
digheid van die overeenkomst door par
tijen niet werd betwist en het Hofvan Be
roep ter zake geen nietigheidsgrond 
vaststelt; overeenkomsten die wettig zijn 
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aangegaan partijen binden als een wet (ar
tikel1134 van het Burgerlijk Wetboek); het 
Hof van Beroep door te beslissen dat het, 
niettegenstaande voormelde overeenkomst, 
bevoegd was om kennis te nemen van de 
vrijwaringsvordering, die verweerder las
tens eiseres in cassatie had ingesteld en 
dus daarover uitspraak te doen aan die 
overeenkomst niet de gevolgen verbindt die 
zij wettelijk tussen partijen heeft en de bin
dende kracht ervan schendt (schending van 
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek); 
het Hofvan Beroep zich overeenkomstig ar
tikel1679,1 Ger.W. gelet op het bestaan van 
een arbitrage-overeenkomst, waarvan ove
rigens de rechtsgeldigheid niet is betwist, 
onbevoegd had moeten verklaren (scherr
ding van art. 1679,1 Ger.W.); het Hofvan 
Beroep door zich niettegenstaande die over
eenkomst tussen partijen tach bevoegd te 
verklaren, bovendien het wettelijke recht 
van partijen miskent om geschillen bij over
eenkomst aan arbitrage te onderwerpen 
(schending van art. 1676,1 van het Gerech
telijk Wetboek) en door zich ter zake ten
slotte een bevoegdheid toe te eigenen die 
zijn wette~ijk niet heeft, eveneens de arti
kelen 9 en 564 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt, 

zodat het bestreden arrest, door zich, na 
de vaststelling van het bestaan van een 
arbitrage-overeenkomst tussen eiseres en 
verweerster in cassatie waarvan de gel
digheid niet is betwist, bevoegd te verkla
ren om van de vrijwaringsvordering die ver
weerder tegen eiseres in cassatie had 
ingesteld, de tussen partijen geldende bin
dende kracht van die arbitrage
overeenkomst miskent (schending van ar
tikel1134 van het Burgerlijk Wetboek), het 
wettelijk recht van partijen om bij over
eenkomst geschillen aan arbitrage te on
derwerpen miskent (schending van arti
kel1676,1 van het Gerechtelijk Wetboek) 
en zich ter zake een bevoegdheid toeei
gent die het wettelijk niet heeft (scherr
ding van de artikelen 9, 564 en 1679,1 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, de samen
hang van de vordering die aan arbitrage is 
onderworpen (in casu de vrijwarings
vordering van de verzekerde tegen de ver
zekeraar) met een andere vordering (in 
casu de aansprakelijkheidsvordering van 
dhr. Louis Geyskens tegen huidige ver
weerder in cassatie) het Hofvan Beroep 
geenszins toelaat om de op de arbitrage
overeenkomst gesteunde onbevoegdheids
exceptie te verwerpen, en zich niettegen
staande die overeenkomst bevoegd te 
verklaren, 

zodat het bestreden arrest, door zich op 
grand van de vasts telling van samenhang 
tussen vrijwaringsvordering van verweer
der in cassatie tegen eiseres met de 
aansprakelijkheidsvordering die door het 
slachtoffer tegen verweerder in cassatie was 
ingesteld, bevoegd te verklaren om van die 
vrijwaringsvordering van verweerder ken
nis te nemen en zulks niettegenstaande de 
ingeroepen arbitrage-overeenkomst arti
kel 30 van het Gerechtelijk Wetboek en de 
artikelen 9, 564, 1676,1, 1679,1 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

en terwijl, derde onderdeel, in de mate 
dat het Hofvan Beroep impliciet doch ze
ker zou hebben beslist dat het in casu on
bevoegd was om van de vrijwarings
vordering van verweerder kennis te nemen 
omdat die vrijwaringsvordering van ver
weerder in cassatie tegen eiseres verknocht 
zou zijn met de aansprakelijkheids
vordering die het slachtoffer van het 
schadegeval t!=!gen verweerder heeft inge
steld, het wettelijk begrip "onsplitsbaar ge
schil" schendt vermits de afzonderlijke 
rechtsbedeling over enerzijds de al dan niet 
door de verzekeraar van de in aansprake
lijkheid gedagvaarde verzekerde verschul
digde dekking en anderzijds de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van die 
aangesproken verzekerde geenszins tot be
slissingen zou leiden die materieel onmo
gelijk gezamenlijk kunnen worden ten
uitvoer gelegd (schending van art. 31 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

zodat het bestreden arrest, in de mate 
dat het zijn bevoegdheidsbeslissing zou heb
ben gesteund op de beslissing dat de 
vrijwaringsvordering van verweerder te
gen eiseres en de aansprakelijkheids
vordering van het slachtoffer tegen ver
weerder onsplitsbaar zouden zijn, het 
wettelijk begrip onsplitsbaar geschil en art. 
31 van het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat de appelrechter 
beslist dat verweerder op grond van 
artikel 1385 van het Burgerlijk Wet
hoek aansprakelijk is voor de schade 
geleden door Louis Geyskens; dat hij 
vaststelt dat in de door verweerder 
met de rechtsvoorganger van eiseres 
gesloten verzekeringsovereenkomst 
wordt overeengekomen dat "allege
schillen tussen de maatschappij en de 
verzekeringsnemer andere dan deze 
betreffende de betaling van premies 
( ... ), aan twee scheidsrechters zullen 
voorgelegd worden"; 
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Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel .564 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de rechtbank waarvoor een vordering 
aanhangig is gemaakt, bevoegd is om 
kennis te nemen van de vordering in 
tusse,nkomst; 

Dat hieraan niet in de weg staat dat 
tussen de partij die in tussenkomst op
roept en de partij die in gedwongen 
tussenkomst is opgeroepen, .een gel
dige overeenkomst tot arbitrage be
staat; 

Dat de onderdelen, in zoverre zij op
komen tegen de beslissing van de 
appelrechter dat in dergelijke omstan
digheden de rechter bevoegd is om 
kennis te nemen van een vordering tot 
tussenkomst, niet kan worden aange
nomen; 

Overwegende dat elk geschil dat 
kan ontstaan uit een bepaalde rechts
betrekking, waarover een dading mag 
worden aangegaan, bij overeenkomst 
aan arbitrage kan worden onderwor
pen; 

Dat daaruit volgt dat de gerechte
lijke regels van de samenhang de uit
voering niet kunnen verhinderen van 
de overeenkomst waardoor de par
tijen een vordering tot vrijwaring aan 
het oordeel van scheidsrechters heb
ben willen onderwerpen; 

Overwegende dat het arrest in zo
verre het oordeelt dat de vordering tot 
tussenkomst die ertoe strekt vrijwa
ring te doen bevelen aan de rechts
macht van de rechter niet is onttrok
ken ook al is er een geldige 
arbitrageovereenkomst gesloten, ar
tikel 1679, 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
1s; 

Wat het derde onderdeel betreft; 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt dat de hoofdvordering en de vor
dering gericht door de verzekerde te
gen zijn verzekeraar onsplitsbaar zijn; 

Dat het onderdeel dat volledig op die 
onderstelling berust, feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt verweerder te vrijwaren; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiseres in de helft van 
de kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

9 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Simont en 
Biitzler. 

Nr. 484 

1 e KAMER - 9 november 1995 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE-

. GREPEN)- GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER- ONDERZOEKSMAATREGEL- BE
VOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER OM ZIJN 
EINDBESLISSING AAN TE HOVDEN. 

De rechter in hoger beroep die, zelfs gedeel
telijk, een in het aangevochten vonnis be
volen onderzoeksmaatregel bevestigt, moet 
de zaak naar de eerste rechter verwij
zen; hij vermag niet te zeggen dat, na het 
getuigenverhoor, de verdere behande
ling hem toekomt (1). (Art. 1068, tweede 
lid, Ger.W.) 

(1) Cass., 30 jan. 1992, A.R. nr. 9084 (A. C., 
1991-92, nr. 284); zie Cass., 6 mei 1993, A.R. nr. 
9566 (ibid., 1993, nr. 224). 
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(VERHOEYEN T. TAHON) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0286.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 26 juni 1991 en 23 
maart 1993 gewezen door het Hofvan 
Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 1068, inzonder
heid tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het Hof van Beroep te Antwer
pen in het bestreden arrest dd. 26.6.1991 
(zie p. 2 al. 3 en p. 3 onderaan) het von
nis a quo van 9.1.1990 (uitgesproken door 
de Rechtbank van 1° Aanleg te Hasselt) wat 
betreft de oorspronkelijke hoofdeis in echt
scheiding van eiser bevestigt op de gron
den dat de zes fouten waartoe eiser ge
machtigd werd het bewijs te leveren door 
getuigen injaartal en omstandigheden wor
den aangeduid, in ruimte en tijd omschre
ven; dat het feiten zijn die voor tegenbe
wijs vatbaar zijn en dat ze dienend zijn; dat 
derhalve het bewijs door getuigen dient toe
gelaten te worden, 

en doordat het Hof van Beroep te Ant
werpen in het bestreden arrest van 23 
maart 1993 (zie p. 2 al. 3 en p. 7) -, nate 
hebben vastgesteld dat bij het arrest van 26 
juni 1991 het vonnis a quo werd beves
tigd in zoverre m.b.t. zijn hoofdvordering tot 
echtscheiding gemachtigd werd tot bewijs
levering met alle middelen van recht, ge
tuigen inbegrepen, van 6 gekwoteerde fei
ten, - dit arrest van 26 juni 1991 verder 
uitwerkt en meer bepaald de oorspronke
lijke hoofdvordering tot echtscheiding 
van eiser ongegrond verklaart en deze af
wijst, 

terwijl, in afwijking van de in het eer
ste lid gestelde regel van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep, in het tweede 
lid van artikel 1068 vaii het Gerechtelijk 
Wetboek uitdrukkelijk is voorzien dat de 
rechter in hoger beroep "de zaak alleen dan 
naar de eerste rechter (verwijst), indien hij, 
zelfs gedeeltelijk een in het aangevoch
ten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel be
vestigt"; dat in casu in het vonnis a quo dd. 
9 januari 1990, alvorens ten gronde recht 
te doen omtrent de oorspronkelijke hoofd
vordering van eiser, deze laatste werd 
toegelaten door alle rechtsmiddelen, getui
genverhoor inbegrepen, een aantal feiten 

te bewijzen; dat deze beslissing van de 
eerste rechter duidelijk gelijk staat met het 
bevelen van een onderzoeksmaatregel in
gevolge dewelke eiser in de mogelijkheid 
werd gesteld de door hem aangevoerde fei
ten te bewijzen; dat, waar in het 
bestreden arrest van 26 juni 1991 gezegde 
beslissing van het vonnis a quo uitdruk
kelijk werd bevestigd, het Hof van Be
roep te Antwerpen reeds in dat eerste ar
rest dd. 26.6.1991 de zaak naar de eerste 
rechter zegge naar de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hasselt had moeten verwij
zen, zulks conform het bepaalde in arti
kel1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek; 
dat alleszins in het bestreden arrest dd. 23 
maart 1993, waarbij het eerste arrest ver
der werd uitgewerkt, alsnog de verwij
zing van de zaak naar de eerste rechter had 
kunnen en moeten gebeuren; dat het dan 
ook slechts met miskenning van de wette
lijk voorziene uitzondering op de regel van 
de devolutieve werking van het hoger be
roep is geweest dat het Hof van Beroep te 
Antwerpen, enerzijds, in het bestreden ar
rest dd. 26.6.1991, het vonnis a quo dd. 
9.1.1990 t.a.v. de genomen beslissing (ge
tuigenverhoor) betreffende de oorspronke
lijke hoofdeis van eiser heeft bevestigd zon
der de zaak daarbij naar de eerste rechter 
te verwijzen en anderzijds in het 
bestreden arrest dd. 23.3.1993, in plaats 
van deze verwijzing toch nog door te voe
ren, zelf uitspraak heeft gedaan over ge
zegde hoofdeis in echtscheiding, welke 
door eiser was ingesteld voor de eerste 
rechter (schending van artikel1068 inzon
derheid tweede lid van het Gerechtelijk 
Wetboek), 

zodat de in het middel aangevoerde be
paling geschonden werd : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1068, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de rechter in hoger be
roep die, zelfs gedeeltelijk, een in het 
aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, de 
zaak naar de eerste rechter moet ver
wijzen; 

Overwegende dat het beroepen von
nis een getuigenverhoor beveelt alvo
rens over de hoofdvordering van ei
ser te beslissen; dat het arrest van 26 
juni 1991 die onderzoeksmaatregel be
vestigt, de zaak enkel naar de eerste 
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rechter verwijst voor het houden van 
het getuigenverhoor dat betrekking 
heeft op de tegeneis en zegt dat de ver
dere behandeling aan het hof van be
roep toekomt; 

Dat het aldus artikel 1068, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Overwegende dat de vernietiging 
zich in de hierna volgende mate uit
strekt tot het arrest van 23 maart 
1993 dat een gevolg is van het arrest 
van 26 juni 1991; dat het tweede en 
het derde middel derhalve niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest van 26 juni 1991 in zo
verre dit zegt dat de verdere behan
deling van de hoofdvordering van eiser 
aan het hof van beroep toekomt; ver
nietigt het bestreden arrest van 23 
maart 1993 in zoverre dit de hoofd
vordering van eiser ongegrond ver
klaart, eiser veroordeelt tot een maan
delijkse uitkering na echtscheiding en 
uitspraak doet over de kosten, met uit
zondering van de kosten verbonden 
aan de bevolen vereffening en verde
ling van het gemeenschappelijk ver
mogen van de partijen of van de 
onverdeeldheden die tussen hen be
staan hebben; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde arresten; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

9 november 1995 - 1 • kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnernend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 485 

1 • KAMER - 9 november 1995 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN
ARTIKEL 9 -ARTIKEL 9.3- PLAATS OP DE RIJ
BAAN- AANWIJZINGEN VAN VERKEERSBOR
DEN F13 EN F15- OPNIEUW INNEMEN VAN 
ZIJN PLAATS RECHTS. 

De verplichting voor de bestuurder die de 
rijbaan volgt om zo dicht mogelijk bij de 
rand van die baan te blijven, houdt op te 
bestaan om de aanwijzingen van de ver
keersborden F13 en F15 te volgen; uit de 
bepaling dat hij zijn plaats rechts op
nieuw moet innemen zodra de omstan
digheden het toelaten, volgt niet dat hij 
verplicht is om zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand te rijden van de met witte 
voorsorteringspijlen aangeduide rijstrook. 
(Artt. 9.3 Wegverkeersreglement 1975.) 

(BILLIET T. BELGISCHE STAAT) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0351.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 januari 1993 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 9.3, eerste lid, van het Wegver
keersreglement, de verplichting voor 
de bestuurder die de rijbaan volgt, om 
zo dicht mogelijk bij de rechterrand 
van die baan te blijven, ophoudt te be
staan op pleinen of om de aanwijzin
gen van de verkeersborden F13 en F15 
te volgen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 9.3, tweede lid, van het Wegver
keersreglement, de bestuurder die de 
aanwijzingen van de verkeersborden 
F13 en F15 heeft opgevolgd, zijn plaats 
rechts opnieuw moet innemen zodra 
de omstandigheden het toelaten; dat 
deze bepaling de bestuurder niet op
legt om zo dicht mogelijk bij de 

. rechterrand te rijden van de met witte 
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voorsorteringspijlen aangeduide 
rijstrook die de bestuurder moet vol
gen om in de door de pijlen aangewe
zen richting te rijden; 

Overwegende dat de appelrechter, 
door te oordelen dat eiser in strijd met 
artikel9.3 van het Wegverkeersregle
ment handelde door in de met voor
sorteringspijlen aangeduide rijstrook 
niet uiterst rechts te rijden, de in het 
onderdeel aangewezen wetsbepalin
gen schendt en zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste onder

dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van verweerder ten dele ge
grond verklaart en uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Antwerpen. 

9 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Boes -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
De Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 486 

1 e KAMER - 10 november 1995 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - FICTIEF 
ENTREPOT- OPNEMING VAN GOEDEREN IN 
DE ENTREPOTREKENING- ONTOEREIKENDE 
BORGTOCHT - NOG VERSCHULDIGDE 

VALSHEIDSVORDERING ALS TUSSENGESCHIL
ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

1 o Zolang de ontvanger van douane de 
borgtocht voor de betaling van de douane
rechten op in een fictief entrepot opgesla
gen goederen ontoereikend acht, is de
gene die de douanerechten verschuldigd 
is niet van die schuld bevrijd, ook al zijn 
die de goederen opgenomen in de door de 
ontvanger gehouden entrepotrekening (1). 
(Art. 40 wet van 20 feb. 1978; artt. 69, § 
2, en 268 Douane en Accijnzenwet; artt. 
9 en 10 K.B. van 29 jan. 1979.) 

2° Niet ontvankelijk is de valsheids
vordering bij tussengeschil betreffende een 
tot staving van het cassatieberoep aan
gevoerd middel, wanneer de vernieti
ging wordt uitgesproken op grand van een 
ander middel (2). (Art. 895 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. ZIEGLER N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nrs. C .. 94.0377.F en C.95.0014.F) 

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

Overwegende dat de onder de num
mers C.94.0377.F en C.95.0014.F op de 
algemene rol ingeschreven zaken sa- · 
menhangend zijn; dat zij dienen te 
worden gevoegd; 

I. Over de voorziening van de Bel
gische Staat (A.R. nr. C.94.0377.F) : 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 286, 295 van het koninklijk be
sluit van 18 juli 1977 houdende coiirdina
tie van de algemene bepalingen inzake 
douane en accijnzen, bekrachtigd bij de wet 
van 6 juli 1978, 40, inzonderheid e), van de 
wet van 20 februari 1978 betreffende de 
douane-entrepots en de tijdelijke opslag, 9 
en 10 van het koninklijk besluit van 29 ja
nuari 1979 betreffende de douane-entrepots 
en de tijdelijke opslag, 

DOUANERECHTEN. (1) De wet van 20 feb. 1978 is opgeheven bij de 
wet van 29 dec. 1992 betreffende de douane-

20 BETICHTING VAN VALSHEID -BUR- entrepots. 
GERLIJKE ZAKEN - CASSATIEGEDING - (2) Cass., 3 nov. 1969 (A. C., 1970, 224). 
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doordat het arrest, hoewel het heeft vast
gesteld dat de borgtocht van de entreposi
taris ontoereikend was, nochtans beslist dat 
verweerster, door de enkele inschrijving van 
de goederen in de door de ontvanger ge
houden entrepotrekening, geen rechten 
meer is verschuldigd op de naar het fic
tief entrepot verzonden en door haar aan
gegeven goederen waarvoor de 7 betwiste 
verzendingsbewijzen Benelux 12 zijn op
gemaakt en eiser, derhalve, ertoe veroor
deelt 2.926.211 frank, namelijk de door ver
weerster onder voorbehoud betaalde 
rechten, terug te storten op een voorlo
pige rekening van eiser, op grond : "dat val
gens artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 29 januari 1979, de ontvanger een re
kening houdt die voor iedere inslag van 
goederen in het entrepot, de gegevens be
vat voor de vereffening van de rechten en 
eventueel voor de hefting van het magazijn
recht; dat volgens artikel10 van hetzelfde 
koninklijk besluit, de hoeveelheden die door 
de ambtenaren zijn vermeld op de docu
menten betre:ffende de inslag in de reke
ning worden opgenomen; dat uit de verge
lijking van die wetsbepalingen volgt dat de 
douaneambtenaar outlast is wanneer de 
goederen in de door de ontvangen gehou
den entrepotrekening zijn opgenomen; ( ... ) 
dat uit (de) entrepotrekening ontegenzeg
lijk blijkt dat alle betwiste verzendings
bewijzen Benelux 12, zonder uitzonde
ring, zijn ingeslagen; dat (eiser) ten 
onrechte betoogt dat de litigieuze goede
ren enkel voorlopig zouden zijn ingeschre
ven in de entrepotrekening; dat die goede
ren vermeld staan in de rubriek 'inslag' van 
de entrepotrekening, zonder enig voorbe
houd; dat overigens het begrip voorlopige 
inschrijving in de entrepotrekening in de 
wetgeving helemaal niet voorkomt; dat de 
noodzaak om periodieke opnemingen van 
het entrepot te verrichten geen inschrij
ving in de entrepotrekening vereist; dat uit 
het voorgaande volgt dat het douanestelsel 
inzake invoer met verzendingsbewijzen Be
nelux 12 geeindigd was en dat alsdan het 
douanestelsel van fictieve entrepots gold; 
( ... ) dat de betwiste rechten die (verweer
ster) onder voorbehoud op een voorlopige 
rekening (van eiser) heeft betaald, dus niet 
zijn verschuldigd", 

terwijl de artikelen 9 en 10 van het ko
ninklijk besluit van 29 januari 1979 dui
delijk zijn; dat artikel 9 enkel bepaalt dat 
"de ontvanger een rekening houdt die voor 
iedere inslag van goederen in het entre
pot, de gegevens bevat voor de vere:ffe
ning van de rechten en eventueel voor de 
heffing van het magazijnrecht"; artikel10 

bepaalt dat "de hoeveelheden die door de 
ambtenaren zijn vermeld op de documen
ten betre:ffende de inslag in de rekening 
worden opgenomen"; die bepalingen niet 
strekken tot vaststelling van het moment 
vanaf hetwelk de inklaarder geen rech
ten meer is verschuldigd en evenmin van 
de desbetre:ffende wettelijke voorwaar
den; die artikelen enkel voorschrijven wat 
de ontvanger moet doen, te weten in een re
kening de gegevens inschrijven met het oog 
op de vereffening van de rechten voor ie
dere inslag van goederen; het arrest, door
dat het beslist dat uit de vergelijking van 
die artikelen 9 en 10 volgt "dat de 
douaneambtenaar outlast is wanneer de 
goederen in de door de ontvanger gehou
den entrepotrekening zijn opgenomen", aan 
die bepalingen een betekenis en een draag
wijdte toekent die strijdig zijn met de be
woordingen ervan (schending van voor
melde artikelen 9 en 10 van het koninklijk 
besluit van 29 januari 1979); bovendien, het 
arrest, doordat het aanneemt dat het 
douanestelsel inzake fictieve entrepots toe
passelijk is en dat verweerster geen rech
ten is verschuldigd, niettegenstaande de 
borgtocht van de entrepositaris ontoerei
kend is, miskenning inhoudt van de bij ar
tikel40 e) van de wet van 20 februari 1978 
gestelde voorwaarde voor de toepassing van 
het stelsel inzake fictieve entrepots, te we
ten dat voor de rechten borg wordt gesteld, 
alsmede van de algemene regels betref
fende de borgtocht inzake douane en ac
cijnzen, volgens welke de borgtocht als dek
king geldt voor het totaal verschuldigde 
bedrag, zoals het door de douaneontvanger 
is vastgesteld (schending van de artike
len 40, inzonderheid e), van de wet van 20 
februari 1978, 286 en 295 van het konink
lijk besluit tot coordinatie van 18 juli 
1977) : 

Overwegende dat artikel 40 van de 
wet van 20 februari 1978 betreffende 
de douane-entrepots en de tijdelijke 
opslag aan al wie de vergunning van 
een fictief entrepot wenst te bekomen, 
de verplichting oplegt dat hij voor de 
rechten borg stelt; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 286 van het koninklijk besluit van 
18 juli 1977 houdende coordinatie van 
de algemene bepalingen inzake douane 
en accijnzen, bekrachtigd bij de wet 
van 6 juli 1978, de borgtocht zal wor
den gesteld ten genoege van de ont-
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vanger die voor het bedrag van de 
borgtocht verantwoordelijk is; 

Overwegende dat artikel 9, eerste 
lid, van het koninklijk besluit van 29 
januari 1979 betreffende de douane
entrepots en de tijdelijke opslag be
paalt dat de douaneontvanger of de 
ontvanger van accijnzen een reke
ning houdt die voor iedere inslag van 
goederen in het entrepot, de gege
vens bevat voor de vereffening van de 
rechten en eventueel voor de heffing 
van het magazijnrecht en dat artikel 
10 bepaalt dat de hoeveelheden die 
door de ambtenaren op de documen
ten betreffende de inslag zijn vermeld, 
in de rekening worden opgenomen; 

Dat, krachtens artikel 4 van het
zelfde koninklijk besluit, invoer ofver
zending naar een entrepot geschiedt 
met het document voorgeschreven door 
de minister van Financien, te weten 
een verzendingsbewijs Benelux 12 en 
12bis, als bepaald in het enige arti
kel § 1 van het ministerieel besluit 
va~ 11 Januari 1980 betreffende de 
aangifte van goederen bestemd voor 
een douane-entrepot; 

Dat tot slot, luidens artikel 69, § 2, 
van voormeld koninklijk besluit van 18 
juli 1977, in de versie ~ie i?- casu van 
toepassing was, de zmvermg der do
cumenten voor goederen, op entre
pot aangegeven, geschiedt bij verkla
ring in dorso, gesteld door de 
ambtenaren ter opgegeven plaats, dat 
de daarin vermelde goederen aldaar in 
entrepot zijn opgenomen, en van de 
borgstelling, in het geval van opslag in 
fictief entrepot; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, dat de borgtocht van 
de entrepositaris ontoereikend was en, 
anderzijds, dat de ontvanger de 
verzendingsbewijzen Benelux 12 heeft 
aangeschreven; 

Overwegende dat het arrest, door
dat het aanneemt dat het douane
stelsel inzake fictieve entrepots toe
passelijk is en dat verweerster geen 
douanerechten is verschuldigd, niet
tegenstaande de ontoereikende borg-

tocht van de entrepositaris, alle in het 
middel aangewezen bepalingen 
schendt; 

Dat het middel is gegrond; 

II. Over de valsheidsvordering bij 
tussengeschil (A.R. nr. C.95.0014.F) : 

Overwegende dat door aanneming 
van het tweede middel in de voorzie
ning van de Belgische Staat, dat g~en 
betrekking heeft op de samenstellmg 
van het rechtscollege van het Hof van 
Beroep te Brussel waartegen de in het 
eerste middel in die voorziening geuite 
bezwaren zijn gericht, de valsheid
vordering bij tussengeschil, die ai
leen dat eerste middel beoogt, we
gens gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, voegt de samen
hangende, onder de nummers 
C.94.0377.F en C.95.0014.F op deal
gemene rol ingeschreven zaken; 

I. Recht doende in de zaak nr. 
C.94.0377.F : 

vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te Luik; 

II. Recht doende in de zaak nr. 
C.95.0014.F : 

Wijst de valsheidsvordering bij 
tussengeschil af; veroordeelt verzoek
ster in de kosten. 

10 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Gerard. 



Nr. 487 HOF VAN CASSATIE 995 

Nr. 487 

1 e KAMER - 10 november 1995 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZA· 
KEN ZAKEN- TE VOEGEN STUKKEN -MID
DEL AFGELEID UIT MIS KENNING VAN DE BE
WIJSKRACHT VAN EEN AKTE -AFSCHRIFT BIJ 
RET VERZOEKSCHRIFT- WAARMERKING
ONTVANKELIJKHEID- VEREISTE. 

Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, is 
het cassatiemiddel waarbij miskenning 
van de bewijskracht van overschrijvin
gen wordt aangevoerd, wanneer van die 
overschrijvingen bij het cassatie
verzoekschrift enkel door de eiser zelf ge
waarmerkte fotokopieen zijn gevoegd (1). 
(Art. 1100 Ger.W:) 

(HIDA E.A. T. MUAISA E.A.) 

(A.R. nr. C.94.0477.F) 

10 november 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Verheyden- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 488 

1• KAMER- 10 november 1995 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1-
TUCHTZAKEN- ONAFHANKELIJKHEID EN ON
PARTIJDIGHEID- TUCHTRAAD VAN BEROEP 
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN. 

zo ADVOCAAT- TUCHTOVERHEID- TUCHT
RAAD VAN BEROEP- SAMENSTELLING- ON
AFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID. 

1 o en 2° Uit de omstandigheid alleen dat de 
tuchtraad van beroep van de Orde van 
Advocaten is samengesteld uit vier ad
vocaten en een enkele magistraat, Vf!lt niet 

Noot arrest nr. 487: 
(1) Zie Cass., 28 sept. 1989, A.R. nr. 8473 

(A.C., 1989-90, nr. 64). 

af te leiden dat dat rechtscollege niet on
afhankelijk en onpartijdig is, in de zin 
van artikel 6.1 E. V.R.M. (1) 

(N ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK) 

(A.R. nr. D.95.0003.F) 

10 november 1995 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 489 

39 KAMER - 13 november 1995 

1° ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDS
PERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - VERJA
RING- BLIJVENDE INVALIDITEIT- VERGOE
DINGEN- RECHTSVORDERING TOT BETALING 
- STUITING- OORZAAK VAN STUITING- ER
KENNING VAN RET RECHT VAN HEM TEGEN 
WIE DE VERJARING LOOPT- MINISTER- AD
MINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST. 

2° ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLEGING 
- VERJARING- OVERHEIDSPERSONEEL, BIJ
ZONDERE REGELS- BLIJVENDE INVALIDI
TEIT- VERGOEDINGEN- RECHTSVORDERING 
TOT BETALING- STUITING- OORZAAK VAN 
STUITING- ERKENNING VAN RET RECHT VAN 
HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT- MI
NISTER- ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDS
DIENST. 

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING- OORZAAK VAN STUITING- ER
KENNING VAN RET RECHT VAN HEM TEGEN 
WIE DE VERJARING LOOPT - BEG RIP - AR
BEIDSONGEV AL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJ
ZONDERE REGELS- BLIJVENDE INVALIDI
TEIT- VERGOEDINGEN- RECHTSVORDERING 
TOT BETALING- MINISTER- ADMINISTRA
TIEVE GEZONDHEIDSDIENST. 

Noot arrest nr. 488: 
(1) Cass., 15 dec. 1994, A.R. nr. D.94.0016.F 

(A.C., 1994, nr. 560). 
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1 o, 2° en 3° Het medisch onderzoek van de 
getroffene van een arbeidsongeval in de 
overheidssector dat door de Administra
tieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder 
voorbehoud, is verricht, maakt geen er
kenning, door de minister, uit van het 
recht van de getroffene op de in geval van 
blijvende invaliditeit wettelijk verschul
digde vergoedingen en stuit, derhalve, niet 
de verjaring van de vordering tot beta
ling van die vergoedingen (1). [Art. 20 wet 
van 3 juli 1967; art. 70 Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971; art. 
2248 B.W.; artt. 8 en 9 (2) K.B. van 24 
jan. 1969.] 

(GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS 
"A.S.G. ALGEMEEN SYNDIKAAT" T. LAROCK E.A.; 
BELGISCHE STAAT- MIN. V. SOCIALE INTEGRA
TIE, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU T. GE
MEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS "A.S.G. 

ALGEMEEN SYNDICAAT" T.A.V. LAROCK E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0085.F) 

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

Overwegende dat de onder num
mers S.94.0085.F en S.95.0009.F op de 
algemene rol ingeschreven voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt; dat zij dienen te worden samen
gevoegd; 

I. Op de voorziening van de gemeen
schappelijke verzekeringskas ASG Al
gemeen Syndikaat: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2242, 2248 van het Burgerlijk Wet
hoek, 20 van de wet van 3 juli 1967 betref-

(1) I.v.m. de vaststellingen van de feiten
rechter op grand waarvan hij kan afieiden dat de 
schuldenaar het principe erkent dat de getrof
fene, overeenkomstig de arbeidsongevallen
wetgeving, recht heeft op vergoeding van de 
schade die de getroffene beweert te hebben op
gelopen: zie Cass., 23 nov. 1961 (Bull. en Pas., 
1962, I, 363); 28 maart 1963 (ibid., 1963, I, 822); 
10 nov. 1066 (A.C., 1967, 346). 

(2) Zie oak K.B. van 12 juni 1970 betreffende 
de schadevergoeding van de personeelsleden der 
instellingen van openbaar nut, voor arbeidson
gevallen en voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk, art. 4. 

fende de schadevergoeding, voor arbeids
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, gewijzigd bij artikel 9 
van de wet van 13 juli 1973, 8, 9 van het 
koninklijk besluit van 24 januari 1969, ter 
uitvoering van artikel 1 van de wet van 3 
juli 1967 en 70 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april1971, gewijzigd bij arti
kel109 van de wet van 1 augustus 1985, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat : - verweerster op 3 maart 
1981 door een arbeidsongeval is getrof
fen, toen zij in dienst was bij de R.V.A.;
de partijen akkoord gaan met de toepas
sing van de wet van 3 juli 1967 betref
fende de schadevergoeding voor arbeids
ongevallen in de overheidssector, alsmede 
van het koninklijk besluit van 24 januari 
1969 betreffende de schadevergoeding ten 
gunste van de personeelsleden der rijks
besturen en der andere rijksdiensten; -
wat betreft de verjaring van de vorderin
gen tot betaling van de arbeidsongeschikt
heidsvergoedingen, de wet van 3 juli 1967 
uitdrukkelijk verwijst naar de artikelen 69 
en 70 van de wet van 10 april1971 betref
fende de arbeidsongevallen in de prive
sector; - krachtens de wet van 10 april 
1971, de verjaringstermijn begint te lo
pen vanaf de dag van het arbeidsongeval, 
beslist dat de vordering tot betaling van de 
vergoedingen voor een blijvende arbeids
ongeschiktheid, die verweerster overeen
komstig artikel19 van de wet van 3 juli 
1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen in de overheidssector, te
gen de R.V.A. heeft ingesteld bij dagvaar
ding van 28 januari 1985, niet verjaard is, 
op grand dat "de bepalingen van de wet van 
1971 inzake stuiting van de verjaring ook 
de openbare orde raken en vaak van het ge
mene recht afwijken; krachtens artikel 
2248 van het Burgerlijk Wetboek, de er
kenning van het recht van hem tegen wie 
de veijaring loopt, door de schuldenaar of 
de bezitter gedaan, de ve:rjaring stuit; de er
kenning van het recht van de getroffene 
van een arbeidsongeval op wettig verschul
digde vergoedingen in geval van blijvende 
arbeidsongeschiktheid en derhalve stui
ting van de verjaring van de vordering tot 
betaling van die vergoedingen hieruit kan 
worden afgeleid dat de werkgever of zijn 
verzekeraar de getroffene van het onge
val zonder voorbehoud door een medische 
commissie, heeft doen onderzoeken; ech
ter, te dezen, een der medische onderzoe
ken bij de Administratieve Gezondheids
dienst, met name, op 28 februari 1984 
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plaats vond, waardoor de verjaring is ge
stuit en er tevor(:)n en daarna nog talrijke 
andere raadplegingen, eveneens zonder 
voorbehoud, hebben plaatsgehad", 

terwijl artikel 20 van de wet van 3 juli 
1967 betreffende de arbeidsongevallen in de 
overheidssector bepaalt dat inzake verja
ring van de vorderingen tot betaling van de 
vergoedingen, de bepalingen van de wet 
van 10 april 1971 betreffende de arbeids
ongevallen in de privesector van toepas
sing zijn; artikel 70 van de wet van 10 april 
1971 bepaalt dat de verjaring op de ge
wone wijze kan worden geschorst of ge
stuit, dat wil zeggen in de gevallen waarin 
het Burgerlijk Wetboek voorziet; krach
tens artikel 2248 van het Burgerlijk Wet
hoek, de erkenning van het recht van hem 
tegen wie de verjaring loopt, door de schul
denaar gedaan, de verjaring stuit; inzake 
arbeidsongevallen in de overheidssector, ar
tikel 8 van het koninklijk besluit van 24 ja
nuari 1969 bepaalt dat de Administra
tieve Gezondheidsdienst het percentage 
bepaalt van de blijvende invaliditeit die het 
gevolg is van het door het ongeval veroor
zaakte fysiologisch letsel; krachtens arti
kel 9 van het koninklijk besluit van 24 ja
nuari 1969, de beslissing van de · 
Administratieve Gezondheidsdienst be
kend wordt gemaakt aan de minister, die 
nagaat of de toekenningsvoorwaarden van 
de vergoedingen vervuld zijn, de bestand
delen van de schade onderzoekt en aan de 
getroffene of aan diens rechthebberiden de 
betaling van een rente voorstelt; uit de ar
tikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit 
van 24 januari 1969 blijkt dat, enerzijds, 
het medisch onderzoek van de getroffene 
door de Administratieve Gezondheids
dienst voor de bevoegde minister een wet
telijke verplichting is en dat, anderzijds, die 
verplichting moet worden nagekomen voor
dat de minister onderzoekt of de 
toekenningsvoorwaarden van de vergoe
dingen vervuld zijn; de minister, wanneer 
hij door de Administratieve Gezondheids
dienst een medisch onderzoek, zonder voor
behoud, doet uitvoeren, hij dus een wette
lijke verplichting nakomt waaraan hij moet 
voldoen voordat hij zich uitspreekt over het 
recht van de getroffene op vergoedingen; 
het enkele medisch onderzoek van de ge
troffene door de Administratieve 
Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbe
houd, dus geen erkenning, door de minis
ter, uitmaakt van het recht van de getrof
fene op vergoedingen; daaruit volgt dat het 
arrest, door te beslissen dat de door ver
weerster tegen de R.V:A. ingestelde vorde
ring tot betaling van de vergoedingen niet 

was verjaard, op grond dat de door de Ad
ministratieve Gezondheidsdienst verrichte 
medische onderzoeken stuiting oplever
den van de verjaring van de door ver
weerster ingestelde vordering tot beta
ling van vergoedingen, alle in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt : · 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster op 3 maart 1981 
door een arbeidsongeval is getroffen, 
toen zij bij de eerste verweerder in 
dienst was; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 20 van de wet van 3 juli 1967 be
treffende de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor be
roepsziekten in de overheidssector, de 
verjaring van de vorderingen tot be
taling van de vergoedingen wordt ge
stuit op dezelfde wijze en op dezelfde 
gronden als bepaald door de wetge
ving op de arbeidsongevallen; 

Dat artikel 70 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 be
paalt dat de verjaringen op de gewone 
wijzen worden gestuit; 

Dat, luidens artikel 2248 van het 
Burgerlijk Wetboek, de erkenning van 
het recht van hem tegen wie de 
verjaring loopt, door de schuldenaar of 
de bezitter gedaan, de verjaring 
stuit; 

Overwegende dat artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 24 januari 1969 
betreffende de schadevergoeding, ten 
gunste van personeelsleden der rijks
besturen en der andere rijksdien
sten, van sommige leden van het per
soneel der gesubsidieerde onder
wijsinrichtingen en der gesubsidieerde 
psycho-medisch-sociale centra en dien
sten voor studie- en beroepsoriente
ring, voor arbeidsongevallen en onge
vallen op de weg naar en van het 
werk, bepaalt dat het percentage van 
de blijvende invaliditeit die het ge
volg is van het door het ongeval ver
oorzaakte fysiologisch letsel ambts
halve door de Administratieve 
Gezondheidsdienst wordt vastgesteld; 

Dat, krachtens artikel 9 van het
zelfde koninklijk besluit, de minister 
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nagaat of de toekenninsgvoorwaar
den van de vergoedingen vervuld zijn, 
nadat de Administratieve Gezond
heidsdienst hem zijn beslissing over de 
vaststelling van het invaliditeits
percentage bekend heeft gemaakt; 

Overwegende dat het arrest, dat oor
deelt dat "te dezen, een der medische 
onderzoeken bij de Administratieve 
Gezondheidsdienst, met name op 28 
februari 1984 plaats vond, waardoor 
de ve:rjaring is gestuit en er tevoren en 
daarna nog talrijke andere raadple
gingen, eveneens zonder voorbehoud, 
hebben plaatsgehad" en dat die me
dische onderzoeken de erkenning kun
nen uitmaken van het recht van ver
weerster en derhalve de ve:rjaring van 
haar vordering tot betaling van de ver
goeding hebben gestuit, de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalin
gen schendt; 

Dat het middel is gegrond; 

II. Op de voorziening van de Bel
gische Staat, vertegenwoordigd door de 
minister van Sociale Integratie, Volks
gezondheid en Leefmilieu : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2248 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 2', 20 van de wet van 3 juli 1967 betref
fende de schadevergoeding voor arbeids
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, welk laatste artikel is 
gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 13 
juli 1973, 8, 98 van het koninklijk besluit 
van 24 januari 1969 betreffende de scha
devergoeding, ten gunste van de perso
neelsleden, der rijksbesturen en der an
dere rijksdiensten, van sommige leden van 
het personeel der gesubsidieerde onder
wijsinrichtingen en der gesubsidieerde 
psycho-medisch-sociale centra, en dien
sten voor studie- en beroepsorientering voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk, 1, 2, 2', 3, 4 van 
het koninklijk besluit van 12 juni 1970 be
treffende de schadevergoeding, ten gun
ste van de personeelsleden der instellin
gen van openbaar nut, voor arbeidsonge
vallen en voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk, dat op de personeelsle
den van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor-

ziening van toepassing is, krachtens arti
kel 1 van de wet van 16 maart 1954 be
treffende de controle op de bepaalde in
stellingen van openbaar nut, in samenhang 
met de artikelen 9 van de wet van 14 fe
bruari 1961 voor economische expansie, so
ciale vooruitgang en financieel herstel en 7 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, gewijzigd bij de wet van 
14 juli 1951, 69 en 70 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 

doordat het arrest voor recht zegt dat de 
vordering van Mevrouw Larock tot vergoe
ding van het arbeidsongeval waardoor zij 
op 3 maart 1981 werd getroffen, toen zij in 
dienst was bij de R.V.A., op het ogenblik 
van de dagvaarding op 28 januari 1985, 
niet was vmjaard, op grond dat : "( ... ) de be
palingen van de wet van 1971 inzake stui
ting van de ve:Ijaring ook de openbare orde 
raken en vaak van het gemene recht af
wijken; krachtens artikel 2248 van het Bur
gerlijk Wetboek, de erkenning van het recht 
van hem tegen wie de ve:Ijaring loopt, door 
de schuldenaar of de bezitter gedaan, de 
ve:Ijaring stuit; de erkenning van het recht 
van de getroffene van een arbeidsongeval 
op wettig verschuldigde vergoedingen in ge
val van blijvende arbeidsongeschiktheid en, 
derhalve stuiting van de verjaring van de 
vordering betaling van die vergoedingen 
hieruit kan worden afgeleid dat de werk
gever of zijn verzekeraar de getroffene van 
het ongeval door zonder voorbehoud een 
medische commissie, heeft doen onderzoe
ken ( ... ); echter, te dezen, een der medi
sche onderzoeken bij de Administratieve 
Gezondheidsdienst, met name, op 28 fe
bruari 1984 plaatsvond waardoor de ver
jaring is gestuit en er tevoren en daarna 
talrijke andere raadplegingen, eveneens 
zonder voorbehoud, plaats hebben gehad", 

terwijl, luidens artikel1, 2', de bij de wet 
van 3 juli 1967 vastgestelde regeling door 
de Koning toepasselijk wordt verklaard, on
der de voorwaarden en binnen de perken 
die hij toepasselijk verklaart, op de leden 
van het personeel die behoren tot de in
stellingen van openbaar nut; het konink
lijk besluit van 12 juni 1970, dat ter uit
voering van voormelde bepaling is 
genomen, zoals uit artikel1 van die bepa
ling blijkt, van toepassing is op de leden 
van het personeel van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, zulks krachtens arti
kel 2, 2' ervan, in samenhang met de in het 
middel aangewezen bepalingen van de 
besluitwet van 28 december 1944 en van de 
wet van 16 maart 1954 en 14 februari 
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1961; krachtens artikel3 van voormeld ko
ninklijk besluit, het koninklijk besluit van 
24 januari 1969 eveneens op die leden van 
toepassing is; krachtens artikel 20 van de 
wet van 3 juli 1967, de vorderingen tot be
taling van vergoedingen verjaren na ver
loop van de termijnen bepaald door de wet
geving op de arbeidsongevallen of door de 
wetgeving op de beroepsziekten in de prive
sector, dat wil zeggen, luidens artikel 69 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, namelijk door verloop van drie jaar; 
krachtens hetzelfde artikel 20, de verja
ring gestuit wordt op dezelfde wijze en op 
dezelfde grond als bepaald door artikel 70 
van de wet van 10 april1971, te weten "op 
de gewone wijze", dat wil zeggen in de ge
vallen waarin het Burgerlijk Wetboek voor
ziet; hoewel, krachtens artikel 2248 van het 
Burgerlijk Wetboek, de erkenning van het 
recht van hem tegen wie de verjaring loopt, 
door de schuldenaar gedaan, de verjaring 
stuit, de handeling waaraan de stuitende 
kracht wordt toegekend, moet zijn ver
richt door degene die het met verjaring be
dreigde recht vermag te erkennen en een 
vrijwillige handeling moet zijn waaruit de 
erkenning met zekerheid kan worden af
geleid; de medische dienst - die zoals in 
casu de Administratieve Gezondheids
dienst kan zijn -, die is aangeduid op 
grond van artikel 4 van het koninklijk be
sluit van 12 juni 1970, krachtens artikel 8 
van het koninklijk besluit van 24 januari 
1969, aileen een geneeskundige bevoegd
heid heeft, namelijk het bepalen van het 
percentage van de blijvende invaliditeit die 
het gevolg is van het door het ongeval ver
oorzaakte fysiologisch letsel; overeenkom
stig hetzelfde artikel 4 van het konink
lijk besluit van 12 juni 1970 daarentegen 
het beheersorgaan van de instelling van 
openbaar nut, nadat de medische dienst 
hem zijn met redenen omklede beslissing 
over het bepalen van percentage van in
validiteit bekend heeft gemaakt, de be
voegdheden moet uitoefenen welke arti
kel 9 van het koninklijk besluit van 24 
januari 1969 aan de minister verleent, te 
weten nagaan of de toekennings
voorwaarden van de vergoedingen ver
vuld zijn, de bestanddelen van de overko
men schade onderzoeken en aan de 
getroffene of aan diens rechthebbenden de 
betaling van een rente voorstellen; daar
uit valt afte leiden dat het enkele feit dat 
de Administratieve Gezondheidsdienst de 
getroffene, zelfs zonder voorbehoud, voor 
een medisch onderzoek ontvangt, niet als 
een verjaringsstuitende handeling kan wor
den beschouwd, nu de Administratieve 

Gezondheidsdienst, enerzijds, niet be
voegd is om het recht van de getroffene op 
arbeidsinvaliditeitsvergoedingen te erken
nen en, anderzijds, aileen zijn wettelijke op
dracht uitvoert wanneer hij de getroffene 
onderzoekt, zodat hij geen vrijwillige han
deling verricht; het arrest, dat beslist dat 
de verjaring van de door de getroffene te
gen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning ingestelde vordering tot betaling van 
vergoedingen is gestuit door het medisch 
onderzoek bij de Administratieve 
Gezondheidsdienst op 28 februari 1984 en 
er tevoren en daarna nog talrijke andere 
raadplegingen, zonder voorbehoud, plaats 
hebben gehad, derhalve, alle in het mid
del aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt : 

Overwegende dat uit de vergelij
king van de in het middel aangewe
zen bepalingen en het antwoord op de 
voorziening van de gemeenschappe
lijke verzekeringskas ASG Algemeen 
Syndikaat volgt, dat het medisch on
derzoek van de getroffene van een ar
beidsongeval in de overheidssector dat 
door de Administratieve Gezondheids
dienst, zelfs zonder voorbehoud, is ver
richt, geen erkenning, door de minis
ter of door het beheersorgaan van de 
instelling van openbaar nut, uitmaakt 
van het recht van de getroffene op de 
wettig verschuldigde vergoedingen in 
geval van blijvende invaliditeit en, der
halve, de verjaring van de vordering 
tot betaling van die vergoedingen niet 
stuit; 

Overwegende dat het arrest, dat an
ders beslist, de in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de onder de 
nummers S.94.0085.F en S.95.0009.F 
op de algemene rol ingeschreven za
ken samen; vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; gelet op ar
tikel 16 van de wet van 3 juli 1967, 
veroordeelt de Rijksdienst voor Ar-
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beidsvoorziening in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

13 november 1995 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Ne
lissen Grade en Draps. 

· Nr. 490 

3• KAMER - 13 november 1995 

1 o ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- ONDERBRE
KING. 

2° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- ONDERBRE
KING - BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER- TOETSING VAN HET HOF VAN CAS
SATIE. 

3° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN - AR
BEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN HET 
WERK- BEG RIP- NORMAAL TRAJECT- ON
DERBREKING - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER- TOETSING VAN HET HOF 
VAN CASSATIE. 

4° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- ONDERBRE
KING- DUUR- BELANGRIJKHEID - WEINIG 
BELANGRIJKE DUUR- BEGRIP. 

1 o Het traject dat de werknemer moet af
leggen om zich van zijn verblijfplaats te 
begeven naar de plaats waar hij werkt en 
omgekeerd, kan worden beschouwd als 
normaal, in de zin van art. 8, § 1, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet, wanneer de on
derbreking, waarvan de duur niet be
langrijk is, door een wettige reden is ver
antwoord; het traject is echter niet Zanger 
normaal, wanneer de onderbreking be
langrijk en niet door overmacht is ver-

antwoord (1). (Art. 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

2° en 3° Het Hofvmi Cassatie is bevoegd 
om na te gaan of de feitenrechter uit de 

(1) (2) en (3) Het Hofheeft in zijn arrest van 
17 jan. 1994 (Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 
S.93.0059.F, AC., 1994, nr. 24, met concl. O.M. in 
Bull. en Pas., 1994, I, nr. 24) beslist dat de be
slissing van de rechter dat de onderbreking van 
het traject weinig belangrijk is, naar recht is ver
antwoord, als hij vaststelt dat de onderbreking 
van het traject 90 tot 95 minuten heeft geduurd, 
dat het cafe waar de werknemer is geweest zich 
op 600 meter bevindt van de parkeerplaats van 
het bedrijf, dat het ongeval zich een kilometer 
verder heeft voorgedaan, dat dit cafe het lokaal 
was van de voetbalclub van het bedrijf en dat de 
werknemer, speler bij die club, daarheen was ge
gaan om er in gezelschap van zijn ploegmaten een 
paar glazen fruitsap te drinken, na een match 
waaraan hij wegens zijn werkuren op de dag van 
de feiten, nl. een zaterdag, niet had kunnen deel
nemen. 

Misschien werd het Hoftoen bei'nvloed door de 
bijzondere omstandigheden van de zaak als vast
gesteld in het bestreden arrest? 

Dat arrest werd echter op misnoegen onthaald 
in de rechtsleer, die oordeelde dat de redene
ring van het Hof niet meer in overeenstemming 
was met zijn vroegere rechtspraak. (Opmerkin
gen M. Bolland bij Cass., 17 jan. 1994, J.L.M.B., 
1994, blz. 621.) 

Hoewel die reactie van de rechtsleer persoon
lijke overwegingen bevatte, leunde zij op som
mige punten aan bij de rede van het O.M., in zijn 
gedeeltelijk andersluidende conclusie bij 's Hofs 
arrest van 17 jan. 1994. Het O.M. had inzonder
heid de volgende punten aangemerkt : 

1) de begrippen "duur van de onderbreking van 
het traject" en "reden van de onderbreking van 
het traject" zijn onderscheiden begrippen; 

2) de belangrijkheid van de duur van de on
derbreking kan zeker niet absoluut worden be
oordeeld, maar toch dient elke verwarring te wor
den vermeden; 

3) de eerste stap van de bodemrechter bestaat 
erin de mathematische duur van de onderbre
king van het traject na te gaan, te onderzoeken 
wat eventueel de duur van de onderbreking recht
streeks heeft bei:nvloed en het geheel te evalue
ren; bij die evaluatie kan de rechter eveneens re
kening houden met de tijd - vooral als die 
aanzienlijk is - die de werknemer normaal no
dig heeft om het traject af te leggen als er geen 
onderbeking van dat traject is; de tweede stap be
staat niet in het nagaan van het waarom van de 
duur van de onderbreking van het traject, maar 
welvan het waarom van de onderbreking als dus
danig van het traject en het beoordelen van het 
antwoord op die vraag : wordt de weinig belang
rijke onderbreking verantwoord door een wet
tige reden en is de belangrijke onderbreking door 
overmacht verantwoord; gaat het om een reden 
die de gezondheid aanbelangt, is het een reden 
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door hem vastgestelde feiten wettig heeft 
kunnen afleiden dat de werknemer een 
normaal traject had afgelegd (2). 

van familiale aard, een noodwendigheid van het 
dagelijkse Ieven, gaat het om vermaak, enz.? 
(Cone!. O.M. bij Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 
S.93.0059.F, in Bull. en Pas., 1994, I, biz. 55 en 
56.) 

In de zaak die tot het geannoteerde arrest heeft 
geleid, wordt in het tweede onderdeel van het 
enig middel aan het Hof de vraag gesteld of de 
rechter zijn beslissing, dat de duur van de on
derbreking van het traject weinig belangrijk is, 
naar recht verantwoordt wanneer hij vaststelt dat 
de duur van de onderbreking van het traject vier 
uur bedroeg en oordeelt dat rekening moet wor
den gehouden met de lengte van het afte leg
gen traject en met het feit dat de werknemer 
noodzakelijk een garagehouder moest opzoe
ken, die een werk heeft uitgevoerd rekening hou
dend met zijn eigen planning. 

De vaststelling van het bestreden arrest van 
het Arbeidshof te Bergen, dat de duur van de on
derbreking van het traject vier uur bedroeg en de 
overweging dat rekening dient te worden gehou
den met de lengte van het afte leggen traject, wa
ren ongetwijfeld ingegeven door de bezorgdheid 
van de rechter om de mathematische duur van de 
onderbreking van het traject na te gaan en om te 
onderzoeken wat eventueel de duur van die on
derbreking rechtstreeks had kunnen bei:nvloe
den. 

Maar, enerzijds, waren die beoordelings
elementen, zoals zij werden voorgesteld, al te 
schraal om te pogen de beslissing, dat de duur 
van de onderbreking van het traject weinig be
langrijk was, naar recht te verantwoorden en, an
derzijds, was de derde reden, die in de redene
ring van het bestreden arrest beslissend is en niet 
van de beide andere kan worden gescheiden, te 
weten dat ook rekening diende te worden gehou
den met het feit dat de werknemer noodzake
lijk een garagehouder moest opzoeken die een 
werk had uitgevoerd rekening houdend met zijn 
eigen planning, duidelijk betwistbaar, althans in 
zoverre daarin de nadruk werd gelegd op de nood
zaak voor de werknemer een garagehouder op te 
zoeken. 

Vormde dat laatste aspect van de reden van het 
bestreden arrest immers een wettelijke verant
woording voor de beslissing dat de duur van de 
onderbreking van het traject niet belangrijk was, 
of was het niet eerder geschikt om eventueel het 
wettig karakter te verantwoorden van de reden 
van de onderbreking waarvan de duur niet be
langrijk zou zijn geweest? De noodzaak dat een 
werknemer een garagehouder moet opzoeken voor 
een groot onderhoud van een motorrijtuig en het 
vervangen van een deur, leek heel weinig te rna
ken te hebben met de gegevens die de beoorde
ling van de belangrijkheid van de duur van de on
derbreking van het traject mogelijk maken. 

Dat was dus voor het Hofhet knelpunt in deze 
zaak. De oplossing ervan stelde het Hofvoor de 
keuze : ofwel bleef het in de lijn van het arrest 
van 17 januari 1994, ofwel week het daarvan af. 

4° De beslissing van de rechter dat de on
derbreking van het traject weinig belang
rijk is, is niet naar recht verantwoord, als 
hij vaststelt dat de onderbreldng van het 

Als het in de lijn bleeft van het arrest van 17 ja
nuari 1994, was het zeer aannemelijk dat het het 
cassatieberoep verwierp, zoals trouwens in de rile
marie van het antwoord, die precies op dat ar
rest steunt, werd gevraagd. Als het Hof daaren
tegen wilde afwijken van dat arrest van 17 
januari 1994 om terug een duidelijker onder
scheid te maken tussen de begrippen duur van de 
onderbreking van het traject en reden van de on
derbreking van het traject, diende het het be
streden arrest te vernietigen. Het Hofheeft voor 
die laatste oplossing gekozen en heeft aldus geoor
deeld dat het verkieslijker was een duidelijk on
derscheid te maken tussen de begrippen "duur 
van de onderbreking van het traject" en "reden 
van de onderbreking van het traject". Het ar
rest van 17 januari 1994 zou dus een buiten
beentje kunnen blijven. 

Is de tradionele oplossing van het Hof, die men 
dus in het geannoteerde arrest terugvindt, lo
gisch ofkunnen de zoeven aangegeven aarzelin
gen integendeel de vraag doen rijzen ofhet niet 
wenselijk zou zijn in de toekomst een diepgaande 
ommekeer van de rechtspraak te bewerkstelli
gen en te oordelen dat, bij onderbreking, het tra
ject dat de werknemer moet afleggen om zich van 
zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar 
hij werkt en omgekeerd, zijn normaal karakter 
niet verliest wanneer de onderbreking door een 
wettige rederi is verantwoord, zonder dat onder
scheid dient te worden gemaakt naargelang die 
onderbreking al dan niet belangrijk is? 

Persoonlijk durf ik niet te stellen dat de op
lossing volgens welke, bij onderbreking, het tra
ject dat de werknemer moet afleggen om zich van 
zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar 
hij werkt en omgekeerd, zijn normaal karakter 
niet verliest, wanneer de onderbreking door een 
wettige reden is verantwoord zonder dat onder
scheid dient te worden gemaakt naargelang die 
onderbreking al dan niet belangrijk is, juri
disch meer verdedigbaar zou zijn. Het valt on
middellijk op dat de wetgever de precisering, die 
bij de wet van 12 juli 1990 is ingevoegd in art. 8, 
§ 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, van de om
weg van het traject, niet heeft benut om de recht
spraak van het Hof over de onderbreking van het 
traject af te wijzen door de wet in dat opzicht te 
veranderen. Het is dus verre van zeker dat het 
begrip risico helemaal is uitgesloten van het tra
ject. Ik ben zelfs van het tegendeel overtuigd. Art. 
8, § 1, tweede lid, van de wet omschrijft immers 
niet aileen de weg naar en van het werk als het 
traject dat de werknemer aflegt om zich van zijn 
verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij 
werkt en omgekeerd, maar als het normale tra
ject dat de werknemer moet afleggen om zich van 
zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar 
h1j werkt en omgekeerd. De wet geeft geen om
schrijving van het normale traject dat de werk
nemer moet afleggen. Is een onderbroken tra
ject nog een normaal traject dat de werknemer 
moet afleggen? Naar mijn oordeel in beginsel niet. 
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traject vier uur heeft geduurd en dat hij 
oordeelt dat rekening dient te worden ge
houden met de lengte van het af te leg
gen traject alsmede met de noodzaak voor 
de werknemer om zich te wenden tot een 
garagehouder die een werk heeft uitge
voerd zoals het binnen zijn eigen plan
ning paste (3). (Art. 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

(ZURICH N.V. T. PINOT, BARBIER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.94.0107.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1994 gewezen 
door het Arbeidshof te Bergen, waar
naar de zaak werd verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
9 november 1992 (4); 

Er dient dus te worden vastgelegd vanafwelk pre
cies ogenblik het traject niet meer het normaal tra
ject is dat de werknemer moet afleggen. Hoe kan 
onder die omstandigheden het begrip risico he
lemaal worden uitgesloten, zelfs als men het er
over eens is om geen nauw verband te leggen tus
sen het risico en de beroepsactiviteit? De 
wettelijke vergoeding van de ongevallen op de 
weg naar en van het werk moet een minimale ra
tionele grondslag behouden. Bijgevolg dient te 
worden aangenomen dat, ook als men vanzelf
sprekend het risico, of meer bepaald de beoor
deling van de verergering van het risico, wei
gert op te nemen in de reeks omsta:i:tdigheden die 
nauw verbonden zijn met de arbeidsovereen
komst, het traject dat de werknemer moet 
afieggen, precies normaal moet blijven in de tijd 
en in de ruimte, in die zin dat het, in de tijd en 
in de ruimte, het traject moet blijven dat het ge
volg is van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst en dat het niet mag verworden tot een tra
ject dat aileen nog in schijn met de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst te maken heeft. lk kan 
bijgevolg bezwaarlijk aannemen dat het op zich 
zonder belang zou zijn dat een werknemer, al was 
het om een wettige reden - eten en rusten bij
voorbeeld- 's avonds laat met de fiets op een be
sneeuwde weg rijdt, terwijl zijn werkdag in de 
vroege middag bij droog weer is geeindigd. 
Waarom zmi dat op zich een meer normaal tra
ject zijn dan het traject dat de werknemer zou 
hebben afgelegd als hij dezelfde dag in de vroege 
namiddag, bij het einde van zijn werkdag, een 
omweg van enkele kilometers zou hebben ge
maakt om zijn in het ziekenhuis opgenomen echt
genote te bezoeken? Ik kan in de wettekst geen 
verantwoording voor dat onderscheid vinden. 

J.F.L. 

(4) Niet gepubliceerd in AC. 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 8, § 1, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 en 149 
van de Grondwet, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
"Gilbert Barbier, met woonplaats te Grez
Doiceau, bij de nv. Transami Air Cargo te 
Zaventem werkte" en dat "hij van 8 tot 12 
uur en van 13 tot 17 uur werkte", "dat hij 
elke dag naar Zaventem reed en eerst zijn 
echtgenote te Brussel afzette", dat "hij op 
6 mei 1988 zijn echtgenote aan het sta
tion te Ottignies afzette en naar de ga
rage Citroen Traction 2000 te Waver reed 
waar hij omstreeks 8 uur 's morgens aan
kwam voor een groot onderhoud v·an zijn 
voertuig en het vervangen van een deur", 
dat "hij de garage kort na 12 uur verliet en 
naar Brussel reed" en dat '1rij tijdens die rit 
omkwam in een verkeersongeval", en ver
volgens beslist dat dat ongeval op de weg 
naar en van het werk is gebeurd in de zin 
van artikel 8, § 1, van de wet van 10 april 
1971, op grond "dat een ongeval pas een on
geval op de weg naar en van het werk is als 
het traject normaal is; (. .. ) dat diemian
gaande algemeen wordt aangenomen dat 
het traject normaal blijft als de niet be
langrijke onderbreking door een wettige re
den is verantwoord; (. .. ) dat ten deze de 
wettigheid van de oorzaak van de onder
breking is aangetoond en aangenomen door 
de partijen en dat alleen nog moet wor
den beoordeeld of de onderbreking van 4 
uur in dit geval al dan niet een belang
rijke onderbreking is, waarbij het belang 
van die onderbreking in concreto moet wor
den beoordeeld" en "dat ten deze, inzon
qerheid rekening houdend met de lengte 
van het af te leggen traject en de nood
zaak om zich te wenden tot een garage
houder die een werk heeft uitgevoerd zo
als dat binnen zijn eigen planning paste, 
kan worden aangenomen dat de onderbre
king niet belangrijk was en dat het tra
ject bijgevolg normaal is gebleven", 

terwijl, eerste onderdeel, zo de ver
weersters in hun conclusie voor de appel
rechters hebben aangevoerd "dat de heer 
Barbier, nu hij op 6 mei 1988 's morgens 
naar de garage reed, om een reden waar
van (eiseres) erkent dat zij wettig is, niet 
kon weten of zijn voertuig voor twee of voor 
vier uur buiten gebruik zou zijn" en" ... dat 
het feit dat de heer Barbier verplicht was 
zijn voertuig te doen herstellen, een ge
val van overmacht oftoch zeker een 'nood
wendigheid van het dagelijks leven' was en 
bijgevolg een wettige reden voor de onder
breking van de weg naar en van het werk 
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oplevert", eiseres, wat baar betreft, in con
clusie aileen erop beeft gewezen dat de ver
weerders erkennen "dater geen overmacbt 
is, maar aileen een wettige reden" en dat 
"die reden, in de onderstelling dat zij wet
tig is, geen onderbreking van bet traject ge
durende meer dan vijf uur kan verantwoor
den"; eiseres, door die opmerking, geen 
stelling nam nopens bet al dan niet wet
tig karakter van de door de verweerders 
aangevoerde reden om de onderbreking van 
bet traject te verantwoorden, maar be
toogde dat die reden hoe dan ook, dat wil 
zeggen wettig of niet, niet pertinent was; 
bet bestreden arrest, door te beslissen "dat 
ten deze de wettigbeid van de reden voor de 
onderbreking is aangetoond en aangeno
men door de partijen", aan de conclusie van 
eiseres een zin en een draagwijdte geeft die 
onverenigbaar zijn met baar bewoordin
gen en bijgevolg haar bewijskracbt mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, bet traject dat de werk
nemer moet afleggen om zich van zijn ver
blijfplaats te begeven naar de plaats waar 
bij werkt en omgekeerd, kan worden be
scbouwd als normaal in de zin van arti
kel 8, § 1, tweede lid van de wet van 10 
april 1971, wanneer de onderbreking, waar
van de duur niet belangrijk is, door een 
wettige reden verantwoord is; bet traject 
ecbter niet langer normaal is, wanneer de 
onderbreking belangrijk is en niet door 
overmacht wordt verantwoord; hoewel de 
bodemrecbter oordeelt of de duur van de 
onderbreking al dan niet belangrijk is, aan
gezien bet om een feitelijke kwestie gaat, 
bet staat aan bet Hof van Cassatie na te 
gaan of de bodemrecbter uit de feiten die 
bij vaststelt wettig kan afleiden dat de 
werknemer een normaal traject had afge
legd; bet arrest ten deze niet zonder mis
kenning van bet wettelijk begrip normaal 
traject, kon oordelen dat de onderbreking 
van bet traject gedurende vier uur niet be
langrijk was gelet op "de lengte van bet af 
te leggen traject' van de verblijfplaats van 
de beer Barbier te Grez-Doiceau tot de 
plaats waar hij werkt te Zaventem, en op 
bet feit dat hij noodzakelijk "een garage
bonder moest opzoeken die ( ... ) een werk 
heeft uitgevoerd rekening boudend met zijn 
eigen planning"; immers uit geen van die 
omstandigheden redelijkerwijze kan wor
den afgeleid dat de onderbreking gedu
rende vier uur van bet traject dat de beer 
Barbier moest afleggen om zich van zijn 
verblijfplaats te begeven naar de plaats 
waar bij werkt, niet belangrijk was (scben-

ding van de artikelen 8, § 1, van de wet van 
10 april 1971 en 149 van de Grondwet) : 

Wat betreft het tweede onderdeel: 

Overwegende dat het traject dat de 
werknemer moet afl.eggen om zich van 
zijn verblijfplaats te begeven naar de 
plaats waar hij werkt en omgekeerd, 
kan worden beschouwd als normaal in 
de zin van artikel 8, § 1, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, wanneer de onderbreking, 
waarvan de duur niet belangrijk is, 
door een wettige reden verantwoord is; 
dat het traject echter niet langer nor
maal is, wanneer de onderbreking be
langrijk is en niet door overmacht 
wordt verantwoord; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat Gilbert Barbier, met verblijf
plaats te Grez-Doiceau, te Zaventem 
werkte, dat hij van 8 tot 12 uur en van 
13 tot 17 uur werkte, dat hij op 6 mei 
1988 zijn echtgenote aan het station te 
Ottignies afzette en naar de garage Ci
troen Traction 2000 te Waver reed 
waar hij omstreeks 8 uur 's morgens 
aankwam voor een groot onderhoud 
van zijn voertuig en het vervangen van 
een deur, dat hij de garage kort na 12 
uur verliet en naar Brussel reed, dat 
hij tijdens die rit omkwam in een ver
keersongeval; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
door te oordelen dat de onderbreking 
van het traject gedurende vier uur niet 
belangrijk was geweest, rekening hou
dend met de '1engte van het af te leg
gen traject en de noodzaak om zich te 
wenden tot een garagehouder die een 
werk uitvoert zoals dat binnen zijn ei
gen planning past", niet wettig be
slist dat het traject normaal is geble
ven; 

Dat het onderdeel gegr6nd is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
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de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel 68 van de wet van 10 
april1971, veroordeelt eiseres in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Luik. 

D/1996/0 196/11 

13 november 1995 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Rappe, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Gerard en Bu.tzler. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 6 van JAARGANG 1995 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Fout van een contractpartij 
- Voorwaarden. 827 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Begrip. 894 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak- Allerlei- Oorzakelijk verband
Bewijslast. 886 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van 

.getroffene - Naaste familieleden- Schade 
door repercussie. 844 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Samenloop van aansprakelijkheid- Aanspra
kelijkheid uit en buiten overeenkomst- Con
tractuele wanprestatie - Veijaring van de 
burgerlijke rechtsvordering. 828 

Advocaat 
Strafzaken - Recht om de verdachte te ver
tegenwoordigen- Verdachte die niet wenst 
te verschijnen - Rechtspleging voor het on
derzoeksgerecht - Handhaving van de voor
lopige hechtenis. 945 

Advocaat 
Tuchtoverheid - Tuchtraad van beroep -
Samenstelling- Onafhankelijkheid en onpar
tijdigheid. 995 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onder
breking - Beoordeling door de feitenrechter 
- Toetsing van het Hof van Cassatie. 1000 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onder
breking- Duur- Belangrijkheid- Weinig 
belangrijke duur - Begrip. 1000 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en 
wedertewerkstelling - Arbeidsongeschikt
heid- Verergering na herzieningstermijn-
Fonds voor Arbeidsongevallen Recht op 
vergoeding- Voorwaarden. 862 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Ver
jaring- Blijvende invaliditeit- Vergoedin
gen- Rechtsvordering tot betaling- Stuiting 
- Oorzaak van stuiting- Erkenning van het 
recht van hem tegen wie de veijaring loopt
Minister - Administratieve gezondheids
dienst. 995 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Verjaring - Overheids
personeel, bijzondere regels- Blijvende inva
liditeit - Vergoedingen - Rechtsvordering 
tot betaling - Stuiting - Oorzaak van stui
ting - Erkenning van het recht van hem 
tegen wie de verjaring loopt - Minister -
Administratieve Gezondheidsdienst. 995 

Arbeidsongeval 
Begrip, bestaan, bewijs - Begrip. 887 Arbeidsovereenkomst 

Arbeidsongeval 
Begrip, bestaan bewijs - Bestaan - Plotse
linge gebeurtenis - Kreet. 887 

Arbeidsongeval 
Be grip, bestaan, bewijs - Bestaan - Plotse
linge gebeurtenis - Gewoon opstaan van een 
stoel. 887 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onder
breking. 1000 

Einde - Willekeurig ontslag - Arbeiders -
Begrip - Gedrag - Bewijs. 864 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Geldigheid - Ontslag 
gegeven door lasthebber buiten de perken van 
de lastgeving- Gevolg. 971 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Sl)litings
fonds - Indeplaatsstelling van het Fonds in 
de rechten van de werknemer- Voorrechten 
en hypotheken- Algemeen voorrecht- Voor
recht - Draagwijdte. 853 



Arbitrage 
Overeenkomst tot arbitrage - Bewijs. 922 

Arbitrage 
Aan arbitrage onderworpen geschil - Partij 
bij de overeenkomst tot arbitrage die de andere 
partij tot tussenkomst dagvaardt- Bevoegd
heid van de rechtbank. 986 

Arbitrage 
Aan arbitrage onderworpen geschil- Geschil 
door vordering tot vrijwaring gebracht voor de 
rechtbank waarbij de hoofdvordering aanhan
gig is - Samenhang - Rechtsmacht. 986 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag- Weigering de vraag te 
stellen - Beslissing vatbaar voor cassatie
beroep - Cassatiemiddel - Vraag gesteld 
door het Hofvan Cassatie- Gevolg. 939 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Tucht - Schending van het recht van verde
diging voor de provinciale raad van de Orde 
van Architecten- Raad van beroep- Bevoegd
heid. 837 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Tucht - Oproeping voor de provinciale raad 
van de Orde van Architecten- Vorm. 837 

B 
Benelux 

Verdragsbepalingen- Benelux-Overeenkomst 
- Benelux-Merkenwet - Omvang van de 
bescherming van een merk bedoeld bij de 
Benelux-Merkenwet- Begrip. 931 

Bescherming van de maatschappij 
Algemeen- Beoordeling van de geestestoestand 
- Strafrechter- Onbekwaamverklaring uit
gesproken door een burgerlijke rechter -
Autonomie van de strafrechter. 890 

Beslag 
Algemeen - Strafzaken - Opsporingsonder
zoek - Beslag en verzegeling van zaken -
Kart geding- Bevoegdheid van de rechter
Feitelijkheid. 955 

Beslag 
Algemeen- Beslagrechter- Bevoegdheid
Inkomstenbelastingen- Dwangbevel- Bevel 
tot betaling- Verzet - Beslissing over de 
geldigheid van de aanslag. 960 

Betichting van valsheid 
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding- Vals
heidsvordering als tussengeschil - Ontvan
kelijkheid- Voorwaarde. 992 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken- Aanleg- Waarde van 
de vordering - Compensatoire interesten. 

838 
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Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken- Bevoegdheid- Vonnisgerecht 
- Verscheidene zaken- Afzonderlijke zaken 
- Aanhangigmaking - Regelmatigheid -
Vonnis of arrest- Beslissing- Onbevoegd
heid voor een van de zaken - Grondslag -
Bestanddelen van de andere zaken- Wettig
heid. 870 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Alge
meen - Rechter in kart geding - Strafzaken 
- Opsporingsonderzoek - Beslag en verze
geling van zaken - Feitelijkheid. 955 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) 
- Beslagrechter - Inkomstenbelastingen -
Dwangbevel- Bevel tot betaling- Verzet
Beslissing over de geldigheid van de aanslag. 

960 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid - Hoofdvordering- Ge
dwongen tussenkomst - Aan arbitrage onder
worpen geschil. 986 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid- Rechtsmacht- Hoofd
vordering- Vordering in vrijwaring- Aan 
arbitrage onderworpen geschil - Samen
hang. 986 

Bewijs 
Burgerlijke zaken-Bewijslast- Beoordelings
vrijheid - Bewijslast - Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst - Oorzaak - Oorzake
lijk verband. 886 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
waarde - Ove1eenkomst tot arbitrage. 922 

Bewijs 
Strafzaken- Geschriften- Bewijskracht
Begrip. 875 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
kracht- Echtscheiding op grand van bepaalde 
feiten- Overspel- Vaststelling- Bewijs
middel - Draagwijdte. 905 

Bloedproef 
Verzoek om een tweede analyse - Analyse 
niet verricht binnen de reglementaire termijn 
- Gevolgen. 823 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij - Verzet tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling - AfWij
zing- V erplichte veroordeling tot schadever
goeding - Recht op een eerlijk proces. 939 
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Burgerlijke rechtsvordering 
Schade ten gevolge van een rnisdrijf- Onop
zettelijk toebrengen van slagen ofverwondin
gen - Zwangerschap van het slachtoffer -
Vroegtijdige bevalling en overlijden van het 
kind - Vordering tot schadevergoeding -
Ontvankelijkbeid. 975 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling- Rechtstreekse dag
vaarding- Ontvankelijkbeid - Voorwaarde. 

982 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algerneen -
Cassatieberoep - Laattijdigheid - Roeke
loze oftergende voorziening- Schadevergoe
ding. 906 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algerneen -
Strafzaken - Verwerping van het cassatie
beroep wegens niet-betekening - Materiele 
vergissing niet aan eiser te wijten- Vorde
ring van de procureur-generaal tot in trekking 
van het arrest - Intrekking van het arrest. 

943 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algerneen -
Burgerlijke zaken- Arbeidsongeval- Weg 
naar en van het werk - Begrip - Norrnaal 
traject - Onderbreking - Beoordeling door 
de feitenrechter - Toetsing van het Hof van 
Cassatie. 1000 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei -Wet
gevende verkiezingen - Betwisting over de 
geldigheid. 893 

Cassatie 
Arresten, vorrn - Rechtspleging, voeging -
Strafzaken - Verwerping van het cassatie
beroep wegens niet-betekening - Materiele 
vergissing niet aan eiser te wijten- Vorde
ring van de procureur-generaal tot in trekking 
van het arrest- Intrekking van het arrest
Uitspraak bij nieuwe beschikking van het 
Hof. 943 

Cassatie 
Vernietiging, ornvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Pri
rnaire tenlastelegging- Veroordeling- Sub
sidiaire tenlastelegging - Beslissing niet te 
rnoeten statueren - Cassatieberoep van de 
veroordeelde aileen - Vernietiging van de 
veroordeling- Vernietiging die zich uitstrekt 
tot de gehele beslissing. 839 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of rnoet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Geding voor 
de feitenrechter - Ontvankelijkbeid. 907 

Cassatieberoep 

.I .. , 

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of rnoet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Eiser -
Belgische Staat-Staatshervorrning- Gerneen
schap en gewest - Opvolging van de Staat -
Veroordeling van de Staat- Onwettigheid
Hoger beroep - Beslissing van de appel
rechter- Niet-ontvankelijkbeid- Cassatie
beroep van de Staat- Ontvankelijkbeid.907 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken- Vorrnen- Onsplitsbare 
zaken - Cassatieberoep niet tegen aile par
tijen gericht- Gevolg- Niet-ontvankelijkbeid. 

859 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken- Vorrnen- Onsplitsbare 
zaken - Cassatieberoep niet tegen aile par
tijen gericht- Gevolg- Niet-ontvankelijkbeid. 

859 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of rnoet worden ingesteld 
- Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Overlijden van de beklaagde, eiser in cas-
satie - Gevolg. 823 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of rnoet worden ingesteld 
- Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Cassatieberoep van de beklaagde - Over-
lijden van de beklaagde tijdens de procedure 
in cassatie - Gevolg. 892 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Vorrnen- Vorrn van het cassatie
beroep en verrneldingen - Voorwaardelijk 
cassatieberoep - Ontvankelijkbeid. 914 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Mstand - Burgerlijke rechts
vordering - Beroep in cassatie door de bur
gerlijke partij - Mstand door een advocaat
Vereisten. 915 

Cassatieberoep 
Aller lei- Vreerndeling- Vrijheidsbenerning 
- Adrninistratieve rnaatregel - Arrest van 
de karner van inbeschuldigingstelling- Hand
having van de hechtenis - Nieuwe adrnini
stratieve rnaatregel- Cassatieberoep doelloos. 

840 

Cassatiemiddelen 
Algerneen- Belang- Arbitragehof- Preju
diciele vraag- Weigering de vraag te stellen 
- Beslissing vatbaar voor cassatieberoep -
Prejudiciele vraag gesteld door het Hof van 
Cassatie - Gevolg. 939 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Algerneen - Werking 
van de wet in de tijd - Art. 1733 B.W. -
Onderdeel enkel hieruit afgeleid dat de appel
rechters hun oordeel steunen op een nieuwe 
versie van art. 1733 B.W. - Nieuwe versie 
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nog niet van kracht ten tijde van de feiten -
Beide versies inhoudelijk identiek- Ontvan
kelijkheid. 900 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden 
beslissing - Beslissing die berust op twee 
zelfstandige gronden - Niet bekritiseerde 
grond - Middel dat opkomt tegen de andere 
grond - Ontvankelijkheid. 885 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Begrip 
- Exceptie van niet-ontvankelijkheid- Gevolg. 

971 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken zaken - Te voegen stuk
ken - Middel afgeleid uit miskenning van de 
bewijskracht van een akte- Afschrift bij het 
verzoekschrift - W aarmerking - Ontvanke
lijkheid- Vereiste. 995 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Algemeen- Middel - Grand
slag- Veronderstelling- Ontvankelijkheid. 

981 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Strafvordering -
Jeugdbescherming- Maatregelen van hew a
ring, behoeding of opvoeding - Verschil
lende, als misdrijf omschreven feiten - Een 
enkele maatregel - Middel dat slechts op 
bepaalde feiten betrekking heeft- Maatregel 
naar recht verantwoord door een ander feit -
Ontvankelijkheid. 876 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Begrip. 892 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Allerlei - Grief- Antwoord op 
de conclusie - Niet passend antwoord -
Aangewezen wetsbepaling- Art. 149 Gw. -
Gevolg. 982 

D 

Deskundigenonderzoek 
Belastingzaken - Registratie (Recht van) -
Controleschatting - Recht van verdediging 
- Begrip. 851 

Donane en accijnzen 
Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek 
-Drager van goederen- Goederen- Docu
menten- Visitatie- Wettigheid. 910 

Douane en accijnzen 
Fictief entrepot - Opneming van goederen in 
de entrepotrekening - Ontoereikende borg
tocht - Nog verschuldigde douanerechten. 

992 

E 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheidingsprocedure- Echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten - Overspel -
Vaststelling - Bewijsmiddel - Echtschei
ding op grond van grove belediging - Gevolg. 

905 

Europese Unie 
Predjudiciele geschillen - Art. 177 E.E.G.
Verdrag- Verdrag- Handelingen verricht 
door de instellingen- Bepaling- Uitlegging 
- Uitlegging noodzakelijk om een uitspraak 
van het Hof mogelijk te maken - Geen ver
plichting voor het Hof van Cassatie om zich 
tot het H.V.J. te wenden- Voorwaarde. 855 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Beleid - Mededin
ging- Ondernemingen- Verkoop- Motor
voertuigen - Concessie van alleenverkoop 
voor onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindi
ging - Billijke vergoeding. 855 

F 

Faillissemen t, faillissemen tsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Failliete boedel - Onroe
rend goed- Verkoop- Verkoop uit de hand 
- Machtiging - Betwisting- Curator over 
het faillissement - Gefailleerde - Koper -
Tussenkomst - Voorwaardelijke koper die 
vrijwillig tussenkomt - Onsplitsbaarheid 
(geschil). 859 

G 

Gemeenschap en gewest 
Opvolging van de Staat- Veroordeling van 
de Staat- Onwettigheid- Hoger beroep van 
de Staat - Ontvankelijkheid. 907 

Gemeenschap en gewest 
Opvolging van de Staat- Veroordeling van 
de Staat - Onwettigheid - Hoger beroep -
Beslissing van de appelrechter - Niet
ontvankelijkheid- Cassatieberoep- Cassatie
beroep van de Staat- Ontvankelijkheid.907 

Gemeenschap en gewest 
Overneming van de verplichtingen van de 
Staat door gemeenschappen en gewesten -
Schulden- Verschuldigde betaling. 951 

Geneeskunde 
Uitoefening van de geneeskunde - Onwet
tige handeling- Niet nader bepaald bij konink
lijk besluit. 867 
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Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie -
Cassatieberoep - Grond van niet-ontvanke
lijkheid - Verwerping- Memorie van weder
antwoord - Kosten. 907 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99)- Artikel15-
Onschendbaarheid van de woning- Vaststel
ling van overspel door gerechtsdeurwaarder 
-Art. 1016bis Ger.W. - Draagwijdte. 905 

H 
Hoger beroep 

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen 
- Appellant - Belgische Staat - Staats
hervorming - Gemeenschap en gewest -
Opvolging van de Staat- Veroordeling van 
de Staat- Onwettigheid -Hoger beroep van 
de Staat - Ontvankelijkheid. 907 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen ) - Gevolgen - Bevoegd
heid van de rechter - Door partijen aange
voerde feiten en redenen. 865 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid 
van de rechter - Onderzoeksmaatregel -
Bevoegdheid van de appelrechter om zijn eind
beslissing aan te houden. 989 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen ) - Uitbreiding van eis en 
nieuwe eis - Partij gedaagd in een andere 
hoedanigheid. 915 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen ) 
- Rechtspleging in hoger beroep - Strafvor
dering - Opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling. 841 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen ) 
- Rechtspleging in hoger beroep - Strafvor
dering- Veroordeling. 841 

Huur van goederen 
Huishuur- Verplichtingen van partijen
Brand in onroerend goed - Aansprakelijk
heid van de huurder- Art. 1733 B.W. (oud) 
-Art. 1733 B.W. gewijzigd bij Huurwet van 
20 feb. 1991 - Beide wetsbepalingen inhou
delijk identiek. 900 

Huur van goederen 
Pacht- Verplichtingen van partijen - Eis 
tot teruggave van te vee] ontvangen pachtgel
den- Verjaring- Aanvang. 831 
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Huur van goederen 
Handelshuur - Onderverhuring en huur
overdracht - Verbodsbepaling - Vorm
vereisten - Niet-naleving door de huurder -
Gevolgen t.a.v. overnemer. 911 

Huwelijksvermogensstelsels 
Allerlei - Rechten van de schuldeisers 
Eigen schuld ontstaan uit strafbare of onrecht
matige daad van een der echtgenoten- Ver
haal op het gemeenschappelijk vermogen -
Voorwaarden. 966 

I 

Indeplaatsstelling 
Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling van het 
Fonds in de rechten van de werknemer -
Gevolg- Voorrechten en hypotheken- Alge
meen voorrecht. 853 

Indeplaatsstelling 
Leerkracht getroffen door een ongeval veroor
zaakt door de schuld van een derde - Perio
des van afWezigheid- Weddetoelagen uitbetaald 
door de overheid - Substitutie in de rechten 
van de getroffene- Vereisten. 903 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bezoldigingen - In het buitenland verkregen 
inkomsten. 928 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bezoldigingen - Bezoldigingen van een wer
kend vennoot - Begrip. 963 

lnkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Roe
rende voorheffing - Terugbetaling - Mora
toire interesten. 882 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Beslag
rechter - Dwangbevel - Bevel tot betaling 
- Verzet- Beslagrechter- Bevoegdheid. 

960 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn -
Kennisgeving van aanslag- Vereiste vermel
dingen. 962 

lnkomstenbelastingen 
Internationale verdragen - Overeenkomst 
tussen Belgie en Duitsland - Inkomsten, in 
Belgie vrijgesteld van belasting - Gevolg 
voor de vaststelling van de belasting
grondslag. 928 

Interesten 
Gerechtelijke interesten- Begrip- Bevoegd
heid en aanleg- Burgerlijke zaken- Aanleg 
- W aarde van de vordering - Compensa
toire interesten. 838 



In teres ten 
Moratoire interesten - Vennootschaps
belasting - Roerende voorheffing - Terug
betaling. 882 

Interesten 
Moratoire interesten - Brand - Aansprake
lijkheid van de huurder - Dekking van de 
verzekeraar - Interesten - Aanvang. 927 

Interesten 
Compensatoire interesten- Waarde van de 
vordering- Aanleg- Burgerlijke zaken.838 

J 
Jeugdbescherming 

Maatregelen van bewaring, behoeding of 
opvoeding - Motivering. 876 

K 

Koop 
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde 
tijd - Eenzijdige beeindiging - Billijke ver
goeding- Motorvoertuigen- Europese Unie 
- Verdragsbepalingen- Beleid- Mededin
ging - Ondernemingen. 855 

Koop 
Tijdstip van eigendomsoverdracht - Bedon
gen uitstel - Risico van het verlies van de 
verkochte zaak - Gevolg t.a.v. de betaling. 

983 

Koop 
Uitstel van eigendomsoverdracht - Levering 
aan de koper- Verlies van de verkochte zaak 
- Tegenwaarde van het door de koper geno
ten voordeel. 983 

Kort geding 
Bevoegdheid van de rechter - Strafzaken -
Opsporingsonderzoek - Beslag en verzege
ling van zaken - Feitelijkheid. 955 

L 

Lastgeving 
Arbeidsovereenkomst- Einde- Ontslag gege
ven door lasthebber buiten de perken van de 
lastgeving - Gevolg. 971 

M 
Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 

voor) 
Kosten van de maatschappelijke dienstverle
ning- Verhaal- Wegverkeer- Verkeers
ongeval- Rechtsvordering van het O.C.M.W. 
- Rechtsvordering tegen de verzekeraar -
Eigen recht - Benadeelde - Begrip. 871 
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Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Kosten van de maatschappelijke dienstverle
ning- Verhaal- Eigen recht - Wegverkeer 
- Verkeersongeval - Rechtsvordering van 
het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de 
aansprakelijke - Rechtsvordering tegen de 
verzekeraar - Ontvankelijkheid. 871 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Kosten van de maatschappelijke dienstverle
ning- Verhaal- Verkeersongeval- Ver
plichte verzekering - Rechtsvordering van 
het O.C.M.W. - Rechtsvordering tegen de 
verzekeraar- Niet- ontvankelijkheid- Ver
zekeringsovereenkomst - Gevolg. 871 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Ten laste nemvn van de steun - Persoon 
die bijstand b hoeft - Opeenvolgende in
stellingen - erblijf - Onderbreking -
Steunverlenende commissie - Steun
verlenend O.C.M.W. - Bevoegdheid. 937 

Mach ten 
Rechterlijke Macht- Stedebouw- Vorde
ring tot herstel van plaats in de vorige staat 
- Beoordeling door de rechter - Grenzen. 

896 

Mer ken 
Benelux-Overeenkomst- Benelux-Merkenwet 
- Omvang van de bescherming van een merk 
bedoeld bij de Benelux-Merkenwet- Begrip. 

931 

Minder-validen 
Tegemoetkoming - Integratietegemoet
koming - Wijziging van zysische toestand na 
ministeriele beslissing - Geschil - Geen 
uitbreiding van de vordering. 860 

Monumenten en landschappen (Behoud van) 
N atuurbehoud- Duinendecreet- Beschermde 
gebieden - Bouwvergunning - Bouwverbod 
- Draagwijdte. 845 

N 

Nieuwe vordering 
Burgerlijke zaken- Sociale zaken- Gehandi
captenwetgeving-Tegemoetkoming-Integratie
tegemoetkoming - Wijziging van zysische 
toestand na ministeriele beslissing - Geschil 
- Geen uitbreiding van de vordering. 860 

Nieuwe vordering 
Burgerlijke zaken - Wijziging van de vorde
ring - Partij gedaagd in een andere hoeda
nigheid. 915 
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Onderwijs 
Leerkracht getroffen door een ongeval veroor
zaakt door de schuld van een derde - Perio
des van afWezigheid- Weddetoelagen uitbetaald 
door de overheid - Substitutie in de rechten 
van de getroffene- Vereisten. 903 

Onderzoek in strafzaken 
Kamer van inbeschuldigingstelling- Burger
lijke partij - Verzet tegen een beschikking 
van buitenvervolgingstelling - Afwijzing -
Verplichte veroordeling tot schadevergoeding 
- Recht op een eerlijk proces. 939 

Onderzoek in strafzaken 
Opsporingsonderzoek - Beslag en verzege
ling van zaken - Kort geding- Bevoegdheid 
van de rechter - Feitelijkheid. 955 

Onderzoeksgerechten 
Kamer van inbeschuldigingstelling- Burger
lijke partij - Verzet tegen een beschikking 
van buitenvervolgingstelling - Afwijzing -
Verplichte veroordeling tot schadevergoeding 
-Recht op een eerlijk proces. 939 

Onderzoeksgerechten 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Rechtspleging- Verdachte die niet wenst te 
verschijnen - Recht van zijn advocaat om 
hem te vertegenwoordigen. 945 

Onsplitsbaarheid (geschil) 
Begrip - Faillissement, faillissements
akkoord en gerechtelijk akkoord - Faillisse
ment - Rechtspleging - Failliete boedel -
Onroerend goed- Verkoop- Verkoop uit de 
hand - Machtiging - Betwisting - Curator 
van het faillissement- Gefailleerde - Koper 
- Tussenkomst- Voorwaardelijke koper die 
vrijwillig tussenkomt. 859 

Onteigening ten algemenen nutte 
Onteigeningsbesluit - Beroep tot nietigver
klaring - Bevoegdheid van de Raad van 
State - Grenzen. 877 

Overeenkomst 
Bestanddelen - Toestemming - Dwaling 
over de zelfstandigheid - Begrip. 920 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Con
tractuele wanprestatie - Burgerlijke rechts
vordering- Ve:rjaring van de vordering. 828 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Weder
kerige overeenkomst - Exceptie van niet
uitvoering. 946 

R 
Raad van State 

Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring 
van een administratieve handeling - Ontei
gening ten algemenen nutte. 877 

Recht bank en 
Burgerlijke zaken - A!gemeen - Door par
tijen aangevoerde feiten en redenen- Bevoegd
heid van appelrechter. 865 

Rechtbanken 
Strafzaken- Strafvordering- Appelgerecht 
- Veroordeling - Feit niet vermeld in de 
dagvaarding of de beschikking tot verwijzing. 

842 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1 - Onpartijdige rechterlijke instantie -
Begrip. 914 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Toepassingsgebied- Onderzoeks
gerechten- Voorlopige hechtenis. 945 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1 - Tuchtzaken- Onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid - Tuchtraad van beroep van 
de Orde van Advocaten. 995 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6-Art. 
6.2- Vermoeden van onschuld- Schending 
- Begrip. 981 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 -
Artikel 8.1 - Eerbiediging van het prive
leven - Vaststelling van overspel door ge
rechtsdeurwaarder- Art. 1016bis Ger.W. -
Draagwijdte. 905 

Rechten van de Mens 
lnternationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Art. 14.5- Rechtspraak in 
twee instanties - Tuchtzaken. 837 

Rechterlijke organisatie 
Algemeen- Onpartijdige rechterlijke instan
tie - Begrip. 914 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college- Tegenstrijdige vermeldingen- Ver
schrijving. 824 

Rechterlijke tucht 
Plaatsvervangend rechter- Gedrag- Straf
rechtelijke veroordeling- Waardigheid van 
het ambt - Ontzetting uit het ambt. 897 

Rechterlijke tucht 
Plaatsvervangend rechter - Gedrag- Straf
rechtelijke veroordeling- Waardigheid van 
het ambt - Ontzetting uit het ambt. 899 
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Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Redenen 
van het strafrechtelijk vonnis - Gezag van 
gewijsde t.o.v. de burgerlijke rechter- Fout 
van een derde - Gevolg. 948 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van 
niet-uitvoering. 946 

Recht van verdediging 
Belastingzaken - Registratie (Recht van) -
Schatting- Controleschatting- Schattings
procedure. 851 

Recht van verdediging 
Tuchtzaken - Rechtspraak in twee instan
ties. 837 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
StrafVordering - Opgave van de toepasse
lijke wetsbepalingen - Bevestiging van het 
beroepen vonnis. 825 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Tegenstrijdigheid tussen redengeving en beschik
kend gedeelte - Uitstel van strafuitvoering. 

868 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Jeugdbescherming- Maatregelen van bewa
ring, behoeding of opvoeding. 876 

Registratie (Recht van) 
Schatting- Controleschatting- Schattings
procedure- Recht van verdediging- Begrip. 

851 

s 
Samenhang 

Burgerlijke zaken - Geschil door vordering 
tot vrijwaring gebracht voor de rechtbank 
waarbij de hoofdvordering aanhangig is -
Rechtsmacht. 986 

Slagen en verwondingen, doden 
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
en onopzettelijk doden - Beslissing waarbij 
alleen de aan de beklaagde verweten fouten 
niet in aanmerking genomen worden- Vrij
spraak- Geen vasts telling dat andere fouten 
ontbreken. 894 

Slagen en verwondingen, doden 
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
en onopzettelijk doden - Gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg - Begrip. 894 

Stedebouw 
Bouwvergrnming-Duinendecreet-Beschermde 
gebieden - Bouwverbod - Draagwijdte. 845 

Stedebouw 
Sancties- Wederrechtelijk uitgevoerde wer
ken - Instandhouding - Regularisatie -
Weigeringsbesluit - Wettigheid - Belang. 

I 977 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vorige staat -
Betaling van een meerwaarde - Vordering 
tot herstel van plaats in de vorige staat -
Beoordeling door de rechter - Grenzen. 896 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstel van plaats in 
de vorige staat- Vordering van de gemach
tigde ambtenaar - Dwangsom - Ontvanke
lijkheid. 977 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een rneerwaarde- Herstel van plaats in 
de vorige staat-Vlaams Gewest- Burgerlijke
partijstelling - Afwijzing als niet ontvanke
lijk- Niet-uitvoering van het bevolen herstel 
- Toekenning van een dwangsorn aan de 
gernachtigde ambtenaar- Tegenstrijdigheid. 

977 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een rneerwaarde - Herstel van plaats in 
de vorige staat - Bevel door de rechter -
Hoofdveroordeling als bedoeld in art. 1385bis 
Ger.W. - Dwangsom. 977 

Straf 
Algemeen, straf en rnaatregel, wettigheid -
Maatregelen - Jeugdbescherrning - Maat
regelen van bewaring, behoeding of opvoeding 
- Motivering. 876 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Nieuwe strafwet- Strafbepalingen- Draag
wijdte. 973 

Straf 
Algerneen, straf en maatregel, wettigheid -
Wettigheid - Beginsel non bis in idem -
Draagwijdte. 973 

Strafvordering 
Verval van de strafVordering - Overlijden 
van de veroordeelde vooraleer het veroorde
lend vonnis of arrest in kracht van gewijsde is 
gegaan - Gevolg. 892 

Strafvordering 
Instelling- Burgerlijke-partijstelling- Recht
streekse dagvaarding - Ontvankelijkheid -
Voorwaarde. 982 
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Tussenkomst 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Cassatieberoep - Vordering tot bindend
verklaring van het arrest - Ontvankelijkheid 
- Vereisten. 871 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken- Cassatiegeding- Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
- Ontvankelijkheid. 907 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Gedwongen tussen
komst - Aan arbitrage onderworpen geschil 
- Bevoegdheid van de rechtbank waarbij de 
hoofdvordering aanhangig is. 986 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken- Vordering in vrijwaring 
- Samenhang met de hoofdvordering- Rechts
macht van de rechtbank waarbij de hoofd
vordering aanhangig is. 986 

v 
Verbintenis 

Contractuele verbintenis - Wanprestatie
Schadevergoeding - Vergoedende interest. 

830 

Verbintenis 
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van 
niet-uitvoering. 946 

Verbintenis 
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van 
niet-uitvoering. 946 

Verdeling 
Minnelijke gedeeltelijke verdelingen- Opdracht 
van de door de rechter met verdeling van de 
overige goederen belaste notaris. 833 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde) - Aanvang - Pacht - Eis 
tot teruggave van te veel ontvangen pachtgel
den- Aanvang van de verjaringstermijn.831 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde)- Schuldvorderingen ten laste 
van de Staat- Vijfjarige verjaring- Vorde
ring tot teruggave van rechten - Vaste uit
gave - Begrip. 951 

Verjaring 
Burgerlijke zaken- Stuiting- Oorzaak van 
stuiting - Erkenning van het recht van hem 
tegen wie de verjaring loopt - Begrip -
Arbeidsongeval- Overheidspersoneel, bijzon
dere regels - Blijvende invaliditeit - Ver
goedingen - Rechtsvordering tot betaling -
Minister - Administratieve Gezondheids
dienst. 995 

9-

Verkiezingen 
Wetgevende verkiezingen - Betwisting over 
de geldigheid- Hofvan Cassatie niet bevoegd. 

893 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Cassatie
beroep van de veroordeelde- Vernietiging
Verwijzing- Verwijzingsrechter- Bevoegd
heden- Straf- Verzwaring. 869 

Verzekering 
Landverekering - Brand - Aansprakelijk
heid van de huurder - Dekking van de ver
zekeraar. 927 

Verzekering 
Landverzekering- Brand - Aansprakelijk
heid van de huurder - Dekking van de ver
zekeraar- Geldschuld- Moratoire interesten 
- Aanvang. 927 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt 
door een niet ge1dentificeerd of niet verzekerd 
voertuig - Benadeelde in bet genot van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen 
rechtsvordering van de verzekeringsin
stelling tegenover het gemeenschappelijkmotor
waarborgfonds - Aansprakelijkheid verdeeld 
tussen de benadeelde en een derde. 836 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Maatschappelijke dienst
verlening- Kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening - Verhaal - Rechtsvorde
ring van het O.C.M.W. - Rechtsvordering 
tegen de verzekeraar- Benadeelde- Begrip. 

871 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Maatschappelijke dienst
verlening- Kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening - Verhaal - Rechtsvorde
ring van het O.C.M.W. - Rechtsvordering 
tegen de verzekeraar Ontvankelijkheid. 

871 

Verzekering-
W.A.M.-verzekering- Maatschappelijke dienst
verlening - Kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening - Verhaal - Rechtsvorde
ring van het O.C.M.W. - Rechtsvordering 
tegen de verzekeraar- Niet-ontvankelijkheid 
- Verzekeringsovereenkomst- Gevolg. 871 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Datum waarop de ver
zekering ingaat t.o.v. derden - Overeen
komst tussen verzekeraar en verzekerde om 
de inwerkingtreding van de polis uit te stellen 
- Gevolg. 969 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving-Art. 6.1 E.V.R.M.- Toepassings
gebied. 945 
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Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Rechtspleging voor het onder
zoeksgerecht- Verdachte die niet wenst te 
verschijnen - Recht van zijn advocaat om 
hem te vertegenwoordigen. 945 

Voorrechten en hypotheken 
Algemeen voorrecht - Sluitingsfonds - Inde
plaatsstelling van het Fonds in de rechten 
van de werknemer - Voorrecht - Draag
wijdte. 853 

Vreemdelingen 
Vreemde en staatloze werknemers- Werk
loosheid - Gerechtigde - Gelijkheid van 
behandeling met Belgische onderdanen- Ver
vallen arbeidsvergunning- Hoedanigheid van 
vluchteling- Gevolg. 819 

Vreemdelingen 
Vrijheidsbeneming - Administratieve maat
regel-Arrest van de kamervan inbeschuldiging
stelling - Handhaving van de hechtenis -
Nieuwe administratieve maatregel- Cassatie
beroep doelloos. 840 

w 
Wegverkeer 

Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 2 - Artikel 
2.29 - Betalend parkeren. 940 

Wegverkeer 
W(lgverkeersreglement 1-12-1975 - Regle
mentsbepafingen- Artikel 9-Artikel9.3-
Plaats op de rijbaan - Aanwijzingen van 
verkeersborden F13 en F15 - Opnieuw inne
men van zijn plaats rechts. 991 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 27 - Artikel 
27ter - Betalend parkeren. 940 

Werkloosheid 
Gerechtigde - Vreemde en staatloze werkne
mers - Gelijkheid van behandeling met Bel
gische onderdanen - Vervallen arbeidsver
gunning - Hoedanigheid van vluchteling -
Gevolg. 819 

Werkloosheid 
Gerechtigde - Jonge werknemer - Jonge 
werknemer, gezinshoofd 9- Studie - Ad-
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ministratief dossier - Stukken - Gevol
gen. 934 

Werkloosheid 
Gerechtigde - Jonge werknemer - Jonge 
werknemer, gezinshoofd- Studie- Admini
stratief dossier- Stukken - Begrip. 934 

Werkloosheid 
Recht op uitkering- Werkstaking- Arbeids
rechtelijke relatie - Toekenning - Toela
ting van het beheerscomite van de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening Voor-
waarde. 815 

Werkloosheid 
Recht op uitkering-Werkstaking- Arbeids
rechtelijke relatie - Toekenning - Toelating 
van het beheerscomite van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening- Toepassingssfeer. 

815 

Werkloosheid 
Recht op uitkering- Jonge werknemer -
Jonge werknemer, gezinshoofd- Studie
Administratief dossier - Stukken - Gevol
gen. 934 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Jonge werknemer -
Jonge werknemer, gezinshoofd - Studie
Administratief dossier - Stukken - Be
grip. 934 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Algemeen - Akkoord tussen Belgie en Zai:re 
-Wet die dat akkoord bekrachtigt- Begrip. 

917 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Opeenvolging van wetten -
Strafwet - Nieuwe strafwet - Strafbepalin
gen - Draagwijdte. 973 

z 
Ziekte· en invaliditeitsverzekering 

Algemeen- Persoon benadeeld door het gebruik 
van een niet gei:dentificeerd of niet verzekerd 
voertuig- Persoon in het genot van de ziekte
en invaliditeitsverzekering - Eigen rechts
vordering van de verzekeringsinstelling tegen
over het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds 
- Aansprakelijkbeid verdeeld tussen de bena
deelde en een derde. 836 


