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Nr. 491 

3e KAMER - 13 november 1995 

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TA
KEN- ALGEMENE TAAK- MAATSCHAPPE
LIJKE DIENSTVERLENING- VREEMDELIN
GEN- WETSBEPALINGEN- 'IEGENSTRIJDIG
HEID. 

2° VREEMDELINGEN- MAATSCHAPPE
LIJKE DIENSTVERLENING- WETSBEPALIN
GEN - TEGENSTRIJDIGHEID. 

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- ALLERLEI- VREEM
DELINGEN ~ MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVER
LENING- WETSBEPALINGEN- TEGENSTRIJ
DIGHEID. 

4° VREEMDELINGEN- BEVEL OM HET 
GRONDGEBIED TE VERLATEN- UITVOERING
NIET-UITVOERING- DRAAGWIJDTE. 

5° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- MAAT
SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- VREEM
DELING - BELGISCHE STAAT - CASSATIE
BEROEP - CASSATIE. 

6° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZON
DERE REGELS) - MAATSCHAPPELIJKE DIENST
VERLENING- VREEMDELING- BELGISCHE 
STAAT- CASSATIEBEROEP- CASSATIE- GE
RECHTSKOSTEN IN CASSATIE. 

1°,2° en 3° Art. 57,§ 2, O.C.M.W-wet hou
dende regeling van de maatschappelijke 
dienstverlening aan de daarin bedoelde 
vreemdelingen is niet onverenigbaar met 
de artt. 1 en 57, § 1, van dezelfde wet, 
waarin het beginsel is neergelegd dat elke 
persoon, om een leven te leiden dat be
antwoordt aan de menselijke waardig
heid, recht heeft op maatschappelijke 
dienstverlening die door de openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn onder de 
in die wet bepaalde voorwaarden wordt 
verzekerd, en met art. 2, § 5, van de wet 
van 2 april1965 betreffende het ten laste 
nemen van de steun verleend door de 
O.C.M.W's, waarin wordt bepaald welk 
maatschappelijk centrum bevoegd is om 
aan een politiek asielzoeker. maatschap-

pelijke dienstverlening toe te kennen (1). 
(Artt. 1 en 57, §§ 1 en 2, O.C.M.W.-wet; 
art. 2, § 5, wet van 2 april 1965.) 

4 o De niet-uitvoering, binnen een rede
lijke termijn, van het bevel om het grond
gebied te verlaten betekent niet dat het 
verblijf van de vreemdeling regelmatig is 
of dat er een stilzwijgend akkoord be
staat volgens hetwelk de betrokken ver
der op het groridgebied mag blijven (2). 
(Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70, Vreem
delingenwet; art. 17 Wet Raad van 
State.) (lmpliciet.) 

5° en 6° Wanneer het Hof van Cassatie, op 
het cassatieberoep van de Belgische Staat, 
minister van Sociale Integratie, Volksge
zondheid en Leefmilieu, een beslissing 
vernietigt op een vordering inzake het 
recht op dienstverlening, ingesteld door 
een vreemdeling die zich als vluchte
ling heeft opgegeven en aan wie een de
finitief bevel om het land te verlaten is be
tekend, veroordeelt het Hof het O.C.M. W 
in de hasten van het cassatiegeding (3). 
(Artt. 580, 8", d, 1017, tweede lid, en 
1111, vierde lid, Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. SOCIALE INTEGRA
TIE, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 

T. ALBAYRAK, O.C.M.W. VAN VERVIERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0023.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 57, §§ 1 en 2, 57ter van de or
ganieke wet van 8 juli 1976 betre:ffende de 
openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn en 2, § 5, van de wet van 2 april1965 
betre:ffende het ten laste nemen van de 
steun verleend door de commissies van 
openbare onderstand, 

doordat het arbeidshofbeslist dat ver
weerder sub 1 recht heeft op maatschap
pelijke dienstverlening "die zal moeten wor
den gepreciseerd nadat de partijen over 
(zijn) staat van behoeftigheid van gedach
ten hebben gewisseld", de beschikkingen 

(1), (2) en (3) Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. 
S.94.0133.F, supra, nr. 361; zie R.v.St., 19 sept. 
1990, Arr. R.v.St., 1990, nr. 35.528. 
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bevestigt van het beroepen vonnis waar
bij verweerder sub 2 aan verweerder sub 1 
een maandelijks steungeld moet betalen dat 
voorlopig op 7000 frank is vastgesteld, een 
heropening van de debatten beveelt en zijn 
arrest bindend verklaart voor eiser, en door
dat het arrest erop wijst dat aan verweer
der sub 1 "een definitiefbevel is betekend 
om het grondgebied te verlaten, dat hij niet 
vrijwillig heeft willen uitvoeren" en ver
volgens die beslissingen verantwoordt door 
de overwegingen, in hoofdzaak, dat er in de 
Belgische wetgeving een tegenstrijdig
heid bestaat tussen, enerzijds, de artike
len 1 van de wet van 8 juli 1976 en 2, § 5 
van de wet van 2 april 1965 en, ander
zijds, artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 
1976; dat het immers "tegenstrijdig ( ... ) lijkt 
( ... ) dienstverlening te voorzien voor de 
kandidaat-vluchteling tot de dag waarop 
zijn verwijdering van het grondgebied 
wordt uitgevoerd, terwijl verder wordt be
paald dat aan diezelfde maatschappelijke 
dienstverlening een einde moet worden ge
maakt vanaf de datum van het verstrij
ken van de termijn van het definitieve be
vel om het grondgebied te verlaten"; dat 
"die beide vervaldagen zeker niet samen
vallen, zodat het lot van degenen die zich, 
zoals (verweerder sub 1), in die toestand be
vinden, moet worden geregeld"; dat uit de 
vroegere rechtsleer en rechtspraak kan 
worden afgeleid dat de maatschappelijke 
dienstverlening "geschorst noch opgehe
ven is na de termijn van een maand be
paald bij artikel 57, § 2" van de wet van 8 
juli 1976 en dat de persoon die zich op het 
grondgebied bevindt, ook al is hem een de
finitief bevel betekend om het grondge
bied te verlaten, daar de maatschappe
lijke dienstverlening moet krijgen met 
toepassing van artikel 1 van dezelfde wet, 
welke bepaling haar "volle bestaansrecht 
vindt" en die, in samenlezing met de arti
kelen 57, § 1, van de wet van 1976 en 2, 
§ 5, van de wet van 1965, de toekenning 
van de maatschappelijke dienstverlening 
verantwoordt in de gevallen waarin, zo
als ten deze, de persoon het grondgebied 
niet vrijwillig verlaat, maar integendeel 
"(daar) kon blijven wonen zonder dat te
gen hem een dwangmaatregel is genomen" 
of een maatregel van gedwongen tenuit
voerlegging van het bevel van de bevoegde 
overheid om het grondgebied te verlaten, 

terwijl, enerzijds, artikel57, § 2, van de 
wet van 8 juli 1976, zonder daarom strij
dig of onverenigbaar of zelfs maar moei
lijk verenigbaar te zijn met de artikelen 1 
en 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976, die 
het beginsel vastleggen dat elke persoon, 

om een leven te kunnen leiden dat beant
woordt aan de menselijke waardigheid, 
recht heeft op maatschappelijke dienstver
lening die door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn wordt verzekerd, 
en met artikel2, § 5, van de wet van 2 april 
1965, dat bepaalt welk centrum voor maat
schappelijk welzijn bevoegd is om maat
schappelijke dienstverlening aan een po
litiek asielzoeker toe te kennen, bepaalt dat, 
in afwijking van§ 1, het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn slechts 
de strikt noodzakelijke dienstverlening ver
leent om het verlaten van het grondge
bied mogelijk te maken aan de vreemde
ling die zich politiek vluchteling heeft 
verklaard en heeft gevraagd als dusdanig 
te worden erkend doch die niet de toela
ting heeft om in die hoedanigheid in het 
Rijk te verblijven en aan wie een defini
tief bevel is betekend om het grondgebied 
te verlaten, en aan de vreemdeling die on
wettig in het Koninkrijk verblijft en aan 
wie een definitiefbevel is betekend om het 
grondgebied te verlaten; hetzelfde artikel 
bepaalt dat, ten aanzien van de vreemde
ling die zich in een van de bedoelde toe
standen bevindt, aan de maatschappe
lijke dienstverlening een einde wordt 
gemaakt vanaf de datum van de uitvoe
ring van het bevel om het grondgebied te 
verlaten, en ten laatste, vanaf de datum 
van het verstrijken van de termijn van het 
definitieve bevel om het grondgebied te ver
laten, met als enig voorbehoud dat de 
vreemdeling die dienstverlening kan blij
ven ontvangen gedurende de strikt nood
zakelijke termijn, van ten hoogste een 
maand, om de betrokkene in staat te stel
len het grondgebied effektiefte verlaten en 
dat hij, zonder beperking in de tijd, recht 
heeft op dringende medische hulp; ander
zijds, de omstandigheid dat een vreemde
ling aan wie een definitief bevel is bete
kend om het grondgebied te verlaten 
"(daar) kon blijven leven" zonder dat de be
voegde overheid tegen hem een dwang
maatregel of een maatregel van gedwon
gen tenuitvoerlegging van dat bevel heeft 
genomen, niet tot gevolg kan hebben dat 
het verblijf van de betrokkene in het land 
niet langer onregelmatig zou zijn; daar
uit volgt dat het arrest, door geen van de 
supra in hoofdzaak weergegeven redenen 
noch door enige andere reden, zijn beslis
sing naar recht verantwoordt dat "aan (ver
weerder sub 1) een maatschappelijke 
dienstverlening moet worden toegekend die 
zal moeten worden gepreciseerd nadat de 
partijen over de staat van behoeftigheid 
(van de verweerder sub 1) van gedachten 



Nr. 491 HOF VAN CASSATIE 1007 

hebben gewisseld", en dat "intussen (aan de 
verweerder sub 1) het ten provisionele ti
tel door de eerste rechter toegewezen be
drag" moet worden toegekend : 

Overwegende dat artikel57, § 2, van 
de organieke wet van 8 juli 1976 be
treffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn bepaalt dat 
"in afwijking van § 1, het centrum 
slechts de strikt noodzakelijke dienst
verlening verleent om het verlaten van 
het grondgebied mogelijk te maken : 
1' aan de vreemdeling die zich vluch
teling heeft verklaard en heeft ge
vraagd als dusdanig te worden er
kend doch die niet de toelating heeft 
om in die hoedanigheid in het Rijk te 
verblijven en aan wie een definitiefbe
vel·is betekend om het grondgebied te 
v:~rlat~n; ( ... ) aal?- de maatschappe
hJke dienstverlenmg wordt een einde 
gemaakt vanaf de datum van de uit
voering van het bevel om het grond
gebied te verlaten, en ten laatste, 
vanaf.de datum van het verstrijken 
van de termijn van het definitieve be
vel om het grondgebied te verlaten; 
van het bepaalde in het vorige lid 
wordt afgeweken gedurende de strikt 
noodzakelijke termijn om de betrok
k~ne in st~at te stellen het grondge
bied effektief te verlaten; die termijn 
mag in geen geval een maand over
schrijden; er wordt eveneens afgewe
ken ingeval van dringende medische 
hulp"; 

Overwegende dat, enerzijds, zo, naar 
luid van het eerste lid van artikel 1 
van de voornoemde wet van 8 juli 
1976, "elke persoon recht heeft op 
maatschappelijke dienstverlening. 
Deze heeft tot doel eenieder in de mo
gelijkheid te stellen een leven te lei
den dat beantwoordt aan de mense
lijke waardigheid", het tweede lid 
bepaalt dat er openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn worden op
gericht "die, onder de door deze wet 
bepaalde voorwaarden, tot opdracht 
hebben deze dienstverlening te verze
keren"; dat artikel 57, § 2, die voor
waarden preciseert ten aanzien van de 

vreemdelingen die zich in een van de 
daarin bedoelde toestanden bevin
den; 

Overwegende dat, anderzijds de 
Franse tekst v~ artikel 2, § 5, v~ de 
wet van 2 apnl 1965, zoals het op de 
feiten van toepassing was, bepaalt dat 
'1e centre demeure competent pour ac
corder les secours necessaires ( ... ) 
jusqu'au jour ou l'eloignement du ter
ritoire est execute"; dat, in de bedoelde 
hypothese, de woorden "secours ne
cessaires" binnen de bij voornoemd ar
tikel 57, § 2, bepaalde perken moe
ten worden begrepen; dat die bepaling 
aileen het openbaar centrum voor 
maatsch~ppelijk welzijn aanwijst dat 
bevoegd IS om aan een politiek asiel
zoeker maatschappelijke dienstverle
ning toe te kennen; . 

Overwegende dat het arbeidshof na 
te hebben vastgesteld dat aan de ~er
ste verweerder "een definitief bevel is 
betekend om het grondgebied te ver
laten dat hij niet vrijwillig heeft wil
len uitvoeren; dat er geen beroep han
ge.n~ is en dat hij bij de bevoegde 
nnmster geen aanvraag tot uitstel om 
h~anit1;1ir~ redenen heeft ingediend", 
ZIJn beshssmg om voornoemd artikel 
57,§ 2, afte wijzen, door geen enkele 
overweging 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 v.an het vernietigde arrest; ge
let op artikel 1017, tweede lid van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroo~deelt de 
tweede verweerder in de kosten· ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

13 november 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggeuer : mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 
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Nr. 492 

3e KAMER- 13 november 1995 

1 o ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- OMWEG. 

2o ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
BE GRIP- NORMAAL TRAJECT- OMWEG- BE
LANGRIJKHEID- ONBEDUIDENDE OMWEG
BEOORDELING- VERSCHILLENDE VERVOER· 
MIDDELEN. 

1 o Het traject dat de werknemer aflegt om 
zich van zijn verblijfplaats te begeven 
naar de plaats waar hij werkt, en omge
keerd, bli;ft normaal, in de zin van art. 
8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet van 10 april1971, indien de door de 
werknemer gemaakte omweg onbedui
d~.nd is, indien die omweg weinig belang
n;k en te verantwoorden is door een wet
tige reden, of indien hij wel belangrijk, 
maar aan overmacht te wijten is (1). (Art. 
8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

2° Wanneer door de werknemer achtereen
volgens verschillende vervoermiddelen 
worden gebruikt om de weg naar en van 
het werk af te leggen, vereist het begrip 
normaal traject, in de zin van art. 8, § 1, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, niet dat 
bij de beoordeling van de belangrijk
heid van een omweg rekening wordt ge
houden met de manier waarop het ge
deelte van de weg naar en van het werk 
tijdens hetwelk de omweg is gemaakt' 
normaal diende te worden afgelegd. (Arl 
8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallen-
wet.) . 

(FIDELITAS N.V T. FELICI E.A.) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 13 januari 1993 

(1) Cass., 13 april1992,A.R. nr. 7791 (A.C., 
1991-1992, nr. 433) met concl. proc.-gen. Le
naerts. 

door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen (2); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 8, § 1 (inzonderheid eerste en 
tweede lid), 10, 11, 15 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april1971, 97 van de 
Grondwet, zoals deze van kracht was voor
dat zij op 17 februari 1994 werd gecoordi
neerd, en voor zoveel nodig 149 van de ge
coordineerde Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, beslist dat het ver
keersongeval waardoor de dood van Nun
ziata Felici is veroorzaakt, zich heeft voor
gedaan op de weg naar en van het werk en 
dat, om aldus te beslissen, het arbeidshof 
- nadat het heeft vastgesteld : 1) dat de 
door de getroffene gevolgde weg om zich 
naar haar werk te begeven bestond uit : 
a) een traject per auto om van haar woon
plaats in Boussu tot aan het station van 
Saint-Ghislain te rijden, namelijk 4 kilo
meter; b) een treinreis tot in het station 
Brussel-Zuid; c) een traject te voet van dat 
station tot aan de plaats waar zij werkte in 
Anderlecht; 2) dat de getroffene op 10 fe
bruari 1989, een omweg maakt~ om haar 
wagen bij een garagehouder te voeren, ter
wijl (haar vader) met zijn eigen wagen 
volgde teneinde haar dan aan het station 
in Saint-Ghislain af te zetten, waar zij de 
trein zou nemen; dat de getroffene in 
Wiheries met een vrachtwagen in botsing 
kwam terwijl deze een maneuver uitvoerde; 
3) dat, om naar haar garagehouder te rij
den, de getroffene een weg diende te vol
gen, in de andere richting dan de gewone 
weg, van ongeveer 12 kilometer lang, zo
dat de omweg ongeveer 28 kilometer (12 
plus 16) bedroeg- zijn beslissing hoofd
zakelijk doet steunen op de volgende gran
den "dat, nude gewone weg naar en van 
het werk 85 kilometer lang was, de verge
lijking van de belangrijkheid van de om
weg maar kan gebeuren op basis van de to
tale afstand van de weg naar en van het 
werk, vermits de wet geenszins toestaat de 
afte leggen weg te splitsen volgens het ge
bruikte vervoer- of verplaatsingsmiddel· 
dat, te dezen, de omweg niet kan warder{ 
beschouwd alsof hij onbeduidend is of aan 
overmacht te wijten; dat de weg, integen
deel, gezien de omstandigheden:, van de weg 
kan worden gezegd dat het om een onbe
langrijke omweg gaat; dat immers, hoe
wel de rechter, bij zijn beoordeling van de 

(2) De voorziening is op 14 feb. 1995 inge
diend. 
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belangrijkheid van de omweg, de afstand 
tussen de verblijfplaats en de plaats van 
het werk niet vermag buiten beschouwing 
te laten, de belangrijkheid van de omweg 
evenwel niet enkel steunt op de rekenkun
dige verhouding tussen de afgelegde weg en 
het kortste traject (. .. ); dat, in casu, de om
weg die het dagelijkse leven aan de getrof
fene deed doen - voor het onderhoud van 
haar voertuig -:- moet worden aangezien 
als verantwoord door een wettige oorzaak; 
dat bovendien, te dezen, vermits het ging 
om een voertuig dat de getroffene dage
lijks gebruikte om een deel van de weg 
naar en van het werk afte leggen, de om
weg die werd gemaakt voor een onder
houd van dat voertuig om het verder in 
goede staat te houden, een met haar be
roepsbezigheid rechtstreeks verband hou
dende noodzaak is, waarbij het feit dat zij 
een hulpmiddel hoven een ander had ge
kozen om het station te bereiken, nadat zij 
haar wagen bij de garagehouder had afge
zet, geen rol speelde, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
8, § 1, tweede lid, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, onder de 
weg naar en van het werk wordt verstaan 
het normale traject dat de werknemer moet 
afleggen om zich van zijn verblijfplaats te 
begeven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd; een omweg aan het traject zijn 
normaal karakter niet doet verliezen, op 
voorwaarde dat, indien hij belangrijk is, 
aan overmacht te wijten is of, indien hij 
weinig belangrijk is te verantwoorden is 
door een wettige reden; anders dan het 
arbeidshof zegt, uit geen wettelijke bepa
ling blijkt dat de belangrijkheid van een 
omweg alleen kan worden beoordeeld op 
basis van de totale lengte van de weg naar 
en van het werk; wanneer door de werk
nemer achtereenvolgens verschillende ver
voermiddelen worden gebruikt om de weg 
naar en van het werk af te leggen, zoals te 
dezen, de weg naar en van het werk uit 
verschillende delen bestaat en het begrip 
"normaal traject" zelf, in de zin van voor
melde wet van 10 april1971, vereist dat de 
beoordeling van de belangrijkheid van een 
omweg geschiedt, rekening houdende met 
de marrier waarop het gedeelte van de weg 
naar en van het werk, tijdens hetwelk de 
omweg is gemaakt, normaal diende te wor
den afgelegd; de getroffene, om zich van 
haar verblijfplaats te begeven naar het sta
tion waar zij de trein nam die haar tot bij 
de plaats van haar werk bracht, vier kilo
meter diende af te leggen; alleen met dat 
gedeelte van de weg naar en van het werk 
diende rekening te worden gehouden bij de 

beoordeling van de omweg van 28 kilome
ter die de getroffene maakte, toen het on
geval zich heeft voorgedaan; daaruit volgt 
dat het arrest, nu het beslist dat die om
weg weinig belangrijk was en derhalve te 
verantwoorden door een wettige reden, op 
grond dat hij diende te worden beoordeeld 
op basis van de totale lengte van de weg 
naar en van het werk, namelijk 85 kilo
meter, het wettig begrip weg naar en van 
het werk miskent (schending van artikel 8, 
§ 1, van de wet van 10 april 1971 en, bij
gevolg, van de artikelen 10, 11 en 15 er
van); 

Wat het eerste onderdeel be
treft: 

Overwegende dat luidens artikel 8, 
§ 1, tweede lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april1971, "on
der de weg naar en van het werk 
wordt verstaan het normale traject dat 
de werknemer moet afleggen om zich 
van zijn verblijfplaats te begeven naar 
de plaats waar hij werkt, en omge
keerd"; 

Overwegende dat wanneer, zoals te 
dezen, door de werknemer achtereen
volgens verschillende vervoermidde
len worden gebruikt om de weg naar 
en van het werk af te leggen, het be
grip "normaal traject", in de zin van 
voormelde bepaling, niet vereist dat, 
bij de beoordeling van de belangrijk
heid van een omweg, rekening wordt 
gehouden met de manier waarop het 
gedeelte van de weg naar en van het 
werk, tijdens hetwelk de omweg is ge
maakt, normaal diende te worden af
gelegd; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

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. De Gryse en Biitzler. 
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Nr. 493 

3e KAMER- 13 november 1995 

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING - OORZAAK VAN STUITING- ER
KENNING VAN RET RECHT VAN HEM TEGEN 
WIE DE VERJARING LOOPT- TOEPASSINGS· 
GEBIED- OPENBARE ORDE- VOORWAARDEN. 

2o OPENBARE ORDE - VERJARING- BVR
GERLIJKE ZAKEN- STUITING- OORZAAK VAN 
STUITING- ERKENNING VAN RET RECHT VAN 
HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT -
TOEPASSINGSGEBIED- VOORWAARDEN. 

3° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING 
- VERJARING- VERGOEDINGEN- VORDE
RING TOT BETALING- STUITING- OORZAAK 
VAN STUITING- ERKENNING VAN RET RECHT 
VAN HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT
TOEPASSINGSGEBIED. 

4° ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDS
PERSONEEL, BIJZONDERE-REGELS- VERJA
RING- VERGOEDINGEN - VORDERING TOT 
BETALING- STUITING- OORZAAKVAN STUI
TING- ERKENNING VAN RET RECHT VAN HEM 
TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT -
TOEPASSINGSGEBIED. 

5° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING- OORZAAK VAN STUITING- ER
KENNING VAN RET RECHT VAN HEM TEGEN 
WIE DE VERJARING LOOPT- TOEPASSINGS
GEBIED -ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDIN
GEN- VORDERING TOT BETALING. 

1 o en 2° De erkenning van het recht van 
hem tegen wie de verjaring loopt, door de 
schuldenaar gedaan, stuit de verjaring; 
gaat het om een verjaring die de open
bare orde raakt, dan is die regel echter al
leen van toepassing als een uitdrukke
lijke bepaling daarin voorziet (1). (Artt. 
6, 2220 en 2248 B.W.) 

3°, 4° en 5° Nude regels van het gemene 
recht, art. 2248 B. W. niet uitgezonderd, 
toepasselijk zijn verklaard door de artt. 
70 Arbeidsongevallenwet en 20, tweede 
lid, wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongeval
len, voor ongevallen op de weg naar en 

(1) Zie Cass., 3 feb. 1950 (Bull. en Pas., 1950, 
I, 382), redenen; H. DE PAGE en R. DEEEERS, Traite 
elementaire de droit civil belge, VII, 2e dr., Brus
sel, 1957, nr. 1262. 

van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, houden die artikelen in 
dat de verjaring wordt gestuit wegens de 
erkenning, door de schuldenaar van de 
vergoedingen gedaan, van het recht van 
de getroffene om, overeenkomstig de wet, 
vergoeding te verkrijgen van de schade 
welke die getroffene beweert te hebben ge
leden (2). (Art. 70 Arbeidsongevallen
wet; art. 20, tweede lid, wet van 3 juli 
1~67; art. 2248 B.W.) 

(FRANSE GEMEENSCHAP T. MINET) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0050.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1993 door 
hetArbeidshofte Brussel gewezen (3); 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 6, 1128, 1131, 1133, 1315, 
1316, 1350, 4°, 1354 tot 1356 van het Bur
gerlijk Wetboek, 20 van de wet van 3 juli 
1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroeps
ziekten in de overheidssector, 6, § 2, 69 en 
70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april1971, 

doordat het arbeidshofhet volgende heeft 
overwogen: "Overwegende dat, wanneer, zo
als te dezen, de schuldenaar het recht van 
de schuldeiser op een rente (maandelijkse 
uitkeringen ofvergoedingen) uitdrukke
lijk doch onder ontbindende voorwaarde in 
de vorm van een voorbehoud erkent, als een 
ve:rjaringstuitende daad van erkenning in 
de zin van artikel 2248 van het Burger
lijk Wetboek worden beschouwd niet al
leen de erkenning zelf (in het geval dat de 
ve:rjaringstermijn reeds zou zijn ingegaan), 
maar ook alle op grond van die erkenning 
verrichte betalingen, en zulks tot de dag 

(2) Zie Cass., 28 maart 1963 (Bull. en Pas., 
1963, I, 822); 10 nov. 1966 (A. C., 1967, 346); 4jnni 
1970 (ibid., 1970, 921); 28 dec. 1987,A.R. nr. 5954 
(ibid., 1987-88, nr. 263); 20 maart 1995, A.R. nr. 
S.94.0110.F en 13 nov. .1995, A.R. nrs. 
S.94.0085.F-S.95.009.F, supra, nrs. 158 en 493; zie 
ook Cass., 27 jnni 1983, A.R. nr. 3885 (ibid., 1982-
83, nr. 596). 

(3) De voorziening is ingediend op 21 maart 
1995. 
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waarop dat voorbehoud vervalt; overwe
gende dat te dezen de bestuurlijke beslis
sing van 23 februari 1984 waarin 'onder 
voorbehoud van een mogelijke negatieve be
slissing van de Administratieve Ge
zondheidsdienst over het medisch oorza
kelijk verband' wordt erkend dat (ver
weerster) onder de toepassing viel van de 
wet van 3 juli 1967 en het ter uitvoering er
van genomen besluit van 24 januari 1969, 
wel degelijk de termijn heeft gestuit van de 
veijaring die volgens (eiseres) was begin
nen te lop en op de dag zelf van het onge
val, dat is 6 februari 1984; overwegende dat 
alle daden, die op grand van die daad van 
erkenning van 23 februari 1984 zijn ver
richt, inzonderheid elke betaling van maan
delijkse vergoedingen (in feite verricht tot 
30 juni 1990) door de administratie een 
daad van erkenning onder hetzelfde voor
behoud is en bijgevolg de verjaringster
mijn stuit tot de dag waarop dat voorbe
houd verviel, namelijk 5 mei 1990 (op zijn 
minst, want 5 mei is de dagtekening van de 
appelconclusie van de medisch deskundi
gen en het hof kent de juiste datum van 
kennisgeving van die conclusie niet); (ei
seres) impliciet doch onmiskenbaar toe
geeft dat voornoemd voorbehoud eerst op 
dat tijdstip (5 mei 1990) is vervallen, wan
neer zij, zonder verdere opgave van dag of 
periode, schrijft dat 'blijkens de medische 
vaststellingen, die de A.G.D. in eerste aan
leg en in hager beroep heeft gedaan, (ver
weerster) een letsel in oorzakelijk ver
band met het aangegeven ongeval heeft 
opgelopen, zodat het hier gaat om een on
geval op de weg naar en van het werk'; dat 
zij in de volgende paragraaf schrijft dat 'de 
ontbindende voorwaarde (. .. ) dus niet is ver
vuld (. .. )'; overwegende dat, vanuit het oog
punt van (eiseres) beschouwd, de rechts
vordering niet is veijaard, daar de 
driejarige veijaringstermijn is gestuit tot 
die periode (mei-juni 1990)", 

terwijl de erkenning bedoeld in artikel 
2248 van het Burgerlijk Wetboek als een 
bekentenis wordt beschouwd; de bekente
nis niet kan slaan op zaken waarover het 
krachtens de wet verboden is te beschik
ken of een dading aan te gaan; de wet van 
3 juli 1967 en 10 april1971 waarin de ver
eisten voor het bestaan van een arbeids
ongeval worden omschreven nu juist be
palingen bevat die de openbare orde raken; 
de bekentenis dat het hier gaat om een ar
beidsongeval derhalve nietig is; het arbeids
hof bijgevolg, nu het zich baseert op da
den van erkenning die aan eiseres worden 
toegeschreven, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt : 

Overwegende dat artikel 70 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 die, krachtens artikel20, tweede 
lid, van de wet van 3 juli 1967 van toe
passing is op de openbare sector be
paalt dat de verjaring van de rechts
vordering tot betaling van de 
vergoedingen op de gewone wijzen 
wordt gestuit; 

Dat, nu de regels van het gemene 
recht, artikel 2248 van het Burger
lijk Wetboek niet uitgezonderd, toe
passelijk zijn verklaard door artikel 70 
van de Arbeidsongevallenwet, dat ar
tikel inhoudt dat de verjaring wordt 
gestuit wegens de erkenning, door de 
schuldenaar van de vergoedingen ge
daan, van het recht van de getroffene 
om, overeenkomstig de wet, vergoe
ding te verkrijgen van de schade welke 
zij beweert te hebben geleden; dat het 
op dat punt a:!Wijkt van de in het mid
del vermelde beginselen; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist dat de ve:rjaring van de rechts
vordering van verweerster tot beta
ling van de vergoedingen is gestuit 
door de aan eiseres toegeschreven da
den van erkenning, geen van de in het 
middel vermelde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

13 november 1995 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Rappe, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Van Ommeslaghe. 
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Nr. 494 

2e KAMER -14 november 1995 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST. 

BEOORDELINGSVRIJHEID- BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6-ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- BE
GRIP. 

1 o en 2° De rechter die op grand van fei
telijke gegevens waarvan hij de bewijs
waarde vrij apprecieert, oordeelt dat het 
door de verdachte gevoerde verweer niets 
geloofwaardigs bevat, legt aan die ver
dachte geen niet op hem rustende bewijs
last op en miskent evenmin het vermoe
den van onschuld (1). 

(BLANCKAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0727.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Walter 
Blanckaert : 

Gelet op eisers memorie waarvan 
een door de griffier van het Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan dit 
arrest is gehecht en ervan deel uit
maakt : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de rechter in straf

zaken wanneer de wet zoals te de
zen geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, vrij mitsdien op onaantastbare 
wijze, de bewijswaarde beoordeelt van 
de hem regelmatig overgelegde feite
lijke gegevens waarover partijen te
genspraak hebben kunnen voeren; dat 
niets hem belet geen geloof te hech
ten aan de gegevens die de beklaagde 
tot zijn verweer aanvoert en uit an
dere gegevens het bewijs door vermoe
dens van zijn schuld af te leiden; 

(1) Cass., 15 jan. 1991, A.R. nr. 2153 (A. C., 
1990-91, nr. 249). 

Overwegende dat de appelrechters 
met de in het middel vermelde consi
deransen het door eiser gevoerde ver
weer ten betoge dat het aantreffen van 
een verboden stof met hormonale of 
anti-hormonale werking bij het in de 
telastlegging vermelde dier het ge
volg is van een behandeling met een 
dierengeneeskundig middel, onderzoe
ken en vaststellen, eensdeels, dat niet 
blijkt dat het door eiser overgelegde 
dierengeneeskundig attest "specifiek 
betrekking heeft op het vrouwelijk 
rund dat na slachting positief (werd) 
bevonden", anderdeels, dat de door ei
ser gegeven uitleg volgens de geraad
pleegde deskundige "wetenschappe
lijk weinig waarschijnlijk is"; dat 
voorts de rechters, die vaststellen dat 
"de door (eiser) verstrekte uitleg twij
felachtig voorkomt", het bewijs van ei
sers schuld laten steunen op het ge
heel van de vermoedens die zij 
vermelden; 

Dat de rechters voor het overige met 
de considerans dat "(eiser) derhalve 
geenszins het bewijs (brengt) dat het 
aantreffen van het verboden produkt 
het gevolg zou zijn van een therapeu
tische behandeling van het dier" aan 
eiser geen niet op hem berustende be
wijslast opleggen, maar op grond van 
feitelijke gegevens waarvan zij de 
bewijswaarde vrij apprecieren, oorde
len dat het door eiser gevoerde ver
weer niets geloofWaardigs bevat; dat 
de rechters door hun motivering het 
vermoeden van onschuld niet misken
nen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de rechters met de 

considerans dat "zelfs indien aange
nomen wordt dat het dier werd be
handeld met MGA 60, wat in casu niet 
vaststaat (. .. )", een hypothese onder
zoeken die zij niet aannemen, zo
doende hun beslissing hierop niet la
ten steunen; 

Dat het middel opkomt tegen een 
overtollige redengeving, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 
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En overwegende dat de substan
tiiHe of op stra:ffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van Willem 
Van Der Bauwhede : 

Overwegende dat de substantiele of 
op stra:ffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

14 november 1995 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - "\kr
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. G. Soete, 
Brugge. 

Nr. 495 

2e KAMER- 14 november 1995 

GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN -
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- HO
GER BEROEP - MEDEBEKLAAGDE - VERJA
RING VAN DE STRAFVORDERING- VEROOR
DELING IN KOSTEN VAN HOGER BEROEP VAN 
O.M. TEGEN MEDEBEKLAAGDE. 

Onwettig is de beslissing van de appel
rechters die, met bevestiging van het be
roepen vonnis, de strafvordering tegen 
twee beklaagden door verjaring verval
len verklaren en een beklaagde veroor
delen tot de kosten van het door het O.M. 
tegen de medebeklaagde ingestelde ha
ger beroep. (Art. 3 wet 1 juni 1849; artt. 
162 en 176 Sv.) 

(MATTE T. LESOILE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0918.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 april 1994 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de straf-· 
vordering: 

1. waarbij de strafvordering tegen 
eiser en verweerder wegens verja
ring wordt vervallen verklaard : 

Overwegende dat Mr. Rene Biitz
ler, advocaat bij het Hof van Cassa
tie, bij akte ter griffi.e van het Hof 
neergelegd op 29 augustus 1994, ver
klaart uit naam van eiser afstand te 
doen van de voorziening; 

2. waarbij eiser veroordeeld wordt in 
kosten van de strafvordering tegen 
verweerder : 

Over het ambtshalve aangevoerd 
middel : schending van de artikelen 
162 en 176 van het Wetboek van Straf
vordering: 

Overwegende dat de veroordeling in 
kosten een civielrechtelijk karakter 
heeft; dat evenwel de openbare orde 
wordt geschonde:ri, wanneer een be
klaagde onwettig in kosten wordt ver
oordeeld; 

Overwegende dat de rechters, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, de tegen eiser en verweerder ge
richte strafvordering door verjaring 
vervallen verklaren; dat ze eiser even
wei veroordelen in kosten van het ho
ger beroep, waarin ook zijn begrepen 
de kosten van het door het openbaar 
ministerie tegen verweerder ingestelde 
hager beroep; 

Dat de veroordeling onwettig is; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstanden; vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het eiser ver
oordeelt in kosten van het door het 
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openbaar ministerie tegen de eerste 
verweerder ingestelde hager beroep; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser :in vier vijfde van 
de kosten van zijn voorziening, laat 
het overige vijfde ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Leuven, zitting houdend in hager be
roep. 

14 november 1995 - 2e kamer- Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Biit
zler en De Bruyn. 

I 

Nr. 49&/ 

2e KAMER- 14 november 1995 

1 o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF
ZAKEN- VERZOEK TOT HEROPENING DER DE
BATTEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- ALLERLEI- STRAFZAKEN
VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- VERZOEK TOT HEROPENING DER DE
BATTEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1-
VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN
O,..NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER 

1 o en 2° In strafzaken beoordeelt de feiten
rechter op onaantastbare wijze de nood
zaak of raadzaamheid van een verzoek tot 
heropening der debatten en hij is niet ver-

plicht zijn beslissing de debatten niet te 
heropenen met redenen te omkleden (1). 

3° en 4° Geen schending van het recht van 
verdediging of van art. 6.1 E.V.R.M. valt 
afte leiden uit de omstandigheid dat de 
rechter in strafzaken beslist de debat
ten niet te heropenen (2). 

(BRONDEL T. VAN ACKERE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1194.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 september 1994 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk; 

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

Over het eerste middel : 

Overwegende dat in strafzaken de 
feitenrechter op onaantastbare wijze 
de noodzaak of de raadzaamheid van 
een door een partij gedaan verzoek tot 
heropening van de debatten beoor
deelt; dat hij niet verplicht is zijn be
slissing de debatten niet te herope
nen met redenen te omkleden; dat 
geen schending van het recht van ver
dediging of van artikel 6.1 E.V.R.M .. 
valt af te leiden uit de omstandigheid 
dat de rechter beslist de debatten niet 
te heropenen; 

Dat het middel dat kritiek uitoe
fent op de redenen op grand waar
van de rechters de heropening van de 
debatten weigeren opkomt tegen een 
overbodige redengeving, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

(2) Cass., 13 nov. 1991, A.R. nr. 9326 (A. C., 
1991-92, nr. 141). 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

14 november 1995 - 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. D. Vanes, Antwerpen. 

I 

Nr. 497 

2e KAMER - 15 november 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP, 
VORMEN- VERVANGINGSWAARDE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE -MATE
RIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE -
VERNIELD VOERTUIG- B.T.W. 

1 o De schade van de persoon die door een 
onrechtmatige daad is beroofd van een 
zaak die hem niet kan worden terugge
geven, komt overeen met de vervangings
waarde van die zaak, d.w.z. met' het be
drag dat nodig is om een soortgelijke zaak 
aan te kopen (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

2° Wanneer een voertuig in een ongeval is 
vernield en de schadelijder, recht heeft op 
het bedrag dat nodig is om zich een soort
gelijk voertuig aan te schaffen, B. T.W. in
begrepen, moet het toegekende bedrag 
hem in staat stellen een dergelijk voer
tuig aan te kopen en de belasting op die 
uitgave te betalen; als het vernielde voer
tuig nieuw was aangekocht en door een 
nieuw voertuig is vervangen, moet de be
lasting worden berekend volgens het voor 
nieuwe voertuigen geldende tarief (2) 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.). 

(1) Zie Cass., 28 sept. 1994, A.R. nr. P.94.061l.F 
(A.C., 1994, nr. 405). 

(2) Zie noot 1. 

(LOUIS T. BROSENS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0448.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 februari 1995 in bo
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Over het middel ... : 
Overwegende dat de persoon die we

derrechtelijk van een zaak is beroofd 
recht heeft op herstel van zijn vermo
gen door teruggave van de weggeno
men zaak; dat derhalve, als terug
gave niet mogelijk is, de schadelijder 
recht heeft op de vervangingswaarde 
van die zaak, dat wil zeggen op het be
drag dat nodig is om een soortgelijke 
zaak aan te kopen; 

Overwegende dat, als de schade
lijder geen B.T.W.-plichtige is en dus 
die belasting noch kan aftrekken noch 
de teruggave ervan kan krijgen van de 
Staat overeenkomstig het B.T.W.
Wetboek, die belasting inbegrepen is in 
het voor de aankoop benodigde be
drag; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt, enerzijds, dat ai
leen verweerder aansprakelijk is ver
klaard voor het ongeval dat het to
taal verlies van het door eiseres nieuw 
gekochte voertuig heeft veroorzaakt, 
anderzijds, dat zij als niet B.T.W.
plichtige het vernielde voertuig heeft 
vervangen door een nieuw voertuig en 
op de koopprijs het voor nieuwe voer
tuigen geldende B.T.W.-tariefvan 19,5 
pet. heeft betaald; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu ze beslissen "dat het vernielde voer
tuig van (eiseres) in het verkeer was 
gebracht in mei 1991; dat het onge
val dagtekent van 12 september 1993" 
en "dat haar vernielde voertuig als een 
tweedehands wagen moet worden be
stempeld", zodat verweerder aan ei
seres het bedrag moet betalen, nodig 
voor de aankoop van een tweedehands 
wagen met dezelfde kenmerken als de 
vorige, hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden; 
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Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Hoei, zitting hou
dende in hoger beroep. 

15 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Windels, Luik; Draps. 

Nr. 498 

2e KAMER- 15 november 1995 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST - OORZAAK- (ON)MIDDEL
LIJKE OORZAAK- DIEFSTAL IN EEN WINKEL 
MET VEILIGHEIDSDIENST - OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN DE DIEFSTAL EN DE BETA· 
LING VAN LOON. 

Dat in een winkel met een veiligheidsdienst 
diefstal werd gepleegd bewijst het be
staan niet van een oorzakelijk verband 
tussen de diefstal en de verplichting van 
de eigenaar van de gestolen goederen om 
het personeel van voormelde dienst te be
talen en derhalve evenmin zijn recht om 
van de die{ terugbetaling van dat loon te 
krijgen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(NEW GB-INNO-BM N.V. T. LOI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0714.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1995 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 11 dec. 1985, A.R. nr. 4402 (A. C., 
1985-86, nr. 247). 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel149 van de Grondwet, 

doordat het hof, met bevestiging van het 
vonnis, de.rechtsvordering van eiseres niet 
gegrond verklaart op grand dat "appel
lants aan de eerste rechter verwijt dat hij 
haar vordering die ertoe strekte een be
drag van 5.506 frank, vermeerderd met de 
compensatoire interest vanaf 1 februari 
1993, te verkrijgen ter vergoeding van de 
door het optreden van haar veiligheids
diensten veroorzaakte schade niet gegrond 
heeft verklaard; dat in de regel weliswaar 
het oorzakelijk verband wordt verbroken, 
wanneer tussen de fout en de schade een 
zelfstandige juridische oorzaak optreedt die 
op zich al voldoende is om de uitgave te 
verantwoorden (zoals de verplichting van 
de concluante om hoe dan ook de leden van 
haar veiligheidsdienst te betalen), maar 
zulks niet het geval is met name wanneer 
die verplichting slechts ondergeschikt is 
aan de verplichting van de persoon die een 
delictuele of quasi-delictuele fout heeft be
gaan ( ... ); dat die schade dus maar kan wor
den aangevoerd wanneer het bestaan is 
aangetoond van een specifieke aan het op
treden van de veiligheidsdienst verbon
den schade; dat de eerste rechter op grand 
van een motivering die het hof overneemt 
heeft aangetoond dat zulks te dezen niet 
het geval was", 

terwijl, eerste onderdeel, het hofniet ant
woordt op de conclusie waarin eiseres te
gen de motivering van de eerste rechter in
bracht "dat de eerste rechter ten onrechte 
haar stelling als burgerlijke partij niet ge
grond heeft verklaard op grand dat de ge
stolen goederen waren teruggevonden en 
opnieuw te koop gesteld en dat con
cluante niet voldoende deed blijken van 
enige schade ten gevolge van het optre
den van haar veiligheidsdiensten; de eer
ste rechter met name erop wees dat con
cluante gehouden was tot betaling van haar 
administratief personeel, ongeacht de punc
tuele gedragingen van beklaagde, die haar 
diensten niet bijzonder hadden ontwricht; 
hoewel in de regel het oorzakelijk verband 
wordt verbroken wanneer tussen de fout en 
de schade een zelfstandige juridische oor
zaak treedt, zoals een wettelijke of regle
mentaire verplichting die op zich al een vol
doende grondslag is voor de uitvoering, 
zulks evenwel niet het geval is, met name, 
wanneer die verplichting slechts onderge
schikt is aan de verplichting van de per
soon die een delictuele of quasi-delictuele 
fout heeft begaan om een einde te maken 
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aan een door zijn toedoen ontstane toe
stand die niet kan blijven voortduren ( ... ); 
de omstandigheid dat concluante contrac
tueel verplicht is tot betaling van de lo
nen van het personeel van haar veiligheids
diensten dus geen voldoende reden kan zijn 
om uit te sluiten dat zij een te vergoeden 
schade had geleden die in verband staat 
met het misdrijf en veroorzaakt is door het 
optreden van voormeld personeel; de wet
telijke ofreglementaire verplichting, op zich 
beschouwd, in werkelijkheid nooit een vol
doende grond is en de gelijkwaardigheid 
van de voorwaarden altijd vereist dat er re
kening wordt gehouden met de fout, als die 
bestaat ( ... ); het niet kan worden betwist 
dat concluante door het optreden van de 
veiligheidsdiensten schade heeft geleden; de 
omstandigheid dat die schade slechts ex ae
quo et bono kan worden geraamd uiter
aard de beperking ervan tot de symboli
sche frank of, a fortiori, de verwerping 
ervan niet kan verantwoorden; ... dat, in
tegendeel, door de weigering van zoda
nige schadevergoeding concluante ten on
rechte zou worden gelijkgesteld met een 
openbare overheid waarvan de opdrach
ten de handhaving van de orde en de op
sporing van de misdrijven omvatten en die 
geen schade lijdt door die taken uit te voe
ren" (schending van artikel149 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest althans 
slechts een dubbelzinnig antwoord geeft op 
die conclusie en in het ongewisse laat ofhet 
hof in rechte heeft beslist dat het oorza
kelijk verband tussen de aangevoerde fout 
en de gestelde schade, die met name voort
vloeit uit de verplichting van eiseres om het 
personeel van haar veiligheidsdienst te be
talen, verbroken was op grond dat die 
schade een eigen juridische oorzaak heeft, 
namelijk de verplichting van eiseres om hoe 
dan ook haar personeel te betalen, dan wel 
of het in feite heeft geoordeeld dat het be
wijs van de schade niet geleverd was; 

derde onderdeel, de vaststelling dat een 
wettelijke, reglementaire of contractuele 
verplichting de juridische grondslag is van 
een uitgave niet voldoende is om het be- · 
staan van een oorzakelijk verband tus
sen de onrechtmatige daad van een derde 
en die uitgave uit te sluiten; het bestaan 
van een dergelijke verplichting het oorza
kelijk verband niet verbreekt wanneer ze 
slechts ondergeschikt is aan de verplich
ting van de persoon die de delictuele fout 
heeft begaan om een einde te maken aan 
een door zijn toedoen ontstane toestand die 
niet kan blijven voortduren; de vergoe
ding van de schade, die voortvloeit uit de 

door het slachtoffer van de fout gedane uit
gave enkel wordt geweigerd als uit de op
zet van de wet, het reglement of de over
eenkomst blijkt dat bedoelde uitgave 
definitief ten laste moet blijven van de
gene die de verplichting heeft aangegaan, 
zelfs als de omstandigheid die voormelde 
uitgave noodzakelijk maakt een gevolg is 
van de onrechtmatige daad; het hof in de 
eerste uitlegging, die voor het tweede on
derdeel is voorgesteld, het bestaan van een 
oorzakelijk verband tussen de fout van ver
weerder en de schade van eiseres die wel
iswaar forfaitair, ex aequo et bono geraamd 
werd, maar met name voortvloeide uit haar 
verplichting om het personeel van haar vei
ligheidsdienst te betalen, heeft uitgeslo
ten op grond van de enkele vaststelling dat 
eiseres contractueel verplicht was tot be
taling van dat loon; het arrest bijgevolg in 
die uitlegging niet naar recht verantwoord 
is (schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest, op de 
conclusie ten betoge dat de omstan
digheid dat eiseres contractueel ver
plicht is tot betaling van het loon van 
haar veiligheidspersoneel geen vol
doende reden kan zijn om uit te slui
ten dat zij een te vergoeden schade 
heeft geleden en dat het niet kan wor
den betwist dat zij door het optreden 
van haar veiligheidsdienst schade had 
geleden, antwoordt dat het bestaan 
van schade ten gevolge van het optre
den van de veiligheidsdienst te de
zen niet is aangetoond; 

Dat het arrest aldus zonder de in 
het tweede onderdeel aangeklaagde 
dubbelzinnigheid de beslissing grondt 
op het feit dat eiseres het bewijs niet 
levert dater schade is ontstaan door 
de interpellatie van verweerder; dat 
het regelmatig met redenen is om
kleed en naar recht verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
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Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 499 

1 e KAMER - 16 november 1995 

1° KORT GEDING - BEVOEGDHEID 
OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN DER PARTIJEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GE
SCHONDEN WETSBEPALING- REGELS VAN 
HET GEDING- KORT GEDING- GEEN VER
MELDING VAN ART. 584 GER.W- ONTVANKE
LIJKHEID. 

1 o De rechter i7! kort geding die maatrege
len tot bewan.ng van recht kan bevelen in
dien er een schijn van rechten is die het 
nemen vr::n een beslissing verantwoordt, 
overschrudt de grenzen van zijn bevoegd
heid niet, Ll!.an_r:eer hij zich ertoe beperkt 
de ogenschunluke rechten van partijen na 
te gaan en daarbij geen rechtsregels be
tre~~ die de voorlopige maatregel niet re
d~lu.k ku:'-n~n schragen; dergelijke be
sl~ssmg dw z~ch ten grande niet uitspreekt 
over de rechten van de partijen, houdt 
geen schending in van het materiele recht 
dat de rechter in zijn beoordeling be
trekt (1). (Art. 584 Ger.W.) 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat op
komt tegen de voorlopige beoordeling van 
de rechter in kort geding met betrekking 
t?t de ogen_sch~jnlijke rechten van par
tuen, als dLt m~ddel geen schending aan
voert van art. 584 Ger. W (2). (Art. 1080 
Ger.W.) 

(1) Cass., 4juni 1993,A.R. nr. 8067 (A.C., 1993, 
nr. 269); Cass., 23 dec. 1994, A.R. nr. C.92.8294.N 
(A. C., 1994, nr. 575); Cass., 9 maart 1995, A.R. nr. 
C.94.361.N (A.C., 1995, nr. 142). 

(2) Zie noot onder Cass., 4juni 1993 in T.B.H. 
1993, 930. ' , 

(VERMETTEN E.A. T. BRTN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0310.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 97, van de Grand
wet, 1162, 1319, 1320, 1322, van het Bur
gerlijk Wetboek, 824, 1045, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1, 3, 16, van de 
Auteurswet van 22 maart 1886 en van de 
~gemene n;chtsbeginselen van de beperkte 
mterpretahe van de overdracht inzake au
teursrechten en van de strikte interpreta
tie van de afstand, 

~?ordat het be.streden arrest van gedeel
teh~ke hervormmg de door eisers in cas
sahe tegen eerste verweerster ingestelde 
vorderingen OI? haar ver!:>Od te horen op
leggen nog emge afl.evermg van de serie 
"Slisse en Caesar" heruit te zenden op 
straffe van de verbeurte van een dwang
som van 10.000.000 fr. per afl.evering waar
van de uitzending toch wordt aangevat en 
deze uitspraak gemeen te verklaren ~an 
tweede verweerster, ongegrond verklaart 
op volgende gronden : dat eisers thans be~ 
zwaarlijk kunnen voorhouden dat de BRTN 
of de BVBA Peters Producties in 1977 niet 
de toestemming hebben verkregen om de 
personages "Slisse en Caesar" op te voe
ren en de bestaande sketches en toneel
stukken te bewerken tot een televisieserie 
en deze uit te zenden; dat een afstand van 
auteursrechten weliswaar niet wordt ver
moed, maar zulks niet belet dat die af
stand .stilZ:wijge~d kan zijn en afgeleid wor
den mt fe~~en d1e.voor geen andere uitleg 
vatbaar ZlJn; dat m casu de televisiereeks 
"Slisse en Caesar" destijds werd geprodu
ceerd en gedurende vele achtereenvol
ge~d.e weken we!d uitgezonden op de te
levls.le, met rmme weerklank bij het 
publiek, zonder dat dit ooit aanleiding heeft 
gegeven tot enig protest of enige aanspra
ken van de consoorten Vermetten-Gevers· 
dat daarenboven opmerkelijk is dat Me~ 
vrouw Mimi Vermetten in haar brief dd. 30 
december 1992 aan Sabam spreekt van de 
"TV serie van wijlen Jero~m Verten Jos 
Gevers en Anton Peters"; dat tenslotte in de 
briefwisseling die werd gevoerd tussen par
tijen v96r dat de huidige procedure werd 
aangevat, de consoorten Vermetten-Gevers 
evenmin hebben ingeroepen dat de 
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televisieserie zonder hun toestemming of 
die van hun rechtsvoorgangers werd ge
draaid, 

terwijl, eerste onderdeel, eisers in hun 
appelconclusie (p. 6, leden 4 tot 6) uitdruk
kelijk staande hielden dat zij formeel ont
kenden dat zij aan verweerster of aan An
ton Peters enig recht of toestemming 
gegeven hebben voor het maken van een 
televisieserie van de personages, theater
stukken en sketches gekend onder de be
naming "Slisse en Caesar"; dat conform het 
beginsel dat de vervreemding van auteurs
recht restrictief dient gei:nterpreteerd te 
worden, de stilzwijgende afstand van het 
auteursrecht.onmogelijk is en niet kan 
p~aats vind~n; dat h~t bestreden arrest op 
dit omstandig gemohveerd verweer niet ten 
genoege van recht geantwoord heeft (scherr
ding van art. 97, der Grondwet); dat het be
streden arrest daarbij, door de stilzwij
gende afstand van het adaptatie- en het 
u~t~end~ngsrecht voor de gemaakte tele
VlSlesene, van de creatie "Slisse en Cae
sar" toch _te aanvaarden, het algemeen 
rechtsbegmsel van de restrictieve inter
pretatie van de vervreemding van het au
teursrecht, miskend heeft; dat immers de 
auteurs van het oorspronkelijk werk over 
een recht van reproductie, adaptatie en uit
zending beschikken en dat de gebeurlijke 
afstand van het recht van adaptatie geens
zins de afstand inhoudt van het recht het 
geadapteerde werk uit te zenden (scherr
ding van art. 3, van de wet van 22 maart 
1886, 1162, van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
16, van de wet van 22 maart 1886, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de strikte 
interpretatie van de vervreemding van het 
auteursrecht); 

tweede onderdeel, de feiten, volgens de
welke de televisiereeks "Slisse en Cae
sar" destijds vele achtereenvolgende we
ken werd uitgezonden zonder protesten of 
aanspraken van de consoorten Vermetten
Gevers, Mimi Vermetten in een brief aan 
Sabam spreekt van de "TV serie van wij
len Jeroom Verten, Jos Gevers en Anton Pe
ters", en de consoorten Vermetten-Gevers 
in hun vorige briefwisseling niet inriepen 
dat de televisieserie destijds zonder hun 
toestemming of die van hun rechts
voorgangers werd uitgezonden, nog voor 
een andere uitleg vatbaar zijn dan de enige 
door het bestreden arrest aanvaard, nl. dat 
daardoor eisers de adaptatierechten voor 
een televisieserie aan Anton Peters of eer
ste verw:eerster zouden afgestaan heb
ben; dat 1mmers de vermelding in de brief 
van Mimi Vermetten aan Sabam luidende 
"de TV serie van wijlen Jeroom Verten, Jos 

Gevers en ~ton Peters" evengoed wijst op 
de re_chten die de.rechtsvoorgangers van ei
sers m de TV sene zelf hadden gezien hun 
namen gelijk met deze van ~ton Peters 
vernoemd worden;_ dat het gebrek aan pro
test ter gelegenhe1d van een vroegere uit
zending van de TV serie evengoed kan lig
gen in het feit dat ze alsdan hun 
toestemmi:J?-g met de uitzending gegeven 
hadden als m een afstand van de adaptatie
rechten en de toestemming in de heruit
zending ervan; dat derhalve de door het be
streden arrest weerhouden feiten voor meer 
dan een uitleg vatbaar zijn en niet nood
zakelijk wijzen of afstand van auteursrech
ten en adaptatierechten in verband met de 
heruitzending der televisieserie "Slisse en 
Caesar", zodat het bestreden arrest ten on
rechte uit deze feiten tot een afstand van 
deze auteurs- en adaptierechten inhou
dend de heruitzending ervan besloten heeft 
(schending van art. 824, 1045 van het Ge
rechtelijk_Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbegmsel van de beperkte interpre
tatie van de afstand); 

derde onderdeel, ... 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het middel, in zijn 
eerste onderdeel, aan het arrest ver
wijt dat "het op ( ... ) (het) omstandig ge
motiveerd verweer niet ten genoege 
van recht geantwoord heeft" omdat de 
eisers in hun appelconclusie ontkend 
hebben dat zij een toestemming had
den gegeven voor het maken van een 
televisieserie en de vervreemding van 
een auteursrecht beperkend moet wor
den uitgelegd; 

Dat het middel aldus opkomt te
gen een wetsschending die niets uit te 
staan heeft met de aangevoerde scherr
ding van artikel 97 (oud) van de 
Grondwet; 

Overwegende voor het overige dat 
de rechter in kort geding maatrege
len tot bewaring van recht kan beve
lE:.;n, indien er een schijn van rechten is 
d1e het nemen van een beslissing ver
antwoordt; 

Dat de rechter die zich ertoe be
perkt de ogenschijnlijke rechten van 
partijen nate gaan en te onderzoe
ken, zonder daarbij rechtsregels te be
trekken die de voorlopige maatregel 
die hij beveelt niet redelijk kunnen 



1020 HOF VAN CASSATIE Nr. 499 

schragen, de grenzen van zijn bevoegd
heid niet overschrijdt; 

Dat een dergelijke beslissing die zich 
ten grande niet uitspreekt over de 
rechten van de partijen, geen scherr
ding inhoudt van het materiele recht 
dat de rechter in zijn beoordeling be
trekt; 

Overwegende dat de appelrechters 
zich te dezen ertoe beperken op grand 
van de feitelijke gegevens die in het 
middel zijn weergegeven, te beslis
sen dat de eisers "ogenschijnlijk geen 
voldoende waarschijnlijk recht heb
ben om zich te verzetten tegen de uit
zending van de bestaande televisie
serie 'Slisse en Caesar"'; 

Overwegende dat uit dit alles volgt, 
eensdeels, dat het arrest geen scherr
ding inhoudt van het materiele recht 
dat de rechters in hun beoordeling be
trekken en dat door de eisers als ge
schonden wordt aangewezen, ander
deels, dat de eisers slechts tegen de 
voorlopige beoordeling van de appel
rechters konden opkomen in zoverre 
zij artikel 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek als geschonden wetsbepa
ling zouden hebben aangewezen, het
geen niet het geval is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 2, 1°, 2°, 11, 1°, 2°, 
14, 1°, 2°, van de Internationale Overeen
komst van Bern voor de bescherming van 
letterkundige en kunstwerken, onderte
kend te Brussel op 26 juni 1948, goedge
keurd bij de wet van 26 juni 1951, 6, van 
de Auteurswet van 28 maart 1866, en van 
het enig artikel van de wet van 27 juli 1953 
betre:ffende de toepassing op de Belgen van 
zekere bepalingen der internationale Over
eenkomst van 26 juni 1948 voor de be
scherming van kunst- en letterkundige wer
ken, 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke hervorming de door eisers in cas
satie tegen eerste verweerster ingestelde 
vorderingen om haar verbod te horen op
leggen nog enige afievering van de serie 
"Slisse en Caesar" heruit te zenden op 
stra:ffe van de verbeurte van een dwang
som van 10.000.000 fr. per afievering waar
van de uitzending toch wordt aangevat, en 
deze uitspraak gemeen te verklaren aan 

tweede verweerster, ongegrond verklaart, 
op volgende gronden : dat in onderhavig ge
schil niet de vraag aan de orde is of de 
BRTN toestemming behoeft van eisers om 
een origineel werk uit te voeren (hypo
these bedoeld in artikel llbis, 1° van de 
Conventie van Bern en artikelen 15 en 16 
der Auteurswet ingeroepen door eisers), 
maar wel of zij om tot uitvoering van een 
afgeleid werk over te gaan, de toestem
ming behoeft van de oorspronkelijke au
teurs of hun rechtsopvolgers; dat wan
neer, zoals in casu, bestaande sketches en 
toneelstukken met toestemming van hun 
auteurs of hun rechtsverkrijgende wor
den bewerkt onder de vorm van een 
televisieserie, waarvan niet betwist wordt 
dat zij een eigen oorspronkelijkheid be
zit, een afgeleide creatie ontstaat, die op 
haar beurt dezelfde bescherming geniet als 
de oorspronkelijke creatie, zonder dat hier
door de rechten van de auteurs van het oor
spronkelijk werk kunnen verkort worden; 
dat hieruit volgt dat de oorspronkelijke au
teur en deze van het afgeleide werk, geens
zins als co-auteurs kunnen beschouwd wor
den van dit laatste; dat deze eigen 
bescherming vervolgens betekent dat het 
afgeleide werk enkel kan opgevoerd wor
den, dus ook vertoond worden op televi
sie, mits de toestemming van zijn auteur 
maar deze van de auteur van het vooraf
bestaande werk of diens rechtsopvolgers 
niet vereist is; dat in die omstandigheid ei
sers ogenschijnlijk geen voldoende waar
schijnlijk recht hebben om zich te verzet
ten tegen de uitzending van de bestaande 
televisieserie "Slisse en Caesar", 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de 
rechtsvoorgangers van eisers van hun crea
tie van de personages van "Slisse en Cae
sar", de toneelwerken en sketches ervan, de 
adaptatie voor het maken van een televisie
reeks ervan aan Anton Peters, in wiens 
rechten verweerster staat, hebben afge
staan, en die rechtsvoorgangers noch ei
sers zelf destijds hebben geprotesteerd te
gen de uitzending van deze televisieserie 
door verweerster, niet tot gevolg heeft dat 
verweerster deze televisiereeks terug zou 
mogen uitzenden zonder de toestemming 
van eisers; dat immers de bescherming van 
het auteursrecht van een afgeleid werk de 
rechten van de auteur van het oorspron
kelijk werk, in wiens rechten eisers staan, 
niet kan verkorten; dat de heruitzending 
van het afgeleid werk derhalve onderwor
pen blijft aan de toestemming van eisers, 
zodat het bestreden arrest ten onrechte 
heeft geoordeeld dat de toestemming van 
eisers niet vereist was (schending van art. 
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2, 1", 2", 11, 1", 2", 14, 1", 2", van de con- Nr. 500 
ventie van Bern van 26 juni 1948, en van 
het enig artikel van de wet van 27 juli 
1953); 1 e KAMER- 17 november 1995 

tweede onderdeel, de televisieserie "Slisse 
en Caesar" een door Anton Peters, in wiens 
rechten verweerster staat, geadapteerd, af
geleid werk is van creatie dezer persona
ges, theaterstukken en sketches, gemaakt 
door wijlen Jeroom Verten en Jos Gevers, 
in wiens rechten eisers staan; dat tenge
volge van het feit dat de geadapteerde 
televisiereeks gesteund is op en gebruik 
maakt van de creatie van Jeroom Verten en 
Jos Gevers, er een onverdeeldheid van rech
ten op het afgeleid werk is ontstaan tus
sen eisers en verweerster, die zij slechts ge
zamenlijk kunnen uitoefenen, zodat het 
bestreden arrest ten onrechte geoordeeld 
heeft dat de toestemming van eisers voor de 
heruitzending van de televisiereeks 
"Slisse en Caesar" niet vereist was (scherr
ding van art. 6, van de wet van 22 maart 
1866), zodat het bestreden arrest de in het 
middel aangewezen bepalingen geschon
den heeft: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel volgt dat het mid
del dat geen schending aanvoert van 
artikel 584 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, gelet op de ver
werping van de voorziening, de vor
dering tot bindendverklaring geen 
bestaansreden meer heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

16 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaten: mrs. Houtkier, Van Heeke en 
Butzler. 

BE SLAG - GEDWONGEN TENUITVOERLEG
GING- UITVOEREND BE SLAG ONDER DER
DEN- EVENREDIGE VERDELING- ONTWERP 
VAN VERDELING- GERECHTSDEURWAARDER 
- BEVOEGDHEID. 

Het staat aan de gerechtsdeurwaarder, die 
door een schuldeiser met de tenuitvoer
legging van een vonnis is belast, en die 
daardoor verantwoordelijk is voor de ge
hele procedure van tenuitvoerlegging, om 
het in art. 1629 Ger. W bedoelde antwerp 
van verdeling op te stellen, ook al heeft hi} 
zich, om redenen van territoriale bevoegd
heid, door een confrater doen vervan
gen om het exploot van het uitvoerend be
slag onder derden te betekenen. 

(GALAND T. BELGISCHE STAAT -MIN. V. LANDS
VERDEDIGING) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0425.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 43, 513, 1539, 1543, 1627 en 1629 
tot 1631 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep eiser veroor
deelt "om over te gaan tot verdeling, over
eenkomstig de artikelen 1627 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek, van de van 
het loon van korporaal Magnus afgehou
den bedragen", op grand van de volgende 
overwegingen: "dat het evenwel niet de 
vraag is welke gerechtsdeurwaarder bij de 
betekening van het uitvoerend beslag on
der derden is opgetreden, maar wel wie van 
beide deurwaarders- hetzij (eiser) het
zij de vervanger - een antwerp van ver
deling moet opstellen overeenkomstig de ar
tikelen 1627 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek; dat de beslagleg
gende partij, de nv. La Belgique, (eiser) had 
opgedragen het vonnis ten laste van Mag
nus uit te voeren; dat (eiser) bijgevolg ver
antwoordelijk was voor de gehele proce
dure van tenuitvoerlegging; dat (eiser) zich 
alleen heeft doen vervangen door de ge
rechtsdeurwaarder Ginot te Brussel voor de 
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betekening van een exploot te Brussel, te 
weten van het uitvoerend beslag onder der
den in handen van (verweerder); dat die 
vervanging om reden van territoriale be
voegdheid is gebeurd, nu (eiser), als ge
rechtsdeurwaarder te Luik, overeenkom
stig artikel 513 van het Gerechtelijk 
Wetboek zijn ambt niet mocht uitoefenen in 
het gerechtelijk arrondissement Brussel; 
dat (eiser) zich nooit heeft doen vervan
gen om een ontwerp van verdeling op te 
stellen; dat daartoe trouwens geen reden 
bestond; dat de verdeling van de gelden een 
van het exploot van uitvoerend beslag on
der derden onderscheiden handeling uit
maakt; dat er ten deze geen bijzondere re
denen zijn waardoor die verdeling in het 
gerechtelijk arrondissement Brussel diende 
te gebeuren; dat (eiser) de opdracht heeft 
gekregen het vonnis ten laste van Mag
nus uit te voeren, wat een overeenkomst in
tuitu personae is; dat hij zich niettemin al
leen moest doen vervangen voor de 
betekening van een exploot te Brussel we
gens een probleem van territoriale bevoegd
heid; dat (eiser) in beginsel verantwoorde
lijk blijft voor de verdeling van de gelden; 
dat de verdeling van de rechten van de akte 
- 3/4 voor de gerechtsdeurwaarder die te 
Brussel optreedt en 1/4 voor (eiser), die het 
ontwerp heeft voorbereid- alleen betrek
king heeft op de betekening van het uit
voerend beslag onder derden en niets te 
maken heeft met het probleem van de ver
deling van de gelden", 

terwijl - de gerechtsdeurwaarder die be
last is met de evenredig verdeling bepaald 
bij de artikelen 1627 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek, noodzakelijk de
gene is die "de verkoop ofhet beslag op de 
gelden" heeft uitgevoerd; - in het geval van 
een uitvoerend beslag onder derden, de 
derde-beslagene ertoe gehouden is afgifte 
te doen in handen van de deurwaarder die 
het beslag heeft gelegd (artikelen 1539 en 
1543 van het Gerechtelijk Wetboek); - bij
gevolg alleen die gerechtsdeurwaarder een 
on twerp van verdeling kan opstellen (ar
tikel1629 van het Gerechtelijk Wetboek) 
en, naargelang van het geval, hetzij de gel
den verdelen overeenkomstig het on twerp 
(artikel 1630 van het Gerechtelijk Wet
hoek), hetzij de gelden in consignatie ge
ven bij de Deposito- en Consignatiekas, na 
aftrek van de kosten van het beslag, van de 
verkoop en van het ontwerp van verde
ling (artikel1631 van het Gerechtelijk Wet
hoek); - het ten deze vaststaat dat de deur
waarder Remi Ginot, op verzoek van de 
naamloze vennootschap La Belgique, bij ex
ploot van 30 december 1985, uitvoerend be-

slag onder derden heeft gelegd in handen 
van verweerder ten laste van de heer Jo
seph Magnus; verweerder gehouden was af
gifte te doen in handen van de deurwaar
der Ginot, wat hij trouwens heeft gedaan; 
de gerechtsdeurwaarder Ginot bijgevolg de 
beslagen gelden in zijn bezit had en ze 
diende te verdelen onder de schuldeisers 
van de heer Magnus; daaruit volgt dat het 
hof van beroep, door eiser niettemin te ver
oordelen "om over te gaan tot verdeling, 
overeenkomstig de artikelen 1627 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek, van de 
van het loon van korporaal Magnus afge
houden bedragen", de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser, in zijn hoedanigheid 
van gerechtsdeurwaarder, door de 
schuldeiser belast was geworden met 
de tenuitvoerlegging van een vonnis en 
dat hij "zich aileen heeft doen vervan
gen door de gerechtsdeurwaarder Gi
not te Brussel voor de betekening van 
een exploot ( ... )van uitvoerend be
slag onder derden in handen van (ver
weerder); dat die vervanging om re
den van territoriale bevoegdheid is 
gebeurd, nu (eiser), als gerechtsdeur
waarder te Luik, overeenkomstig ar
tikel 513 van het Gerechtelijk Wet
hoek zijn ambt niet mocht uitoefenen 
in het gerechtelijk arrondissement 
Brussel"; 

Dat het overweegt dat eiser "ver
antwoordelijk was( ... ) voor de gehele 
procedure van tenuitvoerlegging''; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die vaststellingen en over
wegingen naar recht beslist dat het 
aan eiser stond het in artikel1629 van 
het Gerechtelijk Wetboek aangewe
zen antwerp van verdeling op te stel
len; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
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conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal-Advocaten: mrs. 
Van Ommeslaghe en De Bruyn. 

Nr. 501 

1 e KAMER - 17 november 1995 

KOOP- KOOP OP AFBETALING- NOG TE VER
VALLEN TERMIJNEN- ONMIDDELLIJKE TE
RUGBETALING- BEDING- AANWENDING
VOORWAARDEN. 

Het aanwenden van een beding uit een over
eenkomst van koop op afbetaling, die on
der toepassing van de wet van 9 juli 1957 
valt, waarbij de geldschieter onmiddel
lijke terugbetaling van de nog te verval
len termijnen kan eisen, hangt inzonder
heid af van het ter post afgeven van een 
aangetekend schrijven tot ingebrekestel
ling; het arrest dat het vervullen van die 
vormvereiste doet afhangen van het aan
bieden van het aangetekend schrijven aan 
de geadresseerde, voegt aan de wet een 
voorwaarde toe die daarin niet is ver
vat (1). (Art. 19, § 1, eerste lid, wet 9 juli 
1957.) 

(BANK BRUSSEL-LAMBERT N.V: T. DE WITTE) 

ARREST (vertaling) 

CAR. nr. C.95.0060.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 19, § 1, van de wet 9 juli 1957 tot 
regeling van de verkoop op afbetaling en 
van zijn financiering, zoals zij van toepas
sing was op de gevolgen van de litigieuze 
overeenkomst v66r haar ophe:ffing bij ar
tikel111 van de wet van 12 juni 1991 op 
het consumentenkrediet, die op 1 januari 
1993 in werking is getreden, 29, 111 van de 
wet van 12 juni 1991 op het consumenten-

(1) De i.e. toepasselijke wet van 9 juli 1957 tot 
regeling van de verkoop op afbetaling en van zijn 
financiering is opgeheven bij art. 111 wet van 12 
juni 1991 op het consumentenkrediet. 

krediet, 1, 3, 6 van het koninklijk besluit 
van 5 augustus 1991, als gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 4 augustus 1992, be
treffende de data van inwerkingtreding van 
de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet, 1134, 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek en 149 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoordineerde Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat eiseres van 
verweerder niet de betaling kan eisen van 
de kosten van het bewarend beslag van het 
gefinancierde voertuig en van de kosten van 
bewaring van dat voertuig ten gevolge van 
dat beslag en, met bevestiging van het von
nis a quo, bijgevolg haar vordering a:furijst 
op grond dat "de toepassing van het be
ding dat zegt dat de afbetalingstermijn ver
valt als de vervaldag niet wordt nageleefd, 
onderworpen is aan de dubbele voorwaarde 
dat de betaling ten minste twee maan
den te laat is en dat zij een maand na het 
ter post afgeven van een aangetekend 
schrijven tot ingebrekestelling nog steeds 
niet is gedaan (artikel 19, § 1, van de wet 
van 19 juli 1957 tot regeling van de ver
koop op afbetaling en van zijn financie
ring); ... de door (eiseres) op 8 juni 1988 ter 
post afgegeven brief niet ter kennis van 
(verweerder) is gebracht; dat het bestuur 
immers heeft toegegeven dat dat schrij
ven "niet aan de geadresseerde kon wor
den aangeboden' (brief van 16 mei 1990 van 
de Regie der Posterijen aan de raadsman 
van eiseres); dat hij bijgevolg te zijnen op
zichte geen invloed kon hebben; ... dat daar
uit volgt dat (eiseres), bij ontstentenis van 
het vervullen van de dwingende vorm
vereisten, als voorgeschreven bij artikel19, 
§ 1, van de voomoemde wet van 9 juli 1957, 
niet gemachtigd was de onmiddellijke te
rugbetaling van de nog te vervallen ter
mijnen te eisen" en bijgevolg dat de bewa
rende maatregelen, die (eiseres) op eigen 
risico heeft genomen, dus onverantwoord 
waren, 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van ar
tikel19, § 1, van de wet van 9 juli 1957, die 
ingevolge artikel 2 van de algemene voor
waarden van de leningovereenkomst ten 
deze van toepassing is en die toepasselijk 
blijft op de gevolgen van die overeenkomst 
die zich hebben voorgedaan v66r de ophef
fing van die wet bij artikel 111 van de wet 
van 12 juni 1991 op het consumenten
krediet, elk beding van de overeenkomst 
dat het verval van de termijn toestaat als 
ongeschreven wordt beschouwd "wanneer 
het betrekking heeft op het geval dat de 
geldopnemer in gebreke is ten minste twee 
stortingen of een bedrag van ten minste 20 
pet. van de lening te betalen en dat hij een 
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maand na het ter post afgeven van een 
aangetekend schrijven tot ingebrekestel
ling zijn verplichtingen niet is nageko
men"; uit die bepaling volgt dat de instel
ling, die een lening op afbetaling toestaat, 
om een beding van verval van de afbeta
lingstermijn te kunnen doen gelden, ai
leen een ter post aangetekend schrijven 
moet hebben afgegeven; het arrest expli
ciet vaststelt dat eiseres op 8 juni 1988 een 
ter post aangetekend schrijven heeft afge
geven; daaruit volgt dat het arrest niet zon
der aan artikel19, § 1, van de voornoemde 
wet van 9 juli 1957 een voorwaarde toe te 
voegen die daarin niet is vervat, kon be
slissen dat "eiseres de bij artikel19, § 1, 
van de wet van 9 juli 1957 bepaalde dwin
gende vormvereisten niet had vervuld"; het 
arrest bijgevolg de genoemde bepaling 
schendt (schending van artikel19, § 1, van 
de wet 9 juli 1957 tot regeling van de ver
koop op afbetaling en van zijn financie
ring, zoals zij van toepassing was op de ge
volgen van de litigieuze overeenkomst, v66r 
haar opheffing bij artikel 111 van de wet 
van 12 juni 1991 op het consumenten
krediet, die op 1 januari 1993 in werking is 
getreden) en, nu het noodzakelijk oordeelt 
dat de partijen zijn overeengekomen om 
naar die wet te verwijzen, ook de bindende 
kracht van de tussen de partijen gesloten 
overeenkomst miskent door daaraan niet 
het gevolg te geven die zij wettelijk tus
sen die partijen heeft (schending van de ar
tikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

Wat betreft het eerste onderdeel: 

Overwegende dat artikel 19, § 1, 
eerste lid, van de wet van 9 juli 1957, 
tot regeling van de verkoop op afbe
taling en van zijn financiering, dat ten 
deze van toepassing is, bepaalt dat on
verminderd de bepalingen van arti
kel 1188 van het Burgerlijk Wetboek, 
elk beding van het contract, waarbij de 
geldschieter gemachtigd wordt de on
middellijke terugbetaling van de nog 
te vervallen termijnen te eisen, als on
geschreven wordt beschouwd, behalve 
wanneer het betrekking heeft op het 
geval dat de geldopnemer in gebreke 
is ten minste twee stortingen of een 
bedrag van ten minste 20 pet. van de 
lening te betalen en dat hij een maand 
na het ter post afgeven van een aan-

getekend schrijven tot ingebrekestel
ling zijn verplichtingen niet is nage
komen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de op 18 februari 1988 tus
sen de partijen gesloten overeenkomst 
van lening op afbetaling een derge
lijk beding bevat en dat eiseres op 8 
juni 1988 een aangetekend schrijven 
met ingebrekestelling ter post heeft af
gegeven; 

Overwegende dat het arrest, dat 
erop wijst dat dat aangetekend schrij
ven "niet aan de geadresseerde kon 
worden aangeboden" en daaruit af
leidt "dat (eiseres), bij ontstentenis van 
het vervullen van de dwingende vorm
vereisten, als voorgeschreven bij ar
tikel19, § 1, van de voornoemde wet 
van 9 juli 1957, niet gemachtigd was 
de onmiddellijke terugbetaling van de 
nog te vervallen termijnen te eisen", 
aan dat artikel19 een voorwaarde toe
voegt die het niet bevat en bijgevolg 
die wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel in die mate ge
grond is; 

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

17 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Simont. 
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Nr. 502 

2e KAMER - 21 november 1995 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN- BEGRlP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ARTlKEL 14- STRAF
VERVOLGING- ONREDELIJKE VERTRAGING. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- YERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTlKEL 6-ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMlJN -AANVANG. 

4o RECHTEN VAN DE MENS....,. lNTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLlTIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14- STRAF
VERVOLGING- ONREDELIJKE VERTRAGING. 

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTlKEL 6- ARTI
KEL 6.1- EERLlJK PROCES- RECHT VAN VER
DEDIGING. 

6° RECHTEN VAN DE MENS - lNTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLlTIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14- STRAF
VERVOLGING- STRAFBAAR FElT. 

7o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.3 - STRAFBAAR FElT- BEGRlP. 

so RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- STRAFVORDERING- STRAFBARE FEl
TEN - lNBESCHULDIGINGSTELLING -
VOORONDERZOEKSVERRlCHTINGEN. 

P en 2° De bij artt. 6.1 E. VR.M. en 14 
I. VB.P.R. beoogde redelijke termijn is die 
waarbinnen een tegen iemand ingestelde 
strafvordering behandeld en gevonnist 
dient te worden. (Artt. 6.1 E.V.R.M., 
juncto 14.1 en 14.3.c I.V.B.P.R.) 

3° en 4° De door de artikelen 6.1 E.VR.M. 
en 14 I. VB.P.R. beoogde redelijke ter
mijn gaat in op het ogenblik dat de be
trokkene "beschuldigd" is ten aanzien van 
de strafbare feiten waarop de strafvor
dering betrekking heeft en kan zodoende 
geen aanvang nemen voor de datum van 
het oudste feit dat voorwerp is van deze 
strafvordering. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,juncto 
14.1 en 14.3.c I.V.B.P.R.) 

5° en 6° Eventuele vooronderzoeksverrich
tingen in verband met "mogelijke be
staande strafbare feiten" die v66r het 
oudste feit, dat het voorwerp is van de 
strafvordering, zouden zijn gepleegd en 
waarvan een persoon zou zijn verdacht 
maar waarvoor hi} niet in beschuldi
ging werd gesteld in de zin van artikel6.1 
E. VR.M., doen geen afbreuk aan het 
rechtvaardig en eerlijk karakter van het 
proces dat, wegens de feiten die het voor
werp zijn van de strafvordering te zij
nen laste, tegen hem werd ingesteld en 
miskennen zijn recht van verdediging te
gen die feiten niet. 

7o en so De artt. 6.3 E. VR.M. en 14.3 
I. VB.P.R. betreffen de strafbare feiten 
waarop de strafvordering betrekking heeft 
en waarvan iemand beschuldigd is; de 
door art. 6.1 E. VR.M. beoogde redelijke 
termi}n gaat in op het ogenblik van die 
beschuldiging en kan geen aanvang ne
men v66r de datum van het oudste feit. 

(LONCKE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0619.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
wordt veroordeeld : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6.1 en 3, litterae a en b, van het Eu
ropees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 14.1 en 3, litterae a, ben c, van 
het Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten, gesloten te 
New York op 16 december 1966, goedge
keurd bij de wet van 15 mei 19Sl, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
bied voor de rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming eiser uit hoofde van de tenlaste
leggingen C, E, HI, van notitienummer 
62.9S.2469/SS, en A en Bl van notitie
nummer 62.59.1947/90 samen veroordeelt 
tot een gevangenisstraf van drie maan
den, met uitstel voor een termijn van drie 
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jaar, en tot een geldboete van 2.000 frank, 
op volgende gronden : In conclusies be
sluit eiser opnieuvv op basis van artikel6.1 
E.V.R.M. en 14 B.U.P.O. tot de ontoelaat
baarheid of de onontvankelijkheid van de 
strafvervolging, omdat- indien de rech
ter ten gronde een schending van een recht 
vaststelt ingevolge de wijze waarop de 
strafvervolging wordt gevoerd- de straf
vervolging zelf onwettig moet worden ver
klaard en een onwettige strafvervolging zelf 
maar kan leiden tot de ontoelaatbaarheid 
of de onontvankelijkheid van de strafver
volging. De ratio legis van de behande
ling van een zaak binnen een redelijke ter
mijn bestaat erin te vermijden dat de 
vervolgde niet te lang in de onzekerheid zou 
blijven omtrent de uitspraak en de daar
aan verbonden gevolgen. De vereiste van de 
redelijke termijn raakt evenwel ook het 
recht van verdediging, doordat moet voor
komen worden dat bewijzen zouden ver
dwijnen ofvervagen. Over dit laatste aspect 
zal gehandeld worden onder de rubriek "no
pens de eventuele nietigheid van de bewijs
levering". Wat het beginpunt van de rede
lijke termijn betreft heeft het Hof van 
Cassatie reeds herhaaldelijk geoordeeld dat 
deze ingaat op de dag waarop de betrok
kene in beschuldiging wordt gesteld we
gens het plegen van een strafbaar feit of 
wanneer hij wegens enige daad van 
opsporings- ofvooronderzoek onder de drei
ging van een strafvervolging leeft, en dit 
een ernstige weerslag heeft op zijn per
soonlijke toestand, met name dat hij ver
plicht is geweest bepaalde maatregelen te 
nemen om zich te verdedigen tegen de be
schuldigingen die in de zin van het ver
drag tegen hem werden ingebracht ( ... ). Als 
vertrekpunt van de redelijke termijn komt 
ten vroegste 2 februari 1988 in aanmer
king- datum waarop eiser verhoord werd 
naar aanleiding van een gerechtelijk on
derzoek lastens Verhaeghe Luc, die ver
dacht werd van inbreuken op de hormonen
wetgeving - doch zeker niet 4 september 
1985 (notitienummer 20.271/85), datum 
welke opnieuw terug te vinden is in de be
sluiten, neergelegd voor het hof (van be
roep), en welke blijkbaar klakkeloos door de 
eerste rechter werd overgenomen uit de be
sluiten, welke eiser ook in eerste aanleg 
had neergelegd. Ook de datum van 1 april 
1987 (notitienummer 60.98.1119/87) kan 
niet weerhouden worden als vertrekpunt, 
om redenen die hierna uiteengezet zullen 
worden. Op 4 september 1985 werd enkel 
een aanvankelijk proces-verbaal opge
steld, waarbij bepaalde praktijken in hoofde 
van eiser ter kennis van de procureur des 

Konings gebracht werden. Op 26 septem
ber 1985 werd wel opdracht gegeven aan de 
Rijkswacht te Roeselare om navolgende in
formatie te verschaffen. Eiser zelf werd ech
ter op geen enkel ogenblik verontrust noch 
door een ondervraging noch door een huis
zoeking noch door om het even welke an
dere opsporings- ofvervolgingsdaad. De da
tum van 4 september 1985 noch het jaar 
1985 komen trouwens voor in de dagvaar
ding. Het feit trouwens dat deze datum of 
periode zou voorkomen in de dagvaarding, 
quod non, houdt niet automatisch in dat ei
ser op voormelde data reeds zou veront
rust zijn. Het kan immers best dat eiser 
naar aanleiding van een bepaalde onder
vraging vb. in 1988 toegeeft reeds in 1985 
bepaalde feiten te hebben gepleegd, doch 
daarom kan de datum van 1985 geens
zins weerhouden worden als vertrekpunt 
van de redelijke termijn, indien niet vol
daan is aan de voorwaarden zoals hoger 
reeds geschetst. Uit de rubriek "richting" op 
de bruine kaft vooraan blijkt ook dat het 
dossier aanvankelijk zonder gevolg werd ge
klasseerd. De datum waarop dit gebeurde 
is evenwel niet leesbaar. Ook de datum van 
1 april1987 (notitienummer 60.98.1119/ 
87) komt niet in aanmerking als vertrek
punt van de redelijke termijn, omdat het 
opsporingsonderzoek gestart was naar aan
leiding van een controle op het bedrijfvan 
een zekere Leuridan, waarbij geneesmid
delen werden aangetroffen afkomstig van 
apotheek Honore Maria, echtgenote van ei
ser. De ondervraging van eiser op 1 april 
1987 was niet van die aard dat tegen hem 
o:fficieel enige verdenking werd gekoes
terd van een strafbaar feit. De ondervra
ging gebeurde immers enkel ambtshalve 
naar aanleiding van hetgeen hiervoor werd 
gezegd. Evenmin werden er daden gesteld 
waardoor hij verplicht is geweest om zich 
te verdedigen tegen bepaalde beschuldi
gingen, 

terwijl, eerste onderdeel, het begin van de 
redelijke termijn, binnen dewelke de ge
grondheid van de tegen eiser ingestelde 
strafvervolging bepaald wordt op het ogen
blik dat eiser het voorwerp was van ver
denkingen betreffende de feiten die uitein
delijk te zijnen laste gelegd werden en deze 
verdenkingen, hoe dan ook, in de kleine 
beroepskring van eiser te zijner kennis 
kwamen en een voor eiser nadelige in
vloed uitoefenden; dat eiser in zijn appel
conclusie n. II (stuk n" 35, blz. 4, leden 1 tot 
10) desaangaande staande hield dat in casu 
de eerste vaststellingen dateren van 4 sep
tember 1985; dat daarin de politiedien
sten aan het openbaar ministerie reeds het 



Nr. 502 HOF VAN CASSATIE 1027 

mogelijke bestaan werd medegedeeld van 
verschillende mogelijke bestaande straf
bare feiten in hoofde van eiser en de poli
tiediensten reeds de aflevering vroegen van 
huiszoekingsmandaten; dat deze onderzoe
kingen en aanvragen noodzakelijkerwijze 
onmiddellijk in de kleine kring van veeart
sen en landbouwers-dierenfokkers bekend 
waren en een nadelige invloed voor eiser 
hadden; dat het deze feitelijkheden zijn die 
als criterium voor de begindatum van de re
delijke termijn dienen weerhouden te wor
den, eerder dan de formele gerechtelijke 
vervolgingen zodat de datum van 4 sep
tember 1985 als begindatum dient weer
houden te worden en het feit dat het open
baar ministerie meer dan 3 jaar gewacht 
heeft om vervolgingen in te stellen daar
aan geen afbreuk doet (schending van ar
tikel6.1 van het Verdrag van 4 november 
1950, 14, § 3, littera c, van het Verdrag van 
16 december 1966); 

tweede onderdeel, eiser in zijn appel
conclusie eveneens staande hield (stuk 
no 35, blz. 4, leden 11 tot 17) dat de tweede 
vaststelling dateerde van 1 april1987; dat 
er opnieuw kennisgeving is van mogelijk 
bestaande strafbare inbreuken in hoofde 
van eiser; dat opnieuw door de politiedien
sten gevraagd wordt dat er huiszoeking zou 
plaatsgrijpen bij eiser en zijn echtgenote, 
dat eiser ondervraagd werd op 1 april 1987 
en zijn echtgenote op 9 juli 1987; dater ver
der tot de aangehaalde vordering van 28 
september 1988, dus meer dan een jaar, 
niets meer gebeurde; dat dientengevolge in 
alle geval de datum 1 april1987 als begin
datum van de redelijke termijn, binnen de
welke de tegen eiser ingestelde strafver
volging moet bepaald worden, dient 
weerhouden te worden; dat immers in alle 
geval vanaf deze datum van 1 april 1987 de 
ten laste van eiser gedane onderzoekin
gen in zijn werkkring bekendheid had
den en nadelige invloed uitoefenden; dat 
het feit dat sindsdien gedurende meer dan 
een jaar door het openbaar ministerie niets 
werd ondernomen, daaraan geen afbreuk 
doet (schending van artikel6.1 van het Ver
drag van 4 november 1950, 14, § 3, lit
tera c, van het Verdrag van 16 december 
1966); 

derde onderdeel, het feit dat eiser vanaf 
september 1985 het voorwerp is geweest 
van vaststellingen en verdenkingen van de 
politiediensten betre:ffende mogelijke in
breuken door eiser gepleegd in het kader 
van zijn beroep en vragen van de politie
diensten voor aflevering van huiszoekings
bevelen; dat in de kleine kring van veeart
sen en landbouwers-dierenfokkers in 

dewelke eiser werkzaam is, dergelijke ver
denkingen en vervolgingen ten laste van ei
ser onmiddellijk bekend zijn, en een na
delige invloed op het verloop van het 
onderzoek, dat gesteund is op talrijke ver
klaringen van landbouwers en veeartsen, 
uitoefenen; dat eiser dientengevolge geen 
rechtvaardig en eerlijk proces heeft ge
had (schending van artikel6.1 van het Ver
drag van 4 november 1950, 14, § 1, van het 
Verdrag van 16 december 1966); dat eiser 
eveneens werd gehinderd in de uitoefe
ning van zijn rechten van verdediging door 
niet onmiddellijk ingelicht te zijn gewor
den van de tegen hem bestaande beschul
digingen en verdenkingen en door de duur 
der behandeling (schending van artikel 6.3, 
litterae a en b, 14, § 3, litterae a, ben c van 
het Verdrag van 16 december 1966, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
bied van de rechten van de verdediging), zo
dat het bestreden arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen en algemeen 
rechtsbeginsel geschonden heeft : 

Overwegende dat de door de arti
kelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. 
beoogde redelijke termijn deze is waar
binnen een tegen iemand ingestelde 
strafvordering behandeld en beslecht 
dient te worden; 

Dat die termijn ingaat op het ogen
blik dat de betrokkene ''beschuldigd" 
is met be trekking tot de strafbare fei
ten waarop de strafvordering betrek
king heeft; 

Dat de termijn zodoende geen aan
vang kan nemen v66r de datum van 
het oudste feit dat voorwerp is van 
deze strafvordering; 

Overwegende dat te dezen het 
oudste tegen eiser bewezen verklaarde 
feit, en waarvoor hij wordt veroor
deeld, op 31 december 1987 (telast
legging C, feit A.62) werd gepleegd; 

Dat de redelijke termijn niet vroe
ger kon aanvangen; 

Overwegende dat de artikelen 6.3 
E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. eveneens 
strafbare feiten betreffen waarvan ie
mand wordt beschuldigd in de ver
melde zin; 

Overwegende dat eventuele 
vooronderzoeksverrichtingen in ver
band met "mogelijk bestaande straf
bare feiten" die v66r 31 december 1987 
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zouden zijn gepleegd en waarvan ei
ser zou zijn verdacht maar waarvoor 
hij niet in beschuldiging werd gesteld 
in de zin van artikel6.1 E.V.R.M., het 
rechtvaardig en eerlijk karakter Van 
het tegen hem, wegens de feiten die 
het voorwerp zijn van de tegen hem 
ingestelde strafvordering, ingestelde 
proces niet aantasten en zijn recht van 
verdediging tegen deze feiten niet mis
kennen; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering hun beslissing re
gelmatig met redenen omkleden en 
n~ar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tit:\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. 

21 november 1995 - ze kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 503 

ze KAMER- 21 november 1995 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - INZAGE 
VAN HET DOSSIER- HANDHAVING- RAAD
KAMER- ONREGELMATIGE RECHTSPLEGING 
-HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING- REGELMATIGE RECHTS
PLEGING- GEVOLG. 

zo VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP- HAND HAVING- TERBESCHIK
KINGSTELLING VAN HET DOSSIER- RAADKA
MER- ONREGELMATIGE RECHTSPLEGING
HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING- REGELMATIGE RECHTSPLE
GING- GEVOLG. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS 
CASSATIEBEROEP- HANDHA VING- TERBE
SCHIKKINGSTELLING VAN HET DOSSIER
RAADKAMER- ONREGELMATIGE RECHTSPLE
GING- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING - REGELMATIGE 
RECHTSPLEGING- GEVOLG. 

4 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BELANG - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHAVING- TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN HET DOSSIER- RAADKAMER- ONRE
GELMATIGE RECHTSPLEGING- HOGER BE
ROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING - REGELMATIGE RECHTSPLEGING -
MIDDEL ENKEL GERICHT TEGEN DE BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER- GEVOLG. 

1 o, zo en 3° De beweerde nietigheid van een 
beschikking van de raadkamer, waarbij 
een bevel tot aanhouding wordt gehand
haafd, omdat, in weerwil van artikel21, 
§ 3 van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis, niet het ge
hele dossier gedurende de laatste werk
dag v66r de verschijning voor de 
raadkamer ter beschikking was gehou
den van de verdachte en van zijn raads
man, brengt, zelfs indien ze zou bestaan, 
niet de nietigheid mee van de beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij de voorlopige hechtenis 
wordt gehandhaafd, indien het voor
schrift van artikel 21, § 3, wet Voorlo
pige Hechtenis betreffende het ter beschik
king houden van het gehele dossier aan 
de verdachte en zijn raadsman werd na
geleefd met betrekking tot de rechtsple
ging voor de kamer van inbeschuldiging
stelling die uitspraak moet doen over de 
hr:ndhaving van de voorlopige hechte
n£s. 

4° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel - nu het enkel de be
slissing van de raadkamer betreft - dat 
aanvoert dat de beschikking van de raad
kamer, waarbij het tegen de verdachte uit
gevaardigde bevel tot aanhouding werd 
gehandhaafd, nietig is omdat, in weer
wil van artikel21, § 3, van de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, niet het gehele dossier gedurende de 
laatste werkdag v66r de verschijning voor 
de raadkamer ter beschikking was ge
houden van hemzelf en van zijn raads
man, en dat de nietigheid van de beschik
king van de raadkamer zich uitstrekt tot 
de beslissing van de kamer van inbe
schuldigingstelling die de nietige beschik
king bevestigt (en constateert dat het voor
schrift van dit artikel21, § 3 m.b.t. de 
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rechtspleging voor haar werd nageleefd) 
(1). (Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

(ARENA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1247.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het middel : 
Overwegende dat eiser aanvoert dat 

de beschikking van de raadkamer, 
waarbij het tegen hem uitgevaardigde 
bevel tot aanhouding werd gehand
haafd, nietig is omdat, in weerwil van 
artikel 21, § 3, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, niet het gehele dossier gedu
rende de laatste werkdag v66r de ver
schijning voor de raadkamer ter 
beschikking was gehouden van hem
zelf en van zijn raadsman, en dat de 
nietigheid van de beschikking van de 
raadkamer zich uitstrekt tot de be
slissing van de kamer van inbeschul
digingstelling die de nietige beschik
king bevestigt; 

Overwegende dat de door eiser be
weerde nietigheid van de beschik
king van de raadkamer, zelfs indien ze 
zou bestaan, niet de nietigheid mee
brengt van de beslissing van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waar
bij de voorlopige hechtenis wordt 
gehandhaafd, indien het voorschrift 
van artikel 21, § 3, van de Wet Voor
lopige Hechtenis betreffende het ter 
beschikking houden van het gehele 
dossier aan de verdachte en zijn raads
man werd nageleefd met betrekking 
tot de rechtspleging voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak 

(1) Zie Cass., 20 april 1993, A.R. nr. 
P.93.0543.N (A. C., 1993, nr. 192) m.b.t. art. 22, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis. 

moet doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat het arrest consta
teert, zonder dienaangaande te wor
den bekritiseerd, dat "(eiser) niet ont
kent dat hij in graad van hoger beroep 
het ganse dossier he eft kunnen in
zien zodat zijn rechten van verdedi
ging niet in het gedrang werden ge
bracht"; 

Dat het middel, nu het enkel de be
slissing van de raadkamer betreft, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

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

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

21 november 1995 - 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Ad
vocaat: mr. Y. Molenaers, Hasselt. 

Nr. 504 

1 e KAMER- 23 november 1995 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLIS
SING- MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK OEFENT 
OP BEPAALDE REDENEN VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING- GEVOLG. 

2° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR FEITENRECHTER- GEVOLG. 

3° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GE
SCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- MISKENNING 
-BEGRIP. 
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1 o Een middel dat niet opkomt tegen een 
motivering die een beslissing zelfstan
dig verantwoordt, kan niet tot cassatie lei
den en is bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk (1) (2). 

2° Het Hofmag zijn interpretatie niet in de 
plaats stellen van die van de feitenrechter 
(3) (4). 

3° De bewijskracht van een akte waarin een 
overeenkomst is vastgelegd, wordt niet 
miskend door de beslissing die deze akte 
anders uitlegt dan de partij die zich op 

(1) Onderhavige zaak betreft de uitlegging van 
een onderaannemingsovereenkomst van 23 maart 
1989, waarbij eiseres als onderaannemer werd ge
last met de uitvoering van waterdichtingswer
ken. 

De bijlage bij deze onderaannemings
overeenkomst heeft tot voorwerp het '1everen en 
plaatsen van een perfekte waterafdichting type 
Enviromat". 

In de o:fferte van eiseres d. d. 1 maart 1989 en 
haar bijlagen werden de technische voorwaar
den van het werk vooropgesteld. 

Het arrest oordeelt dat de bedoelde techni
sche voorwaarden van uitvoering van werken ;w
als vermeld in de o:fferte van 1 maart 1989, niet 
in de overeenkomst van onderaanneming van 23 
maart 1989 werden opgenomen en evenmin als 
bijlagen door partijen werd ondertekend. 

Het arrest beslist dat bijlagen slechts wor
den aanvaard indien ze door beide partijen zijn 
ondertekend voor akkoord. 

Het tweede onderdeel van het enig middel tot 
cassatie voert schending aan van de artikelen 
1319, 1320 en 1322, 1334, 1156 en 1157 B.W. aan. 

Eiseres liet gelden dat de bijlage die gevoegd 
was bij de onderaannemingovereenkomst van 23 
maart 1989, betre:ffende het leveren en plaat
sen van Enviromat inhoudt dat partijen de be
doeling hadden te includeren in hun overeen
komst hetgeen was vooropgesteld in de offerle van 
1 maart 1989 en de gevoegde bijlagen. 

Het Hofvolgt deze redenering niet, gezien de 
onderaannemingsovereenkomst van 23 maart 
1989 uitdrukkelijk voorziet dat de bijlagen bij het 
contract slechts worden aanvaard indien ze door 
beide partijen zijn ondertekend en anderzijds dat 
de technische voorwaarden die vermeld zijn in de 
o:fferte van 1 maart 1989 niet als bijlage van de 
overeenkomst werden ondertekend. 

(2) Cass., 12 okt. 1995, A.R. nr. 93.387, A. C., 
1995, nr. 434. 

(3) Zie noot 1. 

( 4) F. Dumon, De motivering van vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van akten, A. C., 
1978-79, blz. 35, nr. 38; E. Krings, concl. voor 
Cass., 13 mei 1988, A. C., 1987-88, 1198-1205 en 
1206. 

deze overeenkomst heeft beroepen (5) (6). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(EMERGO CHEMICAL COATING- E.C.C. N.V: T. AL
GEMENE BOUWONDERNEMING VLASSAK

VERIDJLST B.V:B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0303.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 januari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel uit 

de toepassing van de uitleggingsregel 
van artikel1157 van het Burgerlijk 
Wetboek en uit de uitlegging die ei
seres zelf geeft van de bijlage bij de 
onderaannemingsovereenk.omst van 23 
maart 1989, afleidt dat de bewijs
kracht van die bijlage is miskend; 

Dat die grief geen miskenning van 
bewijskracht oplevert; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest vaststelt, enerzijds, dat in 
de overeenkomst van 23 maart 1989 
uitdrukkelijk wordt overeengekomen 
dat bijlagen slechts worden aanvaard 
indien zij door beide partijen zijn on
dertekend, anderzijds, dat de techni
sche voorwaarden vermeld in de of
ferte van 1 maart 1989 niet als bijlage 
werden ondertekend; 

Dat het onderdeel deze zelfstan
dige redenen waarop het arrest steunt, 
niet aanvecht; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
miskenning aanvoert van het begrip 
"gemeenschappelijke bedoeling van 
partijen", niet tot cassatie kan lei
den; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

(5) Zie noot 1. 

(6) Cass., 19 feb. 1987, A.R. nr. 7654 (A. C., 
1986-87, nr. 326), Cass., 8 jan. 1990, A.R. nt. 8729 
(A.C., 1989-90, nr. 278). 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

23 november 1995 - 1 e kamer - Voor· 
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van mevr. 
De Raeve, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Bi.itzler. 

Nr. 505 

1 e KAMER - 23 november 1995 

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGER
LIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- AFSTAND VAN 
GEDING- HERVATTING VAN GEDING DOOR 
RECHTSOPVOLGER- GEVOLG. 

Wanneer een partij afstand doet van het ge
ding maar dat geding op een later tijd
stip wordt hervat door een rechtsopvol
ger, heeft die hervatting van geding geen 
invloed op de gedane afstand, als die af 
stand nadien wordt aangenomen. (Art. 
826 Ger.W.) 

(DE BOCK E.A. T. VAN DEN BOSSCHE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0355.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 27 oktober 1992 en 
op 17 mei 1994 in hoger beroep gewe
zen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dendermonde; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 815, 820, 825 en 
826 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat, bij 
op 8 juni 1988 ter gri:ffie van het vredege
recht neergelegde besluiten, de partijen Van 
Den Bossche Maria en consoorten, de vijf 
eerste verweersters, in hun hoedanigheid 
van oorspronkelijke aanleggers, afstand van 
geding gedaan hebben, na bij notariele akte 
dd. 5 mei 1988 hun eigendom te hebben 
verkocht aan Nilsen-Buyle, zesde en ze
vende verweerders, dat dezen het geding op 
13 juni 1988 hebben hervat en dat De 

Bock-De Schutter; eisers, de afstand aan
vaard hebben bij op 19 oktober 1988 neer
gelegde besluiten, het bestreden vonnis dd. 
27 oktober 1992 beslist dat de gedings
hervatting door Nilsen-Buyle, zesde en ze
vende verweerders, conform art. 815 Ge
rechtelijk wetboek geschiedde en de 
toepassing van het artikel 820 van het Ge
rechtelijk wetboek in casu irrelevant was 
en, doordat, als gevolg van de gedings
hervatting het bestreden vonnis dd. 7 (lees : 
17) mei 1994, uitspraak doende over de 
grond, beslist he eft dat het erf toebeho
rende aan de partijen Nilsen-Buyle, zesde 
en zevende verweerders, een recht van uit
weg heeft over het erf toebehorende aan 
partijen De Bock-De Schutter, eisers, en de
zen tot de kosten van beide instanties ver
oordeeld heeft ten aanzien van al de ver
weerders, op grond dat : "Nilsen-Buyle, 
(zesde en zevende verweerders) traden al
dus op als rechtsopvolgers van de aanvan
kelijke aanleggers na hun aankoop bij no
tariele akte dd. 5.5.1988 van de eigendom, 
en waren aldus in hun rechten getreden. In 
casu deden de aanvankelijke eisers (de vijf 
eerste verweerders) afstand van geding na
dat zij hun rechten hadden overgedra
gen. In wezen gaat het hier aldus enkel om 
de toepassing van het artikel815 e.v. G.W., 
waarbij formele afstand van geding (min
stens) onnodig is, aangezien de gevolgen ten 
overstaan der afstanddoende partij in we
zen op hetzelfde neerkomen en anderzijds 
verhindert het artikel820 G.W. de toepas
sing van het artikel 815 G.W. niet; de lou
tere melding (zoals overigens verricht) dat 
zij geen belang meer hadden diende te wor
den onderzocht gelet op het artikel17 G.W.; 
waar de oorspronkelijke aanleggers, reeds 
blijkens de hoofding, niet meer in het ge
ding zijn, werd hun afwezigheid, van be
lang aldus als waarachtig aanzien. De 
gedingshervatting door Nilsen-Buyle ge
schiedde conform art. 815 G.W. : er kon der
halve (opnieuw) over de grond worden be
slist. De toepassing van het artikel 820 
G.W. is in casu irrelevant", 

terwijl, aangezien De Bock-De Schut
ter, eisers, de afstand van geding van de 
partijen Van Den Bossche, vijf eerste ver
weerders, aanvaard hebben, zulks van 
rechtswege inhield dat de zaak over en we
der in dezelfde staat werd teruggebracht 
alsof er geen geding geweest was overeen
komstig artikel 826 van het Gerechtelijk 
Wetboek; de aanvaarding van afstand, om
wille van zijn terugwerkende kracht, het 
geding uitwist, en de gedingshervatting zo
als voorzien in artikel815 van het Gerech
telijk Wetboek in de weg staat, bij gebrek 
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aan voorwerp; zodat de gedingshervatting 
door Nilsen-Buyle, zesde en zevende ver
weerders, niet wettelijk kon worden toe
gekend door het vonnis van 27 oktober 
1992 en het vonnis van 17 mei 1994 bij
gevolg niet wettelijk ten laste van eisers 
een veroordeling kon uitspreken ten voor
dele van de zesde en zevende verweer
ders (schending van de in het middel aan
geduide bepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel826 van het Gerechtelijk Wetboek, 
afstand van geding die aangenomen is, 
van rechtswege inhoudt dat de par
tijen ermee instemmen dat de zaken 
over en weder in dezelfde staat wor
den teruggebracht alsof er geen ge
ding geweest was; 

Dat wanneer een eiser afstand doet 
van het geding maar dit geding op een 
later tijdstip wordt hervat door een 
rechtsopvolger, die hervatting van ge
ding geen invloed heeft op de gedane 
afstand, als die afstand nadien wordt 
aangenomen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis van 27 oktober 1992 vaststelt daf: 
1. de verweerders sub 1 tot 5 in hun 
conclusie genomen vpor de eerste rech
ter op 8 juni 1988 afstand van geding 
hebben gedaan, na bij notariele akte 
van 5 mei 1988 hun eigendom te heb
ben verkocht aan de verweerders sub 
6 en 7; 2. de verweerders sub 6 en 7 
het geding hebben hervat bij akte van 
13 juni 1988; 3. de eisers de afstand 
van geding hebben aangenomen in 
hun conclusie van 19 oktober 1988; 

Dat de vonnissen die uitspraak doen 
over de grond van de zaak ondanks de 
aangenomen afstand, artikel 826 van 
het Gerechtelijk Wetboek schenden; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede mid

del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden vonnissen, behalve in zoverre 
het hoger beroep ontvankelijk wordt 
verklaard; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde · 

vonnissen; 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 Gent, zitting hou
dende in hoger beroep. 

23 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Delahaye en Verbist. 

Nr. 506 

1 e KAMER- 24 november 1995 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPEN
BARE CENTRA VOOR) - TOEKENNING 
VAN EEN BESTAANSMINIMUM- RECHTSVOR
DERING VAN HET O.C.M.W. IN NAAM VAN DE 
RECHTHEBBENDE TEGEN DE ONDER
HOUDSPLICHTIGEN- VOORWAARDEN. 

De rechtsvordering die het O.C.M. W. in 
naam en ten voordele van de rechtheb
bende op een bestaansminimum kan in
stellen om de rechten van de betrokkene 
op een onderhoudsuitkering te laten gel
den is onderworpen aan de voorwaarde 
dat zodanige rechten bestaan ten tijde van 
de indiening van de aanvraag. (Art. 8, § 
4, Bestaansminimumwet.) 

(O.C.M.W. LUIK T. JANSSEN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0028.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 april 1994 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 205 (gewijzigd bij de wet van 14 mei 
1981), 207 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, 6, inzonderheid 6, 2, 
tweede lid, en 8, inzonderheid 8, § 4, van de 
wet van 7 augustus 197 4 tot instelling van 
het recht op een bestaansminimum, 
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doordat het bestreden vonnis de gehele 
beroepen beslissing waarbij de rechtsvor
dering van de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij en de rechts
vordering van eiser zijn afgewezen, beves
tigt en eiser veroordeelt in de kosten, op 
grond "dat verweerder niet aantoont dat de 
tot bindendverklaring van het arrest op
geroepen partij gedurende het tijdvak 
waarin ze het bestaansminimum ontving 
inkomsten had uit arbeid ofhulp kreeg van 
een derde; dat, bij ontstentenis van anders
luidende gegevens, kan worden aangeno
men dat (de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij) van 13 mei 1991 
tot 31 december 1992 behoeftig was in de 
zin van artikel 205 van het Burgerlijk Wet
hoek; dat (de verweerders) gedurende dat 
tijdvak gescheiden leefden en ieder van hen 
werkloosheidsuitkeringen als 'alleen
staande' ontving; dat (eiser) niet beweert 
dat de financiele toestand van voornoemde 
personen hen aldus in staat stelde een on
derhoudsbijdrage te betalen aan de (tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroe
pen partij); dat (eiser) voornamelijk be
toogt dat ieder van hen een werkloosheids
uitkering tegen het hogere gezinstarief zou 
kunnen krijgen, indien zij zouden wor
den veroordeeld tot betaling van onder
houdsgeld aan hun dochter; dat het 'ma
neuver' erin bestaat (de verweerders) in een 
toestand te brengen waarin ze werkloos
heidsuitkeringen tegen het hogere 'gezins
tarief kunnen krijgen, en vervolgens het al
dus ten laste van de R.V.A. ontvangen 
verschil aan (eiser) te 'doen toekomen'; dat 
het niet verkeerd is de potentiele inkom
sten van de onderhoudsplichtige in aan
merking te nemen, wanneer laatstge
noemde nalaat inkomsten te verwerven ten 
einde zijn bijdrage opzettelijk te vermin
deren; dat zulks te dezen evenwel niet het 
geval is; dat (de verweerders) niet in aan
merking komen en nooit in aanmerking ge
komen zijn voor werkloosheidsuitkerin
gen tegen het hogere gezinstarief; dat, 
indien (de verweerders) de procedure had
den ingeleid, het de taak van de recht
bank zou zijn geweest de oprechtheid er
van na te gaan en meer bepaald elk 
maneuver te beletten dat enkel bedoeld was 
om wederrechtelijk in het bezit te komen 
van een sociaal voordeel; dat (verweer
der) die in de rechtspleging verschijnt en 
daaruit voordeel zou kunnen halen, een 
'neutraal' en waarheidsgetrouw stand
punt inneemt; dat (eiser) weliswaar krach
tens de wet de rechten van de rechtheb
bende op het bestaansminimum kan doen 
gelden op de uitkeringen die hij kan ge-

nieten krachtens de Belgische of buiten
landse sociale wetgeving, maar dat de wet
gever die mogelijkheid niet heeft uitgebreid 
tot de sociale uitkeringen waarvoor de 
eventuele onderhoudsplichtigen van de 
rechthebbende op het bestaansminimum in 
aanmerking komen; dat de rechtsvorde
ring, zoals ze door (eiser) is ingesteld, een 
onaanvaardbaar maneuver is; dat, zoals het 
beroepen vonnis terecht oordeelde, niet kan 
worden gedoogd dat een publiekrechte
lijke ins telling haar verplichtingen afwen
telt op een andere publiekrechtelijke in
stelling; dat de eerste rechter de zaak zowel 
in feite als in rechte oordeelkundig heeft be
recht", 

terwijl artikel 110, § 1, 3°, van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 hou
dende de werkloosheidsregeling, dat arti
kel 160, § 8, vijfde lid, heeft vervangen van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, zoals gewijzigd bij artikel1 
van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 
bepaalt dat onder werknemer met gezins
last wordt verstaan de werknemer die "ai
leen woont en onderhoudsuitkeringen ver
schuldigd is op grond van hetzij een 
rechterlijke beslissing, hetzij een nota
riele akte in het kader van een procedure 
tot echtscheiding of scheiding van tafel en 
bed door onderlinge toestemming"; de wet 
op het bestaansminimum een aanvullend 
karakter heeft; de rechtbank niet zonder de 
artikelen 205 en 207 van het Burgerlijk 
Wetboek te schenden het hoger beroep van 
eiser ongegrond heeft kunnen verklaren op 
grond dat "het niet verkeerd is de poten
tiele inkomsten van de onderhoudsplich
tige in aanmerking te nemen, wanneer 
laatstgenoemde nalaat inkomsten te ver
werven ten einde zijn bijdrage opzettelijk 
te verminderen; zulks te dezen evenwel niet 
het geval is; (de verweerders) niet in aan
merking komen en nooit in aanmerking ge
komen zijn voor werkloosheidsuitkerin
gen tegen het hogere 'gezinstarief"; de 
behoeftigheid van de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij is vast
gesteld bij de bestreden beslissing; krach
tens de artikelen 205 en 207 van het Bur
gerlijk Wetboek, de potentiele inkomsten 
van de onderhoudsplichtige in aanmer
king moeten worden genomen; die poten
tiele inkomsten niet uitsluitend de inkom
sten zijn die de onderhoudsplichtige nalaat 
te verwerven ten einde zijn bijdrage op
zettelijk te verminderen : · 

Overwegende dat, krachtens de ar
tikelen 6, § 1, 2, tweede lid, en 8, § 4, 
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van de wet van 7 augustus 1974 tot in
stelling van het recht op een bestaans
minimum, de rechtsvordering die het 
openbaar centrum voor maatschappe
lijk welzijn in naam en ten voordele 
van de rechthebbende op dat mini
mum kan instellen om de rechten van 
de betrokkene op een onderhouds
uitkering te laten gelden, onderwor
pen is aan de voorwaarde dat zoda
nige rechten bestaan ten tijde van h:et 
indienen van de aanvraag; 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat die voorwaarde 
te dezen niet was vervuld, daar de in
komsten van de verweerders niet toe
reikend waren om te voorzien in de be
hoeften van hun tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen dochter; 

Dat de rechtbank dus zonder de in 
het middel aangegeven wettelijke be
palingen te schenden de overweging 
van eiser dat de verweerders een ho
gere werkloosheidsuitkering zouden 
kunnen krijgen, indien ze zouden wor
den veroordeeld tot betaling van on
derhoudsgeld aan hun dochter, als niet 
terzake dienend heeft kunnen afwij
zen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, ten gevolge 
van de verwerping van de voorzie
ning, de vordering tot bindendver
klaring van het arrest geen belang 
meer heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

24 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 507 

1 e MMER - 24 november 1995 

EUROPESE UNIE - PREJUDICIELE GE
SCHILLEN- BESLISSING VAN HET HOF VAN 
JUSTITIE - VERPLICHTING VAN DE NATIO
NALE RECHTER 

Wanneer de nationale rechter een prejudi
ciele vraag heeft gesteld aan het Euro
pese Hofvan Justitie over de uitlegging 
van een door een instelling van de Eu
ropese Unie verrichte handeling, is hij 
door die uitlegging gebonden (1). (Art. 177 
E.E.G.-Verdrag.) 

(D ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. D.95.0007.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 februari 1995 ge
wezen door de franstalige raad van be
roep van de Orde van Architecten; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 52, inzonderheid tweede lid, 57 en 
173 (wat de twee laatstgenoemde artike
len betreft, zoals ze van toepassing wa
ren voor de wijzigingen die erin zijn aan
gebracht door het Verdrag over de Europese 
Unie, ondertekend te Maastricht op 7 fe
bruari 1992, goedgekeurd bij de wet van 26 
november 1992 en op 1 november 1993 in 
werking getreden) van het Verdrag tot op
richting van de Europese Economische Ge
meenschap, ondertekend op 25 maart 1957 
te Rome en 1 van de wet van 2 december 
1957 houdende goedkeuring onder meer 
van dat Verdrag, 

doordat de bestreden beslissing erop wijst 
dat eiser nog betoogt dat, met toepassing 
van de algemene beginselen van de vrij
heid van vestiging van de onderdanen van 
de Europese Unie, bepaald in artikel 52 
van dat Verdrag, het recht om zich in Bel
gie te vestigen hem moet worden toege
kend, daar artikel 57 van het Verdrag de 
vaststelling van richtlijnen enkel vereist 
wanneer het erom gaat de toegang tot 
werkzaamheden, anders dan in loondienst, 

. (1) Cass., 16 feb. 1970 (A. C., 1970, 549); zie 
Cass., 1 feb. 1995, A.R. nr. P.94.111.F (supra, nr. 
61). 
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en de uitoefening ervan te vergemakkelij
ken"; dat zij vervolgens beslist dat eiser niet 
kan verzoeken om inschrijving op het ta
bleau van de Orde van architecten, op 
grond dat het diploma waarvan hij hou
der is in de Gemeenschap niet kan wor
den erkend ingevolge richtlijn 85/384/EEG 
en dat hij zich evenmin kan beroepen op de 
algemene beginselen van de vrijheid van 
vestiging, omdat "de door (eiser) aange
voerde rechtspraak van het Hofvan Jus
titie te dezen niet terzake dienend is, daar 
het Hof in de aangevoerde gevallen uit
spraak heeft gedaan bij ontstentenis van 
richtlijnen over de onderlinge erkenning 
van diploma's; dat richtlijn 85/384 te de
zen in artikel 11, a) de volledige lijst vast
stelt van de door de Bondsrepubliek Duits
land afgegeven diploma's die Belgie moet 
erkennen -met uitsluiting van alle an
dere-", 

terwijl artikel 52, tweede lid, van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, ondertekend te 
Rome op 25 maart 1957, bepaalt dat "de 
vrijheid van vestiging de toegang tot werk
zaamheden anders dan in loondienst en de 
uitoefening daarvan alsmede de oprich
ting en het beheer van ondernemingen, en 
met name van vennootschappen in de zin 
van de tweede alinea van artikel 58, om
vat overeenkomstig de bepalingen welke 
door de wetgeving van het land van ves
tiging voor de eigen onderdanen zijn vast
gesteld ... "; die bepaling directe werking 
heeft in de nationale rechtsorde van de Lid
Staten; artikel57.1 en 57.2 van voomoemd 
Verdrag luidt als volgt : "1. ten einde de toe
gang tot werkzaamheden, anders dan in 
loondienst, en de uitoefening daarvan te 
vergemakkelijken, stelt de Raad, op voor
stel van de Commissie en na raadpleging 
van de Vergadering, ... richtlijnen vast in
zake de onderlinge erkenning van 
diploma's, certificaten en andere titels. 
2. met hetzelfde doel stelt de Raad ... v66r 
de afloop van de overgangsperiode richt
lijnen vast inzake de coordinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin
gen der Lid-Staten betreffende de toegang 
tot werkzaamheden, anders dan in loon
dienst, en de uitoefening ervan"; uit die be
palingen volgt, enerzijds, dat de onder
daan van de Gemeenschap die bij de 
nationale autoriteiten van een Lid-Staat 
een aanvraag tot uitoefening van een ge
reglementeerd beroep indient het recht 
heeft te eisen dat die autoriteiten nagaan 
in hoeverre de kennis en kwalificaties die 
blijken uit het door die onderdaan in een 
andere Lid-Staat behaalde diploma over-

eenstemmen met die welke worden ver
eist door de regeling van het gastland en, 
anderzijds, dat de richtlijnen die de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schap moet vaststellen met het oog op de 
onderlinge erkenning van diploma's, cer
tificaten en andere titels tot doel moeten 
hebben de toegang van de onderdanen van 
de Gemeenschap tot de bij artikel 52 van 
het Verdrag gewaarborgde werkzaamhe
den, anders dan in loondienst, en de uit
oefening daarvan te vergemakkelijken; het 
algemeen beginsel van de hierarchie van de 
akten en normen waaruit het 
gemeenschapsrecht bestaat en waarvan de 
miskenning leidt tot schending van arti
kel173 van het E.E.G.-Verdrag, gebiedt dat 
de wettigheid van de door de organen van 
de Europese Economische Gemeenschap 
verrichte handelingen worden getoetst aan 
het basisverdrag en verbiedt dat een be
paling van dat Verdrag terzijde zou wor
den gesteld door een richtlijn 
van de Raad; de bestreden beslis~sing 
bijgevolg, nu ze enkel stelt dat richtlijn 
85/384/EEG de volledige lijst vaststelt van 
de door de Bondsrepubliek Duitsland af
gegeven diploma's die Belgie, met uitslui
ting van alle andere, moet erkennen, dat 
het diploma van eiser, blijkens het arrest 
van het Hofvan Justitie van de Europese 
Gemeenschap, niet onder die categorie valt 
en dat eiser ingevolge die richtlijn zich niet 
op artikel 51 van het Verdrag kan beroe
pen om te eisen dat de Orde van architec
ten zijn kwalificaties en kennis zou na
gaan zodat eiser niet kan verzoeken om 
inschrijving op het tableau van de Orde van 
architecten, niet naar recht is verantwoord 
en een schending inhoudt van de in het 
middel aangewezen bepalingen; 

Overwegende dat het middel de 
raad van beroep verwijt dat hij zich 
gericht heeft naar het arrest dat het 
Hofvan Justitie van de Europese Ge
meenschappen op 9 augustus 1994 op 
een prejudiciele vraag gewezen heeft, 
in zoverre dat arrest beslist dat "de 
overgangsregeling die op het hoofd
geding toepassing vindt, gekenmerkt 
wordt door een uitputtende opsom
ming van de diploma's, certificaten en 
andere titels van elke Lid-Staat die 
voor erkenning in aanmerking kun
nen komen"; 

Overwegende dat artikel 177 van 
voormeld Verdrag bepaalt dat het Hof 
van Justitie bevoegd is, bij wijze van 
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prejudiciele beslissing, een uitspraak 
te doen over de uitlegging van het Ver
drag en van de door de instellingen 
van de Gemeenschap verrichte han
delingen; 

Overwegende dat bijgevolg een op 
een prejudiciele vraag gewezen ar
rest de nationale rechter bindt wat be
treft de uitlegging van de in het ge
ding zijnde bepalingen en handelingen 
van de Gemeenschap; 

Dat de bestreden beslissing over
eenstemt met het arrest van het Hof 
van Justitie, zodat het middel faalt 
naar recht; 

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

24 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal. 

Nr. 508 

3e KAMER- 27 november 1995 

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE -
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- VOORT
DURENDE TEKORTKOMINGEN- TIJDSTIP. 

Wanneer het feit dat het ontslag zou recht
vaardigen bestaat in een voortdurende te
kortkoming van de werknemer, bepaalt de 
werkgever het tijdstip vanaf wanneer die 
lopende tekortkoming elke professionele 
samenwerking onmiddellijk en defini
tief onmogelijk maakt (1). (Art. 35, eer
ste, tweede en derde lid, Arbeids
overeenkomstenwet.) 

(1) Cass., 19 sept. 1994, A.R. nr. S.94.0005.F 
(A. C., 1994, nr. 387), redenen, met carrel. O.M. 
(Bull. en Pas., 1994, nr. 387); zie Cass., 21 nov. 
1983, A.R. nr. 4048 (A. C., 1983-84, nr. 158) met 
carrel. adv.-gen. Lenaerts. 

(SOMALI N.V T. VAN LIERDE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0026.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet van 7 februari 
1831, thans 149 van de op 17 februari 1994 
gecoordineerde Grondwet, 32, 3°, 35, in
zonderheid, eerste lid, tweede, derde, acht
ste lid en 39, § 1, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt tot 
betaling van het bedrag van 202.092 frank 
aan verweerder, op grond dat de werkgeef
ster zelf op 6 september 1990 een door zijn 
aangestelde noch aangekondigde noch ge
rechtvaardigde afwezigheid als "ernstige te
kortkoming" bestempelt; dat dezelfde werk
geefster op 13 september 1990 dezelfde 
omschrijving "ernstige tekortkoming" ge
bruikt voor soortgelijke feiten die aileen 
maar hebben voortgeduurd; dat zij op die 
dag de overeenkomst op staande voet beein
digt en, eigenaardig genoeg, verweerder 
ontslaat van de verplichting "een opzeg
gingstermijn in acht te nemen"; dat eise
res, nu zij zelf op 6 september 1990 haar 
bediende een ernstige tekortkoming heeft 
verweten, uiteraard niet kan staande hou
den dat zij op voormelde dag geen kennis 
droeg van de feiten die bovenvermelde te
kortkoming opleverden; dat, met andere 
woorden, niets de werkgeefster ertoe noopte 
de tekortkoming van haar bediende als 
"ernstig" te bestempelen, als zij niet be
reid was de wettelijke gevolgen hiervan te 
aanvaarden; dat het be grip "ernstige te
kortkoming" in de wet duidelijk en nauw
keurig omschreven wordt; dat, luidens ar
tikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 
1978 "ontslag om dringende reden niet 
meer zonder opzegging ofvoor het verstrij
ken van de termijn mag worden gegeven, 
wanneer het feit ter rechtvaardiging er
van sedert tenminste drie werkdagen be
kend is aan de partij die zich hierop be
roept"; dat te dezen het "feit" aan de 
werkgeefster bekend was op 6 september 
1990 en door haar op die dag als "ernstige 
tekortkoming" was bestempeld; dat het, ge
let hierop niet terzake doet dat het voort
duren van de afwezigheid volgens eiseres 
de doorslaggevende reden was voor de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst; 
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dat de werkgeefster, na zich te hebben be
roepen op de ernstige tekortkoming - en 
derhalve op haar wetenschap om trent het 
aan de tekortkoming ten grondslag lig
gend "feit"- niet tegen haar eigen beken
tenis in kan staande houden dat de ern
stige tekortkoming 7 dagen later, namelijk 
op 13 september 1990, dag van de beein
diging van de overeenkomst, als 't ware een 
tweede maal - en wegens dezelfde grie
ven - is begaan, dat met andere woor
den de "zwaarwichtigheid" van de tekort
koming geen enkele invloed heeft op een 
niet betwiste toestand, namelijk die waarin 
de werkgever op 6 september zelf het be
staan van de ernstige tekortkoming heeft 
vastgesteld zonder de overeenkomst op die 
dag te beeindigen; dat, gelet hierop, de 
overwegingen van eiseres in haar in eer
ste aanleg ofhoger beroep genomen con
clusie niet terzake dienend zijn; dat zij im
mers uitsluitend berusten op de zuiver 
subjectieve rechtvaardiging van het ant
slag door een verergering van de tekort
koming wegens het voortduren van de af
wezigheid; dat die omstandigheid niets 
verandert aan het feit dat reeds 7 dagen 
voor het ontslag voor de eerste maal het 
verwijt van "ernstige tekortkoming" is ge
maakt; dat de werkgeefster ih volle vrij
heid handel de toen zij, na het bestaan van 
een ernstige tekortkoming te hebben vast
gesteld, de overeenkomst niet beeindigde; 
... dat de huidige oorzaak haar specifieke 
aard dankt aan een welbepaalde omstan
digheid die niet aan het opperste Hof is 
voorgelegd, te weten : het herhaalde ver
wijt van een "ernstige tekortkoming" waar
voor soortgelijke grieven zijn aangevoerd 
maar waarvan de ernst is toegenomen; dat 
zulks niet wegneemt dat eiseres reeds op 6 
september in volle vrijheid en zonder dub
belzinnigheid gesproken heeft van "ern
stige tekortkoming", zonder daaruit aile ge
volgen te trekken; dat zulks pas gebeurd is 
door het ontslag op 13 september 1990, dat 
is laattijdig; dat er grond bestaat tot be
vestiging van het beroepen vonnis, 

terwijl, eerste onderdeel, het ontslag dat 
eiseres in haar schrijven van 13 septem
ber 1990 aan verweerder gegeven heeft om 
een dringende reden die verband hield met 
het feit dat hij sedert 3 september 1990 af
wezig was zonder iets van zich te laten ho
ren ofschoon hem op 6 september 1990 een 
eerste aangetekende brief was gestuurd, 
niet laattijdig was; eiseres immers in haar 
brief van 13 september 1990 de onafgebro
ken en voortdurende ongerechtvaardigde 
afwezigheid van verweerder die nog niet 
ten einde was op 13 september 1990 wet-

tig kon aanvoeren als dringende reden; ei
seres dat feit wettig als dringende reden 
kon aanvoeren om aan de overeenkomst 
een einde te maken binnen drie dagen na
dat voormeld feit haar bekend was, name
lijk de ongerechtvaardigde afwezigheid van 
verweerder tot 13 september 1990; het feit 
dat eiseres voordien, in haar brief van 6 
september 1990, de afwezigheid van ver
weerder tot die dag bestempeld heeft als 
ernstige tekortkoming, hem een verwitti
ging gaf doch zonder de overeenkomst te 
beeindigen, niet tot gevolg heeft dat de 
overeenkomst door de brief van 13 septem
ber 1990, laattijdig werd beeindigd; de on
middellijke beeindiging van de overeen
komst om dringende redenen een recht en 
geen plicht is voor de betrokken partij en 
eiseres niet verplicht was de overeenkomst 
reeds op 6 september 1990 of binnen de 
drie daaropvolgende dagen te beeindigen; 
de beeindiging gegrond is op de ongerecht
vaardigde afwezigheid van verweerder, die 
ondanks een verwittiging, bleefvoortdu
ren tot 13 september 1990, en het door ei
seres op die dag gegeven ontslag dus niet 
te laat kwam; de termijn van 3 dagen, 
waarbinnen het ontslag door eiseres diende 
te gebeuren, immers is beginnen te lopen 
op het ogenblik waarop zij besliste dat de 
voortdurende en onafgebroken afwezig
heid van verweerder de contractuele be
trekkingen met hem onmogelijk maakte; 
die dag 13 september en niet 6 septem
ber 1990 was (schending van de artike
len 32, 3°, 35, inzonderheid eerste, tweede, 
derde, achtste lid, en 39, § 1, van de wet 
van 3 juli 1978); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 35, eer
ste lid, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten 
aan elke partij het recht geeft de over
eenkomst om dringende redenen te 
beeindigen, maar hen daartoe niet ver
plicht; 

Dat luidens het tweede lid van dat 
artikel onder dringende reden wordt 
verstaan de ernstige tekortkoming die 
elke professionele samenwerking tus
sen de werkgever en de werknemer 
onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakt; 

Dat bijgevolg, wanneer het feit dat 
de beeindiging van de overeenkomst 
zou rechtvaardigen een tekortkoming 
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is die blijft. voortduren, de bepaling van 
het tijdstip vanafwanneer die lopende 
tekortkoming elke professionele sa
menwerking onmiddellijk en defini
tief onmogelijk maakt overgelaten is 
aan het oordeel van de partij die ge
bruik wenst te maken van het haar bij 
de wet toegekende recht; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat eiseres op 
6 september 1990 verweerder, bij aan
getekende brief een handelwijze ver
weet die zij als ernstige tekortkoming 
bestempelde, namelijk een ongerecht
vaardigde afWezigheid van 3 septem
ber tot 6 september 1990, en hem 
daarbij een '1aatste verwittiging" gaf; 
dat eiseres op 13 september 1990, na 
te hebben herinnerd aan haar aange
tekende brief van 6 september 1990 en 
de daarin gegeven verwittiging, ver
weerder ontsloeg om een dringende re
den, namelijk zijn ongerechtvaardigde 
afWezigheid sedert 3 september 1990; 

Dat het arrest beslist dat het ant
slag te laat kwam, aangezien eiseres 
het bestaan van de ernstige tekortko
ming reeds had vastgesteld op 6 sep
tember 1990 zonder de overeenkomst 
te beeindigen en de feiten waarin die 
tekortkoming bestond "alleen maar 
hebben voortgeduurd" tot 13 septem
ber 1990; 

Dat het arrest aldus het recht van 
eiseres om het tijdstip te bepalen 
vanafwanneer de voortdurende en als 
ernstig bestempelde tekortkoming van 
verweerder elke professionele samen
werking tussen de partijen onmiddel
lijk en definitief onmogelijk maakte, 
miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

27 november 1995 - 3" kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 509 

3" KAMER- 27 november 1995 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST - VER
PLICHTINGEN - HANDELSVERTEGENWOOR
DIGER- WERKGEVER- COMMISSIELONEN
BEPERKING- NIETIGHEID. 

2° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN
TOESTEMMING- GEBREK IN DE TOESTEM
MING- GEWELD- NIETIGHEID- TEGEN
WERPBAARHEID. 

3° OVEREENKOMST- EINDE- NIETIG
HEID - TEGENWERPBAARHEID -BEG RIP
GEBREK IN DE TOESTEMMING- GEWELD. 

4 ° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN
TOESTEMMING - GEBREK IN DE TOESTEM
MING- GEWELD - BE GRIP- OMSTANDIG
HEID - WERKSTAKING. 

5° WERKSTAKING EN UITSLUITING
WERKSTAKING- GEVOLG- OVEREENKOMST 
- GEBREK IN DE TOE STEMMING- GEWELD. 

1 o Bij het sluiten van een arbeidsovereen
komst voor handelsvertegenwoordigers, 
mogen de partijen niet bepalen dat, on
geacht het aantal door de werkgever aan
vaarde orders, de overeengekomen com
missielonen worden beperkt (1). (Artt. 6, 
89 en 90, eerste lid, Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

2° en 3° Inzake overeenkomsten wordt ge
weld gesanctioneerd met nietigheid; die 
nietigheid kan, in de regel, worden op
geworpen tegen een ieder die zich op de 

(1) Gelet op de artt. 6, 89 en 90, eerste lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet, zijn nietig alle be
dingen houdende beperkingen van het recht van 
de handelsvertegenwoordiger op commissieloon 
op alle door de werkgever aanvaarde orders. 
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onregelmatige akte beroept of kan beroe
pen (2). (Artt. 1109, 1111 en 1165 B.W.) 

4° en 5o Geweld gepleegd tegen de werk
gever, die de verbintenis heeft aange
gaan, is een oorzaak van nietigheid, zelfs 
al is het te wijten aan een omstandig
heid, te dezen een werkstaking, die niets 
heeft te maken met het feit van de ont
slagen werknemer ten voordele van wie de 
overeenkomst is aangegaan (3). (Art. 1111 
B.W.) 

("MERCEDEZ-BENZ BELGIUM" N.V. T. VERHAAF) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0042.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 november 1994 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 149 van de op 17 februari 1994 
gecoordineerde Grondwet, 6, 1289 tot 1291, 
1293, 1376 van het Burgerlijk Wetboek, 
808 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 6, 89, 90, 96, 98 van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978 en 23 
van de wet van 12 april1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers, 
miskenning van het algemeen beginsel van 
de autonomie van de procespartijen en van 
het algemeen beginsel van de eerbiedi
ging van het recht van verdediging, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
verweerder als handelsvertegenwoordi
ger in dienst van eiseres was getreden; 
"(dat) (eiseres) in maart en april1992 aan
zienlijke afhoudingen op het loon (van ver
weerder) he eft gedaan, aangezien zij oor
deelde dat zij hem in 1991 teveel had 
betaald; (dat de verweerder) protesteerde 
tegen die afhoudingen; (dat hij) (eiseres) op 
5 mei 1992 voor de voorzitter van de 
Arbeidsrechtbank te Brussel dagvaardt en 
op 20 mei 1992 een beschikking verkrijgt 
waarbij (eiseres) wordt veroordeeld om hem 
provisioneel240.000 frank te betalen; (dat) 
dit bedrag gekantonneerd zal worden; (dat) 
(eiseres) (verweerder) op 3 juni 1992 ont-

(2) Zie C. RENARD en E. VrnuJEAN, Nullite, inexis
tence en annulabilite en droit civil belge, Ann. 
Fac. Dr. Lg., 1962, blz. 281. 

(3) Zie C. JASSOGNE e.a., Traite pratique de droit 
commercial, I, Brussel, 1990, nr. 230. 

slaat met betaling van een compensatoire 
opzeggingsvergoeding die overeenstemt met 
vijf maanden loon; (dat eiseres) enkele da
gen later aan (verweerder) ook een vergoe
ding betaalt die overeenstemt met twaalf 
maanden loon wegens zijn hoedanigheid 
van vakbondsafgevaardigde; ... (dat) arti
kel6 van de overeenkomst van indienst
neming bepaalt dat het loon (van verweer
der) bestaat uit een vaste wedde van 21.036 
frank per maand vermeerderd met een 
bruto-commissie op ieder vast en defini
tief order die door zijn rechtstreekse tus
senkomst is geplaatst en die door de werk
gever is aanvaard, behalve in geval van 
niet-uitvoering door de schuld van de han
delsvertegenwoordiger; ... (dat) is bepaald 
dat 'het totale loon van de handelsverte
genwoordiger jaarlijks ten hoogste 
1.600.000 frank mag bedragen'"; dat dit be
drag later tot 1. 700.000 is opgetrokken; 
"(dat eiseres), nu zij vaststelde dat zij voor 
het jaar 1991 (verweerder) teveel had be
taald, de litigieuze afhoudingen op het loon 
heeft gedaan en de rechtbank heeft ver
zocht voor recht te zeggen dat het door haar 
aangevoerde beding uit de overeenkomst 
wettig is", en vervolgens, bij wege van 
nieuwe beschikkingen, eiseres veroordeelt 
om aan verweerder het bedrag van 241.408 
frank te betalen als loon voor de maan
den maart en april1992, en andere bedra
gen respectievelijk als loon voor de pe
riode van 1 tot 3 juni 1992, als saldo van de 
compensatoire opzeggingsvergoeding, als 
saldo van de beschermingsvergoeding, als 
uitwinningsvergoeding, als commissie op de 
verkopen die v66r 3 juni 1992 en na die da
tum zijn gesloten en als saldo van het va
kantiegeld, 

en doordat het arrest, door eiseres tot be
taling van dat bedrag van 241.408 frank te 
veroordelen, impliciet doch zeker de oor
spronkelijke hoofdvordering van eiseres af
wijst die voor recht wilde doen zeggen dat 
het akkoord tussen de partijen, volgens het
welk verweerders loon "voor hetjaar 1991 
tot 1.700.000 was begrensd", wettig was en 
uitwerking moest krijgen om de volgende 
redenen : "volgens artikel 89 van de wet 
van 3 juli 1978, bestaat het loon van de 
handelsvertegenwoordiger hetzij uit een 
vaste wedde, hetzij uit commissieloon, het
zij gedeeltelijk uit een vaste wedde en ge
deeltelijk uit commissieloon; artikel 90 van 
de wet bepaalt dat 'het commissieloon is 
verschuldigd voor ieder order die door de 
werkgever wordt aanvaard, zelfs indien op 
die order geen uitvoering volgt .. .'; uit de sa
menhang van de artikelen 89 en 90 volgt 
dat niets de partijen belet een vaste wedde 
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overeen te komen die uiteraard forfaitair is 
en dus begrensd; niets belet de partijen bo
vendien overeen te komen dat het verschul
digde commissieloon moet verrekend wor
den op de vaste wedde die, in die 
onderstelling, een minimumloon waar
borgt; als de partijen daarentegen over
eenkomen dat het loon volledig of gedeel
telijk variabel zal zijn, dat wil zeggen 
geheel often dele uit commissieloon zal be
staan, aileen het vast gedeelte forfaitair is; 
het toekennen van commissieloon begren
zen, dat wil zeggen overeenkomen dat de 
werknemer, ongeacht het aantal door de 
werkgever aangenomen orders, geen com
missieloon zal ontvangen boven de in de 
overeenkomst bepaalde grens, is onver
enigbaar met het bepaalde in artikel 90 van 
de wet dat van dwingende aard is; de af
stand door de vertegenwoordiger, in de 
overeenkomst van indienstneming, van zijn 
aanspraak op commissieloon als de over
eengekomen loongrens is bereikt, vaste 
wedde en commissieloon samen, schendt 
ook artikel 6 van de wet van 3 juli 1978 dat 
bepaalt dat 'alle met de bepalingen van 
deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten 
strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij 
ertoe strekken de rechten van de werkne
mer in te korten of zijn verplichtingen te 
verzwaren'; (eiseres) dus geen afhoudin
gen kon doen op het loon van maart en 
april 1992, aangezien die onwettig zijn, niet 
aileen gelet op de vermelde wetsbepalin
gen maar ook nog ten aanzien van arti
kel 23 van de wet van 12 april 1965 be
treffende de bescherming van het loon der 
werknemers", 

terwijl, eerste onderdeel, het beding dat 
bepaalt dat het loon van de handelsverte
genwoordiger gedeeltelijk uit een vaste 
wedde en gedeeltelijk uit commissieloon zal 
bestaan, maar dat het totaal bedrag van 
dat commissieloon "vaste wedde en com
missieloon samen", de in de arbeidsover
eenkomst bepaalde grens niet mag over
schrijden, niet strijdig is met artikel 90 van 
de Arbeidsovereenkomstenwetvan 3 juli 
1978, in samenhang met de artikelen 6 en 
89 van dezelfde wet; een dergelijk beding 
immers niet tot gevolg heeft dat de beta
ling van het commissieloon afhangt van de 
uitvoering van het contract door de klant 
of van de risico's van de onderneming; daar
uit volgt dat het arrest de draagwijdte van 
artikel 90 van de genoemde wet van 3 juli 
1978 miskent door te beslissen dat arti
kel 6 van de tussen eiseres en verweer
der gesloten arbeidsovereenkomst strij
dig was met die bepaling, in samenhang 
met de artikelen 6 en 89 van dezelfde wet, 

nu het bepaalde; enerzijds, dat het loon van 
die verweerder "bestaat uit een vast ge
deelte van 21.036 frank met daarbij een 
bruto-commissie op ieder vast en defiili
tief order die door zijn rechtstreekse tus
senkomst is geplaatst en die door de werk
gever is aanvaard, behalve in geval van 
niet-uitvoering door de schuld van de han
delsvertegenwoordiger" en, anderzijds, dat 
''het totale loon van de handelsvertegen
woordiger jaarlijks ten hoogste 1.600.000 
mag bedragen", welk bedrag later tot 
1.700.000 is opgetrokken (schending van de 
artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 
89, 90 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 en, voor zoveel nodig, 96 en 
98 van dezelfde wet); 

Wat betreft het eerste onderdeel: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerders loon als han
delsvertegenwoordiger gedeeltelijk uit 
een vaste wedde en gedeeltelijk uit 
commissieloon bestond en dat arti
kel 6 van de arbeidsovereenkomst tus
sen de partijen bepaalde dat ''het to
taal loon van de handelsvertegen
woordiger niet meer mag bedragen 
dan 1.600.000 frank per jaar", welk be
drag in 1991 op 1. 700.000 frank is ge
bracht; dat het arrest oordeelt dat dit 
beding de bedragen van het in het loon 
begrepen commissieloon begrenst; 

Overwegende dat artikel 89 van de 
Aroeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978 bepaalt dat het loon van de han
delsvertegenwoordiger hetzij uit een 
vaste wedde, hetzij uit commissie
loon, hetzij gedeeltelijk uit een vaste 
wedde en gedeeltelijk uit commissie
loon; 

Dat, naar luid van artikel 90, eer
ste lid, van die wet, het commissie
loon verschuldigd is voor ieder order 
die door de werkgever wordt aanvaard, 
zelfs indien op die order geen uitvoe
ring volgt, behalve in geval van niet
uitvoering door de schuld van de han
delsvertegenwoordiger; 

Dat artikel 6 van dezelfde wet be
paalt dat alle met de bepalingen van 
deze wet en van haar uitvoerings
besluiten strijdige bedingen nietig zijn 
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voor zover zij ertoe strekken de rech
ten van de werknemer in te korten of 
zijn verplichtingen te verzwaren; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat het arrest naar recht be
slist dat het voormelde beding van de 
overeenkomst de artikelen 6 en 90 van 
de wet van 3 juli 1978 schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1108, 1109, 1110, 1111, en 1165 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt om 
aan verweerder het bedrag van 460.735 
frank te betalen als aanvullende be
schermingsvergoeding en doordat het ar
rest, impliciet maar zeker, de rechtsvorde
ringvan eiseres afwijst die ertoe strekte "de 
gerechtelijke beeindiging van de overeen
komst van 11 juni 1992 te doen uitspre
ken en (verweerder) te veroordelen tot be
taling van het bedrag van 1.054.000 frank 
als schadevergoeding", om volgende rede
nen : eiseres eist "dat het bedrag dat zij 
heeft betaald als (beschermings
vergoeding) haar zou worden terugbetaald 
omdat (verweerder) niet kon genieten van 
de bescherming als vakbondsafgevaardigde, 
aangezien hij de vereiste ancienniteitsvoor
waarde niet vervulde; de onderneming 
voert ook aan dat de overeenkomst die zij 
op 11 juni 1992 heeft ondertekend nietig is 
omdat zij onder dwang en geweld is on
dertekend; ... de stelling (van eiseres) op dat 
punt houdt geen steek; (het) is vanzelf
sprekend onmogelijk dat (verweerder), die 
reeds was ontslagen, een staking heeft kun
nen organiseren; (het) blijkt inderdaad dat 
het personeel een staking heeft georgani
seerd wegens het ontslag (van verweer
der); het opnieuw in dienst nemen (van ver
weerder) werd geeist; ten gevolge van die 
stakingsbeweging is op 11 juni 1992 tus
sen de onderneming en de vertegenwoor
digde vakbondsorganisaties een overeen
komst gesloten; artikel 1 van die 
overeenkomst bepaalt dat de onderneming 
'erkent dat (verweerder) het statuut van 
vakbondsafgevaardigde bezat met alle daar
uit voortvloeiende gevolgen, aangezien hij 
als dusdanig door de CNE was aangewe
zen .. .';de ondertekening van die overeen
komst met al haar andere bestanddelen 
leidde tot het beeindigen van de staking; 
(verweerder) is geen partij in die overeen
komst en het aangevoerde wilsgebrek kan 

hem dus niet worden tegengeworpen, nu 
het duidelijk is dat (eiseres) de onderteke
nende organisaties noch hun vertegenwoor
digers voor het gerecht heeft gedaagd om 
de nietigheid van de overeenkomst te doen 
erkennen; verder is gebleken dat (eise
res) die tekst en inzonderheid de bepa
ling omtrent het syndicaal statuut (van ver
weerder) weldoordacht heeft ondertekend, 
aangezien zij in haar brief van 1 juni 1992 
aan de CNE betwistte dat (verweerder) 
vakbondsafgevaardigde kon zijn omdat hij 
niet genoeg ancienniteit bezat; (het) is dui
delijk dat het lot (van verweerder) het so
ciaal conflict heeft veroorzaakt; (eiseres) in 
het kader van de oplossing ervan het sta
tuut van vakbondsafgevaardigde (van ver
weerder) heeft erkend, met aile gevolgen 
die daaruit voortvloeien; dat gegeven sa
men met andere tot werkhervatting heeft 
geleid; de werkgever, zelfs al neemt men 
aan dat (verweerder) niet aan de door de 
CPNAE gestelde voorwaarden voldeed, 
niettemin bij overeenkomst (aan verweer
der) de bescherming van vakbonds
afgevaardigde kon bieden; (eiseres) kan 
thans de betaling die zij weldoordacht heeft 
gedaan, niet meer in het geding brengen", 

terwijl uit die motieven blijkt dat de 
bodemrechters de rechtsvordering tot "ge
rechtelijke beeindiging" van de overeen
komst van 11 juni 1992 hebben uitgelegd 
als een rechtsvordering tot nietigverkla
ring van die overeenkomst wegens wilsge
brek, te weten het geweld dat door de sta
kers jegens eiseres is gebruikt, 

terwijl, eerste onderdeel, een overeen
komst nietig is wanneer de toestemming 
van een van de medecontractanten door ge
weld is afgeperst; die nietigheid door die
gene wiens toestemming gebrekkig is, kan 
worden opgeworpen tegen allen die zich, te
gen hem, op de onregelmatige akte beroe
pen, ook al heeft hij zijn medecontractant 
niet tot nietigverklaring van de overeen
komst gedagvaard; daaruit volgt dat het ar
rest niet naar recht heeft kunnen beslis
sen dat het door eiseres aangevoerde 
gebrek in de toestemming aan verweer
der niet kon worden tegengeworpen, op 
grand dat hij geen partij was in de liti
gieuze overeenkomst van 11 juni 1992 en 
dat eiseres de ondertekenende vakbonds
organisaties niet tot nietigverklaring had 
gedagvaard (schending van de artikelen 
1108, 1109, 1111 en 1165 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, volgens artikel 1111 
van het Burgerlijk wetboek "geweld, ge
pleegd tegen hem die de verbintenis heeft 
aangegaan, een oorzaak van nietigheid is, 
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zelfs al is het gepleegd door een derde, on
derscheiden van degene ten voordele van 
wie de overeenkomst is aangegaan"; daar
uit volgt dat het arrest, door te beslissen 
dat eiseres aan verweerder niet kon tegen
werpen dat haar toestemming in de over
eenkomst van 11 juni 1992 gebrekkig was 
door geweld, op grond dat verweerder die 
reeds was ontslagen, geen staking had kun
nen organiseren die, volgens eiseres, het ge
brek van geweld zou hebben veroorzaakt, 
artikel1111 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

derde onderdeel, dwaling en geweld twee 
onderscheiden wilsgebreken zijn; een over
eenkomst wegens geweld nietig kan wor
den verklaard zelfs als de partij wier toe
stemming door dat geweld is aangetast 
geen dwaling heeft begaan bij de onderte
kening van de overeenkomst; daaruit volgt 
dat de reden dat eiseres wist welke voor
waarden wettelijk vereist waren om ver
weerder van het statuut van vakbonds
afgevaardigde te kunnen doen genieten en 
bijgevolg "weldoordacht" de overeenkomst 
van 11 juni 1992 had ondertekend, de ver
werping van het middel, waarin eiseres 
aanvoerde dat haar toestemming in die 
overeenkomst door geweld gebrekkig was, 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van de artikelen 1108, 1109, 1111 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 
1110 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over de beide door verweerder op
geworpen gronden van niet-ontvan
kelijkheid : het middel is zonder be
lang: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres de teruggave vor
dert van een bedrag dat zij aan ver
weerder als "beschermingsvergoeding" 
heeft betaald; dat het arrest erop wijst 
dat die vordering steunt op twee on
derscheiden redeneringen, de eerste 
zijnde dat verweerder niet voldeed aan 
de ancienniteitsvoorwaarden om te ge
nieten van de bescherming als vak
bondsafgevaardigde, de tweede zijnde 
de· nietigheid, we gens dwang of ge
weld, van de overeenkomst van 11 juni 
1992 waarin verweerders recht op de 
hoedanigheid van vakbonds
afgevaardigde wordt erkend; 

Dat het arrest de eerste bewering 
afWijst op grond dat die bescherming 
bij overeenkomst kon worden toege
kend en dat eiseres "weldoordacht", 

dat wil zeggen terwijl zij wist dat ver
weerder de bij het syndicaal statuut 
vereiste ancienniteitsvereisten niet 
vervulde, de overeenkomst van 11 juni 
1992 heeft ondertekend en de vergoe
ding heeft betaald; 

Dat het arrest uitspraak doet over 
het aannemen van geweld als oorzaak 
van nietigheid van de genoemde over
eenkomst op grond van redenen die in 
het eerste en tweede onderdeel wor
den bekritiseerd; dat uit die redenen 
niet volgt dat het arbeidshof artikel 
1115 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
toegepast; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid niet kunnen worden aan
genomen; 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Overwegende dat in de regel de nie

tigheid van een overeenkomst kan 
worden opgeworpen tegen een ieder 
die zich op de onregelmatige akte be
roept of kan beroepen; 

Overwegende dat het arrest het 
middel afwijst dat is afgeleid uit de 
nietigheid van de overeenkomst van 11 
juni 1992, door te zeggen dat verweer
der geen partij is in die overeenkomst 
en dat het aangevoerde gebrek in de 
toestemming hem niet kan worden te
gengeworpen, aangezien eiseres de 
ondertekenende organisaties of de ver
tegenwoordigers van verweerder nooit 
voor het gerecht heeft gedaagd om de 
nietigheid te doen erkennen; 

Dat het arrest zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, naar luid van ar

tikel 1111 van het Burgerlijk Wet
hoek, geweld gepleegd tegen hem die 
de verbintenis heeft aangegaan, een 
oorzaak van nietigheid is, zelfs al is 
het gepleegd door een derde, onder
scheiden van degene ten voordele van 
wie de overeenkomst is aangegaan; 

Overwegende dat het arrest die be
paling schendt door geweld af te wij
zen als oorzaak van nietigheid van de 
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overeenkomst, op grond dat de sta
king, die dat geweld oplevert, niet door 
verweerder kon zijn georganiseerd; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het derde onder
dee! en het derde middel tot geen rui
mere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt om 460.735 frank te be
talen als "sal do van de beschermings
vergoeding", uitspraak doet over de 
vordering tot beeindiging van de over
eenkomst van 11 juni 1992 en tot ver
oordeling van verweerder in de beta
ling van schadevergoeding, en in 
zoverre het uitspraak doet 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 in de helft van 
de kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hofte Luik. 

27 november 1995 - se kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeel
telijk andersluidende conclusie (4) van de 
h. Leclercq, advoaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Kirkpatrick en Delahaye. 

(4) Het O.M. had tot verwerping geconclu
deerd. Uitgaande van een andere interpretatie 
van het bestreden arrest dan die van het Hof, was 
het van oordeel dat het tweede middel niet ont
vankelijk was, dat het althans feitelijke grand
slag miste, nu het op een onjuiste interpretatie 
van de bestreden beslissing berustte. 

Nr. 510 

Se KAMER - 27 november 1995 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID- TERRI
TORIALE BEVOEGDHEID ONDER
NEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE -
VERKIEZINGEN - TECHNISCHE BEDRIJFS
EENHEDEN- ERKENNING- OPRICHTING
INSTELLING- BEVOEGDE ARBEIDSRECHT
BANK. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS) - BEVOEGDHEID -
TERRITORIALE BEVOEGDHEID - ONDER
NEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VER
KIEZINGEN - TECHNISCHE BEDRIJFS
EENHEDEN- ERKENNING- OPRICHTING
INSTELLING- BEVOEGDE ARBEIDSRECHT
BANK. 

so ONDERNEMINGSRAAD EN 
VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZIN
GEN- TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEDEN
ERKENNING- BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- 'IER
RITORIALE BEVOEGDHEID - BEVOEGDE 
ARBEIDSRECHTBANK. 

4o ONDERNEMINGSRAAD EN 
VEILIGHEIDSCOMITE - OPRICHTING
INSTELLING- BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID- 'IER
RITORIALEBEVOEGDHEID--EEVOEGDEARBEIDS
RECHTBANK. 

1°, 2°, so en 4° De arbeidsrechtbank van de 
plaats van het werk is, in de regel, be
voegd om uitspraak te doen over de er
kenning van technische bedrijfseenheden 
en over de instelling van ondernemings
raden en veiligheidscomites (1). (Artt. 582, 
so en 4°, en 627, 9°, Ger.W.; art. 24 
Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, h en i, Ge
zondheid en Veiligheidswet; artt. 8 en 9 
K.B. van 12 aug. 1994.) 

(1) Zie het Verslag over de Gerechtelijke her
vorming door de heer Ch. Van Reepinghen, blz. 
252, 725 tot 726. 
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("I.T.T. PROMEDIA" N.V. 
T. C.N.E. E.A. T.A.V A.B.V.V E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0069.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 februari 1995 door de 
Arbeidsrechtbank te Luik, in laatste 
aanleg gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 24 van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het be
drijfsleven, 1, § 4, h) en i), van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers, alsmede 
de salubriteit van het werk eri van de werk
plaatsen, 9 van het koninklijk besluit van 
12 augustus 1994 betreffende de onderne
mingsraden en de comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, 2, 565, 566, 3" en 4", en 627, 9", 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de arbeidsrechtbank de verzoe
ken van de verwerende partijen ontvan
kelijk en gegrond verklaart, om de rede
nen dat "( ... ) de rechtbank oordeelt dat de 
Arbeidsrechtbank te Brussel dient te wor
den gevolgd in de door haar in het 
verwijzingsvonnis gehouden redenering, 
volgens welke : 'het argument dat de recht
bank van de plaats waar de technische 
bedrijfseenheid, waarvan het bestaan wordt 
betwist, is gevestigd, niet bevoegd kon zijn, 
kon worden aangevochten omdat, zoals 
blijkt uit artikel 8 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de bevoegdheid van de recht
bank wordt bepaald op basis van de vor
dering (. .. ), zoals deze in de geding
inleidende akte vermeld en voor de rechter 
gebracht is, en niet naar gelang van de ju
ridische oplossing die eraan wordt gege
ven ( ... ). Integendeel, het criterium van de 
zetel van het bedrijf als juridische enti
teit kan in aanmerking worden genomen, 
indien aan artikel627, 9", van het Gerech
telijk Wetboek een specifieke interpreta
tie wordt gegeven volgens het onderwerp 
van de vordering, aldus G. DEMEZ :' ( ... ) 
Vandaar de moeilijkheid om die bepaling te 
interpreteren. Men gaat ieder criterium na 
om de inhoud ervan te bepalen en te zien 
op welke vordering(en) het betrekking 
heeft'; voor de ondernemingsraden en de co
mites voor veiligheid en gezondheid, gaat 
het om de plaats die bestemd is voor de ex-

. ploitatie van de onderneming : 'De in over
weging genomen criteria verwijzen naar de 
bedrijfseenheden waarin die organen zijn 

opgericht'; voorts blijkt niet dat wetge
ver, bij de wet van 23 januari 1975, het cri
terium van de plaatselijke bevoegdheid 
grondig heeft willen veranderen (. .. ). Wan
neer volgens de criteria uit artikel 627, 9", 
van het Gerechtelijk Wetboek verschil
lende rechterlijke ambtsgebieden bevoegd 
kunnen zijn, eiser zijn vordering voor een 
rechter naar keuze kan brengen ( ... ); in dat 
geval de vrije keuze niet kan worden be
perkt door overwegingen in verband on
der meer met de respectieve belangrijk
heid van de werkzaamheden in de 
verschillende gerechtelijke arrondissemen
ten of met het overwegende of bijzonder
ste kenmerk van de werkzaamheid in zo
danig arrondissement; ( ... ) 'Overwegende 
dat artikel 565, tweede lid, bepaalt dat 
wanneer twee ofmeer vorderingen uitslui
tend tot de bevoegdheid van twee onder
scheiden rechtbanken behoren, de verwij
zing kan geschieden overeenkomstig de 
voorrang waarin het voorziet; dat overeen
komstig artikel 565, 5", de Rechtbank te 
Luik plaatselijk bevoegd is om kennis te ne
men van de beide, samen te voegen vorde
ringen", 

terwijl, volgens de artikelen 24 van de 
wet van 20 september 1948 en 1, § 4, h) en 
i), van de wet van 10 juni 1952, de repre
sentatieve werknemersorganisaties bij de 
arbeidsgerechten een vordering kunnen in
dienen om het aantal en de vestigings
plaats van de technische bedrijfseenheden 
te laten bepalen en de Koning, voor die ge
schillen, in bijzondere regels van rechts
pleging kan voorzien; artikel 9 van het ko
ninklijk besluit van 12 augustus 1994 
bepaalt dat de betrokken representatieve 
werknemersorganisaties tegen de beslis
sing van de werkgever over de indeling van 
de juridische entiteit in technische bedrijfs
eenheden met hun beschrijving en gren
zen bij het arbeidsgerecht beroep kunnen 
indienen; bij ontstentenis van bijzondere 
wettelijke bepalingen, de plaatselijke be
voegdheid van de arbeidsgerechten in het 
kader van die rechtspleging, bepaald wordt 
overeenkomstig artikel627, 9", van het Ge
rechtelijk Wetboek (artikel 2 van het Ge
rechtelijk Wetboek); volgens artikel627, 9", 
tot kennisneming van de vordering al
leen bevoegd is, de rechter van de plaats die 
bestemd is voor de exploitatie van de on
derneming, de uitoefening van het beroep 
of de werkzaamheid van de vennootschap, 
van de vereniging of van de groepering, 
voor alle gevallen bedoeld in de artikelen 
578 en 582, 3" en 4", van het Gerechtelijk 
Wetboek en voor de toepassing op de werk
gevers van de administratieve sancties in 
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artikel583; uit artikel627, 9•, volgt dat de 
plaats die bestemd is voor de exploitatie 
van de onderneming de bevoegdheid van de 
rechtbanken bepaalt voor de geschillen over 
de oprichting en de werking van de onder
nemingsraden en de comites voor veilig
heid en gezondheid; immers, na wijziging 
bij de wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek, artikel 24 van de 
wet van 20 september 1948 bepaalde dat de 
geschillen die voortvloeien uit de toepas
sing van de bepalingen van de vierde af
deling van de wet betreffende de onderne
mingsraden onder de bevoegdheid vielen 
van het arbeidsgerecht in wiens rechtsge
bied de zetel van de onderneming is ge
vestigd; zelfs indien, sinds de wijziging bij 
de wet van 23 januari 1975, artikel 24 van 
de wet van 20 september 1948 niet meer 
verwijst naar de arbeidsrechtbank in wier 
rechtsgebied de zetel van de onderneming 
is gevestigd, de wetgever de regels inzake 
de plaatselijke bevoegdheid van de arbeids
gerechten niet heeft willen wijzigen, nu ar
tikel24 bij de wet van 23 januari 1975 ai
leen was gewijzigd om aan de representa
tieve werknemersorganisaties eveneens het 
recht te geven in rechte op te treden voor 
aile geschillen over de oprichting en de wer
king van de werknemersraden; eruit volgt 
dat, wanneer in een onderneming met ver
schillende zetels, meerdere verzoeken voor 
verschillende rechtbanken worden gebracht, 
die alle ertoe strekken het aantal in aan
merking te nemen technische bedrijfs
eenheden te bepalen, tot kennisneming van 
de vordering alleen bevoegd is de recht
bank van de plaats waar de juridische en
titeit is gevestigd, die de technische 
bedrijfseenheid vormt welke door ieder
een wordt erkend, nu de technische 
bedrijfseenheid waarvan het bestaan wordt 
betwist, de plaatselijke bevoegdheid van de 
rechtbanken niet kan bepalen voordat haar 
bestaan door een arbeidsgerecht is erkend; 
de rechtbank vaststelt dat de zetel van ei
seres in Antwerpen is gevestigd, dat de door 
de verwerende partijen ingediende vorde
ringen willen doen erkennen dat de bu
reaus in Luik en in Evere afzonderlijke 
technische bedrijfseenheden vormen en dat 
eiseres vraagt dat de dossiers naar de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen worden 
verwezen; daaruit volgt dat de rechtbank, 
doordat zij zich bevoegd zegt en de verzoe
ken van de verwerende partijen ontvan
kelijk verklaart, de artikelen 24 van de wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, 1, § 4, h) en i), 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de werk-

nemers, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, 9 van het ko
ninklijk besluit van 12 augustus 1994 be
treffende de ondernemingsraden en de co
mites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, 2; 565, 
566, 582, 3• en 4•, en 627, 9·, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat artikei 8 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
bevoegdheidde macht is van de rech
ter om kennis te nemen van een vor
dering die voor hem is gebracht; 

Dat de voor de Arbeidsrechtbank te 
Luik gebrachte vorderingen ertoe 
strekten dat de zetels in Luik en in 
Evere van eiseres als technische 
bedrijfseenheden zouden worden er
kend, alsmede dat voor iedere een
heid een comite voor veiligheid en ge
zondheid en dat voor de beide zetels 
een ondernemingsraad zouden wor
den opgericht; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 582, s· en 4·, en 627, 9·, van 
het Gerechtelijk Wetboek, alleen de 
rechtbank van "de plaats waar de 
mijn, de fabriek, de werkplaats, het 
magazijn, het kantoor gelegen is en in 
het algemeen, van de plaats die be
stemd is voor de exploitatie van de on
derneming, de uitoefening van het be
roep of de werkzaamheid van de 
vennootschap", plaatselijk bevoegd is 
tot kennisneming van die vorderin
gen; dat uit de voorbereiding van het 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat de wet
gever, in die laatstbedoelde bepaling, 
de bevoegdheid van de rechter van de 
plaats waar het werk is gevestigd op 
een algemene wijze heeft willen vast
leggen; dat noch de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven, noch de wet van 10 
juni 1952 betre:ffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers, als
mede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen van voormeld ar
tikel 627, 9·, afwijken; 

Overwegende dat de Arbeidsrecht
bank te Luik, door zich plaatselijk be
voegd te verklaren, geen van de in het 
middel aangewezen wettelijke bepa
lingen schendt; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de vorderingen tot 
bindendverklaring van het arrest, we
gens verwerping van de voorziening, 
doelloos zijn geworden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vorderingen tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

27 november 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver
bist. 

Nr. 511 

2e KAMER - 28 november 1995 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET -
WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 33 - ARTIKEL 
33.1- VLUCHTMISDRIJF- VOORWAARDEN. 

De bestuurder van een voertuig die, we
tend dat dit voertuig oorzaak van of aan
leiding tot een ongeval op een openbare 
weg is geweest, bij zijn aangifte aan de 
rijkswacht bedrieglijk zijn hoedanig
heid van bestuurder ontkent, maakt zich 
schuldig aan vluchtmisdrijf, oak indien 
hij zich ten tijde van de feiten niet van de 
onmiddellijke omgeving van de plaats 
van het ongeval heeft verwijderd en zelf 
de rijkswacht van het plaatsgrijpen van 
het ongeval heeft ingelicht (1). 

(1) Zie: Cass., 8 mei 1990, A.R. nr. 4419 (A. C., 
1989-90, nr. 524); 12 mei 1992, A.R. nr. 5247 
(A.C., 1991-92, nr. 468). 

(SERWY) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0276.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 januari 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het eerste · middel en het 
tweede middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van hun feitelijke vaststel
lingen zoals in het vonnis weergege
ven, vooreerst onaantastbaar oorde
len dat eiser de bestuurder was van de 
in het besproken verkeersongeval be
trokken auto; 

Dat zij vervolgens, op grond van ei
sers leugenachtig bevonden aangifte 
aan de rijkswacht, in feite en onaan
tastbaar oordelen· dat hij "zijn verant
woordelijkheid voor het ongeval heeft 
trachten te ontlopen door een dubieuze 
aangifte te doen bij de Rijkswacht"; 

Overwegende dat de appelrechters 
op deze gronden vermogen te oorde
len dat eiser, als bestuurder van een 
voertuig, wetend dat dit voertuig oor
zaak van of aanleiding tot een onge
val op een openbare plaats is geweest, 
door bedrieglijk zijn hoedanigheid van 
bestuurder te ontkennen bij zijn aan
gifte aan de rijkswacht, de vlucht heeft 
genomen om zichzelf als betrokken au
tobestuurder aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken, zelfs indien 
hij zich niet van de onmiddellijke om
geving van de plaats van het onge
val heeft verwijderd en zelf de rijks
wacht heeft ingelicht van het 
plaatsgrijpen van het ongeval; 

Dat de rechters met de vermelde 
motieven eisers strijdig of ander ver
weer verwerpen en de beslissing dat 
eiser schuldig is aan het hem ten laste 
gelegde vluchtmisdrijf regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 
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En overwegende dat de substan
WHe of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

28 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - ver
slaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
M. Mondelaers en L. Savekoul, Hasselt. 

Nr. 512 

2e KAMER- 28 november 1995 

1 o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT -ALLERLEI
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING TOT VER
WIJZING- VERNIETIGING VAN DE AFZONDER
LIJKE BESLISSING VAN HANDHA VING VAN DE 
HECHTENIS. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - REGE
LING VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIK
KING TOT VERWIJZING- AFZONDERLIJKE BE
SLISSING VAN HANDHAVING VAN DE HECH
TENIS- REGELING VAN RECHTSGEBIED
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING TOT VER
WIJZING- GEVOLG T.A.V. DE AFZONDERLIJKE 
BESLISSING VAN HANDHAVING VAN DE HECH
TENIS. 

1 o en 2° Bij regeling van rechtsgebied, strekt 
de vernietiging van de beschikking tot 
verwijzing zich uit tot de beslissing dat de 
verdachte aangehouden blijft (1). (Art. 26, 
§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(1) Het Hof heeft, na vernietiging van de 
verwijzingsbeslissing, ook de afzonderlijke be
schikking vernietigd, die, krachtens art. 26, § 3, 
Wet Voorlopige Hechtenis, beslist dat de ver
dachte aangehouden blijft, in plaats van als door
gaans vast te stellen dat die laatste beschik-

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BE
ROEP TE ANTWERPEN T. MENTEN) 

ARREST 

CAR. nr. P.95.1199.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied 
dat op 23 oktober 1995, door de 
Procureur-generaal te Antwerpen werd 
ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt, bij beschikking van 25 juli 
1995, Johan Menten, reeds vermeld, 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, ter zake van : A. Diefstal 
met geweld, door middel van braak, 
inklimming of valse sleutels en bij 
nacht, B. Diefstallen met braak ink
limming of valse sleutels, C. Diefstal, 
D. Paging diefstallen met braak, in
klimming of valse sleutels, met aan
neming van de vordering van de pro
cureur des Konings en "met inacht
name van de erin vermelde 
verzachtende omstandigheden"; 

Dat de vermelde vordering van het 
openbaar minister.ie considereert "dat 
er aanleiding bestaat om slechts cor
rectionele straffen uit te spreken we
gens verzachtende omstandigheden 
spruitende uit het blanco strafregis
ter"; 

Dat de appelrechters vaststellen en 
uit de stukken waarop het-Hofver
mag acht te slaan, blijkt dat op het 

king geen bestaansreden meer had. (Cass., 27 
april1994, A.R. nr. P.94.0360.F, A. C., 1994, nr. 
204; 15juni 1994,A.R. nr. P.94.0668.F,AC., 1994, 
nr. 312.) 

De termijn van handhaving van de hechtenis 
loopt opnieuw, te rekenen vanaf de laatste be
slissing van maandelijkse handhaving gewezen 
v66r de vernietigde beschikkingen, en met schor
sing van die termijn vanaf de vernietigde be
schikking tot het arrest van het Hof. Zie: Cass., 
20 nov. 1991, A.R. nr. 9416 (A. C., 1991-92, nr. 
249); 29 jan. 1992, A.R. nr. 9585 (A. C., 1991-92, 
nr. 282); 11 maart 1992, A.R. nr. 9780 (A. C., 1991-
92, nr. 364), en de voetnoten. Lees : R. DECLERCQ, 
Regeling van rechtsgebied en voorlopige hechte
nis, commentaar bij het onderhavige arrest, in Re
cente Cassatie, feb. 1996, blz. 54 e.v. 
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strafregister van J ohan Men ten ver
oordelingen tot correctionele straffen 
staan vermeld; 

Overwegende dat, met verwijzing 
naar deze veroordelingen, het Hof van 
Beroep te Antwerpen zich bij arrest 
van 27 september 1995 onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen 
van het gebeel van de aan de be
klaagde Joban Menten ten laste ge
legde feiten op grond dat "de correc
tionalisatie van de misdaden onre
gelmatig is"; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer vooralsnog 
geen recbtsmiddel kan worden aan
gewend en bet arrest van bet bofvan 
beroep in kracht van gewijsde is ge
gaan ten aanzien van de vermelde be
klaagde; 

Dat de onderlinge tegenstrijdig
beid van de beide beslissingen een ge
scbil van recbtsmacbt doet ontstaan 
dat de loop van bet gerecbt belem
mert; 

Overwegende dat de onder A- na 
berkwalificatie door de recbter in po
ging tot diefstal met geweld, met 
braak, inklimming of valse sleutels en 
bij nacbt - en B - na verbetering 
door de recbter van de plaatsbepa
ling van de tenlastelegging B.3 - aan 
de beklaagde J oban Menten ten laste 
gelegde feiten de misdrijven scbij
nen op te leveren die met toepassing 
van de artikelen 51, 52, 461, 467, 468, 
4 71 en 4 72 van bet Strafwetboek met 
criminele straf worden bestraft; dat 
deze misdaden wegens de gronden 
hierboven vermeld, niet regelmatig 
werden gecorrectionaliseerd; 

Overwegende dat er samenhang 
scbijnt te bestaan tussen deze misda
den en de overige aan de beklaagde 
J oban Men ten ten laste gelegde mis
drijven; 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de verwij
zingsbeslissing zich uitstrekt tot de be
slissing van 25 juli 1995 dat de ver
dacbte aangebouden blijft; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
vermelde door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Has
selt op 25 juli 1995 gewezen bescbik
kingen van verwijzing en van voorlo
pige becbtenis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde bescbik
kingen; verwijst de zaak naar bet Hof 
van Beroep te Antwerpen, kamer van 
inbescbuldigingstelling. 

28 november 1995 - ze kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 513 

ze KAMER.....:... 28 november 1995 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN- STRAFZAKEN 
- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF- VAST
STELLING DOOR DE RECHTER 

zo MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET- BESTANDDELEN VAN HET MIS
DRIJF- VASTSTELLING DOOR DE RECHTER 

1 o en zo Hoewel de strafrechter die een be
klaagde wegens een misdrijf veroordeelt, 
het bestaan van alle bestanddelen van dat 
misdrijf dient vast te stellen, bepalen noch 
art. 195 Sv. noch enige andere wetsbe
paling in welke bewoordingen hi) deze 
vaststelling moet doen en hoeft hi) de 
wetsbepalingen die hi) toepast niet woor
delijk over te nemen, voor zover het toe
zicht van het Hof op de wettelijkheid van 
de veroordeling mogelijk is (1). 

(COLLIJS E.A. T. VAN UFFEL E.A.) 

(A.R. nr. P.93.1530.N) 

(1) Cass., 7 april1987,A.R. nr. 938 (A.C., 1986-
87, nr. 473). 
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28 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van de h .. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. J. De 
Brabander en J. Thiebaut, Brussel. 

Nr. 514 

2e KAMER- 29 november 1995 

1 o WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 19 -ARTIKEL 19.3-
RICHTINGSVERANDERING- VERKEERSPLEIN. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING- VERNIETIGING- BESLIS
SINGEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RINGEN- UITBREIDING- VOORWAARDEN. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BEKLAAGDE- VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE EN DE VERZEKERAAR -
CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR
NIET-ONTV ANKELLJKHEID- CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE- VERNIETIGING- GE
VOLG. 

4 ° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- VERZEKE
RAAR- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
EN DE VERZEKERAAR- CASSATIEBEROEP VAN 
DE VERZEKERAAR- NIET-ONTVANKELIJKHEID 
- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE -· 
VERNIETIGING- GEVOLG. 

1 o De bestuurder verandert niet van rich
ting, wanneer hij zijn weg vervolgt op een 
verkeersplein waarvan hij de kromming 
volgt; het bepaalde in art. 19 Wegver
keersreglement is niet op hem van toe
passing. (Art. 19 Wegverkeersreglement.) 

2° De vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering heeft 
de vernietiging tot gevolg van de niet de
finitieve beslissing op de tegen hem in
gestelde burgerlijke rechtsvordering, die 
uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit, 

alsook van de eindbeslissing op de door 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring, die door dezelfde onwettigheid is 
aangetast en waartegen hij zich regel
matig in cassatie heeft voorzien (1). 

3° en 4 o Wanneer de beslissing waarbij de 
beklaagde op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering wordt veroor
deeld, op diens cassatieberoep wordt ver
nietigd, verliest de beslissing, waarbij de 
W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde als 
vrijwillig tussengekomen partij voor de 
feitenrechter wordt veroordeeld om scha
devergoeding aan de burgerlijke partij te 
betalen, haar reden van bestaan, ook al 
is het cassatieberoep van de vrijwillig 
tussengekomen partij niet ontvankelijk 
(2). 

(AUGUGLIARO, GENERAL! BELGIUM N.V: 
T. VANMOSUINCK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0642.F) 

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

I. Op de voorziening van Tommaso 
Augugliaro : 

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

1) waarbij hij veroordeeld wordt we
gens rijden op de openbare weg zon
der houder te zijn van het rijbewijs of 
van het als zodanig geldend bewijs en 
wegens het _niet dragen van een val
helm: 

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; 

(1) Zie Cass., 9 okt. 1991, A.R. nr. 9074 (A. C., 
1991-92, nr. 72). 

(2) Zie Cass., 14 sept.1994,A.R. nr. P.94.0538.F 
en 12 okt. 1994, A.R. nr. P.94.0634.F (A. C., 1995, 
nrs. 378 en 428). 
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2) waarbij hij veroordeeld wordt we
gens overtreding van de artikelen 418-
420 van het Strafwetboek en 19.3.ZO,b, 
van het Wegverkeersreglement: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2.9 en 19.3.2', b, van het konink
lijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, en, voor zoveel nodig, 418 tot 
420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 

. d_oordat het bestreden vonnis, met wij
zlgmg van de best~eden beslissing, eiser 
wegens de overtredmgen bedoeld in de ar
tikelen 418-420 van het Strafwetboek en 
19.3.2', b, van het Wegverkeersreglement 
veroordeelt tot een geldboete van 50 frank 
of een vervangende gevangenisstraf van 
acht dagen, hem voor een duur van zes 
maanden vervallen verklaart van het recht 
t?t het besturen van enig motorvoertuig; de 
e1sers op burgerlijk gebied hoofdelijk ver
oordeelt tot betaling van de provisionele 
hoofdsom van 10.000 frank aan verweer
der, en een deskundige aanwijst op grond 
dat ''het ongeval zich heeft voorgedaan op 
een verkeersplein tussen twee tweewie
lige voertuigen; dat de verbalisanten een 
benzinevlek hebben vastgesteld op de 
p~aats van de val, zodat de aanrijding een 
emd daarvoor moet gebeurd zijn (de moto's 
zijn geslipt); (dat eiser) uit de rue Hol
logne kwam gereden en zich naar de rue de 
Grace wilde begeven; dat het feit dat die rij
baan zich links van hem bevond hem naar 
zijn zeggen ertoe noopte de kromming van 
het verkeersplein te volgen en daarbij zo 
dicht mogelijk bij de linkerrand van de rij
baan te blijven overeenkomstig artikel 
19.3.2', b, dat van toepassing is in het ge
val dat de bestuurder naar links afslaat op 
~en rijbaan met ee~chtingsverkeer; dat er 
1mmers geen reden 1s om een verkeersplein 
te beschouwen als een recht doorlopende 
straat waarbij, zoals (eiseres) voorhoudt, de 
bestuurder 'de kromming volgt en de rij
baan openlegt', maar dat daarentegen, met 
het oog op de vaststelling van de op het rij
gedrag van de weggebruiker toepasselijke 
r~gels, de rijrichting die hij volgt ten op
Zlchte van de plaats waar hij het verkeers
plein oprijdt in aanmerking moet worden 
genomen, rekening houdend met de wer
kelijke gest.eldheid v~n de plaats; dat (ver
weerder) met naar hnks afsloeg zoals (ei
ser), maar zijn weg rechtdoor vervolgde 
naar de rue Sualem; dat geen enkele be
paling van het Wegverkeersreglement hem 
verb.ood (eiser) in te halen op het verkeer
splem; dat de omstandigheid dat hij hem 

links heeft ingehaald, wat beide betrok
ken bestuurders toegeven, aantoont (dat ei
ser) niet zo dicht mogelijk bij de linker
rand van het verkeersplein gebleven is, 
zoals het reglement voorschreef; dat vast
staat dat, indien hij dat gedaan had (ver
weerder) hem niet links had kunn~n in
halen en het ongeval zich niet zou hebben 
voorgedaan; dat geen overtreding bewe
zen is aan de zijde van (de eerste verweer
der); dat daarentegen de overtredingen van 
de artikelen 418-420 van het Strafwet
bo~k en 19.3.2', b, van het koninklijk be
slmt van 1 d~cember 1975 bewezen zijn ten 
laste (van e1ser) en de enige oorzaak zijn 
van het ongeval", 

terwijl de rechtbank, na in feite te heb
ben vastgesteld dat het ongeval zich had 
voorgedaan op een verkeersplein dat een 
plein is in de zin van artikel2.9 v~ het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975, geen 
overtredingvan artikel19.3.2', b, van voor
noemd koninklijk besluit bewezen heeft 
kunnen verklaren en uit hoofde daarvan 
geen veroordeling heeft kunnen uitspre
ken op grond van de artikelen 418-420 van 
het Strafwetboek, daar de bij artikel19.3.2' 
b opgelegde verplichting niet geldt voor het 
verkeer op een plein, zelfs niet voor een ver
keersplein : 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het vonnis volgt dat het on
geval zich heeft voorgedaan op een 
verkeersplein waarop eiser de krom
ming van de openbare weg volgde; 

Overwegende dat de bestuurder niet 
v~n richting verandert wanneer hij 
ZIJn weg vervolgt op een verkeersplein 
waarvan hij de kromming volgt : dat 
;het bepaalde in artikel 19 van het 
Wegverkeersreglement niet op hem 
van toepassing is; 

. Dat het middel in zoverre gegrond 
IS; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door en 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
volledig aansprakelijk verklaart voor 
het ongeval en eraan toevoegt dat de 
overtredingen van de artikelen 418 tot 
420 van het Strafwetboek en 19.3.2', 
b, van het Wegverkeersreglement de 
e:r?ge ?orzaak zijn van het ongeval; dat 
mt die overwegingen volgt dat de 
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hierna uit te spreken vernietiging van 
de beslissing op de tegen eiser inge
stelde strafvordering zich moet uit
strekken tot de niet definitieve beslis
sing op de door verweerder tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring en, op diens niet beperkte cas
satieberoep, tot de eindbeslissing op de 
door hem tegen verweerder ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die door 
dezelfde onwettigheid is aangetast; 

II. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap Generali Belgium, 
vrijwillig tussengekomen partij : 

Overwegende dat de voorziening is 
ingesteld tegen de niet definitieve be
slissing op de burgerlijke rechtsvor
dering van verweerder waarbij eise
res in solidum met de eiser Augugliaro 
wordt veroordeeld; dat ze derhalve met 
toepassing van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering niet ont
vankelijk is; 

Overwegende evenwel dat, inge
volge de hierna op de voorziening van 
eiser uit te spreken vernietiging, de be
slissing waarbij eiseres wordt veroor
deeld geen bestaansreden meer heeft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre het 
de eiser Augugliaro veroordeelt op 
grond van de artikelen 21 en 30 van 
de Wegverkeerswet en 36 van het 
Wegverkeersreglement en in zoverre 
het de verweerder Vanmosuinck vrij
spreekt van de hem ten laste gelegde 
feiten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt de eiser Augugliaro in 
een derde van de kosten van zijn voor
ziening en de verweerder Vanmosuinck 
in het overige gedeelte van die kos
ten; veroordeelt eiseres, de naamloze 
vennootschap Generali Belgium, in de 
kosten van haar voorziening; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers, zit
ting houdende in hoger beroep. 

29 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, waar-

nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Hutzler en De 
Bruyn. 

Nr. 515 

2e KAMER - 29 november 1995 

ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET

AFGEVEN VAN EEN KIND- BEGRIP. 

Het misdrijf"niet-afgeven van een kind" kan 
hierin bestaan dat de ouder aan wie de 
bewaring van het kind bij rechterlijke be
slissing is toevertrouwd, zijn opvoedings
plicht niet vervult die erin bestaat het 
kind te overtuigen zich naar het omgangs
recht van de andere ouder te schikken (1), 
behoudens bijzondere omstandigheden die 
de feitenrechter dient vast te stellen (2). 
(Artt. 369bis Sw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE-
ROEP TE BERGEN T. B ... ; D ... J ... T. B. .. ; D ... P ... , L ... 

T.B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0794.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1995 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen; 

I. Op de voorziening van de pro
cureur-generaal : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet, 369bis van 
het Strafwetboek en 1319 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de aan ver
weerster ten laste gelegde feiten I en II niet 
bewezen verklaart op de enkele grond "dat 
uit de gegevens van de zaak na onderzoek 

(1) Cass., 28 okt. 1987, A.R. nr. 5953 (A. C., 
1987-88, nr. 120), en 15 maart 1989, A.R. nr. 7248 
(ibid., 1988-89, nr. 400). 

(2) Zie Cass., 8 feb. 1994, A.R. nr. 7009 (A. C., 
1994, nr. 70). 
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door de deskundige Dusaucy blijkt dat be
klaagde (verweerster in cassatie) geen en
kele persoonlijke daad heeft verricht waar
door ze de uitoefening van het omgangs
recht van de burgerlijke partijen had 
kunnen hinderen", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 369bis 
van het Strafwetboek niet enkel de vader 
of de moeder straft die de uitoefening van 
het omgangsrecht door eigen toedoen hin
dert, maar oak degene die door daadwer
kelijke handelingen of bepaalde nalatig" 
heden zijn plicht om het kind af te geven 
niet nakomt, met name als hij, behoudens 
bijzondere omstandigheden die de feiten
rechter dient vast te stellen (wat het be
streden arrest te dezen nalaat te doen), 
niets onderneemt om de rechterlijke be
slissing te doen naleven door het kind 
(schending van artikel 369bis van het 
Strafwetboek); 

tweede onderdeel, het bestreden arrest al
thans in het ongewisse laat of hij onder 
"persoonlijke daad die de uitoefening van 
het omgangsrecht kan hinderen" alleen 
daadwerkelijke handelingen dan wel te
vens de in het eerste middel bedoelde na
latigheden verstaat; het aldus de wette
lijke motiveringsplicht niet nakomt 
(schending van artikel149 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, de deskundige Dusaucy
Bauloye van het hof van beroep geen op
dracht had gekregen in verband met het 
omgangsrecht van de burgerlijke partijen 
Pierre Deroubaix en Claire Leroy; de des
kundige nergens van die grootouders mel
ding maakt in de rubriek "bespreking en 
bevindingen" in zijn op 24 januari 1995 
neergelegde verslag en in zijn gehele ver
slag slechts heel terloops van hen gewag 
maakt (5e blad, tweede lid) en dan nag en
kel naar aanleiding van de "weigering van 
Jonathan in november 1991", dus voor een 
van de twee kinderen en voor een periode 
die buiten de periodes valt bedoeld in de te
lastlegging II betreffende het omgangs
recht van de burgerlijke partijen; het be
streden arrest bijgevolg, nu het die 
telastlegging niet bewezen verklaart op de 
vooraan in het middel aangehaalde grand, 
aan het bovenvermelde deskundigenverslag 
een uitlegging geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en aldus de be
wijskracht van die akte miskent (schen
ding, wat de telastlegging II betreft, van de 
artikelen 1319 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het verzuim van 
de vader of de moeder, aan wie de be
waring van het gemeenschappelijke 
kind bij rechterlijke beslissing is toe
vertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te 
vervullen die erin bestaat het kind te 
overtuigen zich naar het omgangs
recht van de andere ouder te schik
ken, behoudens bijzondere omstandig
heden die de feitenrechter dient vast 
te stellen, als een overtreding van ar
tikel 369bis van het Strafwetboek kan 
worden aangemerkt; 

Overwegende dat het hofvan be
roepj nu het de aan verweerster ten 
laste gelegde feiten dat zij het kind 
niet heeft afgegeven niet bewezen ver
klaart op de enkele in het middel 
weergegeven grond, de beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Op de voorzieningen van de ei
sers, burgerlijke partijen : 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
eisers hun voorziening hebben doen 
betekenen aan verweerster; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en derde onderdeel van het 
middel die niet tot cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering; 
verwerpt de voorzieningen van de ei
sers, burgerlijke partijen; beveelt dat 
van het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt ver
weerster in de helft van de kosten en 
de eisers, burgerlijke partijen, ieder, in 
een zesde; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Brus
sel. 

29 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal. 
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Nr. 516 

2e KAMER- 29 november 1995 

1 o CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
-ALGEMEEN -AANSPRAKELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER- TOETSING VAN 
HETHOF. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER- TOETSING VAN 
HETHOF. 

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER 

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEG RIP, 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER 

1 o en 2° De rechter stelt op onaantastbare 
wijze de feiten vast waaruit hi} het al dan 
niet bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen schuld en schade afleidt; het 
Hof toetst evenwel of de rechter die be
slissing wettig heeft kunnen gronden op 
zijn vaststellingen (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

3° Uit de omstandigheid dat een bestuur
der een {out in oorzakelijk verband met 
een verkeersongeval heeft begaan, volgt 
niet dat er geen enkel oorzakelijk ver
band bestaat tussen de {out van een an
dere bestuurder en datzelfde ongeval (2). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4 o Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij elk oorzakelijk verband 
tussen een door een bestuurder begane 
{out en een verkeersongeval uitgesloten 
wordt, wanneer de rechter die beslis
sing grondt op redenen waaruit niet blijkt 
dat ook zonder de {out van die bestuur-

(1) Cass., ver.k., 23 mei 1990, A.R. nr. 8033 
(A.C., 1989-90, nr. 556). 

(2) Cass., ver.k., 23 mei 1990, A.R. nr. 8033, 
aangehaald in de vorige noot; zie Cass., 14 juni 
1995,A.R. nr. P.95.0094.F (ibid., 1995, nr. 295). 

der de schade zou zijn ontstaan zoals ze 
zich heeft voorgedaan (3). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(BARBIER, ROYALE BELGE N.V. T. MARCHAL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0802.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk 
Wetboek en artikel 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, met wijzi
ging van het eerste vonnis, oordeelt dat ver
weerder voorrang verschuldigd was en op 
de middenste rijstrook tegen de rijrich
ting in gereden had, maar dat, hoewel 
vorenvermeld rijgedrag "ten strengste ver
boden is, het te dezen geen enkel verband 
houdt met het ongeval zoals het is ge
beurd"; dat het beslist dat de telastleg
ging niet bewezen is gebleven en zich on
bevoegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvorderingen, 

terwijl de rechter, in het geval dat bij een 
ongeval twee bestuurders betrokken zijn, de 
algehele aansprakelijkheid niet bij slechts 
een van hen kan leggen tenzij hij vast
stelt, ofwel dat de andere bestuurder geen 
fout heeft begaan, ofwel dat de hem ver
weten fout niet in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval; het ontbreken van een 
oorzakelijk verband tussen de verweten 
fout en het ongeval niet volgt uit de fout 
van de andere bestuurder; niet naar recht 
verantwoord is de beslissing waarbij de 
rechter zich beperkt tot overwegingen 
waaruit niet volgt dat het litigieuze onge
val zich zonder de aangevoerde fout niet 
zou hebben voorgedaan zoals het in con
creto gebeurd is; het bestreden arrest, na 
de fouten van de eerste verweerder te heb
ben vastgesteld, de beslissing niet naar 
recht verantwoordt door de overweging dat 
die fouten "geen enkel verband houden" 
met het ongeval en dat het uitwijk
maneuver van eiser volkomen onverant
woord was en enkel te wijten was aaR een 
beoordelingsfout van die autobestuurder 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 

(3) Zie noot 2. 
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van het Burgerlijk Wetboek); het Hof al
thans op grond van die motivering geen 
toezicht kan uitoefenen op de wettigheid 
van de uitlegging die het bestreden ar
rest te dezen geeft aan het wettelijk be
grip "oorzakelijk verband", zodat het ar
rest niet naar recht is verantwoord en niet 
regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en artikel 149 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat de rechter op on
aantastbare wijze de feiten vaststelt 
waaruit hij het al dan niet bestaan 
van een oorzakelijk verband tussen 
schuld en schade afleidt, dat het Hof 
evenwel toetst of de rechter de beslis
sing wettig heeft kunnen gronden op 
zijn vaststellingen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de verweerder Marchal voor
rang verschuldigd was en dat hij de 
fout heeft begaan op de middenste 
rijstrook tegen de rijrichting in te rij
den; dat het nochtans beslist dat die 
fout niet in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval op grand dat hij voor 
de eiser Jean Barbier geen niet te 
voorziene hindernis opleverde; 

Overwegende dat die motivering uit
sluitend betrekking heeft op de te
gen eiser bewezen verklaarde fout, 
doch niet impliceert dat de schade zich 
zonder de aan de zijde van verweer
der vastgestelde fout toch zou heb
ben voorgedaan, zoals ze is ontstaan; 

Overwegende dat het hofvan be
roep uit die enkele gronden niet wet
tig heeft kunnen afleiden dat de fout 
van verweerder de schade niet mede 
heeft veroorzaakt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke rechts
vorderingen van de eisers, behalve in 
zoverre het beslist dat de eiser Jean 
Barbier een fout heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk is; beveelt dat 
van het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt de 

eisers, ieder, in een vierde van de kos
ten van hun voorziening en veroor
deelt verweerder in het overige ge
deelte van die kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep·te Bergen. 

29 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter- Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 517 

2e KAMER- 29 november 1995 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- 'IE
RECHTZITTING- UITSPRAAK VAN RET VON
NIS- VERDAGING- PROCES-VERBAAL- ON
REGELMATIGHEID - GEVOLG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF

ZAKEN- STRAFVORDERING- 'IERECHTZIT
TING- UITSPRAAK VAN RET VONNIS- VER
DAGING- PROCES-VERBAAL- ONREGELMA
TIGHEID- GEVOLG. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- TERECHTZITTING- UIT
SPRAAK VAN RET VONNIS- VERDAGING
PROCES-VERBAAL- ONREGELMATIGHEID
GEVOLG.3630501 

4 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- NIEUW MIDDEL -DOSSIER VAN DE EER
STE RECHTER - OVERZENDING AAN RET 
APPELGERECHT- INVENTARIS - ONDERTE
KENING- ONREGELMATIGHEID. 

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- SA
MENLOOP VAN FOUTEN- ERNST VAN DE FOU
TEN- RAMING- BEOORDELING- WETTIG
HEID. 

6° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
STRAFVORDERING- VEROORDELING VAN EEN 
BEKLAAGDE - VRIJSPRAAK VAN EEN MEDE
BEKLAAGDE -HOGER BEROEP- HOGER BE
ROEP VAN DE VEROORDEELDE BEKLAAGDE
ONTVANKELIJKHEID- HOGER BERQEP VAN 
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HET OPENBAAR MINISTERIE - NIET
ONTVANKELIJKHEID- BESLISSING VAN DE 
APPELRECHTER ~ BEVESTIGING VAN DEVER
OORDELING- VEROORDELING TOT EEN STRAF 
- VEROORDELING IN DE KOSTEN- WETTIG
HEID. 

1", 2° en 3° De wettigheid van de rechts
pleging wordt niet aangetast door een on
regelmatigheid in het proces-verbaal van 
een terechtzitting waarop de correctio
nele rechtbanh zich ertoe heeft beperht de 
uitspraah van haar vonnis te verdagen 
(1). (Artt. 153, 163, 176, 190 en 190bis 
Sv.) 

4° Niet ontvanhelijh, indien niet voor het 
appelgerecht aangevoerd, is het middel 
waarin eiser betoogt dat op de inventa
ris van de door de politierechtbanh aan 
de correctionele rechtbanh toegezonden 
stuhhen een niet geidentificeerde hand
tehening voorhomt, zodat onmogelijh han 
worden nagegaan of het wel degelijh de 
grif/ier is die de inventaris heeft onder
tehend (2). (Art 2 wet 29 april 1806.) 

5° Naar recht verantwoord is de beslis
sing, waarbij de aansprahelijhheid voor 
een verheersongeval tussen twee bestuur
ders gedeeld wordt naar rata van 1 I 4 -
3 I 4, wanneer de rechter, na tegen ieder 
van die bestuurders een {out in noodza
helijh oorzahelijh verband met het onge
val in aanmerhing te hebben genomen, de 
respectieve ernst van de door hem bewe
zen verhlaarde fouten in feite beoordeelt 
(3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

6° Wanneer twee personen zijn gedagvaard 
om voor de eerste rechter te verschijnen, 
die rechter een van hen heeft veroordeeld 
en de andere vrijgesprohen, de veroor
deelde behlaagde regelmatig in hager be
roep is gehomen, terwijl het hager be
roep van het O.M. niet ontvanhelijh is 
verhlaard, waardoor de vrijspraah van de 
tweede behlaagde definitief is gewor
den, veroordelen de appelrechters, na te 
hebben beslist dat de eerste behlaagde alle 
hem ten laste gelegde misdrijven heeft be
gaan en na een strafte hebben opgelegd, 
voormelde behlaagde wettig in de has-

(1) Zie Cass., 2 juni 1969 (A. C., 1969, 951). 

(2) Zie Cass., 8 sept. 1987, A.R. nr. 1299 (A. C., 
1987-88, nr. 12). 

(3) Zie Cass., 4 sept. 1985, A.R. nr. 4108 (A. C., 
1985-86, nr. 1), en 29 jan. 1988, A.R. nr. 5630 
(ibid., 1987-88, nr. 327). 

ten van beide instanties en in de hasten 
van zijn hager beroep, met dien verstande 
dat de hasten van het hager beroep van 
het O.M. ten laste van de Staat worden 
gelaten (4). (Artt. 162, 194 en 211 Sv.) 

(DEGIVE T. WAGENER-VOLLIENNE UND C" B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0832.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 mei 1995 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

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

Over de door eiser aangevoerde mid
delen, luidend als volgt : 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 190bis, 190, 176, 163 en 153 van 
het Wetboek van StrafVordering en 149 van 
de Grondwet, · 

doordat het bestreden vonnis het hager 
beroep ontvankelijk verklaart en het von
nis dd. 7 februari 1995 van de Politierecht
bank te Luik. wijzigt op grond dat "gelet op 
de stukken van de rechtspleging, meer be
paald de processen-verbaal van de terecht
zittingen van 14 april1995 en 5 mei 1995; 
dat de rechtspleging regelmatig is", 

terwijl het proces-verbaal van de terecht
zitting van 5 mei 1995 de vermelding 
draagt "de voorzitter spreekt het vonnis 
uit"; 

en terwijl het enige beschikbare vonnis 
waarvan eiser in cassatie afschri:ft heeft ge
kregen, dagtekent van 12 mei 1995 en ver
meld wordt in een ander proces-verbaal dat 
dagtekent van 12 mei 1995 en de vermel
ding draagt "de voorzitter spreekt het von
nis uit"; het proces-verbaal van de terecht
zitting van 5 mei 1995 noodzakelijkerwijs 
onjuist is, zodat onmogelijk kan worden na
gegaan of de rechtspleging regelmatig is, 
meer bepaald of op 5 mei 1995 een voor ei
ser gunstiger vonnis is uitgesproken, de 

(4) Zie Cass., 8 april1981,A.R. nr. 1400 (A.C., 
1980-81, nr. 457); zie ook Cass., 30 okt. 1967 
(ibid., 1967, 327). 
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aangehaalde artikelen van het Wetboek van 
Strafvordering zijn geschonden en de 
rechtspleging nietig is : 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging, meer bepaald uit 
het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 5 mei 1995, blijkt dat de cor
rectionele rechtbank zich ertoe be
perkt heeft de uitspraak van het 
bestreden vonnis te verdagen naar een 
latere terechtzitting; 

Dat de omstandigheid dat voormeld 
proces-verbaal een onregelmatigheid 
inhoudt de wettigheid van de rechts
pleging niet aantast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 190bis, 190, 176, 163, 153 en 
211 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis het hoger 
beroep ontvankelijk verklaart en het von
nis dd. 7 februari 1995 van de politierecht
bank wijzigt op grond dat "gelet op de stuk
ken van de rechtspleging, meer bepaald de 
processen-verbaal van de terechtzittin
gen van 14 april 1995 en 5 mei 1995; over
wegende dat de rechtspleging regelmatig 
is", 

terwijl de inventaris van de door de 
politierechtbank op 20 februari 1992 toe
gezonden stukken een niet ge'identificeerde 
handtekening bevat; 

Dat hierdoor niet kan worden nagegaan 
of het wel degelijk de griffier is die de in
ventaris heeft ondertekend; dat derhalve 
niet kan worden nagegaan of de rechtsple
ging regelmatig is, de aangehaalde artike
len van het Wetboek van Strafvordering ge
schonden zijn en de rechtspleging nietig is : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser dat verweer heeft 
voorgedragen voor de appelrechters; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel : schending van de 
artikelen 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 149 van de Grondwet, artikel10.2 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975, 

doordat het bestreden vonnis de eiser De
give wegens de hem ten laste gelegde fei
ten veroordeelt tot een geldboete van 50 
frank x 100, dat is 5.000 frank, of een ver-

vangende gevangenisstraf van 8 dagen en, 
na hem jegens de b.v.b.a. Wagener Colli
enne & Co te hebben veroordeeld tot be
taling van het in mindering te brengen pro
visionele bedrag van 1 frank en van de 
interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 
de dag van de feiten, de beklaagde De
give veroordeelt in de kosten van beide in
stanties en van zijn hoger beroep, name
lijk 4.030 frank, op grond dat, 

eerste onderdeel, "uit de studie van het 
strafdossier en het onderzoek ter zitting 
volgt dat de aan Degive Jean-Louis ten 
laste gelegde feiten bewezen zijn geble
ven; dat ze zich vermengen en slechts tot 
de toepassing van een enkele straf kun
nen leiden; dat de beklaagde Degive ver
traagde bij de nadering van de driekleu
rige verkeerslichten, ofschoon ze hem niet 
betroffen, wat hij aanvoert te hebben ge
daan uit overwegingen van veiligheid en 
voorzichtigheid; dat de getuige J adoul ver
klaarde dat Degive sterk had vertraagd; dat 
deze verklaringen die van de heer Palm be
vestigen, namelijk dat de wagen "Degive 
bruusk geremd heeft", 

terwijl het bestreden vonnis de bewijs
kracht van de akten, te dezen de verkla
ringen van de heer Jadoul, miskent door te 
stellen dat "deze verklaring die van de heer 
Palm bevestigt, namelijk dat de wagen ''De
give bruusk geremd heeft" "terwijl Ja
doul in feite zegt dat Degive "sterk ver
traagd heeft" (zie strafdossier) en er 
hierdoor "een te voorziene hindernis ont
stond" (zie verklaring aan de maatschap
pij); de getuige Jadoul, naast zijn verkla
ring in het strafdossier, op een vragenlijst 
van de verzekeringsmaatschappij een ver
klaring had gesteld die door de raadsman 
van eiser in cassatie bij de politierecht
bank was ingediend en door de griffie van 
de politierechtbank was overgemaakt aan 
de griffie van de correctionele rechtbank on
der nr. 15 op de inventaris, bestemd voor 
het dossier dat uit een grijze map bestaat; 
de getuige Jadoul op de vraag "wie is ver
antwoordelijk?" antwoordde "de vrachtwa
gen misschien die zijn snelheid niet heeft 
kunnen aanpassen aan een voorzienbare 
hindernis"; een miskenning van de bewijs
kracht van de akten is de verklaring dat de 
woorden "sterk vertraagd" de woorden 
"bruusk geremd" bevestigen; er immers zo
wel in het gangbare Franse taalgebruik als 
in de rechtsbegrippen een essentieel on
derscheid bestaat tussen die twee bijwoor
den, aangezien de term bruusk remmen 
een notie van duur bevat : het betreft een 
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kortstondig remmen, zodanig dat de ach
terliggers er over het algemeen door ver
rast worden; Robert omschrijft 'bruusk als 
plots, wat niets laat voorzien" en "plots als 
wat zich binnen een zeer korte tijd voor
doet"; het begrip "sterk vertraagd" daar
entegen betrekking heeft op het absolute 
verschil in snelheid, doch geen enkele no
tie van tijd bevat : te dezen kon worden 
vastgesteld dat het verkeer te Seraing met 
een snelheid van 80 kilometer per uur ver
liep, maar dat het 3 kilometer verderop, te 
Val Benoit, sterk vertraagd was tot 60, wat 
misschien heel geleidelijk is gebeurd; de 
verklaring van de getuige Jadoul aan de 
verzekeringsmaatschappij "de vrachtwa
gen (is) misschien (verantwoordelijk) om
dat hij niet is kunnen stoppen voor een 
voorzienbare hindernis" uiteraard ophel
dering verschaft over zijn verklaring in het 
strafdossier, zodat beide verklaringen een 
geheel vormden waaraan de bewijskracht 
van de akten toekwam; het bestreden von
nis, nu het stelt dat een gedeelte van die 
akte ("sterk vertraagd") de verklaring van 
Palm 'bruusk geremd" bevestigt, ofschoon 
het hier ging om een totaal ander begrip 
dat volkomen onverenigbaar was met het 
andere gedeelte van de verklaring van de 
getuige Jadoul ("voorzienbare hindernis"), 
de bewijskracht van de akten miskent; het 
bestreden vonnis aldus nalaat te antwoor
den op de conclusie van eiser in cassatie, 
die reeds op bladzijde 2 aanvoerde dat de 
bewijskracht van de akten door het von
nis van de politierechtbank was miskend, 
die op bladzijde 3 gewag maakte van de 
twee verklaringen van de getuige J adoul, 
op bladzijde 5 een betoog hield over het niet 
foutieve rijgedrag van de eiser Degive, en 
ten slotte op bladzijde 9 ertoe besloot : "vast 
te stellen en voor recht te zeggen dat de 
verklaringen van de getuige Jadoul die van 
Palm helemaal niet bevestigen en dat, val
gens Jadoul, Degive door te remmen een 
voorzienbare hindernis deed ontstaan, zo
dat het beroepen vonnis de bewijskracht 
van de akten heeft miskend; vast te stel
len en voor recht te zeggen dat geen en
kel gegeven in het strafdossier aantoont of 
vermeldt dat Degive heftig, overdreven of 
bruusk zou hebben geremd" en voorts "vast 
te stellen en voor recht te zeggen dat de ap
pellant Degive door te vertragen in geen ge
val een fout heeft kunnen begaan, daar hij 
veeleer verplicht was te vertragen krach
tens artikell2.2"; 

tweede onderdeel, Degive derhalve ten 
dele aansprakelijk is voor het ongeval; 

En voorts "dat de aansprakelijkheid 
wordt gedeeld naar rata van 3/4 ten laste 

van Degive en 114 ten laste van Palm, ge
let op de respectieve ernst van de door hen 
begane fouten", 

terwijl het bestreden vonnis de aanspra
kelijkheid deelt zonder opgave van gran
den en nalaat vast te stellen dat het on
geval zich zonder de aan eiser verweten 
overtreding niet met dezelfde gevolgen zou 
hebben voorgedaan; 

derde onderdeel, het bestreden vonnis 
alle kosten in eerste aanleg (de kosten van 
de rechtstreekse dagvaarding?) en in ha
ger beroep ten laste legt van eiser in plaats 
van ze ten laste te leggen ofwel van de Bel
gische Staat die op zijn niet ontvankelijk 
hager beroep is afgewezen, ofwel van enige 
andere partij; 

vierde onderdeel, een dergelijk rijgedrag 
van Degive niet verantwoord is, noch door 
de verkeerstekens, noch door de plaatsge
steldheid, noch door het verkeer en/of de 
verkeersdichtheid; de beklaagde Degive 
door zijn rijgedrag het verkeer heeft ge
hinderd; het onverhoedse remmen en het 
abnormaal traag rijden van Degive niet ver
eist waren om veiligheidsredenen; 

terwijl het bestreden vonnis diende vast 
te stellen dat het strafdossier dienaan
gaande geen enkel gegeven bevatte, dat in 
de verklaringen van Jadoul stand dat "de 
wagen scheen te vertragen" ( verklaring aan 
de verzekeringsmaatschappij), "de vracht
wagen is misschien verantwoordelijk om
dat hij niet is kunnen stoppen voor een 
voorzienbare hindernis" en dat die verkla
ringen, tezamen met de verklaring in het 
strafdossier, de enige getuigenis waren; dat 
zij een geheel vormden, dat totaal onver
enigbaar was zowel met het begrip "abnor
maal traag rijden", als met het begrip "on
verhoeds remmen" en dat eiser op zijn 
conclusie geen antwoord had gekregen; het 
bestreden vonnis dienaangaande niet re
gelmatig met redenen is omkleed, nu het 
niet antwoordt op de conclusie van eiser die 
op de bladzijden 2 en 3 melding maakte 
van het getuigenis Jadoul, op bladzijde 5 
het niet foutieve rijgedrag van de eiser De
give beschreef en op bladzijde 9 van zijn 
conclusie ertoe concludeerde : "vast te stel
len en voor recht te zeggen dat de verkla
ringen van de getuige Jadoul de verkla
ringen van Palm helemaal niet bevestigen 
en dat, volgens Jadoul, Degive door te rem
men een voorzienbare hindernis deed ont
staan, zodat het beroepen vonnis de be
wijskracht van de akten heeft miskend; 
vast te stellen en voor recht te zeggen dat 
geen enkel gegeven van het strafdossier 
aantoont of vermeldt dat Degive heftig, 
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overdreven ofbruusk zou hebben geremd"; 
en voorts "vast te stellen en voor recht te 
zeggen dat de appellant Degive door te ver
tragen in geen geval een fout heeft be
gaan, daar hij veeleer verplicht was te ver
tragen krachtens artikel 12.2"; het 
bestreden vonnis dus wat alle onderdelen 
van het derde middel betreft de aange
voerde en alle andere, eventueel toepasse
lijke wettelijke bepalingen schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden von
nis door vast te stellen dat "de ge
tuige Jadoul verklaarde dat Degive 
sterk had vertraagd (en) dat deze ver
klaring die van de heer Palm beves
tigt, namelijk dat de wagen 'Degive 
bruusk geremd heeft"', aan de verkla
ring van de getuige Jadoul geen uit
legging geeft die met de bewoordin
gen ervan onverenigbaar is en 
derhalve de bewijskracht niet mis
kent van het proces-verbaal waarin ze 
is opgetekend, en de conclusie van ei
ser beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden von
nis vermeldt dat eiser bruusk geremd 
heeft, dat een dergelijk rijgedrag van 
(eiser) niet verantwoord was, noch 
door de verkeerstekens, noch door de 
plaatsgesteldheid, noch door het ver-

'· keer en/of de verkeersdichtheid, dat 
(eiser) door zijn rijgedrag het verkeer 
heeft gehinderd, dat het onverhoedse 
remmen en het abnormaal traag rij
den (van eiser) niet vereist waren om 
veiligheidsredenen en dat (eiser) der
halve ten dele verantwoordelijk is voor 
het ongeval"; dat het vonnis vervol
gens beslist dat ook de bestuurder 
Palm foutiefhandelde door zijn snel
heid niet aan te passen aan de aard 
van het door hem bestuurde voertuig 
en geen voldoende afstand te Iaten 
tussen zijn voertuig en zijn voorlig
ger, waardoor hij een fout in noodza
kelijk oorzakelijk verband met het on
geval heeft begaan; dat het voorts "de 
aansprakelijkheid deelt naar rato van 
3/4 ten laste van (eiser) en 1/4 ten 

laste van Palm, gelet op de respec
tieve ernst van de door hen begane 
fouten"; 

Dat de appelrechters aldus, door aan 
de zijde van beide bestuurders een fout 
bewezen te verklaren in noodzake
lijk oorzakelijk verband met het on
geval en hun respectieve aansprake
lijkheid voor de door dat ongeval 
veroorzaakte schade te ramen, hun be
slissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser op 17 fe

bruari 1995 hoger beroep heeft inge
steld tegen het op 7 februari 1995 te 
zijnen aanzien gewezen vonnis; 

Overwegende dat het hof van be
roep, ofschoon het een door eiser recht
streeks gedaagde medebeklaagde, die 
door de eerste rechter definitiefwas 
vrijgesproken wegens de niet
ontvankelijkheid van het hoger be
roep van het openbaar ministerie, ten 
dele aansprakelijk verklaart voor de 
schadelijke gevolgen van het onge
val, beslist dat eiser aile hem verwe
ten misdrijven heeft begaan en hem 
een straf heeft opgelegd; 

Dat het derhalve eiser wettig ver
oordeelt in de kosten van beide in
stanties en in zijn appelkosten, met 
dien verstande dat de kosten van het 
hoger beroep van het openbaar minis
terie ten laste van de Staat worden ge
laten; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechters 

door de in het middel weergegeven 
consideransen die deel uitmaken van 
de beoordeling van de feitelijke gege
vens door de feitenrechters, op de con
clusie van eiser antwoorden door ze te
gen te spreken en hun beslissing 
regelmatig met redenen omkleden; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 
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En overwegende dat de substan
Wile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ver
weerster tegen eiser ingestelde civiel" 
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

II. Op de voorziening van eiser, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening, in zo
verre zij gericht is tegen de beslissin
gen op de door en tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vorderingen; 
verwerpt de voorzieningvoor het ove
rige; veroordeelt eiser in de kosten. 

29 november 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
J.M. Rathmes. 

Nr. 518 

1 e KAMER - 30 november 1995 

1 o HUWELIJK- DRINGENDE VOORLOPIGE 
MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON EN 
DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN DE 
KINDEREN- ERNSTIGE VERSTORING VAN DE 
VERSTANDHOUDING TUSSEN DE ECHTGENO· 
TEN- IDTKERING TOT LEVENSONDERHOUD-
1DEKENNING- VOORWAARDEN. 

2° LEVENSONDERHOUD- HUWELLJK
DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN BE
TREFFENDE DE PERSOON EN DE GOEDEREN 
VAN DE ECHTGENOTEN EN DE KINDEREN
ERNSTIGE VERSTORING VAN DE VERSTAND
HOUDING TUSSEN DE ECHTGENOTEN- UIT
KERING TOT LEVENSONDERHOUD -1DEKEN
NING- VOORWAARDEN. 

3° HUWELIJK- DRINGENDE VOORLOPIGE 
MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON EN 
DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN DE 
KINDEREN - DRAAGWIJDTE. 

4 o HUWELIJK- DRINGENDE VOORLOPIGE 
MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON EN 
DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN DE 
KINDEREN- GEEN BEPERKING IN DE TIJD
DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° De rechter die op grand van art. 
223, tweede lid, BW de plicht tot samen
woning der echtgenoten voorlopig schorst, 
kan voor de duur van die feitelijke schei
ding oak een uitkering tot onderhoud of 
een inkomstendelegatie als daarmee ge
paard gaande dringende voorlopige maat
regel toekennen zonder dat hi} zich be
hoeft uit te spreken over de vraag wie van 
de echtgenoten met betrekking tot die fei
telijke scheiding schuld treft (1). 

3° De bij art. 223, tweede lid, BW bedoelde 
dringende voorlopige maatregelen die de 
vrederechter op verzoek van een der echt
genoten kan bevelen indien de verstand
houding tussen hen ernstig verstoord is, 
mogen niet ertoe leiden dat een feite
lijke scheiding van de echtgenoten op be
stendige wijze wordt georganiseerd. 

4 o Uit het enkele feit dat de rechter de op 
grand van art. 223, tweede lid, BW be
volen maatregelen niet in de tijd beperkt, 
volgt niet noodzakelijk dat hij de feite
lijke scheiding van de echtgenoten op be
stendige wijze organiseert (2). 

(L ... T.V. .. ) 

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in sub
stantie gezegd : 

N adat de vrederechter de vordering van 
verweerster strekkende tot het horen be
velen van dringende en voorlopige maat
regelen, op grond van art. 223 B.W., had af
gewezen, heeft de appelrechter, op haar 
hoger beroep, o.m. verweerster gemach
tigd een afzonderlijk verblijf te houden en 
haar een maandelijke onderhoudsbijdrage 
ten laste van eiser toegekend. 

In het enig middel tot staving van zijn 
voorziening tegen dat vonnis voert eiser 

(1) Cass., 28 nov. 1986, A.R. nr. 4976 (A. C., 
1986-87, nr. 195). 

(2) Zie concl. O.M. 
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schending van de artikelen 97 (oud) en 221 
en 223 B.W. aan. 

In het eerste onderdeel verwijt hij de 
appelrechter, door deze maatregelen zon
der enige beperking van tijd te bevelen, de 
feitelijke scheiding tussen partijen op blij
vende wijze te organiseren en zijn bevoegd
heid, beperkt tot het bevelen van voorlo
pige maatregelen, te overschrijden. 

Het voorlopig karakter van de maatre
gelen belet inderdaad zodanige organisa
tie. Het Hofheeft deze regel reeds uitdruk
kelijk uit artikel 223, tweede lid, B.W. 
afgeleid (3). 

De rechtsleer oordeelt dat dit een dub
belzinnig standpunt is (4). 

De voormelde bepaling die, wat de draag
wijdte van de maatregelen betreft, naar 
haar eerste lid verwijst, verplicht de rech
ter niet zein de tijd te beperken. 

Als verfijning van de regel en expliciet 
antwoord op het middel moet dan ook gel
den dat uit het enkele feit dat de rechter de 
bevolen maatregelen niet in de tijd be
perkt, niet noodzakelijk volgt dat hij de fei
telijke scheiding van de echtgenoten op be
stendige wijze organiseert. 

Uit de beoordeling van de appelrechter 
dat de verstandhouding tussen de par
tijen zo ernstig verstoord is dat samenle

. ven niet meer mogelijk is, dat uit de brie
ven en de verklaring van eiser blijkt dat hij 
zelf akkoord ging minstens tijdelijk afzon
derlijk te gaan wonen en uit zijn beslis
sing om de samenwoningsplicht derhalve te 
schorsen, het voorlopig gebruik van de roe
rende goederen te regelen en eiser, op grond 
van art. 223; tweede lid, B.W., te veroor
delen om aan verweerster een maande
lijkse onderhoudsbijdrage te betalen, blijkt 
niet noodzakelijk dat hij de feitelijke schei
ding van de echtgenoten op bestendige 
wij ze organiseert. 

Het onderdeel kan derhalve niet aange
nomen worden. 

Het tweede onderdeel, dat een moti
veringsgebrek aanvoert, mist feitelijke 
grondslag. 

Conclusie : verwerping. 

(3) Zie noot 1. ; 

(4) J. GERLO, Handboek huwelijksvermo
gensrecht, die keuze, 1992, nr. 145, met verwij
zing naar, behoudens dit arrest, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1987, 318 (Casebook Personen- en familie
recht.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0090.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 december 1992 in 
hager beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
221, 223, van het Burgerlijk Wetboek, ge
wijzigd bij de wet van 14 juli 1976, 

doordat de bestreden beschikking van 
hervorming verweerster machtigt afzon
derlijk te verblijven te Antwerpen, Sint 
Bernardsesteenweg 800, en eiser in het be
jaardencentrum "De Fontein" te 
Borgerhout-Antwerpen, Fonteinstraat 33, 
met wederzijds verbod aan partijen de an
dere aldaar te gaan storen, het voorlopig 
gebruik toekent van de roerende goede
ren van de gemeenschap aan de partij die 
ze thans in bezit heeft met inbegrip van d,e 
wagen Suzuki verder door verweerster te 
gebruiken, en eiser veroordeelt tot het be
talen aan verweerster van een maande
lijkse onderhoudsbijdrage van 15.000 F., 
jaarlijks aan te passen aan de index der lo
nen en pensioenen met ingang van 1 de
cember 1992, op volgende gronden: uit de 
ondervraging van partijen en uit de ellen
lange brieven van eiser blijkt dat hij niet zo 
vrijuit gaat in het ontstaan en tot een cli
max komen van de spanningen tussen 
beide echtgenoten. lntegendeel geeft hij zelf 
toe reeds 32 jaar (van de 47 jaar huwe
lijk) een afzonderlijke kamer te betrek
ken en derhalve sexuele omgang te weige
ren. De brieven en zijn tussenkomsten ter 
zitting bewijzen overduidelijk zijn domi
nant karakter: hij heeft de wijsheid in 
pacht, als hij gesproken heeft, is alles ge
zegd en alles wat fout liep of loopt is de 
schuld van zijn echtgenote want hij is de 
zelfopo:fferende. Een zaak staat vast, de ver
standhouding is zo ernstig verstoord dat sa
menleven hie et nunc niet mogelijk is, zo
dat ten onrechte de eerste rechter geen 
afzonderlijke woonst toekende. Trouwens 
uit de brieven en verklaringen blijkt over
duidelijk dat eiser zelf akkoord was, min
stens tijdelijk, afzonderlijk te gaan wo
nen. Blijft derhalve het financiele gevolg 
van dit afzonderlijk wonen. Het is volko
men ten onrechte dat eiser thans wil voor
houden dat verweerster geld verduisterde 
en achter zijn rug aan dochter en schoon
zoon gaf; de brieven tonen duidelijk aan dat 
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eiser hiervan op de hoogte was en ook gel
den heeft gegeven en zelfs niet akkoord was 
dat deze zouden teruggevorderd worden. 
Maar nu het huwelijk van hun dochter is 
spaak gelopen en deze gelden verdwenen 
zijn en het samen inwonen niet meer haal
baar, is uiteraard alles dan de schuld van 
verweerster. Waar een afzonderlijke woonst 
dient toegekend is het ook duidelijk dat in
gevolge de ernstige verstoring van de ver
standhouding, de Rechtbank gemachtigd is 
een onderhoudsbijdrage te bepalen op grond 
van artikel223, 2' alinea B.W. en niet op 
grond van artikel221 B.W. waar de schuld
vraag dient beantwoord. Rekening hou
dend met het inkomen van heiden, komt 
het de Rechtbank verrechtvaardigd voor 
aan verweerster een maandelijkse onder
houdsbijdrage toe te kennen van 15.000 F. 
dat·voor eiser zeker haalbaar is aange
zien hij dit zelf in een van zijn nota's voor
stelde, 

terwijl, eerste onderdeel, de door het be
streden vonnis tussen partijen zonder enige 
beperking van tijd uitgesproken maatre
gelen, nl. een afzonderlijk verblijfvoor beide 
partijen, het voorlopig gebruik van alle roe
rende goederen van de gemeenschap aan de 
partij die ze thans bezit, en de toeken
ning van een onderhoudsbijdrage van 
15.000 F. per maand aan verweerster ten 
laste van eiser, op blijvende wijze en zon
der tijdsbeperking de feitelijke scheiding 
tussen partijen organiseren; dat echter 
enerzijds zulke dringende voorlopige maat
regelen slechts voor een bepaalde tijd kun
nen voorzien worden en dat anderzijds, 
door het organiseren van een volledige fy
sische scheiding tussen de beide echtgeno
ten, de rechter zijn bevoegdheid, die be
perkt is tot het uitvaardigen van voorlopige 
maatregelen, overschreden heeft (scherr
ding van art. 221, 223, B.W.); 

tweede onderdeel, eiser in zijn appel
conclusie (blz. 1, tweede lid), er zich uit
drukkelijk op beriep dat hij in behande
ling was bij een stomatoloog en dat hij 
verschillende bewijzen voorbracht betref
fende ondergane behandelingen in de kli
niek; dat eiser vroeg dat partijen in onder
linge overeenstemming een gemeen
schappelijk verblijf zouden bepalen en 
zoniet de rechter dit zou aanwijzen; dat dit 
verweer van eiser, dat gesteund was op me
dische redenen, door het bestreden von
nis niet beantwoord werd (schending van 
art. 97 der Grondwet), 

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

Wat het eerste onderdeel betreft : 
·Overwegende dat de rechter die, op 

grond van artikel 223, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, de plicht tot 
samenwoning der echtgenoten voor
lopig opschort, voor de duur van die 
feitelijke scheiding ook een uitkering 
tot onderhoud of een inkomsten
delegatie als daarmee gepaard gaande 
dringende voorlopige maatregel kan 
toekennen, zonder dat hij zich hoeft uit 
te spreken over de vraag wie van de 
echtgenoten met betrekking tot de fei
telijke scheiding schuld treft; dat even
wei die maatregelen niet ertoe mo
gen leiden een feitelijke scheiding van 
de echtgenoten op bestendige wijze te 
organiseren; 

Overwegende dat uit het enkele feit 
dat de rechter de bevolen maatrege
len niet in de tijd beperkt, niet nood
zakelijk volgt dat hij de feitelijke schei
ding van de echtgenoten op bestendige 
wijze organiseert; 

Overwegende dat de appelrechter 
oordeelt dat de verstandhouding tus
sen de partijen zo ernstig verstoord is 
dat samenleven niet meer mogelijk is, 
en dat uit de brieven en de verkla
ring van eiser blijkt dat hij zelf ak
koord ging, minstens tijdelijk, afzon
derlijk te gaan wonen; dat hij de 
samenwoningsplicht opschort, het 
voorlopige gebruik van de roerende 
goederen regelt en eiser, op grond van 
artikel 223, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, veroordeelt om aan 
verweerster een maandelijkse onder
houdsbijdrage te betalen; 

Overwegende dat die beslissingen 
niet inhouden dat de rechter de feite
lijke scheiding van de echtgenoten op 
bestendige wijze organiseert; dat hij al
dus de aangewezen wetsbepalingen 
niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechter 
met de in het middel weergegeven re
denen het bedoelde verweer verwerpt 
en beantwoordt; 
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Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

30 november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Du
brulle, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 519 

1 e KAMER- 30 november 1995 

VERZEKERING- WAM-VERZEKERING- GE
MEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS 
- MATERIELE SCHADE- TOEVALLIG FElT 
WAARDOOR DE BESTUURDER VAN RET VOER
TUIG DAT HET ONGEVAL VEROORZAAKT, 
VRIJUIT GAAT- TOEV ALLIG FElT - BE GRIP. 

Het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds is verplicht de door een mo
torrijtuig veroorzaakte materiele schade 
te vergoeden, wanneer geen enkele er
kende verzekeringsonderneming tot die 
vergoeding verplicht is om reden van een 
toevallig feit waardoor de bestuurder van 
het voertuig dat het ongeval heeft veroor
zaakt, vrijuit gaat; het toevallig feit moet 
worden beoordeeld aan de zijde van de 
bestuurder van het voertuig dat het on
geval heeft veroorzaakt (1). [Art. 50, § 1, 
2°, wet. 9 juli 1975 (2); art. 19, § 1, K.B. 
16 dec. 1981.] 

(1) Cass., 2 mei 1989, A.R. nr. 2308 CA. C., 1988-
89, nr. 497); Cass., 20 juni 1991, A.R. nr. 9028 
(A. C., 1990-91, nr. 548). 

(2) Gew. bij art. 8 K.B. 8 jan. 1993 (B.S., 9 feb. 
1993) en hemummerd als artikel 80 bij artikel 30 
K.B. 12 aug. 1994 (B.S., 16 sept. 1994). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS 
T. BEXE.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0372.N) 

HET HOF; - Gelet 'op het bestre
den arrest, op 28 januari 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 50,§ 1, r en 2° van 
de wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsondernemingen, 17, 
§ 2 en 19, § 1, van het Koninklijk Besluit 
van 16 december 1981 houdende inwer
kingstelling en uitvoering van de artike- · 
len 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 be
treffende de controle der verzekerings
ondernemingen, v66r l;lun wijziging bij 
koninklijk besluit van 6 mei 1991, 

doordat het hofvan beroep eiser veroor
deelt om aan verweerster een bedrag van 
62.600 frank te betalen, te vermeerderen 
met vergoedende en gerechtelijke intresten, 
tot vergoeding van de door haar geleden 
materiele schade en voor recht zegt dat ei
ser ten aanzien van verweerder gehou
den is tot integrale vergoeding zoals voor
zien bij wet van 9 juli 1975 met toekenning 
aan verweerder van een provisie van 1 
frank, o.m. op volgende overgenomen gran
den van het beroepen vonnis : 

"(Verweerster) reed over de Kuringer
steenweg in de richting van de Grote Ring 
en stelt dat zij ter hoogte van de Frans 
Massystraat werd aangereden langs de lin
kerzijde, door een niet-gei:dentificeerd voer
tuig. Door deze aanrijding begon haar voer
tuig te slingeren en kwam zij in aanrijding 
met het tegenliggend voertuig van (ver
weerder). 

(. .. ) 
N aar oordeel van de Rechtbank werd de 

aanrijding tussen het voertuig Corthouts
Bex veroorzaakt door de fout van het niet
gei:dentificeerd voertuig : het slipmaneuver 
kan onmogelijk het gevolg zijn van een 
plots verlies over de controle van het stuur, 
zoals door (eiser) wordt vooropgesteld. (Ver
weerster) reed aan een snelheid van onge
veer 50 km/uur over een rechte weg met 
een weliswaar nat wegdek. Indien zij aan 
die snelheid de controle over haar stuur zou 
hebben verloren, dan waren de gevolgen 
niet zo verstrekkend geweest. 



Nr. 519 HOF VAN CASSATIE 1063 

Ret toevallig feit bedoeld in art. 50, § 1, 
2° Wet van 9 juli 1975 maakt een omstan
digheid of gebeurtenis uit die voor de be
stuurder die het ongeval veroorzaakt over
macht uitmaakt, zodat zij niet kunnen 
toegerekend worden. Zulk een omstandig
heid of gebeurtenis hoeft niet noodzake
lijk onafhankelijk van elke menselijke wil 
offout te zijn (Cass. 7 juni 1988, R. W 88-
89, 337). 

De gedraging van de bestuurder van het 
niet-gei'dentificeerd voertuig maakt in casu 
overmacht uit voor Bex die geen e~ele fout 
beging in oorzakelijk verband met het on
geval en de eruit voortvloeiende schade. 

Ingevolge art. 50, § 1, 2° van de Wet van 
9 juli 1975 en artikel 19 § 1 van het K.B. 
dd. 16.12.81, is het Fonds gehouden deli
chamelijke letsels en de materiele schade 
boven de 10.000 Fr. te vergoeden", 

alsmede op grond : 
(. .. ) dat het niet te voorziene opdagen en 

doorrijden van het voertuig van uit de Mas
systraat voor Bex een overmachtssituatie 
heeft bijgebracht en haar wegslaan naar 
links precies de eerste bots tot oorzaak had, 
waaraan ze zich niet hoefde te verwach
ten en die zij al evenmin verhinderen kon; 

(. .. ) dat de verzekeringsondernemingen 
die de aansprakelijkheid zowel van Bex als 
van Corthouts dekken, tot geen vergoedin
gen verplicht zijn, vermits het opdagen en 
doorrijden van de in casu daarbij nog on
bekend gebleven bestuurder voor allen een 
toevallig feit is geweest dat verder het 
ganse ongeval veroorzaakte; 

dat, ware die onbekend geblevene gei'
dentificeerd, hij zeker aansprakelijkheid 
had dienen op te nemen zoals voorzien door 
het art. 1382 B.W.", 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge de ar
tikelen 50, § 1, 1° en 2°, van de wet van 9 
juli 1975 en 19, § 1, van het Koninklijk Be
sluit van 16 december 1981, genomen ter 
uitvoering van deze wetsbepaling, de be
nadeelde van eiser vergoeding kan verkrij
gen voor schade voortvloeiend uit lichame
lijke letsels wanneer de identiteit van het 
motorvoertuig dat het ongeval heeft ver
oorzaakt niet is vastgesteld, en boven
dien ook voor materiele schade wanneer 
geen enkele toegelaten verzekerings
ondememing tot die vergoeding verplicht is, 
hetzij wegens een toevallig feit waardoor de 
bestuurder van het voertuig dat het onge
val veroorzaakt vrijuit gaat, hetzij omdat 
de verzekeringsplicht niet nageleefd werd; 
die bepalingen meebrengen dat de ver
plichting van eiser om de schade veroor
zaakt door een motorrijtuig te vergoeden, 

niet geldt, wat de stoffelijke schade be
treft, ingeval het ongeval veroorzaakt werd 
door een motorrijtuig waarvan de identi
teit niet is vastgesteld, in de zin van voor
meld artikel 50, § 1, 1" ; het 'toevallig feit' 
bedoeld in artikel 50, § 1, 2° en in artikel 
17, § 2 van het koninklijk besluit van 16 
december 1981, een omstandigheid of ge
beurtenis is die voor "de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval veroorzaakt", over
macht uitmaakt zodat ze hem niet kan wor
den toegerekend; dit toevallig feit moet wor
den beoordeeld aan de zijde van deze 
bestuurder, 

zodat het hof van beroep, na te hebben 
vastgesteld dat de aanrijding tussen ver
weerders werd veroorzaakt door de fout van 
het niet-gei'dentificeerd voertuig die voor 
hen een toevallig feit is geweest en dat ver
weerster geen enkele fout beging in oor
zakelijk verband met het ongeval en de er
uit voortvloeiende schade, niet wettig 
beslist dat eiser gehouden is tot vergoe
ding van de materiele schade van de be
nadeelden, zonder aan de zijde van de on
bekend gebleven bestuurder die het ongeval 
heeft veroorzaakt een 'toevallig feit' vast te 
stellen (schending van de aangeduide wets
bepalingen); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, ingevolge het te 
dezen toepasselijk artikel 50, § 1, 1 o en 
2·, van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
ondernemingen, elke benadeelde van 
het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds vergoeding kan krijgen van de 
schade voortvloeiende uit lichame
lijke letsels die door een motorrijtuig 
zijn veroorzaakt, wanneer de identi
teit van het motorrijtuig dat het on
geval heeft veroorzaakt, niet is vast
gesteld of wanneer geen enkele 
toegelaten verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding verplicht is, om re
den van een toevallig feit waardoor de 
bestuurder van het voertuig dat het 
ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat; dat 
in dit laatste geval, ingevolge artikel 
19, § 1, van het koninklijk besluit van 
16 december 1981 houdende inwer
kingstelling en uitvoering van de ar
tikelen 49 en 50 van hager vernoemde 
wet, het Fonds ook de stoff(::llijke 
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schade moet vergoeden die door het 
motorrijtuig is veroorzaakt; 

Overwegende dat het toevallig feit, 
bedoeld in artikel 50, § 1, 2·, van die 
wet, moet worden beoordeeld aan de 
zijde van de bestuurder van het voer
tuig dat het ongeval heeft veroorzaakt; 

Overwegende dat het arrest dat de 
motivering van het beroepen vonnis 
bijtreedt, vaststelt dat "de aanrijding 
tussen het voertuig Corthouts - Bex 
veroorzaakt (werd) door de fout van 
het niet-gei:dentificeerd voertuig" en 
oordeelt "dat de verzekerings
ondernemingen die de aansprakelijk
heid zowel van Bex als van Corthouts 
dekken, tot geen vergoedingen ver
plicht zijn, vermits het opdagen en 
doorrijden van de in casu daarbij nog 
onbekend gebleven bestuurder voor 
allen een toevallig feit is geweest dat 
verder het gause ongeval veroor
zaakte"; 

Dat het arrest aldus de veroorde
ling van eiser tot betaling van vergoe
ding voor materiele schade op grond 
van voormelde wetsbepalingen niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eiser ver
oordeelt tot betaling van vergoeding 
voor materiele schade 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. 

SO november 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Butzler. 

Nr. 520 

1 e KAMER -1 december 1995 

1 o ARBEIDSONGEVAL- SCHADE -BE
SLISSING VAN HET BURGERLIJK GERECHT
GEMEEN RECHT - BESLISSING VAN HET 
ARBEIDSGERECHT- GEZAG VAN GEWIJSDE. 

2o ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING-ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
DATUM VAN CONSOLIDATIE- BESLISSING VAN 
HET BURGERLIJK GERECHT- GEMEEN RECHT 
- BESLISSING VAN HET ARBEIDSGERECHT
GEZAG VAN GEWIJSDE. 

so AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST SCHADE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, FElL
DATUM- PEILDATUM- DATUM VAN CONSO
LIDATIE - BESLISSING VAN HET BURGERLIJK 
GERECHT- GEMEEN RECHT- BESLISSING 
VAN HET ARBEIDSGERECHT- GEZAG VAN GE
WIJSDE. 

4 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- BURGERLIJKE ZAKEN- AR
BEIDSONGEVAL- SCHADE- BESLISSING VAN 
HET BURGERLIJK GERECHT- GEMEEN RECHT 
- BESLISSING VAN HET ARBEIDSGERECHT. 

1 o, 2°, so en 4 o Het vonnis houdende vast
stelling volgens het gemene recht van de 
datum van consolidatie van de letsels kan 
niet worden tegengeworpen aan de par
tijen noch aan de arbeidsrechtbanken die 
inzake arbeidsongevallen over die da
tum moeten beslissen; evenzo geldt de be
slissing aangaande laatstgenoemde aan
gelegenheid, ongeacht of zij voortvloeit uit 
de door het Fonds voor Arbeidsongeval
len bekrachtigde overeenkomst der par
tijen of, zonder bekrachtiging, uit het von
nis van de arbeidsrechtbank, niet voor de 
gerechten die volgens het gemene recht 
uitspraak moeten doen over de datum van 
consolidatie van de letsels (1). (Artt. 2S tot 
27 Ger.W.; artt. 24, 65 en 72 
Arbeidsongevallenwet; artt. 1S82 en 1S8S 
B.W.) 

(1) Zie Cass., 12 okt. 1992,A.R. nr. 9417 cA..c., 
1991-92, nr. 662) met concl. O.M. in Bull. en Pas., 
1992, nr. 662. 
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(''DE FEDERALE VERZEKERINGEN" GEMEEN
SCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN 
ARBEIDSONGEVALLEN T. "A.G. 1842" N.V. 

T.A.V. MEJOR) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0168.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen 
(2); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 812, 
813 en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest vaststelt, enerzijds, 
dat "inzake arbeidsongevallen" de conso
lidatie van de letsels van de heer Mejor bij 
vonnis van 13 april 1989 van de 
Arbeidsrechtbank te Oudenaarde op 28 
maart 1986 werd vastgesteld en dat zij 
werd voorafgegaan door een zeer lange pe
ri ode van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid, die volgens de overgelegde stukken. te 
wijten is "aan het advies van de ~pecia
list Sorel van 30 november 1982, d1e door 
de arbeidsongevallenverzekeraar werd ge
raadpleegd en aanraadde werk in de hoogte 
te vermijden omdat het risico op een post
traumatische epilepsie bestond, en aan het 
feit dat de werkgever van de getroffene hem 
geen werk op de begane grond kon of wilde 
geven", en, anderzijds, "~_at blijkt dat. de 'in
zake arbeidsongevallen m aanmerking ge
nom en periodes van arbeidsongeschi~t
heid en die de grondslag van de vergoeding 
door de arbeidsongevallenverzekeraar heb
ben gevormd, veellanger zijn dan de door 
dokter Fabeck volgens het gemeen recht in 
aanmerking genomen periodes en dat de 
consolidatiedatum veellater is", en vervol
gens de consolidatiedatum, in het kader 
van de door eiseres ingevolge artikel47 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 
ingestelde vordering tot indepla~tsstelling, 
op 28 april 1983 vaststelt en hiJgevolg de 
rechtsvordering van eiseres binnen de v~~
gende grenzen gegrond verklaart : - tiJ
delijke arbeidsongeschiktheid van 100 pet 
van 29 oktober 1981 tot 28 januari 1983, -
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid van 50 pet van 29 januari 1983 tot 14 
februari 1983, - tijdelijke gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid van;·25 pet van 15 fe-

., 

(2) Voorziening ingediend op 28 april1995. 

bruari 1983 tot 27 april1983,- consoli
datie op 28 april 1983 met toekenning van 
een blijvende gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid van 5 pet, op grond dat "de om
standigheid dat (verweerster) vrijwillig in 
de rechtspleging en in het deskundigen
onderzoek 'inzake arbeidsongevallen' is 
tussengekomen maakt de beslissing in
zake arbeidsongeval aan haar tegens
telbaar maar belet haar niet beoordelings
eleme~ten aan te voeren in het gemeen 
recht om het verhaal van de 
arbeidsongevallenverzekeraar te beper
ken"; "dat (verweerster) kan worden bij
getreden wanneer zij aanvoert dat de lange 
arbeidsongeschiktheid die 'inzake a~~eids
ongevallen' is vastgesteld, hoewel ZIJ haar 
kan worden tegengeworpen, niet ipso facto 
de grondslag kan vormen van het verhaal 
van de arbeidsongevallenverzekeraar te
gen haar, nu zij niet overeenstemt met de 
arbeidsongeschiktheid en met de 
consolidatiedatum die volgens het gemeen 
recht zijn vastgesteld, en dat de eerste rech
ter daarom een deskundigenonderzoek 
heeft bevolen" en dat "ten deze, het me
disch advies van de door de arbeids
ongevallenverzekeraar geraadpleegde spe
cialist stellig is tegengesproken door de door 
de rechtbank in het gemeen recht aange
wezen specialist (zie inzonderheid de ver
wijzingen in de medische vakliteratuur over 
het ontbreken van enig bijzonder risico op 
post-traumatische epilepsie); dat het 
personeelsbeleid van de werkgever van de 
getroffene ten deze niets te maken heeft 
met de gemeenrechtelijke beoordeling van 
de schade", 

terwijl de vordering tot bindend
verklaring van het vonnis beoogt de be
slissing ten principale tegenstelbaar te rna
ken aan de gedwongen tussenkomende 
partij zodat die beslissing wat haar be
treft gezag van gewijsde heeft; zoals het ar
rest aangeeft, uit het vonnis van 13 april 
1989 van de Arbeidsrechtbank te Ouden
aarde inzake het geding over het "arbeids
ongeval" ten aanzien van verweerster, d~e 
door eiseres in gedwongen tussenkomst IS 
opgeroepen om het te wijzen vonnis bin
dend voor en tegenstelbaar aan die partij 
te doen verklaren, blijkt dat de consolida
tie van de letsels van de heer Mejor, die zijn 
veroorzaakt door het ongeval op de weg 
naar en van het werk dat hem op 29 ok
tober 1981 is overkomen, op 28 maart 1986 
is vastgesteld; de consolidatie het tijdstip 
is waarop de letsels van de getroffene ge
stabiliseerd zijn; dat feitelijk gegeven, dat 
op identieke medische gegevens is gegrond, 
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op dezelfde wijze wordt beoordeeld vol
gens de wetgeving inzake arbeidsongeval
len en volgens het gemeen recht; het ar
rest dat vaststelt dat de consolidatiedatum 
reeds was vastgesteld in het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Oudenaarde dat op 28 
maart 1986 volgens de wetgeving inzake 
arbeidsongevallen was gewezen en tegen
stelbaar was aan verweerster, gebonden 
was door het gezag van gewijsde van die 
beslissing en bijgevolg niet naar recht de 
consolidatiedatum volgens het gemeen 
recht op een andere datum dan 28 maart 
1986 kon vaststellen; het arrest bijgevolg, 
door in het gemeenrechtelijk geding 
te beslissen dat de consolidatiedatum op 28 
april1983 moet worden vastgesteld en door 
deswege de rechtsvordering van eiseres bin
nen de aangegeven grenzen gegrond te ver
klaren, enerzijds, het gezag van gewijsde 
van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Oudenaarde miskent (schending van de ar
tikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek) en, anderzijds, de gevolgen die ver
bonden zijn met de oproeping tot 
bindendverklaring van de beslissing (scherr
ding van de artikelen 15, 16, 812, 813 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de Arbeidsrechtbank te 
Oudenaarde, in haar vonnis van 13 
april 1989, ten aanzien van ver
weerster die door eiseres in gedwon
gen tussenkomst is opgeroepen om het 
te wijzen vonnis bindend en tegen
stelbaar aan die partij te horen ver
klaren, de consolidatiedatum van de let
sels, die Michel Major door een 
ongeval op de weg naar en van het 
werk op 29 oktober 1981 heeft opge
lopen, op 28 maart 1986 vaststelt; dat 
het arrest, dat volgens het gemeen 
recht uitspraak doet over de vorde
ring tot indeplaatsstelling van de 
arbeidsongevallenverzekeraar en over 
de rechtsvordering van de getroffene, 
de consolidatiedatum op 28 april 1983 
vaststelt; 

Overwegende dat uit de artikelen 
24, 65 en 72 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 volgt : n dat in 
die materie, de consolidatiedatum van 
de letsels, dat wil zeggen het tijdstip 
waarop de arbeidsongeschiktheid een 
blijvend karakter vertoont, bij een 

overeenkomst tussen partijen, de ge
troffene en de arbeidsongevallen
verzekeraar, of bij in kracht van ge
wijsde gegane beslissing wordt 
vastgesteld; 2°) dat de overeenkomst 
tussen de partijen pas uitwerking 
heeft na bekrachtiging door het Fonds 
voor Arbeidsongevallen; 3°) dat bij ge
breke van die bekrachtiging het ge
schil voor de "arbeidsrechtbank'' wordt 
gebracht; 4°) dat de herziening van de 
vergoedingen gegrond op een wijzi
ging van het verlies van arbeids
geschiktheid van de getroffene, bin
nen drie jaar die volgen op de 
bekrachtiging van de overeenkomst of 
de beslissing van de rechtbank, kan 
worden gevraagd; 

Dat uit die bepalingen volgt dat de 
wetgever inzake arbeidsongevallen een 
bijzonder, van het gemeen recht af
wijkend, stelsel heeft willen invoe
ren voor de vaststelling van de 
consolidatiedatum van de letsels en de 
gevolgen van die consolidatie, inzon
derheid door die beslissing aan de par
tijen over te laten en, bij gebreke 
van overeenkomst tussen hen of 
van bekrachtiging van de overeen
komst, uitsluitend aan de arbeids
rechtbank; 

Dat daaruit volgt dat het vonnis 
houdende vaststelling, volgens het ge
meen recht, van de datum van conso
lidatie van de letsels, niet kan wor
den tegengeworpen aan de partijen 
noch aan de arbeidsrechtbanken die 
inzake arbeidsongevallen over die da
tum moeten beslissen; dat evenzo, de 
beslissing aangaande laatstgenoemde 
aangelegenheid, ongeacht of zij voort
vloeit uit de door het Fonds voor Ar
beidsongevallen bekrachtigde over
eenkomst der partijen of, zonder 
bekrachtiging, uit het vonnis van de 
arbeidsrechtbank, niet geldt voor de 
gerechten die volgens het gemeen 
recht uitspraak moeten doen over de 
datum van consolidatie van de let
sels; 
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Dat het hofvan beroep, nu het voor 
laatstgenoemde consolidatie een da
tum in aanmerking neemt die ver
schilt van de door de arbeidsrecht
bank inzake arbeidsongevallen vast
gestelde datum, geen van de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

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

tot bindendverklaring van het arrest 
voor Michel Mejor, wegens de verwer
ping van het cassatieberoep, zonder 
belang is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

1 december 1995- le kamer- Voor· 
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Simont en 
Biitzler. 

Nr. 521 

1 e KAMER - 1 december 1995 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- OP NAAM 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE GEVESTIGDE 
AANSLAG- RECHT VAN BEZWAAR- DERDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- OP NAAM 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE GEVESTIGDE 
AANSLAG- RECHT VAN BEZWAAR- FEITE
LIJK GESCHEIDEN ECHTGENOOT. 

1 o Krach tens art. 267 W.I.B. kan alleen "de 
belastingplichtige" de aanslag die te zij
nen name is vastgesteld op grand van zijn 
inkomsten, bestrijden door het indienen 
van een bezwaarschrift; dat recht is per
soonlijk en komt niet toe aan derden op 
wier naam de aanslag niet is vastge
steld, ook al kunnen die derden tot de 
belastingschuld van degene op wiens 
naam de aanslag is vastgesteld, gehou-

den zijn (1). [Art. 267 W.I.B. (1964); art. 
366 (2) W.I.B. (1992).] 

2° Krach tens art. 267 W.I.B. kan alleen "de 
belastingplichtige" de aanslag die te zij
nen name is gevestigd op grond van zijn 
inkomsten, bestrijden door het indienen 
van een bezwaarschrift; dat recht is per
soonlijk en komt niet toe aan derden op 
wier naam de aanslag niet is vastge
steld, ook al is een van die derden de fei
telijk gescheiden echtgenoot van de "be
lastingplichtige", en ook al kan de 
belasting op de inkomsten van zijn echt
genoot ingevorderd worden op zijn ei
gen goederen (3). [Art. 267 W.I.B. (1964); 
art. 366 (4) W.I.B. (1992).] 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0044.F) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 1 maart 1995 

(1) Cass., 19 mei 1995, A.R. nr. F.93.0019.N 
CA. C., 1995, supra, nr. 246; zie Cass., 18 dec. 1956 
(ibid., 1957, 270); Ontwerp van wet houdende fis
cale en financiele bepalingen, Memorie van toe
lichting, Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 
444/1, blz. 27, 28 en 127; B. JACQUET, Recouvre
ment de l'impot et separation de fait, noot on
der Burg. rb. Brussel (beslagkamer), 23 juni 1988, 
Ann. Dr. Lg., 1989, blz. 427 e.v., inz. blz. 429,434, 
437 en 438; G. VAN liAEGENBORGH, Het verhaals
recht van de fiscus bij de feitelijke scheiding, noot 
onder Antwerpen, 25 maart 1992, R. W., 1992/ 
1993, blz. 335 e.v. Over de oplossing in geval van 
bezwaar tegen de ten name vaii het gezinshoofd 
vastgestelde aanslag, zie Cass., 2 feb. 1977 CA. C., 
1977, 616) met concl. Kring, toen adv.-gen. Daar
bij dient te worden opgemerkt dat de wetgever, 
ten einde de toestand enigszins te verhelpen, bij 
wege van art. 37 van de wet van 28 juli 1992 in 
het W.I.B. (1992) een artikel 394bis heeft inge
voegd waarvan het eerste lid bepaalt dat de di
recteur der belastingen, ten aanzien van de echt
genoot die feitelijk gescheiden leeft, op 
gemotiveerd verzoek van deze laatste, de invor
dering van de belasting betreffende de inkom
sten van de andere echtgenoot kan beperken tot 
wat deze verschuldigd zou zijn geweest indien hij 
al zijn rechten van bezwaar en van ontheffing van 
ambtswege uitgeoefend zou hebben. 

(2) Zie ook artt. 73, 75, § 1, 2°, 294 en 295 
W.I.B. (19641; artt. 126, 128, eerste lid, 2o, 393, 
394 en 394bis W.I.B. (1992). 

(3) Zie noot 1. 

( 4) Zie noot 2. 
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door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 267 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), 

doordat het arrest erop wijst dat "(ver
weerder) en zijn echtgenote sedert 1982 fei
telijk gescheiden zijn en afzonderlijk wor
den belast" en dat "de administratie ten 
onrechte het begrip belastingschuldige be
perkt tot de fysieke persoon die in een uit
voerbaar kohier is vermeld (. .. )", en ver
volgens het bezwaar ontvankelijk verklaart 
van verweerder, gescheiden echtgenoot, te
gen de belasting die aileen ten name van 
zijn echtgenote ten kohiere is gebracht nu 
de inning te zijnen laste wordt ingevor
derd en dat hij zijn bezwaar binnen de bij 
artikel 272 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) gestelde ter
mijn heeft ingesteld, in zoverre dat be
zwaar niet uitsluitend betrekking heeft op 
de inning maar hem het recht geeft de re
gelmatigheid en de gegrondheid van die be
lasting te bekritiseren, welke punten tot de 
bevoegdheid van het hof van beroep beho-
ren, 

terwijl artikel 267 van bet Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964), hoewel het 
bepaalt dat "de belastingschuldige tegen 
het bedrag van de te zijnen name geves
tigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en 
boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan 
indienen bij de directeur der belastingen 
van de provincie of bet gewest in wiens 
ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de 
boete werden gevestigd", aileen aan de
gene die in het kohier is opgenomen een 
persoonlijk recht toekent tegen de te zij
nen laste vastgestelde aanslag; de wet een 
onderscheid maakt tussen het vaststel
len van de belasting, waaronder de re
gels inzake bezwaar en verhaal ressorte
ren, en de invordering van de belasting; de 
bepalingen inzake de tweede verrichting de 
toepassing van de bepalingen die de eer
ste regelen niet mogen be'invloeden; arti
kel267 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) dus moet worden 
uitgelegd in het kader van de regels be
treffende de vasts telling van de belasting, 
die van openbare orde zijn, en inzonder
heid ten deze, in samenhang met artikel 75, 
§ 1, 2°, van bet Wetboek van de Inkom
stenbelastingen waaruit blijkt dat, in af
wijking van artikel 73 van bet Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, de door iedere 
echtgenoot verschuldigde belasting afzon
derlijk en op ieders naam wordt vastge
steld vanafhet jaar dat volgt op datgene 

waarin de feitelijke scheiding plaatsgreep, 
voor zover die scheiding in de loop van bet 
belastbaar tijdperk niet ongedaan is ge
maakt, wat ten deze niet wordt betwist; bij
gevolg aileen de gescheiden echtgenoot het
zij persoonlijk hetzij door tussenkomst van 
zijn gevolmachtigde, wat verweerder niet 
beweert te zijn, bezwaar kan indienen over
eenkomstig artikel 267 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) te
gen de te zijnen laste vastgestelde belas
ting- met uitsluiting van iedere derde; 
daaruit volgt dat het arrest, door bet be
zwaar van eiser, die van de gescheiden 
echtgenoot geen volmacht had gekregen, te
gen de belasting die aileen op naam van die 
echtgenoot ten kohiere is gebracht ontvan
kelijk te verklaren, artikel 267 van voor
noemd wetboek schendt: 

Overwegende dat uit het arrest volgt 
dat verweerder en zijn echtgenote se
dert 1982 feitelijk gescheiden zijn, dat 
zij afzonderlijk worden belast en dat 
het geschil betrekking heeft op de aan
slagen in de personenbelasting en in 
de aanvullende gemeentelijke belas
ting voor het jaar 1985 die ten laste 
van verweerders echtgenote zijn vast
gesteld; 

Overwegende dat ingevolge artikel 
75, § 1, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) de door ie
dere echtgenoot verschuldigde belas
ting afzonderlijk en op ieders naam 
wordt vastgesteld vanafhetjaar dat 
volgt op datgene waarin de feitelijke 
scheiding plaatsgreep, voor zover die 
scheiding in de loop van het belast
baar tijdperk niet ongedaan is ge
maakt; 

Dat naar luid van artikel 267 van 
hetzelfde wetboek, de belasting
schuldige "tegen het bedrag van de te 
zijnen name gevestigde aanslag", op
centiemen, verhogingen en boeten in
begrepen, schriftelijk bezwaar kan in
dienen bij de directeur der belastingen 
van de provincie of het gewest in 
wiens ambtsgebied de aanslag, de ver
hoging en de boete werden vastge
steld; dat daaruit volgt dat het be
zwaar moet uitgaan van de belas
tingschuldige zelf, eventueel door een 
gevolmachtigde, met uitsluiting van 
derden; 
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Dat de omstandigheid dat de belas
ting, inzonderheid ingevolge de arti
kelen 294 en 295 van genoemd wet
hoek, kan worden ingevorderd ten 
laste van de andere echtgenoot dan de
gene op wiens naam de belasting is 
vastgesteld, geen invloed kan heb
ben op de toepassing van voornoemd 
artikel 267; 

Dat het arrest, door te beslissen dat 
verweerder het recht heeft om, op 
grand van artikel 267 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), bezwaar in te dienen tegen de 
belasting die aileen op naam van zijn 
echtgenote ten kohiere is gebracht, die 
wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

1 december 1995 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ikr
slaggever: de h. Rappe- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal. 

Nr. 522 

3" KAMER - 4 december 1995 

1 o RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN -AMBTSHALVE AFLEIDING 
VAN FElTEN UIT OVERGELEGDE STUKKEN. 

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
-BEGRIP. 

1 o en 2° Er bestaat geen toepasbaar alge
meen rechtsbeginsel inzake tegenspraak 
dat verschilt van het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging, 

wanneer de rechter enkel verweten wordt 
zijn beslissing te gronden op een stavings
stuk waarnaar geen der partijen verwe
zen heeft (1). 

(OMYA BELGIUM NV E.A. 
T. RYAN CONTINENTAL TRADE N.V E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0364.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 2 oktober 1995 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 807 en 1138, 2", 
736, 737, 740, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, van de rechtsbeginselen van de 
rechten van verdediging, van het tegen
sprekelijk karakter van de debatten, van de 
autonomie van de procespartijen en van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest enerzijds 
beslist dat niet werd betwist dat de leve
ring niet conform de bestelling gebeurde en 
anderzijds dat de schade uitsluitend te wij
ten was aan een contractuele fout in hoofde 
van Loveld die haar verplichting tot con
trole van de geleverde produkten niet is na
gekomen en een zichtbaar gebrekkige le
vering niet onrniddellijk heeft geprotesteerd 
en bijgevolg besluit dat het hoger beroep 
ongegrond was, op grond van de overwe
gingen dat "in het verslag van deskun
dige Bocquet, aangesteld teneinde de 
hoegrootheid van en de aansprakelijk
heid voor de litigieuze schade vast te stel
len (. .. ) de omstandigheden en de oorza
ken van het schadegeval duidelijk worden 
uiteengezet; (. .. ) dat het produkt goed zicht
baar was, doch dat niemand bij Loveld iets 
opmerkte, niettegenstaande de Nordisch 
Weiss zeer goed gekend was, want dat se
dert het begin van het jaar er reeds 1600 
ton werd verwerkt; dat om die reden geen 

(1) Cass., 17 juni 1991, A.R. nr. 9126 (A. C., 
1990-91, nr. 537). 



1070 HOF VAN CASSATIE Nr. 523 

staal werd genomen; (. .. ) dat bij de afWer
king op 5 oktober 1987 de foutieve leve
ring ontdekt werd omdat lycit korrels don
kerder zijn dan de Nordisch Weiss; dat 
steeds volgens de deskundige, het ver
schil tussen de produkten goed zichtbaar is, 
zelfs als deze nat zijn, temeer daar de firma 
Loveld in dergelijke materie gespeciali
seerd is (verslag, p. 4 en 5); (. .. ) dat aldus 
afdoende bewezen is dat de produkten bij 
de levering niet werden gecontroleerd op 
hun conformiteit", 

terwijl, eerste onderdeel, geen der par
tijen in conclusies hadden voorgehouden 
dat de heer Bocquet aangesteld was om de 
aansprakelijkheid voor de litigieuze schade 
vast te stellen en noch eiseressen, noch 
beide verweersters verwezen naar welk 
stuk dan oak om de stelling dat het liti
gieuze gebrek zichtbaar was te staven, zo
dat het bestreden arrest, door het tegen
deel aan te nemen, een betwisting 
betreffende de bewijsmiddelen van de be
weringen van partijen opwerpt die uitdruk
kelijk door partijen was uitgesloten en het 
arrest door zijn beslissing te laten steu
nen op een oorzaak die door verweersters 
niet was aangevoerd de artikelen 807 en 
1138, 2·, Ger.W. en het recht van de ver
dediging schendt, evenals het contradic
toir karakter van de de batten en de auto
nomie van de procespartijen (schending van 
de artikelen 807 en 1138, 2e Ger.W. en van 
de rechtsbeginselen van de rechten van de 
verdediging, van het tegensprekelijk ka
rakter van de de batten en van de autono
mie van de procespartijen), 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters, 

wanneer zij de inhoud van het over
gelegd deskundigenverslag onderzoe
ken en eruit afleiden dat dit het ver
weer van de eiseressen tegenspreekt, 
geen door de partijen uitgesloten be
twisting over de bewijsmiddelen van 
de beweringen van partijen opwer
pen, mitsdien zij de autonomie van de 
procespartijen niet miskennen noch ar
tikel 1138, 2·, van het Gerechtelijk 
Wetboek schenden; dat evenmin uit 
die enkele omstandigheden blijkt dat 
zij het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het recht van verde
diging miskennen; 

Overwegende dat er geen toepas
baar algemeen rechtsbeginsel inzake 

het tegensprekelijk karakter van het 
debat bestaat, dat verschilt van het al
gemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht Van verdediging, Wanneer zo
als te dezen aan de rechter enkel 
wordt verweten zijn beslissing te gran
den op een stuk waarnaar door geen 
der partijen werd verwezen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 december 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Gerard en Hutzler. 

Nr. 523 

3e KAMER- 4 december 1995 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPEN
BARE CENTRA VOOR)- TAKEN- AL
GEMENE TAAK- VREEMDELINGEN- BEVEL 
OM RET GRONDGEBIED TE VERLA TEN -DE
FINITIEF BEVEL OM RET GRONDGEBIED TE 
VERLATEN- BEGRIP. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is 
definitief, in de zin van art. 57, § 2, 
0. C.M. W. -wet, wanneer het bevel niet 
meer vatbaar is voor enig beroep met 
schorsende werking bij een administra
tieve overheid of bij de Raad van State; 
een dergelijk beroep tot nietigverklaring 
bij de Raad van State werkt niet schor
send (1). (Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 
Vreemdelingenwet; art. 17 Wet Raad van 
State; art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet.) 

(1) Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. S.94.0133.F 
(A.C., 1995, nr. 361). 
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(O.C.M.W. ANTWERPEN T. EL BRITE DOSHABA) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0038.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 november 1994 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikel 57, inzonderheid § 1 en 
§ 2, eerste lid, 1° en 2° en derde lid van de 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk welzijn 
(zoals gewijzigd bij artikel 151 van de 
Prograrnmawet van 30 december 1992), en 
voor zoveel als nodig 7, inzonderheid eer
ste lid, 1° en 69 (heiden aangepast bij Wet 
van 13 juli 1992) van de wet van 15 de
cember 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, 3, tweede 
lid van het Koninklijk besluit van 22 juli 
1981 tot regeling van de rechtspleging voor 
de afdeling adrninistratie van de Raad van 
State in geval van beroep tegen de beslis
singen bedoeld in de wet van 15 decem
ber 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, en 17, 
§ 1 van de op 12 januari'1973 gecoordi
neerde wetten op de Raad van State (zo
als opnieuw ingevoegd bij wet van 16 juni 
1989 en vervangen bij wet van 19 juli 
1991), 

doordat het Arbeidshof te Antwerpen in 
de bestreden beslissing, na te hebben vast
gesteld dat verweerder in Belgie verblijft 
zonder houder te zijn van de vereiste 
verblijfsdocumenten, dat hem op 24 no
vember 1992 met toepassing van artikel 7 
van de Wet van 15 december 1980 betref
fende de toe gang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, een bevel werd betekend 
om het grondgebied te verlaten uiterlijk op 
29 november 1992 om 24 uur, en dat be
trokkene op 26 januari 1993 een beroep tot 
nietigverklaring van deze adrninistratieve 
beslissing bij de Raad van State had inge
diend, oordeelt dat "(een bevel om hetland 
te verlaten) definitief is wanneer daarte
gen geen rechtsmiddelen meer open staan 
en over de aangewende rechtsmiddelen een 
einduitspraak is gedaan" en dienvolgens be
slist dat "hangende deze proc,edure voor de 
Raad van State, het bevel om het land te 
verlaten, betekend op 24.11.1992, dus niet 
definitief (is)", dat "artikel 57, § 2 van de 

O.C.M.W.-wet dus niet (kan) toegepast wor
den" en eiser veroordeelt om verweerder 
vanaf 29 september 1993 "overeenkom
stig artikel57, § 1, van de O.C.M.W.-wet, 
en aangezien (verweerder) in Antwerpen 
verblijft en over geen bestaansmiddelen 
blijkt te beschikken die hem toelaten een 
menswaardig bestaan te leiden, ( ... ) de ge
paste financiele bijstand te verlenen", dat 
wil zeggen het bestaansminimum als al
leenstaande, 

terwijl overeenkomstig artikel 57, § 1 van 
de Wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk wel
zijn, onverminderd het bepaalde in arti
kel 57ter, het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn tot taak heeft aan 
personen en gezinnen de dienstverlening te 
verzekeren waartoe de gemeenschap ge
houden is; overeenkomstig artikel 57, § 2, 
eerste lid van diezelfde wet, het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, in 
afwijking van de eerste paragraaf, slechts 
de strikt noodzakelijke dienstverlening ver
schaft om het verlaten van het grondge
bied mogelijk te maken, aan: 1° de vreem
deling die zich vluchteling heeft verklaard 
en heeft gevraagd als dusdanig te wor
den erkend doch die niet de toelating heeft 
om in die hoedanigheid in het Rijk te ver
blijven en aan wie een definitiefbevel is be
tekend om het grondgebied te verlaten; 
2° aan elke andere vreemdeling die onwet
tig in het Koninkrijk verblijft en aan wie 
een definitief bevel is betekend om het 
grondgebied te verlaten; overeenkomstig 
het derde lid van dezelfde tweede para
graafvan artikel57 van genoemde wet, aan 
de maatschappelijke dienstverlening een 
einde wordt gemaakt vanaf de datum van 
de uitvoering van het bevel om het grond
gebied te verlaten en ten laatste vanaf de 
datum van het verstrijken van de termijn 
van het definitieve bevel om het grondge
bied te verlaten; 

en terwijl, eerste onderdeel, voor zover het 
arbeidshof te dezen aan verweerder het 
recht op voile maatschappelijke dienstver
lening ter uitvoering van artikel57, § 1 van 
genoemde wet van 8 juli 1976 toekent om 
reden dat de dienstverlening niet kon wor
den beperkt tot de "strikt noodzakelijke 
dienstverlening om het verlaten van het 
grondgebied mogelijk te maken" bedoeld bij 
artikel 57, § 2, eerste lid, 1° van dezelfde 
wet, nu geen definitiefbevel om het grond
gebied te verlaten zou zijn betekend, noch
tans moet worden opgemerkt dat als defi
nitiefbevel om het grondgebied te verlaten, 
dient te worden opgevat het overeenkom
stig artikel 7 (eerste lid, 1 °) van de Wet van 
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15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vesti
ging en de verwijdering van vreemdelin
gen, betekende bevel van de bevoegde mi
nister om het grondgebied v66r een 
bepaalde datum te verlaten; De omstan
digheid dat tegen bedoelde akte een admi
nistratief annulatieberoep bij de Raad van 
State openstaat overeenkomstig artikel 69 
van de genoemde wet van 15 december 
1980, aan bedoelde akte niet het karak
ter van "definitiefbevel om hetland te ver
laten" ontneemt, temeer daar, gelet op ar
tikelen 3, tweede lid van het Koninklijk 
besluit van 22 juli 1981 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling administra
tie van de Raad van State in geval van be
roep tegen de beslissingen bedoeld in de 
wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen, en 17, § 1 van de op 12 januari 
1973 gecoiirdineerde wetten op de Raad van 
State, zodanig annulatieberoep niet schor
send werkt, 

zodat het arbeidshofniet wettig kon oor
delen dat verweerder gerechtigd was op 
maatschappelijke dienstverlening overeen
komstig artikel 57, § 1 van de genoemde 
wet van 8 juli 1976, en niet wettig de toe
kenning van "strikt noodzakelijke dienst
verlening om het grondgebied te verla
ten" in de zin van artikel57, § 2, eerste lid, 
1° van dezelfde wet, kon uitsluiten (schen
ding van alle in de aanhef van het mid
del aangehaalde wetsbepalingen, artikel57, 
§ 2, eerste lid, 2° en derde lid van de wet 
van 8 juli 1976 uitgezonderd); 

en terwijl, tweede onderdeel, voor zover 
het arbeidshof te dezen aan verweerder het 
recht op volle maatschappelijke dienstver
lening ter uitvoering van artikel57, 61 van 
genoemde wet van 8 juli 1976 toekent om 
reden dat de dienstverlening niet kon wor
den beperkt tot de "strikt noodzakelijke 
dienstverlening om het verlaten van het 
grondgebied mogelijk te maken" bedoeld bij 
artikel 57,§ 2, eerste lid, 2° van dezelfde 
wet, nu geen definitief bevel om het grond
gebied te verlaten zou zijn betekend, noch
tans moet worden opgemerkt dat als defi
nitiefbevel om het grondgebied te verlaten, 
dient te worden opgevat het overeenkom
stig artikel 7 (eerste lid, 1') van de Wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vesti
ging en de verwijdering van vreemdelin
gen, betekende bevel van de bevoegde mi
nister om het grondgebied v66r een 
bepaalde datum te verlaten; De omstan
digheid dat tegen bedoelde akte een admi-

nistratief annulatieberoep bij de Raad van 
State openstaat overeenkomstig artikel 69 
van de genoemde wet van 15 december 
1980, aan bedoelde akte niet het karak
ter van "definitiefbevel om hetland te ver
laten" ontneemt, temeer daar, gelet op ar
tikelen 3, tweede lid van het Koninklijk 
besluit van 22 juli 1981 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling administra
tie van de Raad van State in geval van be
roep tegen de beslissingen bedoeld in de 
wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen, en 17, § 1 van de op 12 januari 
1973 gecoiirdineerde wetten op de Raad van 
state, zodanig annulatieberoep niet schor
send werkt, 

zodat het arbeidshofniet wettig kon oor
delen dat verweerder gerechtigd was op 
maatschappelijke dienstverlening overeen
komstig artikel57, § 1 van de genoemde 
wet van 8 juli 1976, en niet wettig de toe
kenning van "strikt noodzakelijke dienst
verlening om het "grondgebied te veda
ten" in de zin van artikel57, § 2, eerste lid, 
2° van dezelfde wet, kon uitsluiten (schen
ding van alle in de aanhef van het mid
del aangehaalde wetsbepalingen, artikel57, 
§ 2, eerste lid, 1° en derde lid van de wet 
van 8 juli 1976 uitgezonderd); 

en terwijl, derde onderdeel, overeenkom
stig artikel 57, § 2, derde lid van de Wet 
van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aan de 
maatschappelijke dienstverlening een einde 
wordt gemaakt vanaf de datum van de uit
voering van het bevel om het grondgebied 
te verlaten, en ten laatste vanaf de da
tum van het verstrijken van de termijn van 
het definitieve bevel om het grondgebied te 
yerlaten; Als "datum van het verstrijken 
van de termijn van het definitieve bevel om 
het grondgebied te verlaten" moet wor
den opgevat de datum die wordt bepaald in 
het door de bevoegde minister overeen
komstig artikel 7 van de Wet van 15 de
cember 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van de vreemdelingen, uitge
vaardigd bevel om het grondgebied v66r een 
bepaalde datum te verlaten; het arbeids
hof te dezen vaststelde dat aan verweer
der reeds op 24 november 1992 met toe
passing van genoemd artikel 7 een bevel 
was verstuurd om het grondgebied te ver
laten, uiterlijk op 29 november 1992 om 24 
uur; de rechter bij wie een geschil betref
fende het recht op maatschappelijke dienst
verlening, inzonderheid een aanspraak op 
het bekomen van het bestaansminimum, 
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aanhangig is, zodanig recht niet vermag te 
erkennen, wanneer uit de elementen van 
het dossier, waarvan partijen kennis heb
ben kunnen nemen, blijkt dat de op dienst
verlening aanspraak makende persoon niet 
voldoet aan alle wettelijke vereisten om op 
zulke uitkering recht te hebben; het 
arbeidshof derhalve ten gunste van ver
weerder geen recht op het bestaansmini
mum kon toekennen voor de periode na 29 
november 1992, om 24 uur, de rechter bij 
wie een geschil betreffende het recht op 
maatschappelijk dienstverlening, inzon
derheid een aanspraak op het bekomen van 
het bestaansminimum, aanhangig is, zo
danig recht niet vermag te erkennen, wan
neer uit de elementen van het dossier, 
waarvan partijen kennis hebben kunnen 
nemen, blijkt dat de op dienstverlening 
aanspraak makende persoon niet voldoet 
aan alle wettelijke vereisten om op zulke 
uitkering recht te hebben; het arbeidshof 
derhalve ten gunste van verweerder geen 
recht op het bestaansminimum kon toe
kennen voor de periode na 29 november 
1992, om 24 uur, 

zodat het arbeidshof niet wettig kon oor
delen dat verweerder gerechtigd was op 
maatschappelijke dienstverlening overeen
komstig artikel 57, § 1 van de genoemde 
wet van 8 juli 1976 (schending van alle in 
de aanhef van het middel vermelde wets
bepalingen) : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van de vreemdelingen, de geval
len bepaalt waarin de minister die 
deze aangelegenheden onder zijn be
voegdheid heeft of zijn gemachtigde de 
vreemdeling die noch gemachtigd noch 
toegelaten is tot een verblijfvan meer 
dan drie maanden in het Rijk of om er 
zich te vestigen, bevel kan geven het 
grondgebied v66r een bepaalde da
tum te verlaten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel57, § 2, eerste lid, van de wet van 
8 juli 1976 betreffende de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Wel
zijn, het centrum, in afwijking van § 1, 
slechts de strikt noodzakelijke dienst
verlening om het verlaten van het 
grondgebied mogelijk te maken ver-

leent : 1" aan de vreemdeling die zich 
vluchteling heeft verklaard en heeft 
gevraagd als dusdanig te worden er
kend doch die niet de toelating heeft 
om in die hoedanigheid in het Rijk te 
verblijven en aan wie een definitief be
vel is betekend om het grondgebied te 
verlaten, 2° aan elke andere vreem
deling die onwettig in het Konink
rijk verblijft en aan wie een defini
tief bevel is betekend om het 
grondgebied te verlaten; 

Overwegende dat uit de artikelen 
63, eerste en tweede lid, 63.5, 67, 69 
en 70 van de wet van 15 december 
1980 en artikel 17 van de op 12 ja
nuari 1973 gecotirdineerde wetten op 
de Raad van State volgt dat het be
vel om het grondgebied te verlaten de
finitiefis in de zin van artikel57, § 2, 
van de wet van 8 juli 1976, wanneer 
het bevel niet meer vatbaar is voor 
enig verhaal met schorsende werking 
voor een administratieve overheid of 
voor de Raad van State; dat het be
roep tot nietigverklaring bij de Raad 
van State tegen een bevel om het 
grondgebied te verlaten, geen schor
sende werking heeft; 

Overwegende dat uit de vermeldin
gen van het arrest blijkt dat verweer
der zich in een geval bevindt als be
doeld in artikel57, § 2, eerste lid, van 
de wet van 8 juli 1976; dat het arrest 
aanneemt dat ''het bevel om het grond
gebied te verlaten onmiddellijk uit
voerbaar is, vermits het instellen van 
beroep tot nietigverklaring de tenuit
voerlegging van de maatregel niet 
schorst, en een verzoek tot schorsing 
niet mogelijk is"; dat het oordeelt dat 
dit bevel definitief is "wanneer daar
tegen geen rechtsmiddelen meer open 
staan en over c;le aangewende rechts
middelen een einduitspraak is gedaan" 
en dat "hangende (de) procedure (in 
beroep) voor de Raad van State ( ... ) het 
bevel om hetland te verlaten, bete
kend (aan verweerder) op 24.11.92, (. .. ) 
niet definitief (is, zodat), artikel 57, § 
2, van de O.C.M.W.-wet (. .. ) niet (kan) 
toegepast worden"; dat het arrest al
dus het voormelde artikel57, § 2, eer
ste lid, schendt; 
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Dat de onderdelen gegrond zijn; 
Overwegende dat het derde onder

dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

4 december 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 524 

3e KAMER - 4 december 1995 

WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING 
- VERLOF ZONDER WEDDE- UITOEFENING 
VAN ANDERE DIENSTBETREKKING- GEEN AF
STAND VAN ARBEID OF LOON. 

De werknemer die verlof zonder wedde op
neemt en een andere dienstbetrekking uit
oefent, doet geen afstand van arbeid of 
loon. (Art. 44 Werkloosheidsbesluit 1991.) 

(R.V.A. T. DE VIDTS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0049.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1994 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 7, § 1, lid 3, i, van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders, zoals gewijzigd bij wet van 14 fe
bruari 1961, 44, 46, § 1, eerste lid 4°, 46, 
§ 1, tweede lid, r, 51,§ 1, i.h.b. tweede lid, 
1° van het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, 149 van de gecotirdineerde 
Grondwet, 

doordat, het bestreden arrest, onder be
vestiging van het vonnis van de eerste rech
ter, de bestreden administratieve beslis
sing teniet doet, op volgende gronden : "( ... ) 
Overeenkomstig artikel 44 Werkloosheids
wet 25 november 199l geniet de werk
loze die zonder arbeid en zonder loon is, we
gens omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil, werkloosheidsuitkeringen. Voor de 
toepassing van artikel 44 wordt, krach
tens artikel 46 van dezelfde werkloosheids
wet, inzonderheid als loon beschouwd : 
(1°) het loon gewaarborgd door de wetge
ving met betrekking tot de arbeidsover
eenkomsten, door een collectieve arbeids
overeenkomst die de onderneming bindt, en 
door de wetgeving betre:l:fende de bezoldi
ging door een openbare overheid. In de 
zienswijze van (eiser) heeft (verweerster) 
door haar aanvraag om verlof zonder wedde 
vrijwillig afstand gedaan van haar arbeid 
en haar loon, zodat zij niet kan beschouwd 
worden als onvrijwillig zonder arbeid en 
zonder loon. Wanneer (verweerster) het ver
lof zonder wedde aanvroeg deed zij dit om 
een voor haar wellicht meer passende 
dienstbetrekking op te nemen. Zij wordt 
dus - terecht - niet beschouwd als een 
persoon die werkloos is wegens omstan
digheden afhankelijk van haar wil, door het 
verlaten van de passende dienstbetrek
king (art. 51, § 1, 2de lid, 2° K.B. 25 no
vember 1991). Als men dit beginsel aan
vaardt, dienen de konsekwenties van deze 
beoordeling eveneens in aanmerking ge
nomen te worden. Het is immers eigen aan 
de beloningsregeling van niet-vastbenoemde 
leerkrachten, dat zij 'in tienden' betaald 
worden, d.w.z. dat zij gedurende de tien 
maanden dat het schooljaar duurt, een iets 
hogere wedde ontvangen, waarvan de toe
slag als uitgesteld loon voor de (niet
bezoldigde) vakantiemaanden juli en au
gustus dient beschouwd te worden. De 
werkloosheidregelmentering kent en er
kent deze speci:fieke vorm van bezoldigings
regeling, waar onder meer in artikel 46, § 
1, 1ste lid, 4° als loon wordt aangestipt: 'de 
bezoldiging voor een schoolvakantie, ont
vangen door een leerkracht, tewerkge
steld in een onderwijsinstelling, opgericht 
of gesubsidieerd door een Gemeenschap, 
terwijl in artikel 46, § 1, 2de lid, 1°, ge
steld wordt dat de Minister na advies van 
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het Beheerscomite kan bepalen op welk 
tijdstip de werkloze de dagen gedekt door 
voormelde bezoldiging moet uitputten'. De 
(eiser) heeft trouwens overeenkomstig deze 
regeling vastgesteld dat (verweerster) een 
uitgestelde bezoldiging genoten heeft die 
moet toegerekend worden op de eerste 23 
dagen van juli 1992 (stuk 9 adm. dossier). 
In de visie van (eiser) is. evenwel het feit 
dat (verweerster) verlof zonder wedde aan
gevraagd heeft in haar vorige dienstbe
trekking een beletsel voor het genieten van 
werkloosheidsuitkeringen in haar nieuwe 
dienstbetrekking voor de peri ode van 28 juli 
tot en met 31 augustus 1992. Er zou met 
andere woorden, volgens (eiser) geen be
letsel zijn, mocht (verweerster) bij de over
stap van haar betrekking als administra
tiefbediende naar deze van bediende in het 
onderwijs, geen gebruik gemaakt hebben 
van de mogelijkheid tot het nemen van ver
lof zonder wedde. (Eiser) stelt, met an
dere woorden, dat (verweerster) verzaakt 
zou hebben aan een mogelijk loon. Noch
tans bestaat de essentie van verlof zon
der wedde er niet in dat verzaakt wordt 
aan werkelijke tegoeden (vb. het niet op
nemen van bezoldigde vakantiedagen). Ver
lof zonder wedde biedt geen 'gewaarborgd 
loon'. Ret is enkel een zekerheid voor per
sonen die op dit stelsel een beroep kun
nen doen, dat zij na het beeindigen van de 
nieuwe dienstbetrekking opnieuw hun vo
rige dienst kunnen innemen (binnen be
paalde voorwaarden en termijnen). Nu (ver
weerster) door het aanvaarden van een 
betrekking als bediende in het onderwijs en 
het opnemen van de mogelijkheid van ver
lof zonder wedde, geenszins tijdens haar 
nieuwe dienstbetrekking verzaakt heeft aan 
arbeid ofloon, en zij tijdens de uitoefenin
gen van de nieuwe dienstbetrekking haar 
recht op werkloosheidsuitkeringen in de 
specifieke regeling voor het onderwijs be
houden heeft, kan zij niet beschouwd wor
den als zijnde werkloos wegens omstan
digheden afhankelijk van haar wil. Zeer 
terecht hebben de eerste rechters dan ook 
gestatueerd dat (verweerster) met ingang 
van 28 juli 1992 gerechtigd was op werk
loosheidsuitkeringen, nu zij - gelet op de 
karakteristieken van het stelsel waar
naar zij mocht overstappen- van die da
tum af, en tot het einde van augustus 1992, 
zonder loon en zonder recht op loon was. 
Derhalve dringt zich de bevestiging op van 
het bestreden vonnis, zodat het hoger be
roep ongegrond is"; 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 7, § 1, derde lid ivan de Besluit
wet van 28 december 1944 de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening tot taak heeft aan 
de onvrijwillige werklozen en aan hun ge
zin de uitbetaling van de hun verschul
digde uitkeringen te verzekeren; in uitvoe
ring van deze bepaling krachtens artikel 44 
van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 houdende de werkloosheids
reglementering bepaalt dat om uitkerin
gen te kunnen genieten de werkloze wegens 
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil 
zonder arbeid en zonder loon moet zijn; 

en terwijl het vonnis van de eerste rech
ter en het bestreden arrest vaststellen dat 
verweerster vanaf 1 maart 1986 als vol
tijds statutair personeelslid in dienst was 
van de Stad Gent; dat zij vanaf 1 januari 
1992 tot en met 31 december 1992 verlof 
zonder wedde nam; ingevolge dit verlofver
weersters' administratiefrechtelijk dienst
verband in zijn uitvoering geschorst is voor 
de duur van een jaar; de schorsing om re
den van verlof zonder wedde van conven
tionele aard is; de werknemer die vrijwil
lig toestemt in de schorsing van het 
dienstverband, voor de duur van de schor
sing niet als een werkloze wegens omstan
digheden onafhankelijk van zijn wil be
schouwd kan worden; de werknemer die 
met de goedkeuring van de werkgever ver
lof zonder wedde opneemt, voor de duur
tijd van deze conventionele schorsing af
stand doet van loon en arbeid; tijdens de 
duur van deze schorsingsperiode de werk
nemer op geen enkel ogenblik als onvrij
willig werkloos beschouwd kan worden; aan 
de werkloosheid immers een omstandig
heid ten grondslag ligt die niet onafhan
kelijk is van de wil van de werknemer; de 
omstandigheid dat, zoals het bestreden ar
rest onder bevestiging van het vonnis van 
de eerste rechter, vaststelt, verweerster tij
delijk, d.i. vanaf 6 januari 1992 tot en met 
30 juni 1992, tewerkgesteld was dan ook 
niet tot gevolg kan hebben dat verweerster 
na afloop van deze tewerkstelling opnieuw 
aan alle toekenningsvoorwaarden, i.h.b. het 
vereiste werkloos'te worden om redenen on
afhankelijk van haar wil, zou voldoen; het 
bestreden arrest in deze omstandigheden 
niet wettig tot het besluit kon komen dat 
verweerster de hoedanigheid van onvrij
willig werkloze had zonder minstens het be
staan vast te stellen van omstandighe
den welke van die aard zijn dat van 
verweerster redelijkerwijze niet kan wor
den verwacht de arbeid in het kader van 
haar administratiefrechtelijke dienstbe
trekking verder uit te voeren; het bestre
den arrest derhalve ten onrechte weigert 
artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 



1076 HOF VAN CASSATIE Nr. 525 

november 1991 toe te passen; zodat het be
streden arrest, door bij bevestiging van het 
vonnis a quo, te beslissen dat verweerster 
met ingang van 28 juli 1992 gerechtigd was 
op werkloosheidsuitkeringen, niet wette
lijk gerechtvaardigd is (schending van alle 
in het middel aangehaalde beschikkin
gen en i.h.b. van artikel 7, § 1, derde lid, i, 
van de Besluitwet van 28 december 1944, 
44 van het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991 houdende de werklooshetds
reglementering); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 44 van het Werkloosheidsbesluit 
van 25 november 1991, de werkloze, 
om uitkeringen te kunnen genieten, 
wegens omstandigheden onafhanke
lijk van zijn wil zonder arbeid en loon 
moet zijn; i 

Overwegende dat het onderdeel a~
voert dat een werknemer die met1 de 
goedkeuring van de werkgever "ier
lof zonder wedde neemt voor de dljlur 
van de conventionele schorsing van de 
tewerkstelling afstand doet van loon 
en arbeid; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster als statutair per
soneelslid van de stad Gent vanaf 1ja
nuari 1992 tot en met 31 december 
1992 verlof zonder wedde nam en dat 
zij vanaf 6 januari 1992 een betrek
king als bediende in een onderwijsin
stelling heeft uitgeoefend; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster "geenszins tij
dens haar nieuwe dienstbetrekking 
verzaakt heeft aan arbeid ofloon, en 
zij tijdens de uitoefening van de 
nieuwe dienstbetrekking (in de pe
riode van 6 januari 1992 tot en met 30 
juni 1992) haar recht op werkloos
heidsuitkeringen in de specifieke re
geling voor het onderwijs behouden 
heeft, (. .. ) (mitsdien in de vakanti~
periode vanaf 28 juli 1992 tot en met 
31 augustus 1992) niet (kan) be
schouwd worden als zijnde werkloos 
wegens omstandigheden afhankelijk 
van haar wil"; 

Dat het arrest aldus wettig beslist 
dat verweerster bij het opnemen van 

het verlof zonder wedde en het als
dan uitoefenen van een andere dienst
betrekking niet aan arbeid of loon ver
zaakt heeft en op 28 juli 1992 aan de 
voorwaarden, gesteld in artikel 44 van 
het Werkloosheidsbesluit 1991, vol
dee':d; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 december 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 525 

3e KAMER- 4 december 1995 

1° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE -
LANGDURIGE WERKLOOSHEID- ADMINISTRA
TIEF BEROEP -AMBTSHALVE GEGROND- GE
VOLG. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN - BESCHIKKEND GE
DEELTE ONDERSCHEIDEN T.A.V. DE VERNIE
TIGING- BEGRIP. 

1 o De onvrijwillig deeltijdse werknemer die 
de drie voorwaarden van art. 82, § 2, 
vijfde lid, Werkloosheidsbesluit 1991, ver
vult, dient niet het bewijs te leveren dat 
hij uitzonderlijke en ononderbroken in
spanningen heeft geleverd om werk te vin
den gedurende de ganse duur van de 
werkloosheid in de zin van art. 82, § 2, 
eerste lid, r, Werkloosheidsbesluit 1991. 
(Art. 82, § 2, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

2° In burgerlijke zaken is, ten aanzien van 
de omvang van de vernietiging, niet een 
beschikkend gedeelte dat onderscheiden 
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is van het bestredene, datgene waarte
gen partijen geen ontvankelijk cassatie
beroep kunnen instellen (1). 

(BILLEN T. R.V:A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0074.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1995 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
dingvan de artikelen 80, 81, 82, 83, en 142, 
van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 22 juni 1992, 26 juni 
1992, 5 augustus 1992, 14 september 1992, 
2 oktober 1992, 21 december 1992, 25 mei 
1993 en voor de wijziging bij de konink
lijke besluiten van 27 december 1993, 10 
mei 1994 en 8 maart 1995, 56, 57, van het 
ministerieel besluit van 26 november 1991, 
houdende de toepassingsregelen van de 
werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij 
de ministeriele besluiten van 30 juni 1992, 
16 december 1992 en 27 mei 1993; 

doordat, het bestreden arrest van her
vorming de beslissing van de directeur van 
het Werkloosheidsbureau te Tongeren van 
24 juni 1993 in haar geheel herstelt op 
grond "dat art. 82, § 2, 5, voorschrijft dat 
men niet kan geschorst worden wegens 
langdurige werkloosheid wanneer de on
vrijwillige deeltijdse werknemer gedu
rende het volledig jaar voorafgaand aan de. 
dag van de ontvangst van de verwittiging 
gelijktijdig de volgende voorwaarden ver
vult : 1) een wekelijkse arbeidsduur heb
ben die normaal gemiddeld ten minste de 
helft bedraagt van deze van de maatman; 
2) tewerkgesteld zijn op dagen en uren die 
van week tot week verschillen; 3) een be
perkte arbeidsongeschiktheid hebben of 
laag geschoold zijn. Dat, terecht, niet wordt 
betwist dat eiseres voldoet aan de eerste en 
de derde voorwaarde. Dat, verweerder ech
ter inroept dat eiseres de tweede voor
waarde niet vervult. Dat de dagen, noch de 
uren varieren. Dat het Arbeidshof vast
stelt, na onderzoek van de stukken van het 

(1) Cass., 23 okt. 1980 (A. C., 1980-81, nr. 123); 
Cass., 13 april1981 (A. C., 1980-81, nr. 467); A. 
MEEus, "L'etendue de la cassation en matiere ci
vile", R.L.J.B., 1986, nr. 262. 

dossier en in het bijzonder van de voor
gebrachte, niet gedagtekende verklaring 
van de werkgever die uitlegt dat eiseres, als 
halftijdse productiearbeidster, naast de dag
dienst, dikwijls ook in wisselende ploe
gen moet werken, en de aanduiding van de 
gewerkte uren op de formulieren C3 deel
tijds, dat er wel degelijk sprake is van een 
tewerkstelling op dagen en uren die van 
week tot week verschillen. Dat het von
nis van de eerste rechter in dit opzicht 
dient te worden bevestigd. Dat art. 82 ech
ter nog andere voorwaarden stelt aan de
welke men moet voldoen wil men niet uit
gesloten worden als langdurig werkloze, 
o.m. moet aangetoond worden dat de werk
loze uitzonderlijke en ononderbroken in
spanningen heeft geleverd, om werk te vin
den gedurende de ganse duur van de 
werkloosheid. Dat het Arbeidshof terzake 
vaststelt dat eiseres nalaat enig bewijs hier
van naar voren te brengen ... Dat derhalve 
de bestreden beslissing van 24 juni 1993 te
recht werd genomen, 

terwijl, de directeur de werkloze verwit
tigt van de datum waarop zijn werk
loosheidsduur het dubbel zal overschrij
den van de gemiddelde gewestelijke 
werkloosheidsduur en van de datum 
waarop zijn recht op uitkeringen geschorst 
zal worden; dat de werkloze deze verwit
tiging tot schorsing kan betwisten door een 
verplicht administratiefberoep bij dena
tionale administratieve conimissie op de 
gronden van art. 82, § 2 van het K.B. van 
25 november 1991; dat dit administratief 
beroep ambtshalve gegrond verklaard 
wordt, indien het ingesteld wordt door een 
onvrijwillige deeltijdse werknemer die ge
durende het volledig jaar voorafgaand aan 
de dag van de ontvangst van de verwitti
ging gelijktijdig de drie volgende voorwaar
den vervult : 1 ') een wekelijkse arbeids
duur hebben die normaal gemiddeld ten 
minste de helft bedraagt van deze maat
man; 2) tewerkgesteld zijn op dagen en 
uren die van week tot week verschillen; 
3) een beperkte arbeidsongeschiktheid heb
ben of laag geschoold zijn; dat het admi
nistratiefberoep van de onvrijwillig deel
tijdse werknemer die deze drie voorwaar
den vervult, ambtshalve gegrond verklaard 
wordt zonder dat die onvrijwillig deel
tijdse werknemer bovendien moet aanto
nen dat hij uitzonderlijke en ononderbro
ken inspanningen heeft geleverd om werk 
te vinden gedurende de ganse duur van de 
werkloosheid; dat het bestreden arrest vast
stelt dat eiseres voldoet aan de drie opge
somde voorwaarden; dat het bestreden ar
rest derhalve ten onrechte beslist dat 
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eiseres terecht werd uitgesloten als lang
durige werkloze omdat eiseres nalaat het 
bewijs te leveren dat zij uitzonderlijke en 
ononderbroken inspanningen geleverd heeft 
om werk te vinden gedurende de ganse 
duur van de werkloosheid (schending van 
art. 82, § 2, vijfde lid, K.B. 25 november 
1991); dat het bestreden arrest op die grond 
niet wettelijk kon beslissen dat de beslis
sing van de directeur van het Werk
loosheidsbureau te Tongeren van 24 juni 
1993 terecht werd genomen (schending van 
art. 80, 81, 82, 83 en 142, K.B. 25 novem
ber 1991, 56 en 57, M.B. 26 november 
1991), zodat het bestreden arrest de in het 
middel aangewezen bepalingen geschon
den heeft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 82, § 2, vijfde lid, van het 
Werkloosheidsbesluit van 25 novem
ber 1991, het administratiefberoep te
gen de verwittiging tot schorsing als 
bedoeld in artikel81, ambtshalve ge
grond wordt verklaard indien de on
vrijwillig deeltijdse werknemer gedu
rende het volledig jaar voorafgaand 
aan de dag van de ontvangst van de 
verwittiging gelijktijdig de volgende 
voorwaarden vervult : 1° een weke
lijkse arbeidsduur hebben die nor
maal gemiddeld ten minste de helft be
draagt van deze van de maatman; 
2° tewerkgesteld zijn op dagen en uren 
die van week tot week verschillen; 
3° een beperkte arbeidsongeschikt
heid hebben of laag geschoold zijn; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres aan die voorwaar
den voldoet maar niettemin met ver
nietiging van het beroepen vonnis de 
beslissing tot schorsing van 24 juni 
1993 bevestigt om reden dat eiseres 
niet aantoont dat zij uitzonderlijke en 
ononderbroken inspanningen heeft ge
leverd om werk te vinden gedurende 
de gause duur van de werkloosheid; 

Dat het arrest aldus een vereiste 
stelt voor de specifieke beroepsgrond 
van artikel 82, § 2, vijfde lid, die erin 
niet voorkomt, mitsdien deze wetsbe
paling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

· van de bestreden beslissing de vernie
tiging meebrengt van de beslissing dat 

eiseres aan de in artikel 82, § 2, vijfde 
lid, gestelde voorwaarden voldeed; dat 
immers laatstgenoemde beslissing, nu 
geen enkele partij daartegen een ont
vankelijke voorziening kon instellen, 
wat de omvang van de vernietiging be
treft, niet te onderscheiden is van het 
bestreden beschikkende gedeelte; 

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; gelet op artikel1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

4 december 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Simont. 

Nr. 526 

2e KAMER - 5 december 1995 

1° UITLEVERING- IN HET BUITENLAND 
VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING -
UITVOERBAARVERKLARING- BESLISSING VAN 
DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OP
DRACHT. 

2° UITVOERBAARVERKLARING- IN 
HET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AAN
HOUDING- BESLISSING VAN DE RAADKAMER 
-HOGER BEROEP - TIJDSVERLOOP SINDS 
HET INSTELLEN VAN HOGER BEROEP- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- OP
DRACHT. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - UIT
LEVERING- IN HET BUITENLAND VERLEEND 
BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAAR
VERKLARING- BESLISSING VAN DE RAADKA
MER - HOGER BEROEP - TIJDSVERLOOP 
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SINDS RET INSTELLEN VAN HOGER BEROEP
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
OPDRACHT. 

4 ° UITLEVERING - IN HET BUITENLAND 
VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING -
UITVOERBAARVERKLARING- BESLISSING VAN 
DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- VERZOEK 
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BE
VOEGDHEID. 

5° UITVOERBAARVERKLARING- IN 
HET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AAN
HOUDING- BESLISSING VAN DE RAADKAMER 
-HOGER BEROEP - VERZOEK TOT VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING- KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID. 

6° ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- IN 
HET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AAN
HOUDING- UITVOERBAARVERKLARING- HO
GER BEROEP- VERZOEK TOT VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELLING - BEVOEGDHEID. 

1°,2° en 3° De kamer van inbeschuldiging
stelling die uitspraak moet doen over het 
hager beroep tegen de uitvoerbaar
verklaring door de raadkamer van een 
door de bevoegde vreemde overheid ver
leend bevel tot aanhouding op grand 
waarvan de uitlevering wordt verzocht, 
dient te onderzoeken of dit bevel op het 
ogenblik van haar beslissing aan de door 
de wet gestelde vereisten voldoet en of de 
algemene en bijzondere uitleverings
voorwaarden zijn vervuld; de wettig
heid of de rechtmatigheid van de 
uitvoerbaarverklaring kan namelijk wor
den aangetast door het tijdsverloop tus
sen het instellen van hager beroep en de 
beslissing van de kamer van inbeschul
digingstelling. (Art. 3, tweede lid, 
Uitleveringswet, en art. 5.4 E.V.R.M.) 

4°, 5° en 6° De kamer van inbeschuldiging
stelling is bevoegd om te oordelen over een 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
van een vreemdeling, die op grand van 
een hem regelmatig betekend buitenlands 
bevel tot aanhouding is aangehouden, zo
lang zij over het hager beroep tegen de be
slissing tot uitvoerbaarverklaring niet 
heeft beslist. (Art. 3, tweede lid, en art. 5, 
tweede lid, Uitleveringswet.) 

(REUVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1146.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1995 ge
wezen door het Hofvan Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
14 september 1995 gewezen door het 
Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen op 21 maart 1995 uitvoer
baar heeft verklaard een met het oog 
op de uitlevering van eiser op 27 fe
bruari 1995 door de onderzoeksrech
ter te Grasse (Frankrijk) afgeleverd 
bevel tot aanhouding; dat dit bevel tot 
aanhouding op 23 maart 1995 aan ei
ser is betekend; 

Dat eiser op 24 maart 1995 tegen de 
vermelde beschikking van de raad
kamer hoger beroep heeft aangete
kend; dat hij op 6 september 1995 ter 
griffie van het Hof van Beroep te Ant
werpen een verzoekschrift tot invrij
heidstelling heeft neergelegd; 

Dat de kamer van inbeschuldiging
stelling bij arrest van 14 september 
1995 eisers verzoek tot invrijheidstel
ling niet ontvankelijk verklaart; 

Dat het hof van beroep de kamer 
van inbeschuldigingstelling bij ar
rest van 22 september 1995 eisers ha
ger beroep tegen de beschikking van 
de raadkamer ontvankelijk doch niet 
gegrond verklaart; 

Overwegende dat de zaken met 
nummers P.95.1146.N. en P.95.1147.N. 
samenhangend zijn en het Hof deze 
samenvoegt; 

I. Op de voorziening tegen de be
slissing van 22 september 1995 waar
bij de uitvoerbaarverklaring van het 
buitenlands bevel tot aanhouding 
wordt bevestigd : 
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Over het derde middel : 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling die uitspraak 
moet doen over het hoger beroep te
gen de uitvoerbaarverklaring door de 
raadkamer van een door de bevoegde 
vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding op grond waarvan de uit
levering wordt verzocht, dient te on
derzoeken of dit bevel op het ogen
blik van haar beslissing aan de door de 
wet gestelde vereisten voldoet en of de 
algemene en bijzondere uitleverings
voorwaarden zijn vervuld; dat de wet
tigheid of de rechtmatigheid van de 
uitvoerbaarverklaring door het tijds
verloop tussen het instellen van ho
ger beroep en de beslissing van de ka
mer van inbeschuldigingstelling, kan 
worden aangetast; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
hij voor de appelrechters conclusie 
heeft genomen ten betoge dat "de be
handeling van het (door eiser) tegen de 
exequaturbeschikking aangetekend ho
ger beroep een niet te rechtvaardi
gen vertraging van meer dan zes 
maanden had opgelopen, waaraan ei
ser geen enkele schuld had, zodat ten 
gevolge van deze vertraging de 
uitleveringsprocedure dan ook opge
houden had te beantwoorden aan de in 
artikel5.l.fvan het E.V.R.M. gestelde 
legaliteitsvereiste; in die omstandig
heden was eiser op grond van de ar
tikelen 5.l.f en 5.4 van het E.V.R.M. 
gerechtigd de appelrechters te verzoe
ken vast te stellen dat op het ogen
blik waarop het hoger beroep uitein
delijk voor het hof (van beroep) werd 
behandeld, zonder miskenning van 
voormelde verdragrechtelijke bepalin
gen, het Franse aanhoudingsmandaat 
niet langer uitvoerbaar kon worden 
verklaard" en dat de rechters "vol
strekt ten onrechte geweigerd heb
ben de actuele legaliteit te onderzoe
ken van de vordering tot exequatur"; 

Overwegende dat de rechters met de 
consideransen dat "de feiten zich si
tueren in de periode sinds 14 decem-

her 1994; dat de strafVordering niet 
ve:rjaard is" en "dat geen der ingeroe
pen bepalingen van het E.V.R.M .. dan 
ook geschonden werden" het verweer 
van eiser niet beantwoorden, mits
dien de beslissing waarbij zij de 
uitvoerbaarverklaring van het buiten
landse bevel tot aanhouding beves
tigen, niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening tegen de be
slissing van 14 september 1995 waar
bij het verzoek tot invrijheidstel
ling niet ontvankelijk wordt ver
klaard: 

Over de griefbetreffende de ontvan
kelijkheid van het verzoek tot invrij
heidstelling : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
de appelrechters door, op grond van de 
considerans "dat aileen de regering 
nog zou kunnen beslissen over een ver
zoek tot invrijheidstelling in het ka
der van de uitleveringsprocedure", zijn 
verzoek tot invrijheidstelling niet ont
vankelijk te verklaren, het artikel 5.4 
van het E.V.R.M. schenden; 

Overwegende dat Uit de context van 
de artikelen 3, tweede lid, en 5, tweede 
lid, van de Uitleveringswet van 15 
mmirt 187 4 volgt dat de Rechterlijke 
Macht niet meer bevoegd is om te oor
delen over het verzoek tot invrijheid
stelling van een vreemdeling, wan
neer deze op grond van een hem 
regelmatig betekend buitenlands be
vel tot aanhouding dat uitvoerbaar is 
verklaard met het oog op zijn uitleve
ring, definitief is gevangengehouden 
ter beschikking van de Uitvoerende 
Macht; 

Overwegende dat de gevangenhou
ding van een vreemdeling op grond 
van een hem regelmatig betekend bui
tenlands bevel tot aanhouding dat uit
voerbaar is verklaard met het oog op 
zijn uitlevering, zolang de uitvoerbaar
verklaring ongedaan kan worden ver
klaard, niet definitief is maar een voor-
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lopig karakter heeft; dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling mitsdien be
voegd is om over een verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling van de vreem
deling te oordelen, zolang zij over het 
hager beroep tegen de beslissing tot 
uitvoerbaarverklaring niet heeft be
slist; 

Dat de appelrechters de beslissing 
waarbij zij het verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van eiser niet ont
vankelijk verklaren, niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat de grief gegrond is; 

Om die redenen, voegt samen de za
ken met nummers P.95.1146.N en 
P.95.1147.N; ongeacht de overige door 
eiser aangevoerde middelen en grie
ven die niet tot cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt de 
bestreden arresten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde arres
ten; laat de kosten van de beide 
voorzieningen ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
Beroep te Antwerpen, kamer van in
beschuldigingstelling, anders samen
gesteld. 

5 december 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Andersluidende 
conclusie (1) van de h. Goeminne, advocaat-

(1) Het O.M. was de mening toegedaan dat de 
stelling van eiser een basisverwarring inhoudt 
met betrekking tot de bevoegdheid om, in de loop 
van een uitleveringsprocedure, een voorlopige in
vrijheidstelling te verlenen. 

Zolang het om een voorlopige aanhouding (met 
het oog op uitlevering) gaat, is de Rechterlijke 
Macht inderdaad bevoegd om over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling te oordelen (Cass., 29 
sept. 1982, A. C., 1982-83, nr. 77; R.D.P., 1983, 
210; R. DECLERCQ, "Beginselen van straf
rechtspleging", Kluwer rechtswetenschappen Bel
gil!, 1994, nr. 2404). 

Van zodra de aanhouding met het oog op uit
levering echter definitief is geworden, kan al
leen de regering (of desgevallend de buiten
landse overheid die het bevel tot aanhouding 
afleverde), nog stelling nemen nopens dergelijk 
verzoek. => 

generaal - Advocaat : mr. D. Grootjans, 
Antwerpen. 

Dit definitiefkarakter wordt verworven door de 
rechtsgeldige betekening aan de betrokkene van 
de hechtenistitel, zoals voorzien bij art. 5, tweede 
lid, Uitleveringswet (Cass., 13 nov. 1985, A. C., 
1985-86, nr. 168; Cass., 29 sept. 1982,A.C., 1982-
83, nr. 77). 

Of er al dan niet enige vertraging optreedt bij 
de exequaturprocedure van het bevel tot aan
houding was dan ook, naar de zienswijze van het 
O.M., op dit punt zonder belang. 

Het exequatur is immers alleen vereist om het 
buitenlands bevel tot aanhouding als basis voor 
de gevraagde uitlevering te kunnen aanwen
den (art. 3, tweede lid, Uitleveringswet), ter
wijl de vrijheidsberoving van de betrokkene in
gevolge bedoeld buitenlands bevel tot aanhouding 
verantwoord is van zodra het bevel tot aanhou
ding hem regelmatig betekend werd (R. DECLERCQ, 
"De cassatieprocedure in strafzaken", L. Wou
ters, 1988, nr. 237; "Onderzoeksgerechten", A.P.R., 
E. Story-Scientia, 1993, nr. 1037; "Beginselen van 
strafrechtspleging", o.c., nrs. 2403 en 2405; G. De
manet, "Du role de la chambre de conseil et de la 
chambre des mises en accusation en cas 
d'extradition demandee ala Belgique", openings
rede voor het Hof van Beroep te Mons, 1 sept. 
1987, R.D.P., 1988, blz. 276, 277, nr. 64; M. FRAN
CIITMONT, A. JACOBS etA. MAsSET, "Manuel de Pro
cedure penale", Ed. du Jeune barreau de Liege, 
1989, 492). 

Naar het oordeel van het O.M. was het bestre
den arrest, dat eiseres verzoek om voorlopige in
vrijheidstelling nadat hij rechtsgeldig beteke
ning ontving van het buitenlands bevel tot 
aanhouding, niet ontvankelijk verklaarde, der
halve wettig verantwoord. 

Wat het exequatur zelfbetreft, stelde het O.M. 
dat een eventuele vertraging in de uitleverings
procedure op zich geen rechtstreekse invloed kon 
hebben op de vrijheidsberoving van eiser, welke, 
ingevolge de betekening van het bevel tot aan
houding definitiefis geworden en waaraan al
leen door een beslissing van de regering een einde 
kan worden gemaakt. 

Het derde middel m.b.t. de beslissing die de 
uitvoerbaarverklaring van het buitenlands be
vel tot aanhouding bevestigde, dat blijkbaar van 
de tegenovergestelde stelling uitging, kon dus, 
naar de zienswijze van het O.M., niet worden 
aangenomen : in zoverre het een gebrek aan ant
woord op de conclusie aanvoerde, kan het even
min worden aangenomen daar, volgens vast
staande rechtspraak van het Hof(o.m. Cass., 29 
aug. 1995, A.R. nrs. P. 95.864.F-P.95.1062.F; 
Cass., 27 sept. 1994, A.R. nr. P.94.1079.N, A. C., 
1994, nr. 402, en Cass., 3 maart 1992,A.C., 1991-
92, nr. 349) een beslissing van een onderzoeks
gerecht in verband met het exequatur van een 
buitenlands bevel tot aanhouding geen vonnis is 
fln art. 149 Gw. dus niet kan schenden. 

Ph.G. 
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Nr. 527 

2e KAMER - 5 december 1995 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- · 

BELANG- STRAFVORDERlNG- VERSCHlL
LENDE MISDRLJVEN- EEN ENKEL STRAFBAAR 
FElT- OPSCHORTlNG VAN DE UITSPRAAK
MID DEL DAT OP EEN VAN DIE MISDRlJVEN BE
TREKKING HEEFT- ONTVANKELlJKHEID. 

Wanneer de rechter vaststelt dat alle bewe
zen verklaarde misdrijven de uiting van 
eenzelfde strafbare gedraging vormen en : 
hi} hiervoor opschorting van de uitspraak, 
van veroordeling gelast, is niet ontvan- · 
kelijk het cassatiemiddel dat enkel op
komt tegen het bewezen verklaren van een 
misdrijf, indien de opschorting van de 
uitspraak naar recht verantwoord is we
gens de overige bewezen verklaarde mis
drijven (1). (Artt. 411 en 414 Sv., 3 
Probatiewet.) 

(V ... ). 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1047.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1994 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste, het tweede, het 
derde, het vierde, het vijfde, het zesde 
en het twaalfde middel : 

Overwegende dat het arrest, met ge
deeltelijke hervorming van de beroe
pen beslissing, oordeelt dat de ten 
laste van eiseres bewezen verklaarde 
telastleggingen A. mededaderschap 
aan valsheid in geschrifte, B. mede
daderschap aan gebruik ervan, C. 
mededaderschap aan diefstal, en D.3 

(1) Zie Cass., 29 maart 1994, A.R. nr. 
P.93.0024.N (A. C., 1994, nr. 154); 28 maart 1995, 
A.R. nr. P.95.0198.N (ibid., 1995, nr. 173); 11 okt. 
1995, A.R. nr. P.95.0943.F (ibid., 1995, nr. 431). 

R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
Kluwer, 1994, nr. 2168; J. KiRKPATRICK en S. Nu
DELHOLE, "La theorie de la peine l¢galement jus
tifiee et la recevabilite des moyens de cassation 
en matiere repressive et disciplinaire", in Melan
ges offerts a Robert Legros, Editions de 
l'Universite de Bruxelles, 1985, (289), nr. 5. 

en D.4. diefstallen, de uiting van een
zelfde strafbare gedraging vormen en 
haar hiervoor opschorting van uit
spraak van veroordeling gelast; 

Overwegende dat deze ene maatre
gel naar recht is verantwoord door de 
tegen eiseres bewezen verklaarde mis
drijven omschreven in de telastleg
gingen A en B, zodat de middelen nu 
ze enkel betrekking hebben op de mis
drijven omschreven in de telastleg
gingen C, D.3 of D.4, niet tot cassa
tie kunnen leiden, mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

5 december 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler; J. Thiebaut, Brussel. 

Nr. 528 

2e KAMER - 5 december 1995 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT -

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER- GRENZEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, 
BEOORDELlNG DOOR DE RECHTER -
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - GRENZEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN · 
OVEREENKOMST SCHADE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, FElL
DATUM - BESTAAN VAN DE SCHADE -
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - GRENZEN. 

4 ° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- BEVOEGD
HEDEN VAN DE RECHTER- AAN ZlJN BEOOR
DELlNG OVERGELEGDE FElTEN. 

5o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- BURGERLlJKE RECHTSVORDERING 
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- REGELMATIG OVERGELEGDE FElTEN- BE
OORDELING DOOR DE RECHTER 

1 o 2° 3° en 4 o De rechter die moet beslis
~en'over een op een onrechtmatig~ daad 
gegronde civielrechtelij_~e vor<f.e~mg tot 
schadevergoeding mag zun beshssmg over 
de fout, de schade en het oorzakelijk ver
band tussen beide laten steunen op alle 
aan zijn beoordeling overgelegde feiten, 
voor zover hij geen niet aan de openbare 
orde rakende betwisting opwerpt waar
van de conclusies van de partijen het be
staan uitsluiten (1). (Art. 1138,2°, Ger.W.) 

5o De rechter die zijn beslissing laat st~u
nen op regelmatig aan zijn beoordelmg 
overgelegde feiten, miskent het recht van 
verdediging niet (2). 

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

ARREST 

(A.R. nr. P.94 .1107.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1994 door het 
Hofvan Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 1138, 2•, van het Ge
rechtelijk Wetboek, van het algemeen be
ginsel van de autonomie_ va~ de pr?ces
partijen, algemeen beschikkmgs~egmsel 
genoemd, en van het algemeen begmsel van 
de eerbied voor de rechten van de verde
diging, 

doordat het bestreden arrest eiseres ver
oordeelt tot het vergoeden van alle schade 
van verweerder Geens op grond dat laatst
genoemde niet medeaansprakelijk was en 
op grond van volgende overwegingen (p. 5, 
onderaan en 6 bovenaan) "dat hoger
vermelde partijen, ter staving van hun stel
ling zich steunen op een verslag van Dr. De 
Grave dd. 15 augustus 1991 dat nooit ter 
griffie werd neergelegd; dat partijen wel een 
afschrift van dit verslag bijbrengen; over
wegende dat het hof (van beroep) en dit on
geacht de vraag of de g~rechtsd~sku~dige 
zijn opdracht al dan met te bmten IS ge-

(1) Zie Cass., 9 feb. 1995, A.R. nr. C.93.0468.N 
en 30 mei 1995, A.R. nr. P.94.0473.N (A. C., 1995, 
nrs. 81 en 263). 

(2) Zie Cass., 29 okt. 1992, A.R. nr. 9449 (A. C., 
1991-92, nr. 706). 

gaan en welk gevolg hieraan eyentueel zou 
verbonden zijn, van oordeelis na onder
zoek van de aard en de omvang van de be
schadigingen aan het voertuig van de bur
gerlijke partij zoals deze blijken uit het P.V. 
van de verbalisanten en na inzage van de 
foto's van voormeld voertuig, waardoor 
vaststaat dat door het zware impact van de 
frontale botsing de stuurkolom van het 
voertuig verder in de stuurhut van het 
voertuig werd gedreven (zie stukken bur
gerlijke partij neergelegd ter zitting van h~t 
hof (van beroep) dd. 17 maart 1994); dat m 
ieder geval een behoor~ijk omgo_~de_ veilig
heidsgordel de burgerhJke partiJ n~~t had 
kunnen beveiligen tegen de schadehJke ge
volgen van het ongeval zoals zij te dezen 
ondergaan werden; dat derhalve verdere 
onderzoeksmaatregelen niet terzake die
nend zijn; dat derhalve de ~mrgerlijke par
tij gerechtigd is op volledige_ sc~ade~oo:"
stelling, geen fout of onvoorzichtighmd m 
oorzakelijk verband met het ong~val en/of 
de schadelijke gevolgen ervan m haren 
hoofde bewezen zijnde", 

en doordat het arrest aldus beslist dat 
verweerder Geens niet medeaansprakelijk 
is bij gebrek aan causaal verband tussen de 
schade en de gebeurlijke fout van verweer
der Geens, 

terwijl, overeenkomstig artikel1138, 2·, 
van het Gerechtelijk Wetboek de rechter 
geen uitspraak mag doen over niet gevor
derde zaken· overeenkomstig het alge
meen begins~l van de autonomi~ v~n de 
procespartijen, algemeen beschikk~ngs
beginsel genoemd, de strafrechter die op 
burgerlijk gebied uitspraak doet, een vor
dering niet mag afwijzen op een ambts
halve aangevoerde grond die niet ~an open
bare orde is en waarover partlJen geen 
betwisting hadden; hij - overeenkomstig 
het algemeen beginsel van de eerbied voor 
de rechten van de verdediging - de par
tijen minstens in de ~elegenheid moet ~~el
len zich te verdedigen over dergehJke 
ambtshalve aangevoerde grond waarop hij 
de vordering afwijst, 

en terwijl voor het hof van beroep par
tijen hun verdediging toegespitst hadden op 
de vraag of verweerder Geens al of niet _ _:zijn 
veiligheidsgordel gedragen had en biJge
volg al of niet een fout begaan had en 
medeaansprakelijk was; geen enkele par
tij echter betwist had dat indien verweer
der Geens zijn veiligheidsgordel niet ge
dragen had, deze fout in causaal verband 
met zijn schade stond; inderdaad, noch ver
weerder Geens in zijn "beroepsbesluiten" en 
"eerste aanvullende beroepsbesluiten" 
(stukken 12 en 13 van het dossier van het 
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geding in hoger beroep; neergelegd op 
17.03.1994), noch beklaagde Thyssens in 
zijn "conclusies" (eveneens neergelegd op 
17.03.1994; stuk 15) noch eiseres in haar 
"beroepsconclusies" en "aanvullende 
beroepsconclusie" (eveneens neergelegd op 
17 .03.1994; stukken 9 en 10) een gebeurlijk 
gebrek aan causaal verband tussen de 
schade en de fout van verweerder Geens, 
het niet-dragen van de veiligheidsgordel, ter 
sprake gebracht hadden; het arrest dat zijn 
beslissing dat verweerder Geens niet mede
aansprakelijk was, steunt op het gebrek 
aan causaal verband tussen de schade en 
zijn gebeurlijke fout, de mede
aansprakelijkheid derhalve afwijst op een 
ambtshalve aangevoerde, niet-ingeroepen 
grond die niet van openbare orde is en 
waarover partijen geen betwisting voer
den; eiseres bovendien niet de gelegen
heid kreeg zich te verdedigen over deze 
ambtshalve aangevoerde grond, zodat het 
arrest door uitspraak te doen over het ge
brek aan causaal verband zonder dat dit 
gevorderd was, artikell138, 2", van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt, door de mede
aansprakelijkheid af te wijzen op de aan
geduide ambtshalve aangevoerde grond die 
niet van openbare orde is en waarover par
tijen geen betwisting hadden, het alge
meen beginsel van de autonomie van de 
procespartijen, algemeen beschikkings
beginsel genoemd, schendt, en door eise
res niet de gelegenheid geboden te heb
ben zich te verdedigen over deze 
ambtshalve aangevoerde grond, het alge
meen beginsel van de eerbied voor de rech
ten van de verdediging schendt : 

Overwegende dat de rechter, wan
neer hij moet beslissen over een op een 
onrechtmatige daad gegronde civiel
rechtelijke vordering tot schadever
goeding of over een op de mede
aansprakelijkheid van het slachtoffer 
gegrond verweer hiertegen, ertoe ge
houden is te oordelen over het bestaan 
van de schade, de fout of de mede
fout en het causaal verband tussen 
beide, en zijn beslissing hierover mag 
laten steunen op alle aan zijn beoor
deling overgelegde feiten, voor zover 
hij geen niet aan de openbare orde ra
kende betwisting opwerpt waarvan de 
conclusies van de partijen het bestaan 
uitsluiten; 

Overwegende dat eiseres zelf bij de 
appelrechters heeft aangevoerd: ''Dat 
daarentegen uit de gegevens van het 

dossier duidelijk is gebleken dat (ver
weerder) ten tijde van het kwestieuze 
ongeval zijn gordel niet droeg en dat 
zulks een ernstige weerslag heeft ge
had op de door (verweerder) opgelo
pen verwondingen"; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
verweerder de betwisting omtrent zijn 
al of niet medeaansprakelijkheid he eft 
uitgesloten; 

Overwegende voor het overige dat 
de rechter, die zijn beslissing laat steu
nen op regelmatig aan zijn beoorde
ling overgelegde feiten, het recht van 
verdediging niet miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

5 december 1995 - 2e kamer- Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 529 

2e KAMER - 5 december 1995 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING - STRAFVORDERING - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)
illTSPRAAK OVER EEN VERZOEK TOT WRAKING. 

Niet ontvankelijk in strafzaken is het 
cassatieberoep voor de eindbeslissing in
gesteld tegen een arrest dat enkel een ver
zoek tot wraking verwerpt (1). (Art. 416 
Sv.) 

(1) Cass., 19 mei 1987, A.R. nr. 1399 (A. C., 
1986-87, nr. 560); 6 feb. 1990 ,A.R. nr. 4141 (ibid., 
1989-90, nr, 347). 



Nr. 530 HOF VAN CASSATIE 1085 

(LAUWAERT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1213.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1995 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest zich er
toe beperkt de door de eisers voorge
dragen wraking van de kamervoorzit
ter en de raadsheren die de kamer van 
inbeschuldigingstelling samenstel
len, meer bepaald de heren C. Hoo 
rens, J. Logghe en R. Pieters, te ver
werpen; 

Overwegende dat deze beslissing 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid, geen einde maakt 
aan de vervolgingen en derhalve geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de voorziening v66r de eindbe
slissing ingesteld, mitsdien niet ont
vankelij~ is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door de eisers neerge
legde verzoekschrift, dat geen betrek
king heeft op de ontvankelijkheid van 
de voorziening, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

5 december 1995 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal. 

Nr. 530 

2" KAMER - 6 december 1995 

1 o STRAF- ALLERLEI- VEROORDELING
WEIGERING VAN DE OPSCHORTING VAN DE 
UITSPRAAK- MOTIVERING. 

2° STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID- GEEN MOTIVERING- ON
WETTIGHEID- VERNIETIGING- OMVANG. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - NIET BEPERKT 
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- UIT
BREIDING VAN DE VERNIETIGING TOT DE BE
SLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. 

1 o De beslissing, waarbij het verzoek van de 
beklaagde tot opschorting van de veroor
deling wordt afgewezen, moet met rede
nen omkleed zijn (1). (Art. 3, vierde lid, 
Probatiewet, gewijzigd bij wet 10 feb. 
1994.) 

2° Nu de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling de veroordeling zelf raakt, 
heeft de onwettigheid van de beslissing 
i.v.m. de opschorting de vernietiging van 
de veroordeling zelf tot gevolg (2). (Art. 3 
Probatiewet.) 

3° Wanneer een arrest, op het niet beperkte 
cassatieberoep van de beklaagde, wordt 
vernietigd wegens de onwettigheid van de 
beslissing waarbij de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling wordt ge
weigerd, heeft die vernietiging de vernie
tiging tot gevolg van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die strekt tot 
vergoeding van de door de ten laste ge
legde misdrijven veroorzaakte schade (3). 

(BAUWIN T. HAMBURSIN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0691.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 april1995 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

(1) Zie Cass., 3jan. 1995,A.R. nr. P.93.151l.N 
(A.C., 1995, supra nr. 2) en de noot. 

(2) Zie Cass., 20juni 1995,A.R. nr. P.95.0149.N 
(A.C., 1995, supra, nr. 317). 

(3) Zie Cass., 31 mei 1995, A.R. nr. P.94.0868.F 
(supra, nr. 269). 
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Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 3 van de wet van 29 juni 1964 be
tre:ffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie, de beslissing waarbij de 
opschorting gelast of geweigerd wordt, 
met redenen moet omkleed zijn over
eenkomstig artikel 195 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 16 
februari 1995 blijkt dat eiser subsidi
air om de gewone opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling heeft 
verzocht; 

Overwegende dat het hof van be
roep nergens in de redengeving aan
geeft op welke gronden het die maat
regel weigert; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat die onwettigheid 

de vernietiging van de veroordeling tot 
gevolg heeft; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de ver
weerders: 

Overwegende dat de vernietiging, op 
het niet beperkte cassatieberoep van 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering de vernietiging tot ge
volg heeft van de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering, die uit eerst
genoemde beslissing voortvloeit; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige onderdelen van het middel die 
niet kunnen leiden tot ruimere cassa
tie of tot cassatie zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden arrest, in zo
verre het eiser veroordeelt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt ie
dere verweerder in een vierde van de 
kosten; laat het overige gedeelte er
van ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hofvan 
Beroep te Luik. 

6 december 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor-

zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. D. Cas
not, Nijvel. 

Nr. 531 

2e KAMER- 6 december 1995 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- UITGIFTE VAN ONGEDEKTE CHEQUE
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING 
ONTV ANKELIJKHEIDSVEREISTE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST -SCHADE -MATE
RIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE
UITGIFTE VAN ONGEDEKTE CHEQUE- OP
LICHTING. 

1 o In geval van vervolging wegens uit
gifte van een ongedekte cheque is de vor
dering van de burgerlijke partij ontvan
kelijk als, zonder de uitgifte van de 
cheque, de verbintenis tussen partijen 
waarop deze betrekking heeft, niet was 
ontstaan (1). (Art. 3 V.T.Sv.) 

2° Wanneer een cheque zonder dekking is 
uitgegeven tot betaling van goederen die 
zonder die betaling niet zouden zijn ge
leverd, kan de begunstigde van de che
que vergoeding vorderen voor de der
ving van de waarde van de goederen die 
met het bedrag van de cheque overeen
komt (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. SALVATORE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0695.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 april 1995 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 8 okt. 1985,A.R. nr. 8817 (AC., 1985-
86, nr. 70) en de noot; 26 maart 1991, A.R. nr. 
3050 (ibid., 1990-91, nr. 397). 

(2) Zie noot 1. 
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I. Op de voorziening van de Natio
nale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 496 van het Strafwetboek, 63 van 
het Wetboek van Strafvordering, 61 van de 
wet van 1 maart 1961 op de cheque, 1382 
van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het burgerlijk ge
deelte van het beroepen vonnis teniet doet, 
de door eiseres op de telastleggingen van 
oplichting en uitgifte van ongedekte che
que, gegronde vordering ten bedrage van 
16.047 frank, vermeerderd met de inte
rest, afwijst, op grond dat "wat de onge
dekte cheques betreft, (. .. ) de burgerlijke 
partijen enkel vergoeding kunnen vorde
ren van de schade die het gevolg is van de 
uitgifte van de cheques (Constant, He deel, 
II, blz. 486, 5e uitg.); dat het hen even
wei verboden voor de strafrechter de be
taling te vorderen van de hoofdschuld naar 
aanleiding waarvan de cheque is uitgege
ven; (. .. ) dat het bewijs van een specifieke 
materiele schade, andere dan morele 
schade, in oorzakelijk verband met de li
tigieuze cheques, niet is geleverd; dat, wat 
de oplichting betreft (. .. ), de schade waar
voor de burgerlijke partijen vergoeding vor
deren met name de vermogensderving om
vat die het gevolg is van de levering van 
goederen en diensten zonder tegenpresta
tie vanwege de beklaagden; (. .. ) dat de bur
gerlijke partijen reeds in het be.zit zij van 
een titel waarmee ze de aldus geleden 
schade kunnen verhalen; (. .. ) dat de vor
dering derhalve enkel gegrond is tot be
loop van de specifieke schade die ieder van 
de burgerlijke partijen geleden heeft en die 
voortvloeit uit de door middel van onge
dekte cheques gepleegde oplichting, en de 
uitgifte van die cheques; dat het bestaan 
van zodanige materiele schade, andere dan 
morele schade, niet is bewezen", 

terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke 
partij weliswaar in geval van vervolging 
wegens uitgifte van ongedekte cheques geen 
schadevergoeding kan vorderen ten be
lope van het bedrag van een ongedekte che
que, als de uitgifte van de cheque aan de 
zijde van de begunstigde geen verplich
ting doet ontstaan tot uitvoering van zijn 
verbintenis; zij daarentegen wel vergoe
ding kan eisen voor de derving van de 
waarde van de goederen die met het be
drag van de cheque overeenkomt, als de on
gedekte cheque is uitgegeven tot betaling 
van een daarmee samengaande presta
tie, meer bepaald tot betaling val]. goede-

ren die zonder betaling door middel van de 
cheque niet zouden geleverd zijn; het ar
rest dus niet zonder de artikelen 61 van de 
wet van 1 maart 1961 op de cheque en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek te scherr
den, zonder meer kon beslissen dat het de 
burgerlijke partijen verboden is voor de 
strafrechter de betaling te vorderen van de 
hoofdschuld naar aanleiding waarvan de ti
tel is uitgegeven (schending van de arti
kelen 61 van de wet van 1 maart 1961 op 
de cheque en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, wanneer de ongedekte 
cheque is uitgegeven tot betaling van een 
daarmee samengaande prestatie, meer be
paald tot betaling van goederen die zon
der de betaling met de cheque niet zou
den geleverd zijn, de burgerlijke partij 
vergoeding kan vorderen voor de derving 
van de waarde van de goederen die met het 
bedrag van de cheque overeenkomt; de bur
gerlijke partij in dat geval haar rechtsvor
dering eveneens kan gronden op de telast
legging van oplichting; de afgifte van een 
ongedekte cheque dan neerkomt op een lis
tige kunstgreep in de zin van artikel 496 
van het Strafwetboek, bedoeld om de be
gunstigde van de cheque te doen geloven in 
het bestaan van een denkbeeldig krediet; 
uit het arrest, meer bepaald uit de om
schrijving van de sub A II 3 en C II b ten 
laste gelegde en bewezen verklaarde fei
ten volgt dat de afgifte van de cheque aan 
de zijde van eiseres de verbintenis deed 
ontstaan om de goederen met een totale 
waarde van ten minste 16.047 frank te le
veren; het arrest uitdrukkelijk vaststelt dat 
de oplichting is gepleegd door middel van 
ongedekte cheques; het arrest derhalve niet 
zonder de artikelen 496 van het Strafwet
boek, 61 van de wet van 1 maart 1961 op 
de cheq].le en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek te schenden kon beslissen dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen de door 
eiseres gevorderde materiele schade en de 
tegen verweerder bewezen verklaarde mis
drijven 'oplichting' en 'uitgifte van cheques 
zonder dekking' (schending van de artike
len 496 van het Strafwetboek, 61 van de 
wet van 1 maart 1961 op de cheque en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek); 

Wat de eerste twee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat, in geval van ver
volging wegens uitgifte van een onge
dekte cheque, de vordering van de bur
gerlijke partij ontvankelijk is als, 
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zonder de uitgifte van de cheque, de 
verbintenis tussen partijen waarop 
deze betrekking heeft, niet was ont
staan; 

Overwegende dat, enerzijds, het ar
rest vaststelt dat de schade van eise
res bestaat in de vermogensderving die 
ze heeft geleden ten gevolge van het 
feit dat zij goederen en diensten heeft 
geleverd zonder daarvoor een tegen
prestatie te ontvangen van verweer
der; 

Dat, anderzijds, uit het arrest, meer 
bepaald uit de omschrijving van de ten 
laste gelegde feiten A, II, 3 (oplich
ting ten nadele van eiseres, betref
fende goederen met een waarde van 
ten minste 16.047 frank) en C, II, b 
( uitgifte van een ongedekte cheque ten 
bedrage van 16.047 frank aan order 
van de N.M.B.S.), welke feiten bewe
zen verklaard zijn, blijkt dat de goe
deren zonder afgifte van de cheque 
niet zouden geleverd zijn; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve niet zonder artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek te scherr
den kon beslissen dat de vordering tot 
vergoeding van de materiele schade, 
die het gevolg was van de door mid
del van de ongedekte cheque gepleegde 
oplichting niet gegrond was; 

Dat beide onderdelen gegrond zijn; 

II. Op de voorziening van ,de naam
loze vennootschap Etablissements An
toine : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres als burgerlijke 
partij haar voorziening heeft doen be
tekenen aan verweerder; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige onderdelen van het middel, ver
nietigt het bestreden arrest, in zo
verre het uitspraak doet over de 
burgerlijke rechtsvordering van deNa
tionale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen tegen verweerder; be
veelt dat van dit 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 Luik; veroordeelt 
verweerder in de kosten van die voor
ziening; verwerpt de voorziening van 
de naamloze vennootschap Etablisse
ments Antoine; veroordeelt eiseres in 
de kosten van haar voorziening. 

6 december 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van de Piret, advo
caat-generaal- Advocaten : mr. De Gryse. 

Nr. 532 

1 e KAMER - 7 december 1995 

1 o HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, TERUGKEER, 
ENZ.) - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE-AFGAANDE PACHTER- VERGOEDING 
-ARTIKEL 11 (OUD) GW. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - PACHT- AFGAANDE PACHTER
VERGOEDING- ARTIKEL 11 (OUD) GW. 

3° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ART. 1 
TOT 99)- ART. 11- ONTEIGENING TEN ALGE
MENEN NUTTE- PACHT- AFGAANDE PACH
TER- VERGOEDING. 

4o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SCHADEVERGOEDING- BESTEM
MING VAN DE ONTEIGENDE PERCELEN- NIET
ONTEIGENDE PERCELEN - MINDERE OP
BRENGST- GRONDSLAG DER VERGOEDING. 

1 o, 2o en 3° Wanneer de pacht beeindigd 
wordt door een onteigening ten algemenen 
nutte komt aan de pachter de vergoe
ding toe, bepaald in art. 11 (oud) Gw. en 
niet die bepaald in art. 46 Pachtwet (1). 

4 o Onverminderd het recht van de ontei
gende op vergoeding van het gemene 

(1) Cass., 27 jan. 1989, A.R. nr. 6203 (A. C., 
1988-89, nr. 315). 
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recht, geeft de schade aan de niet ontei
gende percelen die voortvloeit uit het ge
bruik waartoe de onteigenaar de ontei
gende grand bestemt, geen aanleiding tot 
vergoeding wegens onteigening ten alge
menen nutte (2). [Art. 11 (oud) Gw., thans 
16.] 

(BUYSSE E.A. T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0148.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 11 van de 
Grondwet, 6, 4", (v66r de wijziging door de 
wet van 7 november 1988, thans ingevolge 
de wijziging door vorenbedoelde wet her
nomen in artikel 6, § 1, 6"), 45, 46 van de 
wet van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving be
treffende het recht van voorkoop ten gun
ste van huurders van landeigendommen, 
die hoek III, titel VIII, hoofdstuk II, afde
ling III van het Burgerlijk Wetboek uit
maakt, 1138, 2" van het Gerechtelijk Wet
hoek, het algemeen rechtsbeginsel inzake 
de autonomie van de procespartijen in bur
gerlijke zaken luidens hetwelke die par
tijen de grenzen van het burgerlijk ge
schil bepalen en de rechter geen geschil 
vermag op te werpen waarvan in de con
clusie van de partijen geen sprake was, en 
het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging, 

doordat het bestreden arrest voor recht 
zegt dat de vergoeding voor genotsverlies 
toekomend aan eisers wordt bepaald op 
114.395 frank en het deze beslissing op de 
volgende overwegingen doet berusten: '1m
mers het bepalen van de vergoeding die aan 
de pachters toekomt is wettelijk geregeld. 
(Eisers) hebben ten overstaan van (ver
weerder) geen andere ofhogere aanspra
ken. De pachtwet (oud art. 6, 4", nieuw art. 
6, § 1, 6") laat toe op ieder ogenblik van de 
pacht een einde te stellen aan de lopende 
pacht mits een opzegging van ten minste 

(2} Cass., 31 jan. 1991, A.R. nr. 8846 (A. C., 
1990-91, nr. 290), en 21 april 1995, A .R. nr. 
C.92.8408.N (ibid., 1995, nr. 204). 

drie maanden, eventueel te verlengen met 
de tijd nodig voor de pachter om de was
sends vruchten te oogsten, wanneer de per
celen worden aangewend voor doeleinden 
van algemeen nut door een openbaar be
stuur of een publiekrechtelijke rechtsper
soon. Dit is hier het geval. De pachtwet 
(art. 46) regelt de aan de pachter toeko
mende vergoeding naast de vergoeding be
paald in artikel 45. Of nu de beeindiging 
van de pacht op 7 januari 1974 minnelijk 
gebeurde en de onderhavige gerechtelijk, 
wijzigt dit in niets de basis van de vergoe
ding voor de beeindiging van de pachto
vereenkomst betreffende gronden die na het 
sluiten van de pacht verkregen zijn door 
een openbaar bestuur of publiekrechte
lijke rechtspersoon, die de verpachte per
celen verwerft op grond van een konink
lijk besluit dat de onteigening te algemene 
nutte beveelt of toestaat. Zowel in decem
ber 1973 als in december 1976 is dit het ge
val. In beide gevallen geschiedt het begro
ten van de aan de pachter toekomende 
vergoeding op grond van art. 45 en 46 van 
de pachtwet. Het genotsverlies is forfaitair, 
d.w.z. gedurende de jaren voor het verstrij
ken van de lopende pachtperiode, zonder 
dat die periode korter mag zijn dan twee 
jaar en langer dan vier jaar. Die vergoe
ding staat dus los van de mogelijkheid om 
in de omgeving van het bedrijf andere land
bouwgronden in pacht te kunnen nemen. 
De deskundige noch de eerste rechter of de 
vrederechter kunnen gevolgd worden in 
hun wijze van benadering van de duur der 
genotsderving. Het feit dat (eisers) in 1976 
een hoeve te Beselare hebben aangekocht 
is evenmin dienend. Zo (eisers) pachters 
werden sinds april 1969 verstreek de lo
pende pachtperiode in 1978. Bijgevolg moet 
de periods voor genotsderving beperkt blij
ven tot twee jaar zoals voorgehouden door 
(verweerder). (Eisers) bewijzen hoe dan ook 
niet dat de lopende pachtperiode later dan 
twee jaar verstreek .... (Verweerder) aan
vaardt 14.563 frlha. Die vergoeding be
draagt dus 14.563 fr x 3,9276 = 114.395 
frank", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 46 van de 
pachtwet in een bijkomende vergoeding 
voorziet waarop de pachter wiens pacht een 
einde heeft genomen ten gevolge van op
zegging in toepassing van de in dat arti
kel vermelde wetsbepalingen, recht heeft 
ten aanzien van de verpachter; wanneer 
echter, zoals te dezen, de pacht werd beein
digd ingevolge een onteigening ten alge
mene nutte, aan de pachter de vergoe
ding toekomt, bepaald in artikel 11 van de 
Grondwet; eisers aldus, als onteigende 
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pachters, tegenover het onteigenend be
stuur gerechtigd zijn op een billijke ver
goeding die hun schade, veroorzaakt door 
de ontei,gening, v_olledig moet vergoeden; de 
vergoeding van e1sers voor de genotsderving 
ingevolge de onteigening niet noodzake
lijk beperkt is tot de bijkomende vergoe-

"ding waarop de pachter krachtens artikel 
46 van de pachtwet recht heeft tegenover 
de verpachter wanneer deze laatste de 
pachtovereenkomst beeindigt ingevolge ont
eigening; deze bijkomende vergoeding over
eenkomstig artikel 46 immers forfaitair be
perkt is tot de genotsderving gedurende de 
jarel! va~ de nog lopende pachtperiode; de 
onte1gemngsvergoeding daarentegen de vol
ledige schade geleden ten gevolge van de 
onteigening moet vergoedeli, ook al be
draagt deze meer dan de genotsderving ge
durende de nog lopende pachtperiode· het 
arrest, door de aan eisers toekomende'ver
goeding uitsluitend te begroten op grond 
van de artikelen 45 en 46 van de pacht
wet en door het forfaitair maximum van de 
berekening van de bijkomende vergoe
ding bepaald in artikel 46 automatisch toe 
te passen op de onteigeningsvergoeding 
voor genotsderving, zonder te onderzoe
ken of eisers daardoor volledig werden ver
goed, derhalve geen billijke schadevergoe
ding toekent (schending van artikel 11 van 
de Grondwet) en zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van de ar
tikelen 6, 4' (ingevolge de wet van 7 no
vember 1988 hemomen in artikel 6, § 1, 6') 
en 46 van de pachtwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 46 van de 
Pachtwet een bijkomende vergoeding 
toekent aan de pachter van land
eigendommen wiens pacht een einde 
heeft genomen ten gevolge van opzeg
ging met toepassing van in dat arti
kel vermelde wetsbepalingen; 

Dat uit het arrest blijkt dat te de
zen de pacht beeindigd werd door een 
onteigening ten algemenen nutte; 

Dat in zulk geval aan de pachter de 
vergoeding toekomt die bepaald is in 
artikelll (oud) van de Grondwet; 

Overwegende dat het arrest arti
kelll (oud) van de Grondwet schendt 
door te oordelen dat de pachters ten 
aanzien van de onteigenaar geen an-

dere of hogere aanspraken hebben dan 
de vergoeding bepaald in de pacht
wetgeving; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 11 en 97 van de 
Grondwet, 6, 4' (v66r de wijziging door de 
wet van 7 november 1988, thans ingevolge 
de wijziging door vorenbedoelde wet her
nomen in artikel6, § 1, 6'), 45 en 46 van de 
wet van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving be
treffende het recht van voorkoop ten gun
ste van huurders van landeigendommen 
die hoek III, titel VIII, hoofdstuk II, afde~ 
ling III van het Burgerlijk Wetboek uit
maakt, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
geen vergoeding kan worden toegekend 
voor teeltverlies en opbrengstverlies en het 
deze beslissing op de volgende overwegin
gen doet berusten : "Die schade kan niet in 
aanmerking komen voor de 1 ha 8 a 43 ca 
die na de overeenkomst van 7.1.1974 werd 
teruggegeven. (Eisers) werden vergoed voor 
die oppervlakte. Het bedrag van 680.000 
frank sluit het genotsverlies en eventueel 
verlies van oogstopbrengst voor die opper
vlakte in. Mindere opbrengst van enkele 
stroken door het feit van uitgevoerde wer
ken is geen schade tengevolge van het 
beeindigen van de pacht voor aanwen
ding ten algemene nutte. Wateroverlast is 
ook voor het Hof niet bewezen", 

terwijl, eerste onderdeel, met de in het 
middel weergegeven redenen, inzonder
heid de overweging dat "mindere opbrengst 
van enkele stroken door het feit van uit
gevoerde werken geen schade is tenge
volge van het beeindigen van de pacht voor 
aanwending ten algemene nutte", het hof 
van beroep niet duidelijk aangeeft of het 
van oordeel is dat deze schade niet dient te 
worden vergoed overeenkomstig de artike
len 45 en 46 van de pachtwet nu zij niet 
werd veroorzaakt door het beeindigen van 
de pacht, dan wel ofhet oordeelt dat schade 
v~roorzaakt aan overblijvende gronden door 
mtgevoerde werken niet voortvloeit uit de 
onteigening en derhalve niet voor vergoe
ding op grond van artikel11 van de Grand
wet in aanmerking komt; de motivering 
van ~e b~~treden besli~?sing derhalve vaag, 
ondmdehJk en onnauwkeurig is nu hij Uw 
Hof_niet i;n staat stelt zijn wettigheids
toezicht mt te oefenen (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); 
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tweede onderdeel, te dezen de pacht werd 
beeindigd door een onteigening ten alge
mene nutte en eisers, derhalve, als ontei
gende pachters gerechtigd zijn op de in ar
tikel 11 van de Grondwet bedoelde 
vergoeding die de door de onteigening 
rechtstreeks veroorzaakte schade valle
dig dient te vergoeden; het bestreden ar
rest, in zoverre het aldus dient te worden 
gelezen dat het hofvan beroep heeft geoor
deeld dat de schade niet wordt vergoed 
overeenkomstig artikelen 45 en 46 van de 
pachtwet omdat zij niet werd veroorzaakt 
door het beeindigen van de pacht, niet in 
concreto heeft geoordeeld of de schade werd 
veroorzaakt door de onteigening en niet 
heeft nagegaan of de toegekende vergoe
ding de door eisers geleden schade valle
dig vergoedt; het bestreden arrest der
halve zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt (schending van de artike
len 6, 4" (ingevolge de wet van 7 novem
ber 1988 hernomen in artikel6, § 1, 6") en 
46 van de pachtwet) en geen billijke scha
devergoeding toekent (schending van ar
tikel 11 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de onteigeningsver
goeding bepaald in artikelll van de Grand
wet de gehele schade dient te vergoeden; in
geval van een gedeeltelijke onteigening de 
schade veroorzaakt aan de overblijvende 
delen van de grond ten gevolge van het uit
voeren van werken, voor vergoeding in aan
merking komt indien de schade het recht
streeks gevolg is van de onteigening; de 
appelrechter, in zoverre het bestreden ar
rest aldus dient te worden gelezen dat het 
hof van beroep heeft geoordeeld dat schade 
veroorzaakt aan overblijvende gronden door 
uitgevoerde werken niet voor vergoeding in 
aanmerking komt op grond van artikel 11 
van de Grondwet, niet in concreto heeft 
geoordeeld of de schade veroorzaakt door de 
uitgevoerde werken het rechtstreeks ge
volg is van de onteigening; het hofvan be
roep, aldus geen billijke en volledige ver
goeding toekent en zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van arti
kel 11 van de Grondwet) : 

Wat de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat, onverminderd het 
recht van de onteigende op vergoe
ding van het gemene recht, de schade 
die voor de onteigende voortvloeit uit 
het gebruik waartoe de onteigenaar de 
onteigende grond bestemt geen aan
leiding geeft tot een vergoeding we
gens onteigening ten algemeilen nutte; 

Overwegende dat het arrest, met de 
in het middel weergegeven redenen, 
zonder de aangevoerde onduidelijk
heid oordeelt, betreffende de gran
den die niet werden onteigend, dat de 
mindere opbrengst die het gevolg was 
van door de onteigenaar uitgevoerde 
werken, geen schade is ten gevolge 
van de onteigening die het einde van 
de pacht meebracht van de onteigende 
gronden, en dat voor het overige wa
teroverlast niet bewezen was; 

Dat het aldus de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de vordering voor genots
verlies 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 vernietigde arrest; veroor
deelt de eisers in drie vierde van de 
kosten; houdt de overige kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

7 december 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal ~ Advocaten : mrs. Nelissen 
Grade en Claeys Bouuaert. 

Nr. 533 

1e KAMER -7 december 1995 

1 o HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, TERUGKEER, 
ENZ.)- OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER
EERSTE GEBRUIKSPERIODE- BEGRIP. 
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2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT
EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, TERUGKEER, 
ENZ.)- BEDONGEN GEBRUIKSPERIODE VAN 
ACHTTIEN JAAR - EERSTE EN TWEEDE 
GEBRUIKSPERIODE- OPZEGGING- GELDIG
HEID. 

1 o De opeenvolgende pachtperiodes, als be
doeld in art. 8 Pachtwet, in de loop waar
van de verpachter een einde kan maken 
aan de pacht, omvatten de eerste 
gebruiksperiode, in de zin van art. 4 van 
die wet, zijnde de eerste periode waarin 
het verpachte goed in gebruik wordt ge
geven aan de pachter (1). 

2° Het is in strijd met de dwingende bepa
lingen van art. 4 Pachtwet in de pacht
overeenkomst te bedingen dat, bij ont
stentenis van een geldige opzegging tegen 
het einde van de bedongen gebruiks
periode van achttien jaar, een derde 
pachtperiode ingaat of dat de eerste 
gebruiksperiode van achttien jaar de eer
ste en tweede gebruiksperioden omvat (2). 

(SIERENS E.A. T. BAERT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0175.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 december 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
dingvan artikel1134, 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van de 
artikelen 4 en 8, § 1, van de Pachtwet, dit 
is de Wet van 4 november 1969 betreffende 
de pacht in het bijzonder (welke afdeling III 
vormt van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek), zo
als gewijzigd, wat artikel 8, § 1, betreft, bij 
de wet van 7 november 1988, 

doordat het bestreden vonnis, het von
nis van de eerste rechter vernietigend, de 
oorspronkelijke vordering van huidige ei
sers toelaatbaar doch ongegrond verklaart, 
derhalve de litigieuze opzeg dd. 17 okto
ber 1991 m.b.t. de ten processe bedoelde 
verpachte gronden (opzeg welke werd ge-

(1) Cass., 19 sept. 1991, A.R. nr. 8988 (A. C., 
1991-92, nr. 37). 

(2) Cass., 7 sept. 1978, A. C., 1978-79, 22. 

geven door eisers tegen 25 december 1994, 
teneinde de exploitatie van het verpachte 
goed over te dragen aan de zoon van ei
sers) ongeldig verklaart op grond van de 
volgende motivering : "Artikel 4 van de 
pachtwet bepaalt een minimum en geen 
maximum; de eerste pachtperiode mag niet 
korter zijn dan negen jaar; wanneer deze 
eerste periode vastgesteld werd op acht
tien jaar, mag men deze peri ode niet be
schouwen als twee opeenvolgende perio
des van negen jaar (Cass. 7 september 
1978, Pas. 1979, I, 20, concl. Adv.-Gen. 
Colard, J. T., 1979, 334, noot Hambye J., 
Closon H. en Renier V., in Rec. Gen. Enr. 
Not. 1979, 325, noot A. C.); de eerste pe
riode van achttien jaar moet beschouwd 
worden als de eerste periode en niet als de 
eerste en de tweede : de woorden 'eerste 
gebruiksperiode' die voorkomen in art. 4 
van de pachtwet betekenen ingebruikne
ming krachtens een eerste pachtcontract 
(Cass. 28 november 1979, Pas. 1980, I, 404, 
noot en J.T., 1980, 442); er dient dus be
sloten te worden dat na de eerste periode 
tussen partijen terzake bepaald op acht
tien jaar er een tweede is gevolgd in toe
passing van art. 4 van de pachtwet voor 
een termijn van negen jaar, en dat in toe
passing van art. 8 van voornoemde wet ge
durende deze periode, zijnde de tweede, op
zegging voor eigen gebruik niet opgaat; 
Vermits de mogelijkheid van opzeg aan de 
eigenaar niet openstond, is het uiteraard 
niet dienend een verder onderzoek te doen 
naar de geldigheid van de redenen door de 
eigenaar aangehaald, noch naar de duur 
die voor de opzeg was voorgeschreven; (. .. ) 
terzake kunnen de beweerde nieuwe stuk
ken offeiten door (eisers) niet beschouwd 
worden als zijnde van overwegend belang, 
vermits door de Rechtbank wordt aan
vaard dat de betwiste opzeg voortijdig is 
wegens tegenstrijd tussen art. 3 van de no
tariele pachtovereenkomst dd. 10 juni 1969 
en art. 4 en 8 van de pachtwet anderzijds", 

terwijl, eerste onderdeel, wat de duur van 
de ten processe bedoelde pachtovereen
komst betreft, de overeenkomst, zoals neer
geschreven in de authentieke akte verle
den voor notaris Frank Denys te Zwevegem 
dd. 10 juni 1969 ( ... ) stipuleerde : "2. - De 
verpachting en pacht alhier werd geslo
ten voor een termijn van achttien naeen
volgende jaren, zulks als hierna nader be
paald en geteld vanaf en met Kerstavond 
negentien honderd negen en zestig. 3. -De 
voorbepaalde duur van achttien jaar is, we
derzijds uitdrukkelijk aangezien als bevat
tende de door de wet onderscheidenlijk 
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voorziene eerste en tweede pachtperiode ie
der van negen jaar, zodanig, dat na het ver
strijken van de termijn van achttien jaar, 
de tweede periode van ingebruiktreding van 
negen jaar- als voorgemeld- tegelijk 
verstreken is, en dat de; periode die ver
volgens wordt ingetreden, wel deze zal zijn 
- onder voorbehoud van opzegging- van 
verlenging van onbepaalde duur waar
van spraak in de landpachtwet vanjuli ne
gentien honderd een en vijftig"; deze clau
sules derhalve ondubbelzinnig bepalen dat 
partijen de periode van achttienjaren te re
kenen vanaf Kerstavond 1969 aanzagen als 
twee pachtperiodes vormend van telkens 
negen jaar, te weten een eerste periode van 
negen jaar en een tweede periode van 
weerom negen jaar, en men dus na ver
loop van achttien jaar te rekenen vanaf 
Kerstavond 1969 in de derde gebruiks
periode of pachtperiode trad, zoals be
doeld in de artikelen 4 en 8, § 1, van de 
Pachtwet (zoals gewijzigd); 

zodat het bestreden vonnis nu het min
stens impliciet doch zeker in de geciteerde 
consideransen stelt dat de achttien jaren 
vanaf Kerstavond 1969 in casu slechts de 
eerste pachtperiode uitmaken en derhalve 
25 december 1994 (datum waartegen deli
tigieuze opzeg werd gegeven) te situeren is 
in de tweede pachtperiode (en niet in de 
derde), aan de bedoelde clausules een be
tekenis toeschrijft die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan, derhalve de aan 
deze authentieke akte toekomende bewijs
kracht miskent (schending van de artike
len 1317,1319,1320 en 1322vanhetBur
gerlijk Wetboek) en, nu het aldus weigert 
aan de bedoelde overeenkomst de gevol
gen toe te kennen die ze tussen partijen 
heeft, de verbindende kracht ervan mis
kent (schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, de artike
len 4 en 8, § 1, van de Pachtwet (zoals ge
wijzigd) geenszins verbieden dat partijen bij 
het sluiten van een pachtovereenkomst 
kunnen overeenkomen dat de eerste acht
tien jaren dienen te worden beschouwd als 
de eerste en de tweede pachtperiode of 
gebruiksperiode vormend (in de zin van de 
artikelen 4 en 8, § 1, van de Pachtwet) van 
telkens negen jaren; 

zodat het bestreden vonnis, nu het in de 
geciteerde consideransen aanneemt dat de 
artikelen 4 en 8, § 1, van de Pachtwet (zo
als gewijzigd) impliceren dat partijen niet 
kunnen overeenkomen dat een periode van 
achttien jaren te aanzien is als twee pe
riodes van negenjaren vormend (welke dus 
te aanzien zijn als de eerste en de tweede 

pachtperiode of gebruiksperiode in de zin 
van genoemde artikelen) deze artikelen van 
de Pachtwet (zoals gewijzigd) schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis met de 

in het middel weergegeven redenen 
vaststelt dat de eerste gebruiksperiode 
van de pacht achttien jaar was en dat 
tussen de partijen overeengekomen 
werd dat die achttienjaar de eerste en 
de tweede gebruiksperiode zou omv:at
ten; dat het echter oordeelt dat die 
pachttijd van achttien jaar niet een 
eerste en een tweede gebruiksperiode 
omvatte, niet op grond van een uit
legging van het in het onderdeel weer
gegeven beding van de pachtovereen
komst, maar op grond van de 
dwingende bepaling van artikel 4 van 
de Pachtwet; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 8, § 1, van 

de Pachtwet van 4 november 1969, zo
als gewijzigd bij de wet van 7 novem
ber 1988, bepaalt : "Gedurende elk van 
de opeenvolgende pachtperiodes, met 
uitsluiting van de eerste en de tweede, 
kan de verpachter, in a:fwijking van ar
tikel 4, een einde maken aan de pacht 
om zelf het verpachte goed geheel te 
exploiteren of de exploitatie ervan ge
heel over te dragen aan zijn echtge
noot, aan zijn afstammelingen of aan
genomen kinderen of aan die van zijn 
echtgenoot of aan de echtgenoten van 
voormelde afstammelingen of aange
nomen kinderen"; 

Dat artikel 4 van die wet, waarnaar 
artikel 8 verwijst, bepaalt : ''De pacht
tijd wordt vastgesteld door de par
tijen; hij mag niet korter zijn dan ne
genjaar. Is een kortere tijd bedongen, 
dan wordt hij van rechtswege op ne
genjaar gebracht. Bij gebreke van gel
dige opzegging wordt de pacht van 
rechtswege verlengd voor opeenvol
gende periodes van negen jaar bij het 
eindigen van de gebruiksperiode, zelfs 
indien de duur van de eerste gebruiks
periode langer is geweest dan negen 
jaar"; 
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Overwegende dat uit het onderling 
verband van die wetsbepalingen volgt 
dat de opeenvolgende periodes waar
van sprake is in artikel 8, "de eerste 
gebruiksperiode" omvatten, zijnde de 
eerste periode van vestiging van de 
pachter op het verpachte goed; 

Dat, anders dan was bepaald in ar
tikel 177 4, § 2, van het Burgerlijk Wet
hoek, gewijzigd bij de wet van 17 juli 
1951, de regel volgens welke de ver
pachter tijdens de eerste twee pacht
perioden niet eenzijdig de pacht kan 
beeindigen met het in het artikel 8 van 
de Pachtwet bepaalde doel, onvermin
derd de te dezen niet toepasselijke be
palingen van het overgangsrecht, geen 
uitzondering kent wanneer de pacht 
ten minste achttien jaar bedraagt; 

Dat, krachtens voormeld artikel 4, 
bij het ontbreken van een geldige op
zegging tegen het einde van de eer
ste gebruiksperiode, zelfs al bedraagt 
die meer dan negenjaar, de pacht van 
rechtswege wordt verlengd voor een 
periode van negen jaar; 

Overwegende dat het in strijd is met 
de dwingende bepalingen van arti
kel 4 van de Pachtwet in de pachto
vereenkomst te bedingen dat, bij ont
stentenis van een geldige opzegging 
tegen het einde van een bedongen 
gebruiksperiode van achttienjaar, een 
derde pachtperiode ingaat of dat de 
eerste gebruiksperiode van achttien 
jaar de eerste en de tweede gebruiks
periode omvat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

7 december 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. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 534 

1 e KAMER - 7 december 1995 

1 o LASTGEVlNG- INDEPLAATSSTELLING
GERECHTSDEURWAARDER- ADVOCAAT
~SPRAJCELIJEJIEID. 

2° ADVOCAAT - LASTGEVING - INDE
PLAATSSTELLING- GERECHTSDEURWAAR
DER -~SPRAJCELIJEJIEID. 

3o GERECHTSDEURWAARDER- LAST
GEVING- INDEPLAATSSTELLING -ADVOCAAT 
- ~SPRAJCELIJEJIEID. 

1 o, 2° en 3 o De in art. 1994, eerste lid, B: W. 
bedoelde indeplaatsstelling waarbij de 
lasthebber in bepaalde gevallen aanspra
kelijk is voor hem die hi} bij de uitvoe
ring van zijn opdracht in de plaats heeft 
gesteld, houdt in dat de indeplaats
gestelde de opdracht van de oorspronke
lijke lasthebber geheel of gedeeltelijk uit
voert; een gerechtsdeurwaarder die op 
verzoek van een advocaat een hande
ling van zijn ambt uitoefent in de zin van 
art. 516 Ger. W., voert een opdracht uit die 
niet aan de advocaat was toevertrouwd 
(1). 

(CLAES T. DERYNCK-HYNDRYCKX) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0203.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 440, lid 2, 516 en 517 

(1) Zie Cass., 28 mei 1985, A:R. rir. 9336 CA. C., 
1984-85, nr. 586); 17 sept. 1993, A.R. nr. 8041 
(ibid., 1993, nr. 353); P. DEPUYDT, De aansprake
lijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaar
ders, Kluwer, nr. 71 e.v., en "De beroepsaanspa
kelijkheid van de advocaat", TBBR, 1993, 295; C. 
PAULUS en R. BoEs, "De recente cassatie
rechtspraak in verband met lastgeving", in Li
ber Amicorum F. Duman, 199, en "De deurwaar
der is niet de plaatsvervanger van de advocaat", 
in Liber Amicorum J. Ronse, 645; A. Van Oeve
len, De professionele aansprakelijkheid van de ad
vocaat en de gerechtsdeurwaarder bij de bete
kening van een dagvaarding, noot onder Gent, 26 
feb. 1981, R. W, 1982-83, 446. 
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van het Gerechtelijk Wetboek en 1994 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep eiser veroor
deelt tot betaling aan verweerders van 
100.527 frank, te vermeerderen met de 
rente op 87.000 frank vanaf 15 septem
ber 1970 tot 10 mei 1988 en met de ge
rechtelijke rente sindsdien, o.m. op vol
gende gronden : 

"Hamvraag is de verhouding advocaat
gerechtsdeurwaarder-client. 

(Eiser) oppert dat door beroep te doen op 
een gerechtsdeurwaarder hetzij een onder
lastgeving plaatsheeft, hetzij een inde
plaatsstelling, zodat zijn aansprakelijk
heid voor de fouten van die gerechtsdeur
waarder beheerst wordt door art. 1994 B.W. 

(Eiser) beroept zich ter ondersteuning 
van zijn standpunt o.m. op een uitvoerige 
noot van A. Van Oevelen onder een arrest 
van 26.2.1981 van dit Hofmet betrekking 
tot onderhavig rechtsprobleem. 

Die theorie kan echter niet zomaar wor
den bijgetreden. 

Indeplaatsstelling veronderstelt dat een 
gestelde lasthebber aan een andere per
soon de uitvoering van zijn mandaat, voor 
het geheel ofvoor een deel, toevertrouwt. 
Dit vereist dat de lasthebber een derde ge
last in naam van de lastgever de hande
lingen te stellen waartoe hijzelfwerd ge
last. 

Met andere woorden dient de derde per
soon de oorspronkelijke lastgeving uit te 
voeren, het weze voor een deel. 

Indeplaatsstelling in strikte zin vereist 
derhalve meer dan het louter feit dat de 
lasthebber beroep doet op een derde om 
hem materieel bij te staan bij het vervul
len van zijn opdracht. 

Welnu een gerechtsdeurwaarder die zijn 
ambt verleent voor het betekenen van een 
exploot treedt in die akte niet op als last
hebber van de client, maar oefent, zoals 
verplicht (art. 517 Ger.W.) zijn ambt uit nu 
hij aileen uit kracht van de wet bevoegd is 
tot het verrichten van exploten, net zoals 
een notaris bij het verlijden van een au
thentieke akte van verkoop niet als man
dataris van partijen optreedt, maar als 
openbaar ambtenaar. De gerechtsdeur
waarder treedt op 'ten verzoeke van .. .', niet 
'in naam van .. .'. Hij is verplicht zijn ambt 
uit te oefenen telkens hij erom wordt "ver
zocht". 

De noot van A. Van Oevelen is ook mis
leidend nu de indruk wordt gewekt (kol. 
448) dat het Hof van Cassatie onderschrijft 
dat een gerechtsdeurwaarder op wie een 

advocaat beroep doet een plaatsvervan
ger is in de betekenis van art. 1994 B.W. 
Het arrest van 16.12.1977 handelt even
wei in geen enkel opzicht over een gerechts
deurwaarder, doch uitsluitend over de toe
dracht van de regel van art. 1994 B.W., met 
name dat een lastgever die optreedt te
gen een indeplaatsgestelde een eigen recht 
uitoefent en niet de rechten van zijn last
hebber, zodat de indeplaatsgestelde niet 
vermag de excepties op te werpen die hij te
gen de oorspronkelijke lasthebber kan aan
voeren. 

Zoals reeds aangehaald is het contract 
tussen een client en zijn advocaat bij uit
stek intuitu personae. Ook dit verhindert 
de indeplaatsstelling. 

In casu verleent de gerechtsdeurwaar
der zijn tussenkomst voor een handeling, 
die de advocaat als lasthebber niet ver
mag te stellen zonder de tussenkomst van 
die ambtenaar. De advocaat kan niet be
slissen of hij al dan niet beroep zal doen op 
een gerechtsdeurwaarder. Hij is daartoe 
verplicht. Zijn keuze is beperkt tot de per
soon van de gerechtsdeurwaarder zelf, meer 
niet. Een gerechtsdeurwaarder, wettelijk 
benoemd, is uiteraard bevoegd (ofbekwaam 
- "capable"). 

Artikel1994 B.W. vindt ten deze bijge
volg geen toepassing. 

Rechtsleer en rechtspraak aanvaarden 
dat een advocaat, ten;opzichte van de client 
verbonden door een onbenoemd contract, 
hetzij een contract van gemengde aard, een 
resultaatsverbintenis op zich neemt met be
trekking tot bepaalde handelingen die hij 
moet verrichten, zoals het tijdig dagvaar
den, het instellen van hager beroep bin
nen de wettelijke termijn, het Iaten bete
kenen en het Iaten uitvoeren van een 
vonnis e.a. 

(Eiser) aanvaardt dat dit resultaat 
alhier niet bereikt werd. Het dagvaar
dingsexploot was laattijdig. 

(Eiser) bewijst geen overmacht oftoe
val. De fout van een derde op wie hij be
roep doet voor het verrichten van mate
riele akten maakt geen toeval of overmacht 
uit. 

De vordering is principieel gegrond", 

terwijl een gerechtsdeurwaarder wel de
gelijk de lasthebber is van de persoon voor 
wie hij een betekening verricht en deze 
laatste derhalve gebonden is door deze be
tekening, met dien verstande dat de deur
waarder, krachtens artikel516 van het Ge
rechtelijk Wetboek, aileen bevoegd is tot het · 
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verrichten van alle exploten in het arron
dissement dat bij het koninklijk besluit tot 
benoeming is bepaald en, krachtens arti
kel 517 van dit wetboek, verplicht is zijn 
ambt uit te oefenen telkens als hij erom 
wordt verzocht en voor ieder die erom ver
zoekt; nocl,1 het wettelijk en verplicht ka: 
rakter van deze lastgeving, noch het feit dat 
de gerechtsdeurwaarder optreedt "ten ver
zoeke van ... " tegenspreken dat deze als 
lasthebber, in naam en voor rekening van 
zijn lastgever (de client voor wie de bete
kening wordt verricht), zijn ambt uitoe
fent; het mandaat 'ad litem' van de advo
caat bedoeld in artikel 440, lid 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek van algemene aard is 
en o.m. de bevoegdheid omvat om een vor
dering in rechte in te stellen door beteke
ning van een dagvaardingsexploot; gelet op 
de wettelijke verplichting om, voor het_ver
richten van deze betekening, een beroep te 
doen op een gerechtsdeurwaarder, de ad
vocaat moet worden geacht van zijn client, 
minstens stilzwijgend, ongeacht het 'in
tuitu personae'-karakter van hetman
daat 'ad litem', de macht te hebben ver
kregen om een bevoegde gerechtsdeur
waarder in zijn plaats te stellen voor het 
verrichten, in naam en voor rekening van 
de lastgever-client, van de rechtshande
ling bestaande in de betekening van het 
dagvaardingsexploot; het optreden van de 
gerechtsdeurwaarder niet kan worden her
leid tot het louter materieel bijstaan van de 
advocaat bij het vervullen van zijn op
dracht; uit dit alles volgt dat de aanspra
kelijkheid van de advocaat voor de fou
ten of nalatigheden die toerekenbaar zijn 
aan de gerechtsdeurwaarder moet wor
den beoordeeld aan de hand van artikel 
1994 van het Burgerlijk Wetboek en geens
zins kan worden vastgesteld louter op ba
sis van de resultaatverbintenis van de ad
vocaat en van de vraag of al dan niet 
overmacht of toeval bewezen is, 

zodat het hof van beroep, door het te
gendeel te beslissen op de in het middel 
weergegeven gronden, het arrest niet naar 
recht verantwoordt (schending van alle in 
het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1994, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek, de lasthebber in de bij dit 
artikel bepaalde gevallen aansprake
lijk is voor hem die hij bij de uitvoe
ring van zijn opdracht in de plaats 
heeft gesteld; 

Dat de in dit artikel bedoelde inde
plaatsstelling inhoudt dat de inde-

plaatsgestelde de opdracht van de oor
spronkelijke lasthebber geheel of 
gedeeltelijk uitvoert; 

Dat een gerechtsdeurwaarder die op 
verzoek van een advocaat een hande
ling van zijn ambt uitoefent in de zin 
van artikel516 van het Gerechtelijk 
Wetboek, noodzakelijk een opdracht 
uitvoert die niet aan de advocaat was 
toevertrouwd; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt, eensdeels, dat de indeplaats
stelling veronderstelt dat een lastheb
ber de uitvoering van zijn mandaat 
geheel of gedeeltelijk aan een ander 
persoon toevertrouwt en deze derde de 
oorspronkelijke lastgeving uitvoert, an
derdeels, dat een gerechtsdeurwaar
der die zijn ambt verleent voor het be
tekenen van een exploot niet als 
lasthebber van de oorspronkelijke last
gever optreedt maar verplicht zijn 
ambt uitoefent nu hij aileen wette
lijk bevoegd is; 

Dat het zodoende de aangewezen 
wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 december 1995- 1e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Swaef, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. Biitzler. 

Nr. 535 

1 e KAMER- 7 december 1995 

1° DWANGSOM- VERJARING- STUITING
BEVEL TOT BETALING- VERZET- GEVOLGEN. 
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2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING- DWANGSOM- BEVEL TOT BETA
LING- VERZET- GEVOLGEN. 

1 o en 2° Wanneer een bevel tot betaling de 
verjaring van de dwangsom stuit, du
ren de gevolgen van de stuiting voort tij
dens het gehele geding dat volgt op een 
verzet dat tegen dat bevel is ingesteld bin
nen de termijn van zes maand (1). (Art. 
1358octies Ger.W. en 2244 B.W.) 

(1) Het in deze zaak aan de orde gestelde pro
bleem had betrekking op de verjaring van de 
dwangsom. Luidens art. 1385octies Ger.W. ver
jaart de dwangsom door verloop van zes maan
den na de dag waarop zij verbeurd is. Deze ver
jaring is onderworpen aan de gewone regels van 
stuiting en schorsing. Vonnen aldus ingevolge art. 
2244 B.W. een burgerlijke stuiting, een dagvaar
ding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een 
beslag, betekend aan hem die men wil beletten de 
verjaring te verkrijgen. Te dezen was de nut
tige stuitingsdaad een bevel tot betaling. Het al
gemeen gevolg van de stuiting van de verjaring 
is enerzijds dat de reeds verlopen termijn verlo
ren is en anderzijds dat een nieuwe tennijn kan 
beginnen. Kernpunt daarbij is de vraag wan
neer nu precies die nieuwe verjaringstermijn een 
aanvang neemt. Bij dagvaarding voor het ge
recht sorteert de stuiting van de verjaring van een 
vordering effect tijdens het gehele geding (zie a). 
Stuiting door een beslag heeft eveneens voor ge
volg dat de nieuwe verjaring pas loopt vanaf de 
laatste procesdaad (zie b). Bij stuiting inge
volge bevel tot betaling zijn de meningen ver
deeld. Als argument voor het onmiddellijk her
beginnen van de verjaring wordt aangeduid dat 
het bevel tot betaling een akte uitmaakt zon
der blijvend gevolg (zie c). Onder bevel tot beta
ling wordt verstaan die akte waarbij een ge
rechtsdeurwaarder krachtens een uitvoerbare titel 
de schuldenaar bij exploot aanmaant de daarin 
opgenomen verbintenis uit te voeren, onder be
dreiging van uitwinning van zijn goederen (zie d). 
Indien wordt aangenomen dat het bevel als de 
eerste daad van tenuitvoerlegging moet wor
den beschouwd zal, in geval van verzet van de 
schuldenaar, de stuiting effect sorteren tijdens de 
hele duur van de tenuitvoerlegging, met inbe
grip van de rechtspleging inzake zwarigheden, 
ook al heeft dat verzet zelf geen schorsende wer
king (zie e). Daarentegen, zo aan het bevel tot be
taling het karakter van eerste daad van tenuit
voerlegging wordt ontkend, zal de nieuwe 
verjaringstermijn onmiddellijk beginnen te lo
pen. Het geannoteerde arrest heeft beslist dat 
wanneer een bevel tot betaling de verjaring stuit, 
de gevolgen van die stuiting voortduren tijdens 
het gehele geding dat volgt op een verzet, inge
steld binnen de termijn van zes maanden vol
gend op dat bevel. Dit oordeel sluit aan bij het ar
rest van het Hofvan 24 maart 1977 (A. C., 1977, 
802) dat heeft aangenomen dat een bevel tot be
taling de eerste stap was in de procedure van be
slag. M.D.S. ==> 

(LAUWERS T. LAVAND'HOMME E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0239.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van de artikelen 1385octies en 1513 
van het Gerechtelijk Wetboek, en 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld dat verweerders bij explo
ten van 20 juli 1989 en 19 maart 1990 op
eenvolgende bevelen lieten betekenen aan 
eiser en de P.V.B.A. Promidelco tot beta
ling van 800.000 frank, ingevolge het ver
beuren van 4 maal de dwangsom ten be 
drage van 200.000 frank, gevolgd door uit
voerend roerend beslag lastens eiser bij ex
ploot van 11 april1990 (p. 4), de door ei
ser ingeroepen ve:rjaring van de tegen hen 
gevorderde dwangsom verwerpt op vol
gende gronden : 

"De (eiser) stelt terecht dat krachtens art. 
1385octies Ger.W. de dwangsom verjaart 
door verloop van zes maanden. 

Deze termijn is echter geen vervalter
mijn, doch is een verjaringstermijn, der
wijze dat schorsing en stuiting erop van 
toepassing zijn. 

Dat een bevel de ve:rjaring stu!t, is niet 
betwist door de (eiser). 

Dirk Lauwers houdt echter wel voor dat 
- na het bevel van 20.07.1989- de ver
jaring werd bereikt door het verloop van zes 
maanden, binnen dewelke geen nieuwe 
stuiting plaats vond; derwijze zouden -
steeds volgens de (eiser)- de dwangsom
men op 19.01.1990 (hangende de proce
dure) zijn ve:rjaard, wat de beslagrechter 
had moeten vaststellen. 

(a) Cass., 13 sept. 1993, A.R. nr. 9610 (A. C., 
1993, nr. 343). 

(b) R. DEKKERS, Handboek burgerlijk recht 
(1972), I, nr. 1556. 

(c) Pand, yo Interruption de prescription (mat. 
civ.), nr. 321 e.v. 

(d) A VAN OEVELEN, Algemeen overzicht van de 
bevrijdende verjaring en de vervaltennijnen in het 
Belgisch privaatrecht, T.P.R., 1987, (1755), nr. 49. 

(e) Zie J. LAENENS, De verjaring van de dwang
som, noot onder Rb. Brussel (beslagrechter), 8 okt. 
1991, R. W, 1993-94, 234. 
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Deze stelling kan niet bijgetreden wor
den; immers, Dirk Lauwers zelf stelde ver
zet in tegen het bevel bij exploot van 
01.08.1989;dit verzet heeft een stuitende 
werking zolang het hangende is. 

Immers, de ve:rjaring van de dwangsom 
kan niet lopen zolang het recht op de 
dwangsom zelf in betwisting blijft; der
wijze kan de nieuwe ve:rjaringstermijn pas 
starten nadat over het verzet definitief 
recht is gedaan" (p. 6), 

terwijl krachtens artikel 2244 van het 
Burgerlijk Wetboek een "bevel tot beta
ling, of een beslag" burgerlijke stuiting vor
men; noch uit deze bepaling, noch uit enige 
andere wetsbepaling volgt dat het door de 
schuldenaar ingestelde verzet tegen het 
hem betekende bevel, voorafgaand aan een 
uitvoerend beslag, eveneens de ve:rjaring 
zou stuiten of schorsen; dit bevel overi
gens, krachtens artikel1513 van het Ge
rechtelijk Wetboek, geen schorsende wer
king heeft, en het verzet, als daad van de 
schuldenaar en niet van de houder van het 
recht, onmogelijk de verjaring kan stui
ten die tegen deze laatste loopt, temeer 
daar dit verzet uiteraard geen "erkenning" 
inhoudt in de zin van artikel 2248 van het 
Burgerlijk Wetboek; hieruit volgt dat de bij 
artikel1385octies van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde verj aringstermijn van zes 
maanden enkel kon zijn gestuit door het be
vel van 20 juli 1989 en, bij ontstentenis van 
een nieuw bevel of een beslag uitgaande 
van verweerders binnen vermelde termijn 
en bij ontstentenis van enige oorzaak tot 
schorsing van de verjaring, de dwangsom 
in ieder geval verjaard was v66r de uit
spraak van de eerste rechter (20 februari 
1990), v66r het tweede bevel dd. 19 maart 
1990 en v66r het uitvoerend beslag op roe
rend goed dd. 11 april1990, 

zodat het hof van beroep niet wettig oor
deelt dat eisers verzet dd. 1 augustus 1989 
tegen het bevel dd. 20 juli 1989 "een stui
tende werking (heeft) zolang het hangende 
is" en, zonder enige daad van stuiting van 
verweerders binnen de zes maanden na 20 
juli 1989 vast te stellen, evenmin wettig 
heeft kunnen beslissen dat "de nieuwe ver
jaringstermijn pas (kan) starten nadat over 
het verzet definitiefrecht is gedaan" (scherr
ding van alle in het middel aangeduide 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1385octies van het Gerechtelijk 
Wetboek, een dwangsom ve:rjaart door 
verloop van zes maanden na de dag 
waarop zij verbeurd is; 

Dat de verjaring van de dwangsom 
wordt gestuit door daden van tenuit
voerlegging en met name door een be
vel tot betaling betekend aan hem die 
men wil beletten de verjaring te ver
krijgen; 

Dat wanneer een bevel tot betaling 
de ve:rjaring stuit, de gevolgen van de 
stuiting voortduren tijdens het ge
hele geding dat volgt op een verzet dat 
tegen het bevel is ingesteld binnen de 
termijn van zes maand volgend op het 
bevel; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat : 1. de verweerders op 
20 juli 1989 een bevel lieten be
tekenen aan eiser; 2. eiser op 1 au
gustus 1989 verzet aantekende te
gen het bevel; 3. een opeenvolgend be
vel aan eiser slechts werd betekend op 
19 maart 1990 en dit bevel gevolgd 
werd door een uitvoerend roerend be
slag; 

Dat zij oordelen dat het bevel van 20 
juli 1989 de ve:rjaring stuit en dat het 
verzet tegen dit bevel "een stuitende 
werking heeft zolang het (verzet) han
geode is"; 

Dat de appelrechters die in de ge
geven omstandigheden beslissen dat 
de dwangsom niet ve:rjaard was, de in 
het middel aangewezen wetsbepalin
gen niet schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 december 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. Hutzler en Kirkpatrick. 
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Nr. 536 

1 e KAMER - 8 december 1995 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PER
SOONLIJKE) - FAILLISSEMENT - SCHULD
VORDERING - AARD - OPNAME IN HET 
PASSIEF. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - BEVOEGDHEID- RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL- VOLSTREKTE BEVOEGD
HEID - SCHULDVORDERING- AARD - OF
NAME IN HET PASSIEF. 

1 o en 2° Hoewel de krachtens het gemene 
recht materieel bevoegde rechtbank ken
nis neemt van het bestaan en het bedrag 
van de tegen een gefailleerde schulde
naar aangevoerde schuldvordering, kan 
alleen de rechtbank van koophandel ken
nis nemen van de opname van de schuld
vordering in het passief van het faillis
sement en bepalen of de met die 
schuldvordering verbonden schuld, een 
schuld van of in de boedel is (1). (Art. 
574, 2°, Ger.W.) 

(FAILLISSEMENT VERSCHUEREN T. SOCIETE 
BELGE DES DRUGSTORES B.V.B.A., DELTA B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0432.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 december 1993 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 149 van de Grondwet (na coiir
dinatie), 574, 2·, 764, g•, 1138, 5·, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 451 van hoek III 
van het Wetboek van Koophandel, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt 
dat de eerste verweerster aan mevrouw 
Verschueren een onroerend goed heeft ver
huurd, dat zij bij vonnis van 7 oktober 1987 
van de Rechtbank van Koophandel te Luik 

(1) Zie Cass., 26 feb. 1981, A.R. nr. 6217 (A. C., 
1980-81, nr. 381); 19 maart 1987, A.R. nr. 7580 
(ibid., 1986-87, nr. 430). 

failliet is verklaard, dat eiser, als curator, 
de exploitatie van het goed heeft voortge
zet en op 26 november 1988 de handels
zaak en de huur aan de tweede verweerster 
heeft overgedragen, en vervolgens eiser qq 
veroordeelt om aan de eerste verweerster 
de bedragen van 1.837.462 frank en 
300.766 frank te betalen vermeerderd met 
de gerechtelijke interest vanaf de in con
clusie geformuleerde bezwaren, en hem bo
vendien, hoofdelijk met de tweede ver
weerster, veroordeelt om aan de eerste 
verweerster het provisioneel bedrag van 
586.048 frank te betalen, op grand, ener
zijds, dat eiser qq de v66r het faillisse
ment en tijdens de voortzetting van de ex
ploitatie v66r de overdracht verschuldigde 
achterstallige huur niet betwist en ander
zijds, dat hij als overdrager hoofdelijk met 
de tweede verweerster gehouden is tot be
taling van de door laatstgenoemde als ach
terstallige huur en lasten verschuldigde be
dragen, 

tweede onderdeel, naar luid van artikel 
574, 2·, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechtbank van koophandel kennis neemt 
van vorderingen en geschillen rechtstreeks 
ontstaan uit het faillissement en waar
van de gegevens voor de oplossing zich be
vinden in het bijzonder recht dat het stel
sel van het faillissement beheerst; die 
bevoegdheid van de rechtbank van koop
handel een uitsluitende bevoegdheid is; bij 
rechtsvordering tegen een gefailleerde 
schuldenaar, de krachtens het gemene recht 
normaal bevoegde :rechtbank kennis neemt 
van het bestaan en het bedrag van een 
schuldvordering, maar aileen de recht
bank van koophandel een schuldvorde
ring in het passief van het faillissement 
kan opnemen of erkennen dat zij een 
schuld "van" of "in" de boedel is; het be
streden vonnis bijgevolg, door eiser qq te 
veroordelen om aan de eerste verweerster 
verschillende bedragen te betalen, arti
kel574, 2· van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Wat betreft het tweede onderdeel: 
Overwegende dat het bestreden von

nis, in een geschil tussen de verhuur
der, de curator van het faillissement 
van de huurder en de overnemer van 
de huurovereenkomst en van de han
delszaak, die was overgedragen door 
de curator die de exploitatie van de 
handelszaak van de gefailleerde heeft 
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voortgezet, de curator qq veroordeelt 
om aan de verhuurder de op de dag 
van het vonnis van faillietverklaring 
vervallen huur te betalen evenals de 
huur die tijdens het voorzetten van de 
activiteit is vervallen, en de curator qq 
en de overnemer hoofdelijk veroor
deelt tot het betalen van een provisi
oneel bedrag dat in mindering wordt 
gebracht op de door die ovememer ver
schuldigde huur; 

Overwegende dat artikel 574, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt 
dat de rechtbank van koophandel ken
nis neemt van vorderingen en geschil
len rechtstreeks ontstaan uit het fail
lissement, het akkoord en de op 
schorting van betaling overeenkom
stig de voorschriften van het Wetboek 
van Koophandel en van de wetten op 
het gerechtelijk akkoord, gecoordi
neerd op 25 september 1946, en waar
van de gegevens voor de oplossing zich 
bevinden in het bijzonder recht dat het 
stelsel van het faillissement, het ak
koord en de opschorting van betaling 
beheerst; 

Overwegende dat, hoewel de krach
tens het gemene recht materieel be
voegde rechtbank kennis neemt van 
het bestaan en het bedrag van de te
gen een gefailleerde schuldenaar aan
gevoerde schuldvordering, aileen de 
rechtbank van koophandel kennis kan 
nemen van de opname van de 
schuldvordering in het passief van het 
faillissement en kan bepalen of de 
met die schuldvordering verbonden 
schuld, een schuld van of in de hoe
del is; 

Overwegende dat het bestreden von
nis door eiser te veroordelen om aan 
de eerste verweerster verschillende be
dragen te betalen, artikel574, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het veroor
delingen uitspreekt tegen eiser en na-

laat uitspraak te doen over diens te
genvordering; beveelt dat van dit ar
rest 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 Hoei, zitting hou
dend in hoger beroep. 

8 december 1995 - 1 e kamer - Voor· 
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 537 

1 e KAMER - 8 december 1995 

CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKE
NING EN/OF NEERLEGGING- GEMEENTEBE
LASTINGEN- BESLISSING VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE - VERZOEKSCHRIFT -
BETEKENING. 

Cassatieberoep tegen de beslissing, waar
bij de bestendige ~eputatie van een 
provincieraad inzake gemeentebelastin
gen uitspraak heeft gedaan op een vor
dering waarvan de waarde geen 10.000 
frank bedraagt, wordt, op straffe van ver
val, met name ingesteld door afgifte op de 
provinciale griffie van een tot het Hof van 
Cassatie gericht verzoekschrift, dat vooraf 
is betekend aan de gemeente die de be
lasting heeft vastgesteld (1). (Art. 7, 
tweede lid, wet 23 dec. 1986 en art. 388, 
tweede lid, W.I.B.) 

(1) Zie Cass., 3 mei 1991, A.R. nr. F.1911.N 
(A.C., 1990-91, nr. 458). 



Nr. 538 HOF VAN CASSATIE 1101 

(BURNOTTE T. PROVINCIE LUXEMBURG) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0058.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 februari 1995 ge
wezen door de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Luxemburg, 
die uitspraak doet over een bezwaar 
tegen een gemeentebelasting van 7000 
frank op de tweede verblijven, die voor 
het belastingjaar 1993 ten laste van ei-
seres is gelegd; . 

Overwegende dat artikel 7, tweede 
lid, van de wet van 23 december 1986 
betreffende de invordering en de ge
schillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffi.ngen, bepaalt dat 
cassatieberoep tegen de beslissing van 
de bestendige deputatie, wat de vor
men en termijnen betreft, wordt ge
regeld zoals inzake rijksinkomsten
belastingen; 

Dat ingevolge artikel 388, tweede 
lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992), het verzoek
schrift, dat vooraf aan verweerder 
werd betekend en het exploot van be
tekening ter provinciale griffie wor
den afgegeven binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen van de ken
nisgeving van de beslissing van de be
stendige deputatie bij een ter post aan
getekende brief door de provincie
griffier, een en ander op straffe van 
verval; 

Dat uit het exploot van betekening 
blijkt dat eiseres haar cassatieberoep 
tegen de provincie heeft gericht; 

Overwegende dat, inzake gemeen
tebelasting, wanneer het cassatie
beroep door de belastingplichtige is in
gesteld, de gemeente, die de betwiste 
belasting heeft vastgesteld, de ver
weerder is; 

Dat het cassatieberoep niet ontvan
kelijk is; 

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

8 december 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - "\kr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 538 

38 KAMER -11 december 1995 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALLERLEI - BUITEN
LANDSE RECHTBANK- REGELMATIG GEWE
ZEN VONNIS - BUITENLANDSE BESLISSING
STAAT VAN DE PERSONEN- GEVOLGEN- GE
VOLGEN IN BELGIE -REGEL- UITZONDERIN
GEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALLERLEI - BUITEN
LANDSE RECHTBANK- BUITENLANDSE BE
SLISSING - STAAT VAN DE PERSONEN -
REGELMATIG GEWEZEN VONNIS- BEGRIP
VOORWAARDEN- VOORWAARDEN IN BELGIE. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALLERLEI - BUITEN
LANDSE RECHTBANK- BUITENLANDSE BE
SLISSING- STAAT VAN DE PERSONEN -
REGELMATIG GEWEZEN VONNIS - BEGRIP
VOORWAARDEN- VOORWAARDEN IN BELGIE 
-RECHT VAN VERDEDIGING. 

4 o RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- VONNISSEN EN ARRES
TEN- BUITENLANDSE RECHTBANK- BUI
TENLANDSE BESLISSING- STAAT VAN DE 
PERSONEN- REGELMATIG GEWEZEN VON
NIS- BEGRIP- VOORWAARDEN- VOORWAAR
DEN IN BELGIE. 

5o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALLERLEI - MAROK
KAANSE BESLISSING- ECHTGENOTEN VAN 
MAROKKAANSE NATIONALITEIT- VERSTO
TING- GEVOLGEN- GEVOLGEN IN BELGIE
VOORWAARDEN- VOORWAARDEN IN BELGIE 
-RECHT VAN VERDEDIGING. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- MAROKKAANSE BESLIS
SING- ECHTGENOTEN VAN MAROKKAANSE 
NATIONALITEIT- VERSTOTING- GEVOLGEN 
- GEVOLGEN IN BELGIE- VOORWAARDEN
VOORWAARDEN IN BELGIE. 
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7o HUWELIJK - VERSTOTING - MAROK
KAANSE BESLISSING- ECHTGENOTEN VAN 
MAROKKAANSE NATIONALITEIT- GEVOLGEN 
- GEVOLGEN IN BELGIE- VOORWAARDEN
VOORWAARDEN IN BELGIE- RECHT VAN VER
DEDIGING. 

go ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED- ALLERLEI- HU
WELIJK- VERSTOTING- MAROKKAANSE BE
SLISSING - ECHTGENOTEN VAN MAROK
KAANSE NATIONALITEIT - GEVOLGEN -
GEVOLGEN IN BELGIE- VOORWAARDEN
VOORWAARDEN IN BELGIE- RECHT VAN VER· 
DEDIGING. 

1 o De regelmatig gewezen vonnissen van een 
buitenlandse rechtbank betreffende de 
staat van de personen, zelfs van Belgische 
nationaliteit, hebben in Belgie gevolg, zon
der enige uitvoerbaarverklaring, behalve 
indien men zich erop beroept voor da
den van tenuitvoerlegging op de goede
ren of van dwang op de personen (1). (Arl. 
570 Ger.W.) 

zo De vonnissen van een buitenlandse recht
bank betreffende de staat van de perso
nen worden in Belgie slechts voor regel
matig gewezen gehouden, indien zij 
voldoen aan de voorwaarden van art. 570 
Ger. W. (2). (Art. 570 Ger.W.) 

3° en 4 o De vonnissen van een buitenlandse 
rechtbank betreffende de staat van de per
sonen, worden in Belgie slechts voor re
gelmatig gewezen gehouden, indien zij 
voldoen aan de voorwaarden van art. 570 
Ger. W.; een van die voorwaarden is de 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging (3). (Art. 570, tweede lid, Ger.W.) 

(1) Cass., 29 maart 1973 (A. C., 1973, 763) met 
concl. proc.-gen. Ganshofvan der Meersch, in 
Bull. en Pas.; zie G. VANHECKE en F. R!GAUX, Exa
men de jurisprudence (1981 a 1990), Droit in
ternational prive (Conflits de lois), R.C.J.B., 1991, 
blz. 171. I.v.m. een door een buitenlandse recht
bank gewezen vonnis waarin noch de staat noch 
de bekwaamheid van de personen ter sprake ko
men, zie Cass., 23 jan. 1981, A.R. nr. 2638 (A. C., 
1981-82, nr. 300); 5 jan. 1995, A.R. nr. 
C.93.0287.F, supra, nr. 9. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie de verwijzingen in noot 1, supra; zie 
oak: Cass. fr., 6 en 26 juni 1990, Rev. crit. dr. in
tern. prive, 1991, blz. 593 en de noot P. Courbe, 
inz. blz. 602; Cass. fr., 1 juni 1994, D.S., 1995, J, 
blz. 263 en de noot J. Massip; H. BoRN en M. 
FALLON, Chronique de jurisprudence, droitjudi
ciaire international (1978-1982), J. T., 1983, blz. 

5°, 6°, 7o en go Art. 570, tweede lid, 2°, 
Ger. W. wordt geschonden door het ar
rest, dat vaststelt dat de verstoten echt
genote, die net als haar man van Marok
kaanse nationaliteit is, niet opgeroepen 
noch gehoord werd tijdens de rechtsple
ging tot verstoting en dat uitwerking toe
kent aan de beslissing waarbij de Ma
rokkaanse rechter bij de akte van 
verstoting is opgetreden (4). (Art. 570, 
tweede lid, zo, Ger.W.) 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. E ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0014.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 3, eerste en derde lid, 6 van het 
Burgerlijk Wetboek, 570, tweede lid, 1° en 

232 tot 234; H. BoRN en M. FALLON, Chronique de 
jurisprudence, droit judiciaire international (1983-
1985), J. T., 1987, blz. 496 tot 498; J.Y. CARLIER, 
La reconnaissance en Belgique des repudia
tions unilaterales intervenues au Maroc au l'ordre 
public repudie ?, J.T., 1985, blz. 102, 103 en 105; 
J. LENOBLE, La repudiation en droit internatio
nal prive belge, J.T., 1975, blz. 167 tot 169; F. Mo. 
NEGER, Vers la fin de la reconnaissance des repu
diations musulmanes par le juge fran9ais ?, 
Journ. dr. intern. 1992, blz. 352 tot 354; F. RI
GAUX, Droit international prive, II, Droit positif 
belge, Brussel, 1979, nrs. 972 tot 976; F. RIGAUX 

. en M. FALLON, Droit international prive, II, Droit 
positifbelge, 2e dr., Brussel, 1993, nrs. 1023, 1057, 
1061 en 1062; M. TAVERNE, La dissolution duma
riage par volonte unilaterale dans les pays du 
Maghreb, J.T., 1981, blz. 354 tot 357; M. TA
VERNE, Observations, onder Arbeidsrechtbank 
Charleroi, 16 juni 1983, J.T., 1984, blz. 181; G. 
VAN HECKE en F. RIGAUX, Examen de jurispru
dence (1981 tot 1990), Droit international prive 
(Confiits de lois), R.C.J.B., 1991, blz. 173 en 174; 
N. WAITE, Les droits et devoirs respectifs des epoux 
en droit international prive, Brussel, 1987, nrs. 
210 en 352; N. WATTE, Quelques remarques sur 
la notion de l'ordre public en droit internatio
nal prive, noot onder Cass., 27 feb. 1986, R.C.J.B., 
1989, blz. 85 en 102. Over de verstoting in de Is
lam, zie Y. LINANT DE BELLEFONDS, Traite de droit 
musulman compare, II, Parijs-Den Haag, 1965, 
nrs. 927 e.v.; Y. LINANT DE BELLEFONDS, La repu
diation dans l'Islam d'aujourd'hui, Rev. int. dr. 
comp., 1962, blz. 521 e.v.; L. MILLIOT en F.P. 
BLANC, Introduction a l'etude du droit musul
man, 2e druk, Parijs, 1987, blz. 350 e.v. 

(4) Zie noot 3. 
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2·, van het Gerechtelijk Wetboek, misken
ning van de Belgische internationale open
bare orde, van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging, van het alge
meen rechtsbeginsel dat man en vrouw ge
lijke rechten hebben, vastgelegd in arti
kel14 van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955; schending van genoemd ar
tikel 14 en voor zoveel nodig van de ge
noemde wet van 13 mei 1955 en scherr
ding van artikel 5 van het aanvullend 
Protocol nr. 7 bij het genoemd Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
van artikel 16 van het Verdrag van Rome 
van 19 juni 1980 inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit over
eenkomst en van artikel16 van de wet van 
14 juli 1987 tot goedkeuring van dat ver
drag, en van artikel 74, §1, van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, 

doordat het arrest, nu eiser oordeelde dat 
de verstoting, vastgesteld bij akte opge
maakt op 12 november 1991 in Marokko, 
door verweerder van zijn echtgenote, die 
net als hij van Marokkaanse nationali
teit is, strijdig is met de internationale 
openbare orde, en bijgevolg bij beslissing 
van 21 januari 1993 met ingang op 1 de
cember 1991 aan verweerder en zijn echt
genote de helft heeft toegekend - over
eenkomstig artikel 7 4 van voornoemd 
koninklijk besluit van 21 december 1967 -, 
van het rustpensioen als mijnwerker, val
gens het "gezins"tarief, waarop verweer
der aanspraak kan maken, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, voor recht 
zegt dat eiser een verbeterende beslis
sing zal nemen en verweerders echtschei
ding erkennen en zijn rustpensioen val
gens het tariefvan "alleenstaande" op 1 
januari 1992 zal vaststellen en, bij die be
slissing, hoofdzakelijk hierop steunt dat, 
met toepassing van artikel 570 van het Ge
rechtelijk Wetboek, inzonderheid moet wor
den nagegaan of de beslissing van versto
ting strijdig is met de beginselen van 
openbare orde en met de regels van het 
Belgisch publiekrecht; dat de volgens het 
Marokkaans recht de echtgenoten geschei
den zijn en vrij om te hertrouwen; dat het 
feit dat een van de echtgenoten de echt
scheiding ondergaat, ook al stemt hij er niet 
mee in, en bij ontstentenis van enige fout, 
niet kan worden beschouwd als strijdig met 
de openbare orde en met het Belgisch 

publiekrecht; dat "de verstoten echtge
note inderdaad niet werd opgeroepen noch 
gehoord bij de procedure tot verstoting"; dat 
daaruit niet noodzakelijk volgt dat het recht 
van verdediging niet is geeerbiedigd; dat 
immers de echtgenote, net zoals in Belgie 
de echtgenoot die geruime tijd geschei
den is, zich niet tegen de echtscheiding kan 
verzetten; dat ''het feit opgeroepen en ge
hoord te zijn bijgevolg zonder invloed is op 
het uiteindelijke resultaat van verbre
king van de huwelijksband"; dat "rest dat 
in Marokko de eenzijdige verstoting ai
leen door de man en niet door de vrouw 
kan gebeuren"; dat "de gelijke rechten van 
man en vrouw dus inderdaad niet zijn 
geeerbiedigd"; dat erop dient te worden ge
wezen dat het Belgisch recht nog niet zo
lang geleden eveneens discriminatoir was 
en een verschil maakte tussen overspel en 
onderhoud van bijzit; dat "anderzijds, de 
man aan die miskenning van de gelijke 
rechten, in dit geval, geen aanstoot kan ne
men aangezien ons rechtsstelsel van die 
aard is dan het niet de eenzijdige versto
ting door de man zou verbieden maar eer
der ook de verstoting door de vrouw zou 
toestaan"; dat "de overweging dat versto
ting niet gelijkstaat met echtscheiding een 
grotere bedreiging kan vormen voor de 
openbare orde, de regels van het Belgisch 
publiekrecht en de gelijkheid van de echt
genoten", nu die, bij hertrouwen en val
gens de wet van het land waar zij zich be
vinden, beschouwd worden als bigamisten, 
ongehuwd samenwonenden of gehuwden en 
hun kinderen als wettige, natuurlijke of 
overspelige kinderen; dat "tenslotte ver
stoting niet gelijkstellen met echtschei
ding in onze huidige samenleving tot on
ontwarbare toestanden zou leiden", met 
betrekking tot de kinderen die na versto
ting uit een tweede huwelijk zijn gebo
ren, tot kinderbijslag, bijstandsverplichting, 
erfopvolging; dat het internationaal pri
vaatrecht een zo harmonieus mogelijk 
samenbestaan beoogt van verschillende 
rechtsstelsels zodat personen, die aan ver
schillende rechtsstelsels zijn onderwor
pen, een statuut kunnen krijgen dat de 
grondslagen van een bepaalde andere 
rechtsorde niet ondermijnt en die orde eer
biedigt; dat het gelijkstellen, ten deze, van 
verstoting en echtscheiding dat beginsel 
eerbiedigt, 

terwijl, eerste onderdeel, zoals het ar
rest erkent, verstoting door verweerder van 
zijn echtgenote in Belgie allen uitwer
king kon hebben op voorwaarde, als be
paald in artikel570, tweede lid, 2·, dat zij 
gebeurt in het kader van een procedure 
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waarbij het recht van verdediging is geeer
biedigd; het arrest vaststelt dat verweer
ders echtgenote niet werd opgeroepen noch 
gehoord tijdens die procedure; haar recht 
van verdediging dus niet is geeerbiedigd; de 
omstandigheid dat zij het verbreken van de 
huwelijksband niet had kunnen beletten, 
niets afdoet aan de miskenning van dat 
recht, nu de verstoting is gebeurd zonder 
dat zij haar opmerkingen heeft kunnen 
doen gelden; daaruit volgt dat het arrest, 
dat uitdrukkelijk vaststelt dat verweer
ders echtgenote "opgeroepen noch gehoord 
werd tijdens de rechtspleging tot versto
ting", maar toch beslist dat eiser de gevol
gen van de verstoting moet aannemen en 
zijn beslissing van 21 januari 1993 des
wege moet aanpassen, op grond dat ver
weerders echtgenote zich tegen de echt
scheiding niet had kunnen verzetten, de 
regel miskent dat de vreemde beslissing het 
recht van verdediging moet eerbiedigen om 
in Belgie uitwerking te kunnen krijgen 
(schending van artikel 570, tweede lid, in
zonderheid 2° van het Gerechtelijk Wet
hoek), en bovendien het algemeen begin
sel van het recht van verdediging en de 
Belgische intemationale openbare orde mis
kent (en schending van artikel14 van het 
in het middel aangewezen Verdrag tot be
scherming, van artikel5 van het aanvul
lend Protocol nr. 7 bij dat verdrag en van 
de in het middel aangewezen wet tot goed
keuring van 13 mei 1955), en ook artikel 7 4 
van voornoemd koninklijk besluit van 21 
december 1967 schendt; 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt : 1° dat verweerder 
heeft verklaard zijn echtgenote, die net 
als hij van Marokkaanse nationali
teit is, te verstoten bij akte die op 12 
november 1991 te Nador in Marokko 
is opgemaakt; 2° dat eiser bij beslis
sing van 21 januari 1993 aan ieder 
van hen de helft heeft toegekend van 
het "pensioen van gehuwde", in de zin 
van artikel 74, §1, r, van het konink
lijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen regle
ment betreffende het rust- en overle
vingspensioen voor werknemers; 3° dat 
eiser heeft geoordeeld dat de echtge
noten niet uit de echt gescheiden wa
ren maar feitelijk gescheiden, nu ei-

ser zijn woonplaats in Belgie heeft en 
de verstoten vrouw in Marokko leeft; 

Overwegende dat het arbeidshof 
erop wijst dat de Marokkaanse rech
ter bij de akte van verstoting is opge
treden en dat het hof oordeelt dat het 
moet nagaan of die beslissing de voor
waarden van artikel 570, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek ver
vult; 

Overwegende dat de regelmatig ge
wezen vonnissen van een buitenlandse 
rechtbank betreffende de staat van de 
personen, in Belgie gevolg hebben zon
der enige uitvoerbaarverklaring; 

Dat zij evenwel, in Belgie, aileen als 
regelmatig gewezen worden be
schouwd als zij de in artikel 570 van 
het Gerechtelijk Wetboek aangewe
zen vereisten vervullen; dat de eer
biediging van het recht van verdedi
ging een van die vereisten is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verstoten echtgenote tij
dens de rechtspleging tot verstoting 
opgeroepen noch gehoord is; 

Dat het arrest, door aan die versto
ting uitwerking toe te kennen, arti
kel 570, tweede lid, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

11 december 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 
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Nr. 539 

3e KAMER - 11 december 1995 

1° PENSIOEN - WERKNEMERS - RUST
PENSIOEN - LOOPBAAN - EENHEID VAN 
LOOPBAAN- 'IDEPASSING- RUSTPENSIOEN 
ALS GEMEENTEMANDATARIS- BURGEMEES
TER - SCHEPEN. 

2° PENSIOEN- ALLERLEI- MANDATARIS 
- GEMEENTEMANDATARIS - BURGEMEES
TER- SCHEPEN- RUSTPENSIOEN- WERK
NEMERS- WERKNEMERSPENSIOEN- LOOP
BAAN - EENHEID VAN LOOPBAAN -
'IDEPASSING. 

1 o en 2° Het beginsel van de eenheid van 
loopbaan wordt met name toegepast wan
neer de werknemer aanspraak kan ma
ken op een rustpensioen krachtens de Pen
sioenwet Werknemers en op een 
rustpensioen als gemeentemandataris (1). 
[Art. lObis Pensioenwet werknemers (2).] 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. MEEUS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0039.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1994 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen lObis, inzonderheid eerste en vierde 
lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967 betreffende het rust- en over
levingspensioen voor werknemers in dat 
koninklijk besluit ingevoegd bij bet ko
ninklijk besluit nr. 205 van 29 augustus 
1983, artikel2, 15bis van de wet van 8 de
cember 1976 tot regeling van het pensioen 

(1) Zie Cass., 13 dec. 1993, A.R. nr. S.93.0071.F 
(A. C., 1993, nr. 521); Verslag aan de Koning v66r 
K.B. nr. 205 van 29 aug. 1983 tot wijziging van 
de wetgeving betreffende de pensioenen van de 
sociale sector, B.S., 6 sept. 1983, blz. 11093; J. VAN 
LANGENDONCK, II, Sociale Zekerheid, in Sociaal 
Recht in de praktijk, Kluwer, Antwerpen, nr. II, 
11-10; P. DENIS, Droit de la securite sociale, II, 
Brussel, 1994, blz. 130. 

(2) Zie ook de wet van 8 dec. 1976 tot rege
ling van het pensioen van sommige mandataris
sen en van dat van hun rechtverkrijgenden, art. 
15bis. 

van sommige mandatarissen en van dat 
van hun rechtverkrijgenden, in die wet in
gevoegd bij de wet van 22 januari 1981 ar
tikel14, 38, eerste lid, 3', 40, 40bis va~ de 
wet van 5 augustus 1978 houdende econo
mische en budgettaire hervormingen, welk 
artikel 40 is gewijzigd bij de wet van 10 fe
bruari 1981, artikel 3, en 19 van het ko
ninklijk besluit nr. 72 van 10 november 
1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen der zelfstandigen, zoals genoemd 
artikel 19 in het koninklijk besluit nr. 72 
opnieuw is ingevoerd bij de wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot harmoni
sering in de pensioenregelingen, 

doordat het arrest, nu eiser aan verweer
der bij een op 22 januari 1988 ter kennis 
gebrachte beslissing, op basis van een loop
baan van 36/45, een rustpensioen voor 
werknemers heeft toegekend, dat - over
eenkomstig artikellObis van het konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 be
treffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers, welk artikel in dat be
sluit is ingevoegd bij het koninklijk be
sluit nr. 205 van 29 augustus 1983 - werd 
vastgesteld, rekening houdende met ver
weerders pensioen als gemeenteman
dataris, in zijn beginsel gegrond verklaart 
het door verweerder ingestelde hoger be
roep tegen het vonnis tot bevestiging van 
eisers beslissing, en heropening van het de
bat beveelt teneinde dat eiser een tabel zou 
opmaken met de cijfers van verweerders 42 
loopbaanjaren als werknemer "die der
wijze geldig worden verklaard" en op grond 
waarvan het werknemerspensioen, waarop 
verweerder recht heeft, kan worden bere
kend, en dat het arrest aldus beslist om de 
redenen dat evenmin als inzake pensioe
nen voor de zelfstandigen, de wet van 15 
mei 1984 houdende maatregelen tot har
monisering in de pensioenregelingen (waar
bij artikel 19 opnieuw is ingevoerd in het 
koninklijk besluit nr. 72 van 10 novem
ber 1967 betreffende het rust- en overle
vingspensioen der zelfstandigen) het ko
ninklijk besluit nr. 205 van 29 a'ugustus 
1983, waarbij het beginsel van de beper
king van het werknemerspensioen tot de 
eenh.eid van loopbaan is ingevoerd, ophef
fing mhoudt van artikel 15bis, dat bij de 
wet van 22 januari 1981 is ingevoegd in de 
wet van 8 december 1976 tot regeling van 
het pensioen van sommige mandataris
sen en van dat van hun rechtverkrijgen
den, en bepaalt dat de krachtens die wet 
toegekende pensioenen niet in aanmer
king komen voor de beperkingen, die met 
name zijn bepaald in het stelsel van de 
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rust- en overlevingspensioenen voor werk
nemers; "dat zulks niet met voldoende ze
kerheid kan worden afgeleid uit de ter ver
antwoording van de stilzwijgende opheffing 
van artikel15bis aangevoerde argumen
ten ( ... ) : - het feit dat voor de vaststel
ling van de bezoldigde loopbaan uit de be
rekening van de eenheid van loopbaan 
alleen de rustpensioenen van de regeling 
voor de zelfstandigen zijn uitgesloten, lo
gisch is in de zin van het stelsel volgens 
hetwelk de regeling van de pensioenen voor 
de zelfstandigen de residuaire regeling is 
volgens welke de werknemer alleen recht 
heeft op een pensioen, wanneer hij in een 
andere regeling geen volledig pensioen ge
niet; die tekst geenszins in die zin mag wor
den uitgelegd als zou hij de toepassing be
letten van elke bijzondere bepaling van de 
regeling der pensioenen in de overheids
sector of van de openbare mandataris
sen; hoewel als beginsel geldt dat de pen
sioenen in de verschillende sectoren 
geglobaliseerd worden, voormelde artike
len lObis en 19 niet eraan in de weg staan 
dat een bijzondere bepaling ervan afwijkt, 
- volgens de wet van 5 augustus 1978 
houdende economische en budgettaire her
vormingen zijn de pensioenen van de 
gemeentemandatarissen begrepen in de 
pensioenen van de overheidssector (cf. ar
tikel 38, 3'); die wet echter, waariri het be
drag van het pensioen wordt beperkt ( ... ) en 
de cumulatie van het pensioen ten laste 
van de overheidssector en het pensioen ten 
laste van de privesector (artikel40) wordt 
toegestaan, ouder is dan de wet van 22 ja
nuari 1981, die artikel15bis in de wet van 
8 december 1976 heeft ingevoegd; de be
doeling van de wetgever van 1981 duide
lijk was, namelijk dat hij de pensioenen van 
de politieke mandatarissen van de gemeen
ten niet wilde onderwerpen aan de regels 
inzake cumulatie; er ten slotte dient op ge
wezen dat de wet van 5 augustus 1978 is 
gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984 ( cf. 
het in die wet ingevoegde artikel 40bis be
treffende de cumulatie van het overlevings
pensioen en het rustpensioen, - ( ... ), - de 
uitzonderingen op het beginsel van de een
heid van loopbaan niet noodzakelijk van 
een latere datum behoeven te zijn dan die 
van de wet houdende vaststelling van de 
eenheid van loopbaan ( ... ), -ten slotte uit 
de memorie van toelichting (bij de wet van 
15 mei 1984) ( ... ) duidelijk het door de wet
gever beoogde doel blijkt; de bedoeling was 
niet meer om, zoals vroeger, de loopbaan te 
beperken tot de eenheid van loopbaan bin
nen elke regeling, maar wel om de ver
schillende pensioenregelingen te globali-

seren en de volledige loopbaan tot de 
eenheid te beperken 'wanneer achtereen
volgende beroepsbezigheden door een zelfde 
persoon uitgeoefend, aanleiding gaven tot 
onderwerping aan meerdere verscheidene 
regelingen'; de loopbaan van een politieke 
gemeentemandataris echter vaak - en 
zulks was nog meer het geval v66r de fu
sie der gemeenten- wordt uitgeoefend sa
men met een beroepsloopbaan in een of an
dere regeling (in de overheidssector, als 
werknemer of als zelfstandige ); dat dus he
lemaal niet vaststaat dat de wetgever ar
tikel15bis van de wet van 8 december 1976 
stilzwijgend heeft willen opheffen; dat bo
vendien, uit artikel15bis duidelijk blijkt 
dat de wetgever de plaatselijke politieke 
mandatarissen niet heeft willen onderwer
pen aan de met de beperking verbonden cu
mulatie van de pensioenen en dat, nu die 
bepaling die werd goedgekeurd weinige tijd 
voordat er sprake was van eenheid van 
loopbaan in de verschillende regelingen, en
kel ertoe kan doen besluiten dat die bepa
ling in de wetgeving is blijven bestaan", 

terwijl artikel 10bis van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, dat in 
voormeld koninklijk besluit nr. 205 van 29 
augustus 1983 is ingevoegd en in werking 
is getreden op 1 januari 1984, uitdrukke
lijk bepaalt dat, wanneer de werknemer 
aanspraak kan maken op een rustpensioen 
krachtens het koninklijk besluit nr. 50 en 
op een rustpensioen krachtens een of meer 
andere regelingen en wanneer het totaal 
van de breuken, die voor elk van die pen
sioenen de belangrijkheid ervan uitdruk
ken, de eenheid overschrijdt, de beroeps
loopbaan die voor de berekening van het 
pensioen als werknemer in aanmerking 
wordt genomen, wordt verminderd met zo
veel jaren als nodig om genoemd totaal tot 
de eenheid te herleiden; voormeld artikel 
ook nog bepaalt dat, voor de toepassing er
van onder " andere regeling", wordt ver
staan iedere andere Belgische regeling in
zake rustpensioenen, met uitzondering van 
dat vocir de zelfstandigen; het derhalve van 
toepassing is ingeval van cumulatie van een 
rustpensioen en een pensioen als gemeente
mandataris, zoals het pensioen dat ver
weerder geniet; de regel van de eenheid van 
loopbaan, die daarbij wordt vastgesteld, 
zonder onderscheid naargelang de met ver
schillende pensioenregelingen verband hou
dende beroepswerkzaamheden achtereen
volgend of gelijktijdig worden uitgeoefend, 
niet te verenigen is met de wettelijke be
palingen volgens welke cumulatie van een 
werknemerspensioen en een pensioen als 
gemeentemandataris voordien mogelijk 
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was, met name evenmin met artikel 15bis 
van de wet van 8 december 1976, dat in die 
wet werd ingevoegd bij de wet van 22 ja
nuari 1981; de nieuwe regel aan die vroe
gere bepalingen alle verbindende kracht 
heeft ontnomen; daaruit volgt dat het ar
rest, doordat het beslist dat laatstgenoemde 
bepalingen niet stilzwijgend zijn opgehe
ven bij artikel 10bis van het op 1 januari 
1984 in werking getreden koninklijk be
sluit nr. 50 van 24 oktober 1967, en dat ver
weerders rustpensioen als werknemer moet 
worden berekend zonder inachtneming van 
zijn pensioen als gemeentemandataris, niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van de in de aanhefvan het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen, en inzon
derheid de artikelen 10bis van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 en 15bis van de wet van 8 decem
ber 1976): 

Over het door verweerder opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid : 
alleen de schending van artikel10bis 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967, dat in dat konink
lijk besluit is ingevoegd bij het ko
ninklijk besluit nr. 205 van 29 augus
tus 1983, kan leiden tot vernie
tiging van de bestreden beslissing en 
krachtens artikel 5, eerste lid, van de 
wet van 6 juli 1983 zou het konink
lijkbesluit nr. 205 op 31 december 
1984 worden opgeheven, indien het 
v66r die datum niet door de wet 
werd bekrachtigd; het middel ver
meldt geen wettelijke bepaling hou
dende bekrachtiging waardoor de toe
passing op het onderhavige geval van 
voormeld artikel10bis is verantwoord, 
dat wil zeggen van een bij een beslis
sing van 22 januari 1988 toegekend 
pensioen, met ingang van 1 januari 
1988: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het verzoekschrift tot cassatie de 
vermelding moet bevatten van de wet
telijke bepalingen waarvan de scherr
ding wordt aangevoerd; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
middel de schending aanvoert van ar
tikel10bis van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967; dat de ver-

melding van dat artikel voldoet aan de 
voorwaarde van vorenbedoeld arti
kel1080; 

Overwegende dat, anderzijds, het op 
1 januari 1984 van kracht geworden 
koninklijk besluit nr. 205 van 29 au
gustus 1983, met gevolg tot de dag van 
zijn inwerkingtreding, bij artikel 9 van 
de wet van 6 december 1984 werd be
krachtigd; dat het middel geen scherr
ding van die wet aanvoert, zodat het 
daarvan geen melding behoefde te rna
ken; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 

Overwegende dat artikel 10bis van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok
tober oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers bepaalt, dat "wanneer de 
werknemer aanspraak kan maken op 
een rustpensioen krachtens een rege
ling voor de werknemers en op een 
rustpensioen krachtens een of 
meer andere regelingen en wanneer 
het totaal van de breuken, die voor elk 
van die pensioenen de belangrijkheid 
ervan uitdrukken, de eenheid over
schrijdt, de beroepsloopbaan die 
voor de berekening van het rust
pensioen als werknemer in aanmer
king wordt genomen, verminderd 
wordt met zoveel jaren als nodig om 
genoemd totaal tot de eenheid te her
leiden; 

Dat het vierde lid van vorenbedoeld 
artikel bepaalt, dat voor de toe
passing van dit artikel onder "andere 
regeling" wordt verstaan iedere an
dere Belgische regeling inzake rust
pensioenen en overlevingspensioe
nen, uitgezonderd die voor de 
zelfstandigen en iedere gelijkaardige 
regeling van een vreemd land of een 
regeling die toepasselijk is op het per
soneel van een volkenrechtelijke in
stelling; 

Dat eruit volgt dat voormeld arti
kel 10bis van toepassing is in geval 
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van samenloop, zoals te dezen, van 
een rustpensioen krachtens de rege
ling voor werknemers met een rust
pensioen van gemeentemandataris; 
dat de door die wettelijke bepaling in
gevoerde regel van de eenheid van 
loopbaan, waarbij geen onderscheid 
wordt gemaakt naargelang de onder 
verschillende pensioenregelingen val
lende beroepsbezigheden achtereen
volgend of gelijktijdig worden uitge
oefend, niet te verenigen is met de 
vroegere wettelijke bepalingen val
gens welke cumulatie, zonder beper
king, mogelijk is van een rustpensioen 
voor werknemers en een rustpensioen 
als gemeentemandataris, en met name 
evenmin met artikel 15bis van de wet 
van 8 december 1976 tot regeling van 
het pensioen van sommige mandata
rissen en van dat van hun rechtver
krijgenden, welk artikel in die wet is 
ingevoegd bij de wet van 22 januari 
1981; 

Dat het arrest dat, bij de bereke
ning van het aan verweerder toeko
mende werknemerspensioen, van ar
tikel 10bis van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967 geen toe
passing wil maken, die wettelijke be
paling 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; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

11 december 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Si
mont en Draps. 

Nr. 540 

3e KAMER - 11 december 1995 

PENSIOEN - WERKNEMERS - RUSTPEN-
SIOEN OVERLEVINGSPENSIOEN 
BETALINGSVOORWAARDEN- BEROEPSBEZIG
HEID- VERKLARING- BEROEPSINKOMEN
TOEGESTAAN BED RAG- OVERSCHRIJDING
GEPENSIONEERDE - VERPLICHTING- VER
KLARING BIJ DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOE
NEN - WETTELIJKE GRONDSLAG. 

De verplichting voor de gepensioneerde om 
bij de Rijksdienst voor Pensioenen een 
verklaring te doen dat het bedrag van zijn 
beroepsinkomen het bedrag overschrijdt, 
dat is toegestaan bij art. 64 K.B. van 21 
dec. 1967 tot vaststelling van het alge
meen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, 
vloeit niet voort uit § 2, eerste lid, van die 
bepaling en evenmin uit art. 25 Pensioen
wet Werknemers (1). [Art. 25 Pensioen
wet Werknemers; art. 64 K.B. 21 dec. 
1967 (2).] 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. GARSOU) 

ARREST (VeT;taling) 

(A.R. nr. S.95.0070.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1995 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 21, inzonderheid § 3, eerste, derde 
en vierde lid van de wet van 13 juni 1966 

(1) Zie art. 2, eerste lid, K.B. 31 mei 1993 be
tre:lfende de verklaring te doen in verband met de 
subsidies, vergoedingen en toelagen van elke 
aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de 
Staat zijn. 

Sinds de wet van 7 juni 1994, zie hetzelfde KB. 
betre:lfende de verklaringen te doen in verband 
met de subsidies, vergoedingen en toelagen, art. 
1, tweede lid. Zie ook art. 38 Pensioenwet Werk
nemers; J. PIERQUIN e.a., Incidence de l'exercice 
d'une activite professionnelle sur le paiement de 
la pension de travailleur salarie, Rev. b. sec. soc., 
1984, blz. 647. 

(2) Art. 64 v66r de wijziging ervan bij K.B. van 
30 okt. 1992. I.e. zie men inzonderheid art. 64, 
§ 2, eerste lid. Zie thans art. 64, § 1, § 2, A, 1 o, § 
3 en§ 4. ~ 
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betreffende de rust- en overlevingspensioe
nen voor arbeiders, bedienden, zeevaren
den onder Belgische vlag, mijnwerkers en 
vrijwillig verzekerden, zoals dat artikel 21, 
§ 3, is gewijzigd bij het koninklijk besluit 
nr. 205 van 29 augustus 1983, 25, inzon
derbeid eerste lid, van bet koninklijk be
sluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende bet rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, zoals dat artikel 25 is gewij
zigd bij de wet van 27 juli 1971 en bij het 
koninklijk besluit nr. 415 van 16 juli 1986, 
64, § 1, C, 1", en E, en§ 2, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 21 december 
1967 tot vaststelling van het algemeen re
glement betreffende het rust- en overle
vingspensioen voor werknemers, dat arti
kel 64, als gewijzigd, met betrekking tot 
§ 1, bij de koninklijke besluiten van 29 april 
1981, 20 september 1984, 22 december 
1986, en met betrekking tot§ 2, bij het ko
ninklijk besluit van 29 april 1981, en mis
kenning van het algemeen rechtsbeginsel 
(beginsel van de autonomie der proces
partijen), dat inzonderheid is vastgelegd in 
artikel 1138.2. van het Gerechtelijk Wet
hoek en schending van genoemd artikel 
1138.2·, 

doordat het arrest, nu eiser bij beslis
sing die op 17 mei 1993 ter kennis is ge
bracbt, enerzijds, het rustpensioen voor 
werknemers van verweerder voor de pe
riode van 1 januari tot 31 december 1992 
met een derde beperkt met toepassing van 
artikel 64, § 2, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 21 december 1967 tot vast
stelling van het algemeen reglement be
treffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers, op grand dat verweer
der tijdens die periode uit een beroepsbe
zigbeid inkomen had gebaald, dat bet bo
ger was dan het toegestane, en, anderzijds, 
beeft beslist dat de terugvordering van de 
ten onrechte uitbetaalde prestaties door 
verloop van vijfjaar ve:rjaart, als bepaald 
bij artikel21, § 3, vierde lid, van de voor
noemde wet van 13 juni 1966, het beroe
pen vonnis bevestigt in zoverre het de ver
jaring door verloop van zes maanden, als 
bepaald bij artikel 21, § 3, eerste lid, toe
passelijk verklaart, en het arrest, om al
dus te beslissen, - erop heeft gewezen dat 
verweerder, die sedert 1 juli 1990 een rust
pensioen voor werknemers geniet, op 3 juni 
1990 op een formulier, model 74, met be
trekking tot zijn beroepsbezigheid had ver
klaard dat hij verder een bezigheid als le
raar in het onderwijs van de stad Luik zou 
uitoefenen; dat dit stuk preciseert dat het 
beroepsinkomen dat daaruit volgt beperkt 
is tot het bedrag dat bij artikel 64, § 1, van 

het koninklijk besluit van 21 december 
1967 is toegelaten zonder het pensioen te 
schaden; dat is gebleken dat verweerders 
jaarlijks loon in 1992, 249.906 frank be
droeg, wat enigszins meer is dan bet voor 
dat jaar toegelaten bedrag van 245.425 
frank; dat verweerder op hetzelfde formu
lier van 5 juni 1990 had verklaard dat hij 
zich ertoe verbond een nieuwe verklaring 
aan eiser te doen om hem "elke wijziging te 
melden in de uitoefening van (zijn) be
roepsbezigheid of van die van (zijn) echt
genote en van de inkomsten daaruit" - en 
vervolgens op de redenen steunt "dat met
een het gebrekkig en onduidelijk karak
ter van de formulering van die verbinte
nis dient te worden onderkend ... ; ( ... ); dat 
de tekst bijgevolg niet ondubbelzinnig dui
delijk maakt of de ondertekenaar zich er
toe verbindt iedere wijziging in de inkom
sten uit zijn bezigheid te melden, zelfs 
zonder wijziging in de uitoefening van zijn 
bezigheid, of aileen iedere bezigheid in de 
uitoefening van zijn activiteit en in de in
komsten tengevolge van die wijziging; dat, 
ongeacht de formele tekortkomingen van de 
verbintenis die in het model 74 is vastge
legd en de wijzigingen die daarin, in de 
geest van de reglementering, zouden moe
ten worden aangebracht, daaruit in geen 
geval kan worden afgeleid dat (verweer
der) zich ertoe zou hebben verbonden on
verwijld, op een nieuw model 74, iedere in
dexering van zijn loon zonder andere 
wijziging daarvan, te melden; dat de uit
voering van een dergelijke verbintenis trou
wens op duidelijke materiele moeilijkhe
den zou doen rijzen, nude meeste lonen op 
onregelmatige tijdstippen worden gei:n
dexeerd, en die indexeringen vanzelfspre
kend in de loop van het jaar, of zelfs hele
maal op bet einde daarvan gebeuren; dat 
bovendien het bij het koninklijk besluit van 
21 december 1967 toegelaten bedrag zelftij
dens bet betrokken jaar wordt gei:ndexeerd 
en ten deze blijkt dat het gei:ndexeerd be
drag voor het jaar 1992 pas in het Bel
gisch Staatsblad van 27 oktober 1992 is be
kendgemaakt (b. 23.112); dat kortom pas op 
het einde van het dienstjaar kan worden 
vastgesteld of, aileen door de indexering, 
het inkomen uit de beroepsbezigheid het 
toegelaten jaarlijks bedrag al dan niet heeft 
overschreden, wat overigens de reden is 
waarom (eiser) het formulier 2047 op 30 de
cember 1992 naar (verweerder) heeft ge
zonden ... ; dat dit stuk een raster bevat met 
de aangifte, door de werkgever, van de lo
nen die tijdens het verlopen jaar zijn uit
betaald, dat de stad Luik reeds op 22 ja
nuari 1993 heeft ingevuld en waaruit aldus 
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de litigieuze lichte overschrijding is geble
ken en dat (verweerder) onverwijld naar 
(eiser) heeft teruggestuurd; dat zulks ove
rigens vragen doet rij zen nopens de pre
cieze stelling van (eiser) : verwijt hij (ver
weerder) dat hij niet van bij het begin van 
het jaar 1992 een indexering van het loon 
heeft gemeld die pas later is gebeurd en en 
dat een toegelaten bedrag is overschre
den dat pas op 27 oktober in het Staats
blad is bekendgemaakt?; (. .. ) dat (verweer
der), bijgevolg terecht uitlegt dat bij door · 
de ondertekening van het model 7 4 op 5 
juni 1990, zich helemaal niet ertoe heeft 
verbonden onverwijld, op een nieuw mo
del 74, elke indexering van zijn loon te mel
den, bij gebreke van enige wijziging in de 
uitoefening van zijn beroepsbezigbeid en in 
bet basisbedrag van zijn inkomen, dat la
ger ligt dan bet toegelaten bedrag; dat (ei
ser) daarentegen ten onrecbte betoogt dat 
verweerder zich in het geval zou bevin
den als bedoeld in artikel21, § 3, vierde lid, 
van de wet van 13 juni 1966 en dat bij bij
gevolg oordeelt dat de terugvordering van 
de ten onrecbte uitbetaalde prestaties dear 
verloop van vijf jaren zou verjaren", 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 21, 
§ 3, vierde lid, van de wet van 13 juni 1966 
betreffende de rust- en overlevingspensioe
nen voor arbeiders, bedienden, zeevaren
den onder Belgische vlag, mijnwerkers en 
vrijwillig verzekerden, volgt dat de terug
vordering van de ten onrechte uitbetaalde 
prestaties wegens bet niet afieggen van een 
verklaring verjaart door verloop van vijf 
jaar "ten aanzien van de sommen die ten 
onrechte werden uitbetaald wegens bet niet 
afleggen, door de schuldenaar, van een ver
klaring die is voorgescbreven door een 
wets- en verordenende bepaling of die volgt 
uit een vroeger aangegane verbintenis"; ar
tikel 25, eerste lid, van bet koninklijk be
sluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers bepaalt dat bet rust- en over
levingspensioen van die werknemers niet 
uitbetaalbaar is wanneer verder een be
roepsbezigheid wordt uitgeoefend; artikel 
64, § 1, van bet koninklijk besluit van 21 
december 1967 tot vaststelling van bet al
gemeen reglement betreffende bet rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, bij 
uitzondering op die regel, een dergelijke be
zigheid toelaat, mits voorafgaande verkla
ring, en op voorwaarde dat het beroeps
inkomen niet meer bedraagt dan een 
bepaald bedrag; daaruit volgt dat zodra die 
voorwaarde niet meer is vervuld en het 
rustpensioen, aangezien die grens was over
schreden, niet meer uitbetaalbaar is, de be-

gunstigde de verklaring aan eisers dien
sten moet afleggen, ook al heeft hij zicb niet 
speciaal daartoe verbonden; hij immers, 
zonder die verklaring, een pensioen zou blij
ven ontvangen dat hem niet of slechts ge
deeltelijk mag worden uitbetaald en dus ten 
onrecbte uitbetaalde prestaties zou blij
ven ontvangen; zijn verbintenis om van die 
toestand aan eisers diensten een verkla
ring afte leggen, aldus volgt uit artikel25, 
van bet koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok
tober 1967; de verklaring van overscbrij
ding derhalve moet worden bescbouwd als 
een verplichting die door een wets- en ver
ordenende bepaling is voorgescbreven en 
die, als zij niet wordt nageleefd, overeen
komstig artikel 21, § 3, vierde lid, van de 
voornoemde wet van 13 juni 1966, de ver
jaringstermijn van de terugvordering van 
ten onrecbte uitbetaalde prestaties op vijf 
jaar brengt; daaruit volgt dat het arrest, 
dat weliswaar vaststelt dat verweerders 
beroepsinkomen bet voor het jaar 1992 toe
gelaten bedrag heeft overscbreden maar 
tach beslist dat de verjaring van de terug
vordering van het ten onrecbte betaalde be
drag niet door verloop van vijfjaar, maar 
van zes maanden verjaart, op grand dat de 
door verweerder aangegane verbintenis bij 
zijn pensioenaanvraag hem niet tot die ver
klaring verplichtte, de regel miskent dat de 
terugvordering van de ten onrecbte uitbe
taalde prestaties verjaart door verloop van 
vijf jaar wanneer de betaling ten onrechte 
volgt uit het niet afleggen, door de scbul
denaar, van een verklaring die is voorge
scbreven door een wets- of verordenende 
bepaling (scbending van artikel21, § 3, eer
ste, derde en vierde lid, van de wet van 13 
juni 1966), en bovendien artikel 25 van bet 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 schendt, evenals artikel 64, § 1 en 
§ 2, van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1967; 

derde onderdeel, volgens de bepalingen 
van artikel 64, § 1, C, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967, genomen ter 
uitvoering van artikel25 van het konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, mits 
voorafgaande verklaring, een beroepsbe
zigheid als werknemer wordt toegelaten, 
waarvan het brutoberoepsinkomen niet 
meer mag bedragen dan de per maand of 
per kalenderjaar vastgestelde bedragen; uit 
artikel64, § 2, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 21 december 1967 volgt dat 
indien de uitgeoefende beroepsbezigheid 
niet is toegelaten omdat het beroeps
inkomen die bedragen overschrijdt, het pen-
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sioen voor de maand tijdens dewelke de ac
tiviteit werd uitgeoefend, slechts tot be
loop van de twee derden betaalbaar is; dat 
artikel 64, § 2, eerste lid, elke overschrij
ding van de toegelaten bedragen van 
beroepsinkomen verbiedt, zonder onder
scheid naar de oorzaak van de overschrij
ding, en dus zelfs als die volgt uit de in
dexering van een loon; verweerder heeft 
erkend dat hij zich ertoe had verbonden 
elke wijziging van zijn beroepsinkomen aan 
eisers diensten mede te delen; daaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat ver
weerder, niettegenstaande die verbinte
nis, de overschrijding van de toegelaten be
dragen van zijn beroepsink'omen wegens de 
indexering van zijn loon, niet hoefde mede 
te delen, artikel 64, § 2, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967, 
en, bijgevolg, de artikelen 25 van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, 
en 21, § 3, van de wet van 13 juni 1966 
schendt: 

Wat betreft het eerste en derde on
derdeel: 

Overwegende dat die onderdelen be
rusten op de bewering dat uit arti
kel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967 betre:ffende het 
rusten overlevingspensioen voor werk
nemers en uit artikel 64, § 2, eerste 
lid, van het koninklijk besluit van 21 
december 1967, v66r zijn wijziging bij 
het koninklijk besluit van 30 okto
ber 1992, zou volgen dat, zodra het be
drag van het beroepsinkomen van de 
gepensioneerde meer bedraagt dan het 
bij voornoemd artikel 64 toegelaten be
drag, de begunstigde verplicht is daar
van een verklaring te doen bij de dien
sten van eiser; 

Overwegende dat de verplichting 
voor de gepensioneerde om, in dat ge
val, eisers diensten in te lichten, niet 
volgt uit de voormelde wettelijke be
palingen waarvan de schending door 
het middel wordt aangevoerd; 

Dat die onderdelen falen naar recht; 

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

11 december 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 541 

3e KAMER- 11 december 1995 

MINDER-VALIDEN- TEGEMOETKOMIN
GEN- TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN 
BEJAARDEN- INKOMEN- BED RAG- GRENS 
- CATEGORIE- GEVOLG. 

Iedere gerechtigde op een tegemoetkoming 
voor hulp aan bejaarden behoort nood
zakelijk tot de categorie waarvan hi) de 
voorwaarden vervult; de gerechtigde kan 
niet in een andere categorie worden op
genomen, ongeacht trouwens de omstan
digheden die hem brachten in de toe
stand van de categorie waartoe hij 
overeenkomstig de omschrijving behoort. 
[Art. 7, § 1, wet van 27 feb. 1987; art. 4, 
§ 1, K.B. van 5 maart 1990 (1).] 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE INTEGRA
TIE T. SPRIMONT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0073.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 februari 1995 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1148 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 
§ 1, van de wet van 27 februari 1987 be
treffende de tegemoetkomingen aan ge
handicapten, 4, § 1, en 42, § l, van het ko
ninklijk besluit van 5 maart 1990 
betreffende de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden, 

(1) Het gaat om K.B. van 5 maart 1990 be
treffende de tegemoetkoming voor hulp aan be
jaarden. 



1112 HOF VAN CASSATIE Nr. 541 

doordat het arrest, uitspraak doende over 
een aanvraag om tegemoetkoming van ge
handicapte voor hulp aan bejaarden, vast
stelt dat verweerster, na een opneming in 
een ziekenhuis waardoor zij tijdelijk on
bekwaam was om aileen te leven, van 4 
september 1992 tot 27 april 1993 bij een 
nicht heeft ingewoond, en erop wijst dat de 
grenzen van het inkomen en de belasting
vermindering hierop, die bij de bereke
ning van de tegemoetkoming in aanmer
king dienen te worden genomen, verschillen 
naargelang de gehandicapte al dan niet 
personen ten laste heeft, alleenstaande of 
samenwonende is en dat de alleenstaande 
gerechtigde alleenwonende is, waarna het 
beslist dat verweerster "zelfs gedurende 
haar tijdelijke inwoning bij een familielid 
haar hoedanigheid van alleenstaande heeft 
behouden", op grand dat "overmacht ... in 
bepaalde omstandigheden een reden kan 
zijn om een gerechtigde in een categorie, 
waartoe die behoort, te blijven rangschik
ken, zelfs indien de gehandicapte persoon 
tijdelijk niet meer beantwoordt aan de wet
telijke criteria om hem in die categorie te 
behouden" en dat "een blijvende toestand 
en geen voorlopige in aanmerking dient te 
worden genomen" en dat ''het verblijfvan 
Mevrouw Sprimont bij haar familie tijde
lijk was en aan uitzonderlijke omstandig
heden was te wijten"; 

terwijl de grenzen waarboven het inko
men van het bedrag van de tegemoetko
mingen wordt afgetrokken, lager liggen 
voor de samenwonende gehandicapte dan 
voor de alleenstaande, als alleenstaande en
kel kan worden beschouwd de gerechtigde 
die aileen leeft, de gerechtigde die bij een 
familielid inwoont een samenwonende is, 
ongeacht hoe lang en de reden waarom hij 
erbij inwoont, van het ogenblik dat zulks 
meer dan een maand duurt, overmacht, die 
bij niet-uitvoering van een wettelijke ver
plichting een oorzaak van bevrijding van 
die verplichting is, geen invloed kan neb
ben op de wettelijke regels inzake rang
schikking in categorieen voor de bereke
ning van de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten : 

Overwegende dat artikel 4, § 1, 
derde en vierde lid, van het konink
lijk besluit van 5 maart 1990 betref
fende de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden, met het oog op de be- -
paling van de grenzen van het inko
men bij de berekening van de tege
moetkomingen, die ' aan de drie 
categorieen gerechtigden, bedoeld in 

artikel 7, § 1, van de wet van 27 fe
bruari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten, zijn ver
schuldigd, een omschrijving geeft van 
drie categorieen gerechtigden; 

Dat het met name de alleenstaande 
gerechtigde omschrijft als alleenwo
nende, en de samenwonende gerech
tigde als niet alleenstaande en zon
der personen ten laste; 

Overwegende dat iedere gerech
tigde op een tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden noodzakelijk be
hoort tot de categorie waarvan hij de 
voorwaarden vervult; dat die gerech
tigde niet in een andere categorie kan 
worden opgenomen, ongeacht trou
wens de omstandigheden die hem 
brachten in de toestand van de cate
gorie waartoe hij overeenkomstig de 
omschrijving behoort; 

Overwegende dat het arrest, uit
spraak doende over het recht van ver
weerster op de tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden, van 1 oktober 
1992 tot 30 april 1993, vaststelt dat 
verweerster gedurende die periode niet 
meer aileen woonde, zoals vroeger, 
maar bij haar familie verbleef; dat het 
arrest oordeelt dat dit verblijf tijde
lijk was en aan overmacht was te wij
ten; 

Dat het arrest, op grand van het 
voorgaande, beslist dat verweerster ge
durende de in aanmerking genomen 
periode de hoedanigheid van alleen
staande gerechtigde heeft behouden; 

Dat het arrest de artikelen 7, § 1, 
van de wet van 27 februari 1987 en 4, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 5 
maart 1990 schendt : 

Dat het middel is gegrond; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over het recht van ver
weerster op de tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden, van 1 oktober 
1992 tot 30 april1993; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; gelet op artikel1017, 
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tweede lid, van het Gerechtelijk Wet- Nr. 543 
hoek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 2e KAMER - 13 december 1995 

11 december 1995 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. van 
Heeke. 

Nr. 542 

2e KAMER - 12 december 1995 

1 o MISDRIJF- ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET.- MATERIEEL BESTANDDEEL. 

2° SCHIP, SCHEEPVAART- ALGEMEEN 
REGLEMENT- MISDRIJF- MATERIEEL BE
STANDDEEL. 

1 o en 2° Het misdrijf, bepaald bij art. 91, 
2°, KB. 15 okt. 1935 houdende Algemeen 
Reglement der Scheepvaartwegen van het 
Koninkrijk, vereist een schade in oorza
kelijk verband met de aan de beklaagde 
verweten gedraging. 

(VANDER WAAL) 

(A.R. nr. P.94.1451.N) 

12 december 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver
bist. 

1° JEUGDBESCHERMING- WE'ITEN EN 
VERORDENINGEN BETREFFENDE HET WEG
VERKEER- OVERTREDING- MINDERJARIGE 
- MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN 
ACHTTIEN JAAR- BENADEELDE PARTIJ
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- ONTVAN
KELIJKHEID. 

2o BURGERLIJKE RECIDSVORDERING 
- BENADEELDE PARTIJ- RECHTSTREEKSE 
DAGVAARDING- WETTEN EN VERORDENIN
GEN BETREFFENDE HET WEGVERKEER -
OVERTREDING- MINDERJARIGE- MEER DAN 
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN ACHTTIEN 
JAAR- ONTVANKELIJKHEID. 

3° WEGVERKEER- ALLERLEI - WE'ITEN 
EN VERORDENINGEN BETREFFENDE HET WEG
VERKEER- OVERTREDING- MINDERJARIGE 
- MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN 
ACHTTIEN JAAR- BENADEELDE PARTIJ
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- ONTVAN
KELIJKHEID. 

1 o, 2° en 3° De persoon die zich benadeeld 
acht door daden die volgens hem een 
overtreding zijn van de bepalingen van de 
wetten en verordeningen betreffende het 
wegverkeer, kan een minderjarige, die ten 
tijde van de feiten meer dan zestien en 
minder dan valle achttien jaar oud was, 
niet rechtstreeks voor het op grand van 
het gemene recht bevoegde gerecht dag
vaarden wegens overtreding van voor
melde bepalingen (1). (Art. 36bis Jeugd
beschermingswet.) 

(H ... T.M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0867.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 april 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi; 

(1) Cass., 30 nov. 1983, A.R. nr. 3060 (A. C., 
1983-84, nr. 177) met concl. adv.-gen. Velu, in 
Bull. en Pas., I, 1984, nr. 177. 

l 
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I. Op de voorziening van Youssef He
mal, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafVor
dering: 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat de strafVordering ver
vailen is door verjaring; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser is geboren op 8 april 
197 4, dat de feiten zijn gepleegd op 23 
november 1991 en dat eiser op ver
zoek van verweerder rechtstreeks voor 
de eerste rechter is gedagvaard we
gens overtreding van de artikelen 
8.3.2., 10.1.3' en 30.1.1" van het Weg
verkeersreglement; 

Overwegende dat luidens artikel 
36bis van de wet van 8 april 1965 be
treffende de jeugdbescherming, in af
wijking van artikel 36.4', en behou
dens samenhang met vervolgingen 
wegens andere misdrijven dan die 
hieronder bepaald, de gerechten, be
voegd op grond van het gemene recht, 
kennis nemen van de vorderingen van 
het openbaar ministerie jegens min
derjarigen, die ten tijde van de fei
ten meer dan zestien jaar en minder 
dan voile achttien jaar oud zijn, ver
volgd wegens overtreding van de be
palingen van de wetten en verorde
ningen betreffende het wegverkeer; 

Overwegende dat noch artikel 36bis 
van bovenvermelde wet noch enige an
dere wetsbepaling de persoon die zich 
benadeeld acht door daden, die val
gens hem een overtreding zijn van de 
bepalingen van de wetten en verorde
ningen betreffende het wegverkeer, het 
recht geeft om een minderjarige, die 
meer dan zestien jaar en minder dan 
voile achttien jaar oud was op het 

ogenblik van de feiten, wegens over
treding van voormelde bepalingen 
rechtstreeks te dagvaarden voor de op 
grond van het gemene recht bevoegde 
gerechten; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, nu het de rechtstreekse dagvaar
ding die, bij ontstentenis van een vor
dering van het openbaar ministerie ten 
aanzien van eiser, op verzoek van ver
weerder is betekend wegens overtre
ding van de artikelen 8.3.2, 10.1.3' en 
30.1.1' van het Wegverkeersregle
ment, ontvankelijk en gegrond ver
klaart, artikel 36bis van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugd
bescherming schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vordering van verweerder tegen ei
ser; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt zowel eiser als ver
weerder in de helft van de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

13 december 1995 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Ghislaln, waarnemend voor
zitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mrs. B. Hougardy, Charleroi. 

Nr. 544 

2e KAMER -13 december 1995 

1° LANDBOUW- ARTIKEL 88, 9" - WEGEN 
- BESCHADIGING- TOEEIGENING- AFLO
PEND MISDRIJF. 
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2° WEGEN- BESCHADIGING- TOEEIGE
NING- VELDWETBOEK-ARTIKEL 88, 9" -AF
LOPEND MISDRIJF. 

3o MISDRIJF - SOORTEN- AFLOPEND, 
VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF -
VELDWETBOEK- ARTIKEL 88, 9" - WEGEN
BESCHADIGING - TOEEIGENING. 

1 o, 2° en 3° De overtreding "beschadiging 
of toeeigening van een weg" bedoeld in 
art. 88, 9°, Veldwetboek is een aflopend 
misdrijf (1). 

(LASNE NATURE V.Z.W. E.A. T. MAYNE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1103.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 juni 1994 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel; 

Over het middel : schending van arti
kel88.9 van het Veldwetboek en van dear
tikelen 21 tot 29 van de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis beslist dat 
het in artikel 88.9 van het Veldwetboek om
schreven misdrijf "toeeigening van de weg' 
een afiopend misdrijf is waarvoor de ver
jaringstermijn zes maanden bedraagt, 

terwijl uit artikel 88.9 van het Veld
wetboek, de aard van het daarin straf
baar gestelde misdrijf, de vergelijking met 
andere soortgelijke misdrijven en de nood
zaak van de coherentie van de rechtsorde 
blijkt dat het misdrijf "toeeigening van de 
weg" in de zin van artikel 88.9 van het 
Veldwetboek een voortdurend misdrijf is 
aangezien het gelijkstaat met bezits
aanmatiging, die zich uitstrekt in de tijd en 
het voortduren van een wederrechtelijke 
toestand impliceert; het bestreden vonnis 
bijgevolg de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt, nu het, na erop te 
hebben-gewezen dat volgens het openbaar 
ministerie het misdrijf was gepleegd op 11 
mei 1992, maar dat de feiten in werkelijk
heid van vroeger dagtekenden, beslist dat 
de strafvordering "veijaard was op 1 juni 
1993, dag waarop de burgerlijke partijen 
hun vordering instelden voor de eerste 

' (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. (Bull. en 
Pas., I, 1995, nr. 544). 

rechter, die derhalve niet bevoegd was om 
daarvan kennis te nemen, daar ze meer 
dan een jaar na de feiten was ingesteld voor 
de strafrechter": 

Overwegende dat de overtreding 
"beschadiging of toeeigening van de 
weg' bedoeld in artikel 88, go van het 
Veldwetboek een afl.opend misdrijf is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

13 december 1995 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 545 

2e KAMER -13 december 1995 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN- ALGEMEEN- TOETSING VAN DE 
WETTIGHEID. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is het 
arrest dat, bij de uitspraak na correctio
nalisering door de raadkamer, enerzijds, 
de in de dagvaarding bedoelde telastleg
ging van zware diefstal gepleegd door 
middel van geweld of bedreiging, met een 
blijvende fysische of psychische onge
schiktheid tot gevolg, bewezen verklaart, 
anderzijds, de keuze van de strafverant
woordt door de omstandigheid dat het 
slachtoffer ten gevolge van de geweldple
ging een blijvende ongeschiktheid en een 
zware verminking heeft opgelopen, maar 
aldus in het ongewisse laat of de appel
rechters beslissen dat het geweld of de be
dreiging voor het slachtoffer geen an
dere gevolgen heeft gehad dan een 
blijvende fysische of psychische onge
schiktheid dan wel of dat geweld of die 
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bedreiging bovendien een zware vermin
king ten gevolge heeft gehad, in welk ge
val verwijzing naar de correctionele recht
bank wegens verzachtende omstandig
heden uitgesloten is. (Art. 149 Gw.) 

(MARLIER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1236.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van de artikelen 149 van de 
Grondwet, 2, 3•, van de wet van 6 okto
ber 1867 op de verzachtende omstandig
heden, 468, 471, 472 en 473 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat luidens artikel 2, 
eerste, derde en zesde lid, van de wet 
van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden de raadkamer welis
waar bij een met redenen omklede be
schikking de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank kan verwijzen 
wegens diefstal door middel van ge
weld of bedreiging gepleegd met be
hulp van wapens of onder twee van de 
in artikel 4 71 van het Strafwetboek 
vermelde omstandigheden, wanneer 
dat geweld of die bedreiging hetzij een 
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een 
blijvende fysische of psychische onge
schiktheid ten gevolge heeft, maar dat 
zij daartoe niet bevoegd is als dat ge
weld of die bedreiging hetzij het vol
ledig verlies van het gebruik van een 
orgaan, hetzij een zware verminking 
ten gevolge heeft; 

Overwegende dat, enerzijds, het ar
rest de telastlegging bewezen ver
klaart zoals ze in de dagvaarding is 
omschreven; 

Dat die dagvaarding betrekking 
heeft op de gecorrectionaliseerde mis
daad "diefstal door middel van ge
weld of bedreiging, gepleegd door ver
schillende personen, met behulp van 
wapens en een voertuig"; dat het ge-

weld of de bedreiging een blijvende fY
sische of psychische ongeschiktheid ten 
gevolge heeft; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
hof van beroep, na op grond van een 
deskundigenverslag de keuze van de 
opgelegde straf onder meer te heb
ben verantwoord door de omstandig
heid dat het slachtoffer ten gevolge 
van de ondergane geweldpleging een 
blijvende ongeschiktheid en een zware 
verminking heeft opgelopen, beslist dat 
de telastlegging "bewezen was zoals ze 
door het hofin aanmerking genomen 
was"; 

Overwegende dat die vermeldin
gen in het ongewisse laten of de appel
rechters hebben beslist dat het ge
weld of de bedreiging voor het 
slachtoffer geen andere gevolgen heeft 
gehad dan een blijvende zysische of 
psychische ongeschiktheid dan wel of 
d~t geweld of die bedreiging boven
dien een zware verminking ten ge
volge he eft gehad; dat het Hof hier
door geen toezicht kan uitoefenen op 
de wettigheid van de bestreden be
slissing; 

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; 
laat de kosten ten laste van de Staat· 
verwijst de zaak naar het Hof van Be~ 
roep te Bergen. 

13 december 1995- 2e kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 546 

2e KAMER - 13 december 1995 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN-
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RECHTER IN DE JEUGDRECHTBANK- GEWET
TIGDE VERDENKING- ONTTREKKING- VER
ZOEKSCHRIFT- AARD. 

2° WRAKING- RECHTER IN DE JEUGD
RECHTBANK- GEWETTIGDE VERDENKING
ONTTREKKING- VERZOEKSCHRIFT -AARD. 

1 o en 2° Een verzoekschrift tot onttrek
king van de zaak aan een rechter in de 
jeugdrechtbank is, ook al wordt het "ver
zoekschrift tot onttrekking wegens gewet
tigde verdenking" genoemd, geen vorde
ring tot verwijzing van een jeugd
rechtbank naar een andere jeugd
rechtbank; het kan eventueel een grand tot 
wraking opleveren (1). (Artt. 542 e.v. Sv.; 
artt. 828 e.v. Ger.W.) 

(B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1237.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift "verzoek wegens gewettigde 
verdenking", dat door eiser op 6 no
vember 1995 op de gri:ffie van het Hof 
is neergelegd; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
uitsluitend strekt tot "de spoedeisende 
wraking (. .. )van mevrouw de rech
ter M.P. Lafontaine", rechter in de 
Jeugdrechtbank te Brussel, in zoverre 
die magistraat aan verzoeker het be
stuur niet heeft toegekend over de per
soon en de goederen van zijn vier kin
deren; 

Dat de tot staving van het verzoek 
aangevoerde gronden tot verdenking 
enkel betrekking hebben op voor
noemde magistraat; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
geen verzoek tot verwijzing op grond 
van gewettigde verdenking is in de zin 
van de artikelen 542 en volgende van 
het Wetboek van Strafvordering; 

Dat, ook al zouden de in het ver
zoek aangevoerde red en en ten aan
zien van de in het verzoek aangewe
zen rechter in de jeugdrechtbank een 
grond of gronden tot wraking opleve-

(1) Cass., 18 dec. 1972 (A.C., 1973, 403). 

ren, het niet aan het Hof staat ervan 
kennis te nemen, zoals blijkt uit de ar
tikelen 828 en volgende van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek 
af; veroordeelt eiser in de kosten. 

13 december 1995 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 547 

2e KAMER- 13 december 1995 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING- RECHTSPLEGING- BERICHT VAN DE 
RECHTSDAG. 

Art. 30, § 2, vijfde lid, Wet Voorlopige hech
tenis 1990 schrijft m.b.t. de rechtsple
ging voor de kamer van inbeschuldiging
stelling alleen voor dat door de griffier 
van het hof van beroep aan de raads
man van de verdachte bericht wordt ge
geven van de rechtsdag (1). 

(ISLER) 

(A.R. nr. P.95.1374.F) 

13 december 1995 - 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Hans
sens, Brussel. 

(1) Cass., 12 mei 1992, A.R. nr. 6677 (A. C., 
1991-92, nr. 470). 
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Nr. 548 

1 e KAMER- 14 december 1995 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE- KRACHT 
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
RECHTERLIJKE BESLISSING -ANDERE ZELF
STANDIGE PROCEDURE- BESLISSING DIE DE 
VOORDELEN VAN DE EERSTE BESLISSING ON
GEDAAN MAAKT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- KRACHT VAN 
GEWIJSDE - RECHTERLIJKE BESLISSING
ANDERE ZELFSTANDIGE PROCEDURE -BE
SLISSING DIE DE VOORDELEN VAN DE EER
STE BESLISSING ONGEDAAN MAAKT. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - PROVISIO
NELE VERGOEDING- VORDERING TOT HER
ZIENING. 

4 o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VOORAFGAANDE VERGOEDING
SPOEDPROCEDURE - PROVISIONELE VERGOE
DING- PROCEDURE TOT HERZIENING- WER
KELIJKE SCHADE. 

5° GRONDWET- ALGEMEEN- GROND
WET (1831)- ARTIKEL 11 - ONTEIGENING TEN 
ALGEMENEN NUTTE- BILLIJKE EN VOORAF
GAANDE SCHADELOOSSTELLING- BAREMA'S 
EN FISCALE AANGIFTEN. 

6° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VERGOEDING- BAREMA'S EN FIS
CALE AANGIFTEN. 

7o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - WET 17 APRIL 1835 - TOE
PASSINGSGEBIED. 

1 o en 2o De kracht van gewijsde van een 
rechterlijke beslissing wordt niet mis
kend doordat in een andere, op zichzelf 
staande procedure, de rechter nieuwe 
aanspraken inwilligt die de voordelen van 
de eerste beslissing ongedaan maken. 
(Art. 28 Ger.W.) 

3° De vordering tot herziening bedoeld in 
art. 16 Onteigeningswet is een op zich
zelf staande procedure (1). 

(1) Cass., 3 feb. 1989, A.R. nr. 5966 (A. C., 1988-
89, nr. 327). 

4 o Niet in strijd met het beginsel dat de 
onteigenaar voorafgaandelijk schadeloos
stelling moet betalen, is de regel dat, als 
de provisionele vergoeding meer bedraagt 
dan de werkelijk geleden schade, de 
onteigenaar de te veel gestorte bedragen 
kan terugvorderen. (Art. 11 Gw. 1831; 16 
Onteigeningswet.) 

5° en 6° Uit de enkele omstandigheid dat 
de rechter voor bepaalde elementen van de 
schade rekening houdt met geldende bare
rna's of met fiscale aangiften van de ont
eigende, volgt niet noodzakelijk dat de al
dus berekende onteigeningsvergoeding 
niet overeenstemt met de billijke en voor
afgaande schadeloosstelling, bedoeld in 
art. 11 (oud) Gw. (2) 

7° De bepalingen van de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte zijn niet toepasselijk wanneer het 
KB. dat de onteigening heeft uitgevaar
digd, deze uitdrukkelijk aan de bijzon
dere regels van de Onteigeningswet heeft 
onderworpen (3). (Artt. 1 en 16, tweede 
lid, Onteigeningswet.) 

(BEVERS E.A. T. VLAAMS GEWEST E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0122.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening gericht 
tegen de Belgische Staat : met ingang 
van 1 januari 1989 werden krachtens 
het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1991 de goederen, rechten en ver
plichtingen van het Wegenfonds over
gedragen aan het Vlaamse Gewest wat 
de in dit Gewest geleg.en goederen be-
tr~ft.: ....... ······················ 

6verwegende dat, nu de rechten en 
verplichtingen van het Wegenfonds 

(2) Zie Cass., 22 maart 1991, A.R. nr. 6597 
(A.C., 1990-91, nr. 390). 

(3) Cass., 12jan. 1990,A.R. nr. 6402 (A.C., 
1989-90, nr. 295). 
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aan het Vlaamse Gewest zijn overge
dragen, de eisers geen reden hebben 
om de Belgische Staat in het geding te 
behouden; 

Dat de voorziening, in zoverre zij te
gen de Belgische Staat is gericht, niet 
ontvankelijk is; 

Over het eerste en het derde middel : 
het eerste, gesteld als volgt : schending 

van de artikelen 8, eerste en tweede lid, 9, 
eerste en vierde lid, 14, tweede lid en 16 
van de Wet betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte, vervat in ar
tikel 5 van de Wet van 26 juli 1962 betref
fende de onteigeningen ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van de 
autosnelwegen, artikel 28 van het Gerech
telijk Wetboek, artikel 11 van de Grand
wet en artikel1, eerste lid, tweede zin, van 
het Protocol opgemaakt te Parijs op 20 
maart 1952 bij het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens 
en de fundamentele vrijheden van 4 no
vember 1950, verdrag en protocol goedge
keurd bij Wet van 13 mei 1955, 

doordat het bestreden arrest het von
nis a quo bevestigt met de wijziging dat 
het bedrag van 1.492.643 F thans ge
bracht wordt op 1.449.643 F en dit van 
3.000.000 F- 1.492.643 F of 1.507.357 F 
op 3.000.000 F- 1.449.643 F of 1.550.357 
F en doordat het vonnis a quo de vorde
ring in herziening van eisers ontvanke
lijk en in de volgende mate gegrond ver
klaart : zegt voor recht dat eisers in 
herziening recht hebben op een totale 
onteigeningsvergoeding van 1.492.643 F, 
veroordeelt eisers in herziening, onder voor
behoud van vermindering met de kosten 
der opname van de sommen gestort in de 
Deposito- en Consignatiekas, aan verweer
ders in herziening terug te betalen de som 
van 3.000.000 F- 1.492.643 F = 1.507.357 
F, te vermeerderen met de rente door deze 
som verworven vanaf de dag der consig
natie tot op de dag der opname van de gel
den en vermeerderd met de gerechtelijke 
interesten sedert de dag der opname van de 
gelden door eisers in herziening tot op de 
dag van de werkelijke terugbetaling, 

terwijl, in de herzieningsprocedure, voor
zien bij artikel16 van de Wet betreffende 
de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening ten alge
mene nutte (vervat in artikel 5 van de in 
het middel vermelde wet van 26 juli 1962) 
de rechter de onteigeningsvergoeding moet 
bepalen en daarbij geen onteigenings-

vergoeding mag vaststellen die lager is dan 
de provisionele vergoeding, die de Vrede
rechter krachtens artikel8, eerste lid, van 
die Wet vaststelde en die door de onteigen
aar krachtens artikel 9, eerste lid, van die 
Wet in de Deposito- en Consignatiekas 
werd gestort en door die kas in toepas
sing van artikel 9, vierde lid, van die Wet 
aan de onteigende werd overgemaakt, die 
provisionele vergoeding, zoals de term het 
zelf stelt, immers een provisie of voor
schot is op het voorlopig bedrag van de 
onteigeningsvergoeding, die de Vrederech
ter in toepassing van artikel14, tweede lid, 
van die Wet bepaalt, of, ingeval van een 
herziening van dit voorlopig bedrag, op de 
onteigeningsvergoeding vastgesteld in de 
herzieningsprocedure; dit voorschot toege
kend wordt bij een vonnis, dat niet vat
baar is voor beroep, dit is noch voor ho
ger beroep, noch voor cassatie (tweede lid 
van artikel 8 van vermelde Wet), zodat het 
vanaf zijn uitspraak in kracht van gewijsde 
gaat; dit vonnis ook niet vatbaar is voor 
herziening (artikel16 van vermelde Wet, 
waaruit blijkt dat de herziening kan wor
den gevraagd van de voorlopige vergoedin
gen, dus van de vergoedingen bepaald door 
de Vrederechter in toepassing van artikel 
14, tweede lid, van vermelde Wet); de toe
gekende provisionele vergoeding derhalve 
nooit kan worden verminderd; het boven
dien conform is aan artikel 11 van de 
Grondwet dat de provisionele vergoeding 
niet verminderd kan worden, gezien er an
ders geen sprake zou kunnen zijn van een 
aan de onteigening voorafgaandelijke ver
goeding indien na de onteigening inge
volge procedures (die jaren kunnen du
ren) de v66r de onteigening toegekende 
provisionele vergoeding zou kunnen wor
den verminderd met het gevolg dat gedu
rende jaren de onteigende in de onzeker
heid zou verkeren en derhalve onmogelijk 
de hem v66r de onteigening toegekende ver
goeding zou kunnen aanwenden om een 
goed te kopen (of te pachten, indien zoals 
in casu de vergoeding toegekend wordt aan 
de pachter) in vervanging van het goed 
waarvan hij werd ontzet, 

zodat het bestreden arrest, door de 
onteigeningsvergoeding vast te stellen op 
een bedrag lager dan het bedrag van de 
aan eisers toegekende provisionele vergoe
ding (3.000.000 F) en eisers te veroorde
len tot het terugbetalen aan de onteigen
aar van het verschil tussen die twee 
bedragen, vermeerderd met interesten, een 
schending inhoudt van de wetsbepalin
gen aangehaald in het middel, en derhalve 
van de verdragsbepaling aangehaald in het 
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middel daar krachtens die verdragsbepa
ling niemand van zijn eigendom zal wor
den beroofd behalve met inachtneming van 
de voorwaarden neergelegd in de wet; 

het derde, gesteld als volgt : schending 
van artikel 11 van de Grondwet (principe 
van de voorafgaandelijkheid van de ver
goeding) van artikel 1 van het Eerste Pro
tocol bij het Europees Verdrag tot bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden, opgemaakt te Pa
rijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij de 
Wet van 13 mei 1955, van artikel 8 en ar
tikel14, van de Wet betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandighe
den inzake onteigening ten algemenen 
nutte, vervat in artikel 5 van de Wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies voor 
de bouw van de autosnelwegen, 

doordat het bestreden arrest de aan ei
sers bij vonnis dd. 16 maart 1971 op grond 
van artikel 8, van artikel 5 van de Wet van 
26 juli 1962 - dat niet vatbaar is voor ver
haal - toegekende provisionele vergoe
ding van 3.000.000 F heeft herleid tot 
1.449.643 F door het vonnis waartegen be
roep te bevestigen en aldus eisers heeft ver
oordeeld in terugbetaling van de sam van 
1.550.357 F meer de intresten en aldus bij 
afrekening dd. 29 maart 1991 gebracht op 
4.228.576 F, 

terwijl de provisionele vergoeding pre- · 
cies toegekend wordt om aan het grond
wettelijk principe van de "voorafgaande
lijkheid" van de vergoeding te kunnen 
voldoen vermits de vergoeding aan de ont
eigenden ter beschikking moet worden ge
steld alvorens de inbezitstelling kan wor
den verleend, en daarom artikel 8 en 
artikel 14 van artikel 5 van de wet van 26 
juli 1962 als niet vatbaar voor enig ver
haal werd gesteld, 

en terwijl de onteigeningsvergoeding aan 
de onteigende betaald moet worden voor de 
onteigening, minstens voor de inbezit
name door de onteigende (lees : onteige
nende) overheid, zodat zij na de onteige
ning, minstens na de inbezitname niet 
meer mag gewijzigd worden, tenminste niet 
meer mag gewijzigd worden ten nadele van 
de onteigende en in geen enkel geval mag 
verminderd worden, 

zodat het bestreden arrest door de pro
visioneel toegekende vergoeding te herlei
den en onteigende te veroordelen in terug
betaling van een gedeelte daarvan, al de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het arrest het be
drag van de onteigeningsvergoeding 
definitiefvaststelt op een bedrag dat 
lager is dan de door de vrederechter 
toegekende provisionele vergoeding; 

Overwegende dat de middelen aan
voeren, eensdeels, dat de kracht van 
het gewijsde van het "provisioneel" 
vonnis verhindert dat de uiteindelijk 
op herziening toegekende onteige
ningsvergoeding minder zou bedra
gen dan de provisioneel bepaalde ver
goeding, anderdeels, dat de grond
wettelijke verplichting de onteigende 
voorafgaandelijk te vergoeden in het 
gedrang zou komen doordat de ontei
gende slechts na voltooiing van de pro
cedure effectief de betaalde bedra
gen zou kunnen aanwenden om een 
vervangingsgoed te kopen of te pach
ten; 

Overwegende dat de kracht van ge
wijsde van een rechterlijke beslis
sing niet wordt miskend doordat in 
een andere op zichzelf staande proce
dure een rechter nieuwe aanspraken I 
inwilligt die de voordelen van de eer
ste beslissing ongedaan maken; 

Dat de vordering tot herziening be
doeld in artikel 16 van de wet van 26 
juli 1962 een op zichzelf staande pro
cedure uitmaakt; 

Dat het middel, in zoverre het ar
tikel 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek als geschonden wetsbepaling aan
wijst, faalt naar recht; 

Overwegende dat uit de wordings
geschiedenis van de wet van 26 juli 
1962 blijkt dat de wetgever, om een 
vluggere inbezitneming door de 
onteigenaar van het onteigende goed 
mogelijk te maken, een summiere pro
cedure heeft ingevoerd; dat hij de vre
derechter heeft opgedragen : 1. in een 
eerste, ten laatste achtenveertig uren 
na de verschijning van de partijen te 
wijzen vonnis, waartegen voor de ont
eigende geen rechtsmiddel openstaat, 
onder meer over de regelmatigheid van 
de onteigening uitspraak te doen en, 
ingeval hij het verzoek van de 
onteigenaar inwilligt, tegelijk bij wijze 
van ruwe schatting, het bedrag van de 
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"provisionele" vergoedingen te bepa
len die de onteigenaar aan de ontei
gende zal storten, waardoor de inbe
zitneming van het onteigende goed 
mogelijk wordt, en 2. na de neerleg
ging van het deskundigenverslag, in 
een tweede vonnis, waartegen voor de 
onteigende evenmin enig rechtsmid
del openstaat, het bedrag van de 
onteigeningsvergoeding "voorlopig'' te 
bepalen; dat de wetgever de mogelijk
heid heeft geboden een vordering tot 
herziening in te stellen nadat het 
tweede vonnis is gewezen door de vre
derechter, in het bij zonder om het be
drag van de door de onteigende gele
den schade juister te horen bepalen; 

Dat het met het wezen zelfvan de 
herzieningsprocedure in strijd zou zijn 
dat de provisionele raming van de 
schade de rechter in de herzienings
procedure zou verbinden; 

Dat aan het vereiste van de vooraf
gaande vergoeding door de wetgever 
wordt tegemoet gekomen door de be
paling dat de onteigenaar een provi
sionele vergoeding zal storten; dat de 
regel dat als de provisionele vergoe
ding meer bedraagt dan de werkelijk 
geleden schade, de te veel gestorte be
dragen door de onteigenaar kunnen 
worden teruggevorderd, niet in strijd 
is met het beginsel van de vooraf
gaande vergoeding van de werkelijk 
geleden schade; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schending van artikelll van de Grond
wet (principe van de billijke vergoeding), 
van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mens en de fundamen
tele vrijheden, opgemaakt te Parijs op 20 
maart 1952, goedgekeurd bij de Wet van 13 
mei 1955, van artikel 46 van de Pacht
wet van 4 november 1969, van artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek en van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, dat zich 
daarbij laat leiden door artikel 46 vim de 
Pachtwet, de aan eisers toekomende ver
goeding op een forfaitaire wijze heeft vast
gesteld op de som van 1.449.643 F door : 

- voor verschillende schadeposten een 
forfaitaire basisvergoeding per Ha te be
rekenen in verhouding tot de ingenomen 
oppervlakte; 

- voor bedrijfsstoornis voor een beperkte 
periode een forfaitaire vergoeding te bere
kenen op grond van in landbouwmateriaal 
of veestapel gei:nvesteerd kapitaal; 

- voor genotsderving voor een beperkte 
periode een forfaitaire vergoeding te bere
kenen aan de hand van forfaitair voorop
gestelde fiscale gegevens, 

terwijl de vergoeding van de door ontei
gening veroorzaakte schade om billijk te 
zijn individueel en in concreto moet wor
den berekend en tevens volledig en inte
graal moet zijn bepaald op het werkelijk ge
leden verlies en derhalve niet aan de hand 
van forfaitaire gegevens kan berekend wor
den, 

zodat het bestreden arrest door de ver
goeding op een forfaitaire wijze te bereke
nen al de in het middel aangeduide wets
bepalingen miskent : 

Overwegende dat het middel niet 
nader preciseert hoe en waardoor het 
arrest de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige aan het arrest verwijt de 
vergoeding "op forfaitaire wijze" te be
rekenen; 

Dat uit de enkele omstandigheid dat 
voor bepaalde elementen van de 
schade de appelrechters rekening hou
den met geldende barema's of met de 
fiscale aangiften van de onteigende 
niet noodzakelijk volgt dat de aldus be
rekende onteigeningsvergoeding niet 
overeenstemt met de billijke en voor
afgaande schadeloosstelling als be
doeld in artikelll (oud) van de Grand
wet; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 11 van de Grond
wet (principe dat de onteigeningsvergoeding 
moet vastgesteld worden op de wijze door 
de wet bepaald), van artikel1 van het Eer
ste Protocol bij het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens 
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en de fundamentele vrijheden opgemaakt 
te Parijs op 20 maart 1952 goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, van artikelen 7, 9, 
9bis en 9ter van de Wet van 17 april 1835 
op de onteigening ten algemenen nutte, zo
als gewijzigd bij de Wet van 9 september 
1907, 

doordat het bestreden arrest, door het 
vonnis van de Rechtbank van eerste aan
leg te Mechelen dd. 25 juni 1980 te beves
tigen, de onteigeningsvergoeding niet heeft 
vastgesteld "op de wijze door de wet be
paald", gezien het vonnis van de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen op het 
verzoek van onteigende bij dagvaarding dd. 
16 juli 1976 om de onteigeningsvergoeding 
opnieuw te onderzoeken niet is ingegaan en 
dit nochtans had clienen te doen volgens de 
schattingsmethode bij de Wet van 17 april 
1835, zoals gewijzigd bij de wet van 9 sep
tember 1907, voorzien in artikelen 7, 9, 9bis 
en 9ter, 

zodat het bestreden arrest door het von
nis van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen niet te herroepen al de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen mis
kent: 

Overwegende dat de bepalingen van 
de wet van 17 april 1835 op de ontei
gening ten algemenen nutte ter zake 
niet toepasselijk zijn, nu uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het koninklijk be
sluit van 22 mei 1970, dat de onder
werpelijke onteigening heeft beslist, 
deze uitdrukkelijk aan de bijzondere 
regels van de voormelde wet van 26 
juli 1962 heeft onderworpen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 december 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 549 

1e KAMER- 14 december 1995 

1 o STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING
STEDEBOUWKUNDIG ATTEST- INHOUD STRIJ
DIG MET HET PLAN VAN AANLEG- GEVOLG. 

2° STEDEBOUW- RUIMTELIJKE ORDE
NING, PLAN VAN AANLEG- GEWESTPLAN
STEDEBOUWKUNDIG ATTEST- STRIJDIGHEID 
-GEVOLG. 

1 o en 2° Een door de gemeente afgegeven 
stedebouwkundig attest dat, in strijd met 
de bestemming gegeven door het plan van 
aanleg, vermeldt dat een perceel bouw
grond is, verleent aan de eigenaar niet het 
recht op een bouwvergunning; door in die 
omstandigheden een bouwvergunning te 
weigeren, handelt de overheid niet on
rechtmatig. (Artt. 2 en 63, § 1, 5°, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 

(VLAAMS GEWEST T. BELGISCHE STAAT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0247.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 20 maart 1992 en 11 
december 1992 door het Hofvan Be
roep te Gent gewezen; 

Over het eerste onderdeel van het eerste 
middel, gesteld als volgt : schending van de 
artikelen 107 van de Grondwet, 2, inzon
derheid § 2, 63, inzonderheid § 1, 5, van de 
Wet van 29 maart 1962, houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, zoals gewijzigd bij de Wet van 
28 juli 1976, 

doordat het Hof van Beroep te Gent bij 
eindarrest van 11 december 1992 eiser tot 
cassatie veroordeelt tot betaling aan derde 
en vierde verweerders van 623.000 F. (ver
meerderd met de gerechtelijke intrest), 
zijnde de volgens het hof van beroep door 
derde en vierde verweerders geleden schade 
tengevolge van de weigering van bouwver
gunning met miskenning van artikel 63 
Stedebouwwet, op grond van volgende over
wegingen uit het tussenarrest van 20 maart 
1992 : "De eerste rechter kan principieel 
niet worden gevolgd, waar hij, toepassing 
makend van het art. 107 G.W., besluit dat 
aan het stedebouwkundig attest nr. 2, ge
let op de onregelmatigheid (inhoudelijke 
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vergissing) ervan, geen burgerrechtelijke 
gevolgen kunnen worden verleend en -
daarop steunende - besliste tot nietigver
klaring van de koop-verkoop, ingevolge 
dwaling omtrent de zelfstandigheid van de 
zaa.k. Immers, door aldus te oordelen mis
kent de eerste rechter de wet (art. 63 par. 
1, 5. van de wet van 29.03.1962, zoals aan
gevuld bij de wet van 28.07.1976, enig ar
tikel), waarvan hij in principe- de grond
wettigheid niet in vraag gesteld zijnde- de 
toepassing moet eerbiedigen. Art. 63, zo
als gewijzigd door de wet van 28.07.1976, 
bepaalt dat de in een stedebouwkundig at
test zonder beperking aangegeven bestem
ming en de opgelegde voorwaarden voor 
een perceel van kracht blijven gedurende 
een jaar, te rekenen vanaf de uitreiking van 
het attest. De wetgever heeft door deze wij
ziging, in functie van de rechtszekerheid, 
aan het stedebouwkundig attest een con
crete waarde willen geven; daar waar het 
in het verleden slechts gold als inlichting, 
werd beoogd het een e:ffectieve juridische 
draagwijdte te verlenen gedurende de ter
mijn van een jaar; in die tijdspanne moet 
de overheid haar beslissing handhaven; uit 
de voorbereidende werken van de wet blijkt 
ontegensprekelijk dat de wetgever heeft 
willen voorkomen dat - door het invoe
gen in het attest van beperkende voor
waarden - de administratie voormelde 
rechtskracht zou ontzenuwen. De beper
kende voorwaarden, voorgedrukt op het be
scheid (conform het model als bijlage ge
voegd bij het K.B. van 21.10.1971, derhalve 
voorafgaand de wetswijziging van 
28.07.1976), doen derhalve geen afbreuk 
aan de draagwijdte, door de wetgever, over
eenkomstig het gewijzigd art. 63 van de wet 
op stedebouw, aan het stedebouwkundig at
test nr. 2 verleend. Waar het advies van de 
gemachtigde ambtenaar van Stedebouw de 
handhaving van bestemming en voorwaar
den "gedurende eenjaar, te rekenen vanaf 
de uitreiking van het attest" woordelijk is 
voorzien (stuk 5/2 van het dossier van het 
Vlaams Gewest), is de administratie slecht 
gekomen om de juridische draagwijdte van 
haar optreden te relativeren tot loutere in
lichtingen en de gelding van het art. 63 te 
ontkennen. Art. 63 van de wet op de ste
debouw is - in zijn actuele bewoordin
gen - trouwens een loutere toepassing van 
het beginsel van behoorlijk bestuur (de ad
ministratie mag het gewekt vertrouwen 
niet beschamen; mag op toezeggingen in 
het concreet geval gedaan niet terugko
men). Waar de wetgever- met betrek
king tot het stedebouwkundig attest - een 
termijn heeft gesteld gedurende dewelke 

het attest van kracht blijft, mocht de ad
ministratie - zich beroepend op haar ei
gen fout (de facto een onzorgvuldig bestuur
soptreden zowel in hoofde van de 
gemachtigde ambtenaar als van de ge
meente, waardoor de vergissing is geslo
pen in het advies omtrent de bestemming 
van het perceel grond) - geen afbreuk 
doen aan de wettelijke bepalingen. De par
tijen konden, gelet op de bestuurlijke in
formatie - wettelijk van kracht gedu
rende een jaar - in redelijkheid en 
wettelijk gefundeerd er op rekenen dat de 
grond voorwerp van de koop-verkoop de be
stemming van bouwgrond had. De admi
nistratie was immers gehouden tot han
delen ter goeder trouw, niet aileen door het 
honoreren van het vertrouwensbeginsel, 
doch vooral, zoals in casu, door toepas
sing van de wet. Door het attest van 
06.06.1979 werd aan de partijen (verkopers/ 
kopers) een subjectief recht t.a.v. de over
heid verleend, omdat de verplichting van de 
overheid voortspruit uit direct werkende 
wettelijke voorschriften in dewelke de in
houd van de verplichting - de aangege
ven bestemming en de opgelegde voorwaar
den handhaven gedurende eenjaar- elke 
appreciatie van de overheid uitsluit. Met
een volgt daaruit dat "- enerzijds de koop
verkoop rechtsgeldig werd aangegaan en 
niet nietig te verklaren is op grond van 
dwaling; het perceel grond genoot immers 
de kwalificatie van bouwgrond en dit al
leszins tot 05.06.1980, zijnde een voldoende 
tijdspanne om plans te laten opmaken en 
een bouwvergunning (de aanvraag werd 
trouwens ingediend op 20.11.1979) te be
komen; - anderzijds de kopers schade
loosstelling kunnen vorderen, wegens kren
king van een subjectief recht door de 
overheid. · Immers er is overheids
aansprakelijkheid bij elke bestuurs
handeling waarbij een wettelijke bepa
ling - ter zake handhaving gedurende een 
jaar van de bestemming en voorwaarden 
betre:ffende de door de gei:ntimeerden on
der 1 en 2 aangekochte grond zoals ver
vat in het stedebouwkundig attest nr. 2 van 
06.06.1979- wordt miskend; misken
ning die ter zake bestaat in de weigering 
van een bouwvergunning op 31.01.1980, ge
fundeerd op het negatief advies van de ge
machtigde ambtenaar om reden dat het 
perceel niet als bouwgrond te aanzien is. De 
gemachtigde ambtenaar van Stedebouw die 
op zijn oorspronkelijk advies is teruggeko
men, is inzake opgetreden in uitoefening 
van het gezag, als orgaan van de over
heid, die derhalve aansprakelijk is", (p. 5-7, 
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sub.2.2.2.) en op grond van volgende over
wegingen uit het eindarrest van 11 decem
ber 1992 : "( ... ) Alleen het Vlaams Gewest 
is gehouden tot vergoeding van schade aan 
(derde en vierde verweerders), nude schade 
werd verwekt ingevolge miskenning van 
het art. 63 van de wet op Stedebouw, door 
de gemachtigde ambtenaar. De gemeente 
Poperinge zelf (via haar college van Bur
gemeester en Schepenen) vermocht - bij 
negatief advies van de bevoegde ambte
naar, de bouwvergunning slechts aflever
baar op eensluidend advies - geen bouw
vergunning te verlenen. Haar weigering dd. 
31.01.1980 houdt derhalve op zich, ge
zien haar gebonden beslissingsmacht, geen 
bewijs van fout in. Onverminderd de vast
stelling dat ingevolge het K.B. van 
22.10.1971 de gemeentebesturen die de ste
debouwkundige attesten aflevereri, het ad
vies van de gemachtigde ambtenaar over
nemen, staat vast dat de aflevering van het 
attest nr. 2 dd. 06.07.1979 met verkeerde 
planologische gegevens, niet in oorzake
lijk verband staat met de schade van de ko
pers, (derde en vierde verweerders); de 
schade van deze oorspronkelijke eisers is 
irnmers, zoals reeds gesteld, ontstaan door 
het negatief advies op de gevorderde bouw
vergunning van de gemachtigde ambte
naar, die aldus het art. 63 van de wet van 
29.03.1962 heeft genegeerd. (Derde en 
vierde verweerders) betaalden 800.000 F bij 
de aankoop van het perceel grond te Poper
inge, 4de afdeling, sectie E nr. 577/a, in de 
akte van verkrijging gekwalificeerd als 
bouwgrond. Ingevolge het negatief advies 
van de gemachtigde ambtenaar en de wei
gering van bouwvergunning daarop vol
gend, kunnen zij deze grond, volgens het 
ontwerp-gewestplan en gewestplan Ieper
Poperinge gelegen in de landbouwzone, niet 
aanwenden voor het doel waarvoor zij hem 
bestemden en aankochten. (Derde en vierde 
verweerders) begroten hun schade uit dien 
hoofde op het verschil tussen de koopprijs 
door hen betaald en de venale waarde van 
Iandbouwgrond ter plaatse, zijnde 623.000 
F verhoogd met de intrest vanaf28.02.1989. 
De schade, zoals begroot is redelijk en aan
vaardbaar en kan derhalve worden toege
kend" (p. 3-4, sub. 3), 

terwijl, eerste onderdeel, de hoven en 
rechtbanken krachtens artikel107 van de 
Grondwet de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen ai
leen toepassen in zover zij met de wetten 
overeenstemmen; het door de gemeente 
Poperinge op 6 juni 1979 afgeleverd ste
debouwkundig attest nr. 2 dergelijke ad
ministratieve bestuurshandeling is die door 

de gewone rechter aan het wettigheids
toezicht moet worden onderworpen; het rni
nisterieel besluit van 2 augustus 1976 
waarbij het ontwerp-gewestplan Ieper
Poperinge werd goedgekeurd, dat krach
tens artikel 2, § 2 van de Stedebouwwet 
bindende en verordenende kracht had en 
erikel door de Koning kon worden gewij
zigd, een rechtsnorm is waaraan, krach
tens het door artikel 107 Grondwet voor
ziene wettigheidstoezicht, een admini
stratieve bestuurshandeling moet worden 
getoetst; het hof van beroep in casu had 
vastgesteld dat het op 6 juni 1979 afgele
verd stedebouwkundig attest nr. 2 met het 
ontwerp-gewestplan, goedgekeurd bij M.B. 
van 2 augustus 1976, strijdige planologi
sche gegevens bevatte (tussenarrest p. 3, 
sub 1 waar het de feitelijke vaststellin
gen van de eerste rechter herneemt; p. 5, 
sub 2.2.2, 1.1; eindarrest p. 3, sub 3, 1.3); 
het op grond van deze vaststelling der
halve vaststond dat het positief stedebouw
kundig attest nr. 2 dat op 6 juni 1979 werd 
afgeleverd, een "onwettige" bestuurs
handeling was; het feit dat het stedebouw
kundig attest krachtens artikel 63, § 1, 5 
Stedebouwwet gedurende een jaar van 
kracht zou zijn, niets afdoet aan de onwet
tigheid van bedoeld attest en derhalve de 
sanctie voor deze onwettigheid niet ter
zijde kan schuiven; het bestreden tussen
arrest derhalve niet kon besluiten tot de 
toepassing van artikel63, § 1, 5 Stedebouw
wet op kwestieus stedebouwkundig at
test waarvan het de onregelmatigheid t.a.v. 
het bij M.B. van 2 augustus 1976 goedge
keurd ontwerp-gewestplan had vastge
steld, zonder artikel 2 van de Wet van 29 
maart 1963 te schenden en het wettigheids
toezicht van artikel 107 van de Grondwet 
te rniskennen (schending van artikel 107 
van de Grondwet) ( ... ) : 

Overwegende dat uit het arrest van 
20 maart 1992 blijkt dat : 1. de par
tijen Debrabandere eigenaars waren 
van een perceel grond gelegen te 
Poperinge; 2. de gemeente op 6 juni 
1979 een stedebouwkundig attest 
nr. 2 heeft afgeleverd waarin met be
trekking tot het perceel geen bestem
ming wordt vermeld waaruit een ver
bod tot het bouwen van een 
particuliere woning volgt; 3. het per
ceel verkocht werd aan Vandenabeele 
en Keyngnaert bij akte van 28 sep
tember 1979; 4. die akte verwees naar 
het genoemde attest; 5. de kopers op 
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20 november 1979 een bouwvergun
ning hepben aangevraagd die op 31ja
nuari 1980 werd.geweigerd omdat vol
gens het gewestplan 4et perceel in een 

· agrarisch gebied was gelegen; 6. de 
rechtsmiddelen tegen de weigering in
gesteld uiteindelijk werden verwor
pen bij koninklijk besluit van 9 sep
tember 1981; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2 van de Stedebouwwet van 29 
maart 1962, de Koning bindende 
kracht verleent aan de gewestplannen 
en de plannen verordenende kracht 
hebben; dat, krachtens § 2 van het
zelfde artikel, een door de mi,nister 
voorlopig vastgesteld antwerp van 
gewestplan dezelfde bindende en ver
ordenende kracht heeft; 

Dat een door de gemeente afgele
verd stedebouwkundig attest nr. 2 dat 
gegevens en een advies inhoudt die in 
strijd zijn met de bestemming gege
ven door een plan van aanleg, onwet
tig is; 

Dat een attest, dat in strijd met het 
voorlopig vastgesteld antwerp van 
gewestplan vermeldt dat een perceel 
bouwgrond is, aan de eigenaar niet het 
recht verleent op een bouwvergun
ning; dat de overheid die in die om
standigheden een bouwvergunning 
weigert, hierdoor niet onrechtmatig 
handelt; 

Dat hieraan niet afdoet dat, krach
tens artikel 63, § 1, 5°, van de 
Stedebouwwet, de in een stedebouw
kundig attest nr. 2 aangegeven be
stemming van kracht blijft gedurende 
eenjaar; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen op grand dat het on
rechtmatig een bouwvergunning heeft 
geweigerd; dat zij aldus artikel 2 van 
de Stedebouwwet schenden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de v'ernietiging 

van de beslissing dat artikel 63, § 1, 5°, 
van de Stedebouwwet aan de eige
naar het recht geeft te bouwen, onge
acht de bestemming aan een perceel 
gegeven door het bindend verklaarde 
gewestplan, de vernietiging mede-

brengt van de beslissingen betref
fende de koop-verkoop overeenkomst 
van dat perceel en betreffende de aan
sprakelijkheid van de overheid, die en
kel het gevolg zijn van de eerste be
slissing; 

Dat de overige grieven niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten, behalve in zoverre zij 
uitspraak doen over de vertegenwoor
diging van de Belgische Staat door de 
bevoegde minister en over de ontvan
kelijkheid van de hogere beroepen en 
de incidentele beroepen, vaststellen 
dat de oorspronkelijke vordering en de 
vordering tot retrocessie, ingesteld 
door de partijen Debrabandere ont
vankelijk zijn en in zoverre zij het von
nis van 5 februari 1986 bevestigen; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde arresten; ver
klaart dit arrest bindend voor de tot 
bindendverklaring opgeroepen par
tijen; 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. 

14 december 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 550 

1 e KAMER- 14 december 1995 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST - BIJZONDERE AANSPRAKE
LIJKHEID- BURENHINDER- EIGENDOMS
RECHT - VERBROKEN EVENWICHT - COM
PENSATIE - VOLLEDIG VERBOD VAN EEN NIET 
FOUTIEF FElT. 
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De eigenaar van een onroerend goed, die 
door een niet foutief feit het evenwicht tus
sen zijn eigendomsrecht en dit van de na
burige eigenaar verbreekt en hem een 
stoornis oplegt die de maat van de ge
wone buurtschapsnadelen overschrijdt, is 
aan de naburige eigenaar een rechtma
tige en passende compensatie verschul
digd, waardoor het verbroken evenwicht 
wordt hersteld (1); die compensatie kan 
niet bestaan in het volledig verbod van 
het niet foutief feit, zelfs als volgens de 
feitenrechter het volledig verbod de enige 
wijze is om het gestoorde evenwicht te her
stellen (2). (Art. 544 B.W.) 

(MEUNIER E.A. T. VERHEYDEN E.A.) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

Uit het bestreden vonnis blijkt het vol
gende: in 1991 oefent de zoon van de ei
sers op een drumstel; hij produceert daar
bij geluid dat in de woonkamer van de 
verweerders 29 dB bedraagt, dat zeer sto
rend en op de duur enerverend overkomt. 
Het vonnis stelt tevens vast dat de ove
rige geburen geen last hebben van geluids
hinder. 

De appelrechters oordelen dat het be
wijs niet is geleverd dat de eisers een on
rechtmatige daad hebben gesteld, doch dat 
het evenwicht van de normale lasten van 
nabuurschap werd verbroken en dat de 
enige sanctie die het gestoorde evenwicht 
kan herstellen het verbod is op het drum
stel te oefenen, maatregel die zij opleg
gen onder verbeurte van een dwangsom. 

De ontplooiing van een potentieel muzi
kaal talent lijkt aldus in de kiem gesmoord. 

De partijen hebben geen aanmerkin
gen bij de beslissing van de feitenrechters 
dat in dit geval de passende schadeloos
stelling voor het verbreken van het even
wicht bestaat, niet in de betaling van een 
geldsom, maar in herstel in natura (3); 
evenmin wordt de omstandigheid bekriti
seerd dat maatregelen werden bevolen op 

(1) Cass., 6 april1960 (A. C., 1960, 722). 

(2) Zie de conclusie van het O.M. 

(3) Zie de concl. van proc.-gen. Dumon bij 
Cass., 10 april1981, A. C., 1980-81, (930) 932. 

het erf van de eisers, die de bron zelf van 
de hinder beinvloeden (4) 

Er is in deze zaak ook geen sprake van 
administratieve vergunning, erfdienstbaar
heid of contractuele verhouding tussen par
tijen, omstandigheden die het vraagstuk in
gewikkelder kunnen maken, of tot een 
andere benadering zouden nopen (5). 

Bijgevolg komt alleen het bepalen van de 
wijze en de omvang van het herstel in na
tura ter sprake, die men geneigd is over te 
laten aan de vrije beoordeling door de 
feitenrechter, onaantastbaar in cassatie. 

Het vraagstuk van de foutloze hinder uit 
nabuurschap vraagt echter een specifieke 
benaderingswijze. Te vermijden is zeker de 
gelijkschakeling met de delictuele of quasi
delictuele aansprakelijkheid; de feiten
rechters hebben de toepasselijkheid daar
van expliciet uitgesloten. 

Iedereen wordt aanhoudend geconfron
teerd met de blijken van andermans aan
wezigheid. Wanneer men deze niet ver
draagt is leven in nabuurschap onmogelijk. 
Wat aan normaal menselijk leven en wo
nen inherent is, dient in de regel te wor
den geduld. Er bestaat een tolerantiegrens : 
ongemakken die onder deze grens blijven 
moet men verdragen, maar mag men ook 
veroorzaken. 

Wanneer het evenwicht is verbroken zon
der krenking van een recht of een rechts
regel, dient de rechter bij het bepalen van 
het herstel rekening te houden met de hin
der die over en weer moet worden gedoogd; 
een nieuw evenwicht veronderstelt weder
zijdse toegevingen. 

Het herstel in natura kan maar erin be
staan dat niet de ganse schade van de ge
plaagde buurman, in dit geval een geho
rige gepensioneerde, wordt hersteld, maar 
alleen die schade die overschrijdt wat hij 
moet verdragen. 

De rechter die ook de normale ongemak
ken die uit het nabuurschap voortvloeien 
verbiedt, gaat zijn taak te buiten : hij be
perkt immers het recht op het ongestoord 
genot van de aan de eisers toebehorende 
ruimte op een onwettige wijze. 

(4) Zie H. BoCKEN, Het aansprakelijkheids
recht als sanctie tegen de verstoring van het leef
milieu, Bruylant, 1979, nr. 168, blz. 291. 

(5) J.M. CHANDELLE, La reparation du dom
mage en matiere de voisinage, Ann. Fac. Dr. 
Liege, 1980, (85), nrs. 24, 32, 33. 
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Door het volledig verbieden van een op 
zich niet onwettige, foutloze activiteit ver
biedt hij het litigieuze ongemak ook in de 
mate dat het de normale burenhinder niet 
overschrijdt, bewerkt hij een loutere om
kering van het initiele onevenwicht , creeert 
aldus een nieuw onevenwicht en legt een te 
zware last op het erf dat het drumstel her
bergt. 

Het bestreden vonnis lijkt mij aan de ei
sers een niet onrechtmatige uitoefenings
wijze van hun eigendomsrecht te hebben 
ontzegd, wat de door hen voorgedragen 
schending van art. 544 B.W. uitmaakt. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0354.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 april 1993 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van artikelen 54:4, 1382, 1383 Bur
gerlijk Wetboek en 11 der Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, nate heb
ben vastgesteld, door overneming van de re
denen van het beroepen vonnis en met ei
gen redenen, dat het bespelen van het 
drumstel in de woning van eisers "een verre 
graad van verstoring en zenuwslopend la
waai meebrengt" (vonnis p. 3, voorlaatste 
alinea), en dat bewezen is dat "(eisers) het 
evenwicht verbroken hebben van de nor
male lasten van nabuurschap, die tussen 
naburige eigenaars dient gedoogd te wor
den" (vonnis p. 3, vijfde alinea), maar dat 
"(verweerders) echter het bewijs van een 
onrechtmatige daad van (eisers) niet (bij
brengen), zodat hun vordering, in zoverre 
gesteund op art. 1382 en 1383 B.W. onge
grond is" (vonnis p. 3, vierde alinea), oor
deelt dat het door de eerste rechter opge
legde verbod "de enige sanctie (lijkt) die het 
gestoorde evenwicht kan herstellen" (von
nis p. 4, tweede alinea), en het beroepen 
vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt, 

en doordat het door het bestreden von
nis bevestigde vorinis van de vrederech
ter van het kant6n Sint-Truiden van 26 no
vember 1991 tbt herstel van het evenwicht 
"(eisers) hun zoon of elk ander lid van het 
gezin (verbod oplegt) in hun woonst te la
ten overgaan tot het oefenen en bespelen 
van het drumstel of daarmee gelijkstaand 
toestel op straffe van verbeurte ener 
dwangsom van 5.000 frank( .. .) per over-

treding aan dit verbod, deze overtreding 
vast te stellen hetzij door de eerste daar
toe aangezochte gerechtsdeurwaarder, het
zij door ten overstaan van deze gerechts
deurwaarder afgelegde getuigenissen van 
twee meerderjarige personen die het be
staan van de hinder kunnen bevestigen" 
(vonnis p. 6), na ondermeer : 

- volgende theoretische beschouwin
gen, opgenomen op blad 4 van het von
nis,: "Wanneer aan deze drie voorwaar
den is voldaan dient de sanctie te worden 
onderzocht. Deze bestaat uiteraard in het 
herstel van het verbroken evenwicht, bij 
voorkeur in natura. 

Het bevel tot rechtstreekse sancties is 
mogelijk indien dit de enige wijze is om het 
verbroken evenwicht te herstellen. Dit kan 
gaan van het nemen van beschermings
maatregelen op het erfvan de benadeelde 
tot, indien de hinder op geen ander wijze 
kan voorkomen worden, het bevelen van 
maatregelen op het erfvan de storende par
tij, incluis stopzetting van zijn activiteit", 

- en volgende overwegingen : 
" ... deze omstandigheid staat alzo niet in 

de weg dat tot herstel van het evenwicht 
een formeel verbod als sanctie kan wor
den voorzien. Tot eerbiediging van dit ver
bod kan een sanctie worden ingebouwd als 
hiema in het beschikkend gedeelte van Ons 
vonnis aangehaald", 

terwijl de rechter die vaststelt dat een ei
genaar het recht op genot van zijn zaak uit
oefent op een wijze die aan de naburige ei
genaar een hinder oplegt die de gewone 
burenstoornissen overschrijdt, deze enkel 
het verbod kan opleggen zijn rechten in de 
toekomst nog op de hinderverwekkende 
wijze uit te oefenen voor zover hij even
eens het onrechtmatig karakter van deze 
handelwijze vaststelt; 

Voor zover de bovenmatige hinder ver
oorzaakt wordt door een niet-foutieve uit
oefening van het eigendomsrecht, het her
stel van het verbroken evenwicht tussen de 
eigendomsrechten van naburige eigenaars, 
enkel kan gebeuren door een rechtmatige 
en passende compensatie die de niet
onrechtmatige uitoefeningswijze van het ei
gendomsrecht in stand houdt; 

De vaststelling dat het verstoorde even
wicht enkel zou kunnen hersteld worden 
door een verbod zijn eigendomsrecht in de 
toekomst nog uit te oefenen op de hinder
verwekkende wijze, hieraan geen afbreuk 
kan doen, nu de compensatie geenszins een l 
algehele schadeloosstelling beoogt die de 
schadelijder terugplaatst in de toestand 
v66r de hinderverwekkende daad; . 
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Het bestreden vonnis eisers, hun zoon en 
elk ander lid van hun gezin het absoluut 
verbod oplegt in hun woonst nog langer een 
drumstel of een daarmee gelijkstaand toe
s tel te bespelen op straffe van verbeurte 
van een dwangsom, en aldus het feit dat de 
abnormale hinder veroorzaakte, en de uit
oefening betreft van het recht op genot dat 
eisers over hun eigendom bezitten, ver
biedt, spijts de vaststelling dat het bespe
len van het drumstel in de gegeven om
standigheden volkomen rechtmatig is, 

zodat het bestreden vonnis eisers niet 
wettig, op grond van de enkele vaststel
ling dat het evenwicht van de normale las
ten van het nabuurschap werd overschre
den, en niettegenstaande de vaststelling dat. 
deze handelwijze niet foutief is, een niet
onrechtmatige uitoefeningswijze van hun 
eigendomsrecht kon verbieden (schen
ding van de artikelen 544, 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek en voor zoveel als no
dig 11 van de Grondwet), zodoende de gren
zen van een rechtmatige en passende com
pensatie, verschuldigd bij burenhinder, 
overschrijdend (schending van de artike
len 544 Burgerlijk Wetboek en 11 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat de eigenaar van 
een onroerend goed, die door een :niet 
foutief feit het evenwicht tussen zijn 
eigendomsrecht en dit van de nabu
rige eigenaar verbreekt, bij het opleg
gen aan een naburige eigenaar van 
een stoornis die de maat van de ge
wone buurschapsnadelen overschrijdt, 
aan de naburige eigenaar een recht
matige en passende compensatie ver
schuldigd is, waardoor het verbro
ken evenwicht hersteld wordt; 

Dat als de hinder wordt veroorzaakt 
door een niet foutief feit, de rechtma
tige en passende compensatie waar
door het verbroken evenwicht wordt 
hersteld, niet kan bestaan in het vol
ledig verbod van dat feit, zelfs als dit 
volledig verbod, volgens de apprecia
tie van de feitenrechter, de enige wijze 
is om het verbroken evenwicht te her
stellen; 

Overwegende dat de appelrechters, 
zonder dat dit wordt bekritiseerd, be
slissen dat het drummen niet onrecht
matig is, maar dat dit wel de normale 
lasten van het nabuurschap overtreft; 
dat zij, met bevestiging van het be-

roepen vonnis, als sanctie hiervoor de 
eisers, hun zoon of elk ander lid van 
hun gezin, verbieden "in hun woonst 
te laten overgaan tot het oefenen en 
bespelen van het drumstel of daar
mee gelijkstaand toestel op straffe van 
verbeurte ener dwangsom van 5.000 
frank( ... ) per overtreding aan dit ver
bod"; dat zij aldus de eisers de uitoe
fening van het recht op genot van hun 
eigendom ontzeggen; 

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 Recht
bank van Eerste Aanleg te Tongeren, 
zitting houdende in hoger beroep. 

14 december 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Geinger en De Gryse. 

Nr. 551 

1 e KAMER - 14 december 1995 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS
VOERING- OVERLEGGING VAN STUKKEN
TAAK VAN DE RECHTER- MOGELIJKHEID
VERPLICHTING. 

De artt. 871 en 877 Ger. W. verlenen de rech
ter de mogelijkheid om overlegging te be
velen van het bewijsmateriaal dat een 
partij bezit of van een stuk dat zij ver
moedelijk onder zich heeft en dat het be
wijs inhoudt van een ter zake dienend feit, 
maar verplichten hem daartoe niet (1). 

(1) Zi,e Cass., 2 juni 1977 (A. C., 1977, 1019). 
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(PYSSON T. DE MEURICHY) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0383.N) 

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

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 871 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de rechter aan iedere gedingvoerende 
partij kan bevelen het bewijsmateriaal 
dat hij bezit, over te leggen; dat arti
kel877 van dat wetboek bepaalt dat 
wanneer er gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende ver
moedens bestaan dat een partij of een 
derde een stuk onder zich heeft dat het 
bewijs inhoudt van een ter zake die
nend feit, de rechter.kan bevelen dat 
het stuk of een eensluidend afschrift 
ervan bij het dossier van de rechts
pleging wordt gevoegd; 

Dat die artikelen de rechter een mo
gelijkheid verlenen maar hem geen 
verplichting opleggen om overlegging 
van stukken te bevelen; 

Overwegende dat de appelrechters 
derhalve, door geen overlegging van 
stukken te bevelen, de artikelen 871 
en 877 van het Gerechtelijk Wethoek 
niet schenden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

14 december 1995 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 552 

1 e KAMER - 15 december 1995 

1 o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- RECHTSPLEGING- FAILLISSE
MENT - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA -
VERZET EN HOGER BEROEP VAN DE VENNO
TEN- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN. 

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP, VORM, 
TERMIJN, ONSPLITSBAAR GESCHIL- VEN
NOOTSCHAP ONDER FIRMA- FAILLISSEMENT 
-HOGER BEROEP VAN DE VENNOTEN- ONT
VANKELIJKHEID- VOORWAARDEN. 

3° VERZET- VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA 
- FAILLISSEMENT- VERZET VAN DE VENNO
TEN- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN. 

4° ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA- FAILLISSE
MENT- VERZET EN HOGER BEROEP VAN DE 
VENNOTEN- ONTVANKELIJKHEID- VOOR
WAARDEN. 

5o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN -
GRENZEN. 

1°, 2°, 3° en 4° Wanneer de rechtbank van 
koophandel het faillissement van een ven
nootschap onder firma heeft uitgespro
ken en de vennoten persoonlijk failliet 
heeft verklaard, de vennootschap tegen die 
beslissing geen rechtsmiddel heeft aan
gewend en de vennoten hun rechtsmid
delen niet tegen de vennootschap heb
ben gericht noch tegen de beslissing tot 
faillietverklaring van de vennootschap, 
zijn de rechtsmiddelen van de vennoten 
tegen het vonnis van faillietverklaring niet 
ontvankelijk, op grand dat een gelijktij
dige tenuitvoerlegging van de faillietver
klaring van de vennootschap en van een 
beslissing tot intrekking van de failliet
verklaring van de vennoten onmogelijk is 
(1). (Art. 1053 Ger.W.) 

5° Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
van een beslissing houdende ontvankelijk
verklaring van een hager beroep staat niet 

(1) Zie Cass., 20 dec. 1990,A.R. nr. 8804 (A.C., 
1990-91, nr. 213). 
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eraan in de weg dat de appelrechter na
dien datzelfde hager beroep niet ontvan
kelijk verklaart, op grand van gegevens 
die hem niet waren overgelegd en waar
van hij geen kennis kon dragen (2). (Art: 
23 Ger.W.) 

(SPITS E.A T. PAUQUAY E.A) 

boom en Emile Spits derhalve niet ontvan
kelijk is" ("beroepen" vonnis van 25 april 
1990, blz. 2), 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis van 
faillietverklaring vatbaar is voor derden
verzet zowel vanwege de gefailleerde, die 
geen partij is bij dat vonnis, alsook van
wege alle belanghebbende derden (artike
len 473, tweede lid, van de Faillissements-
wet en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek); 

ARREST (vertaling) de faillietverklaring van een vennootschap 
F) onder firma weliswaar de vaststelling in-

(A.R. nr. C.94·0382· houdt dat alle vennoten hebben opgehou-
den te betalen en dat hun krediet is ge

HET HOF; - Gelet op het bestre- schokt, maar geen enkele wetsbepaling de 
den arrest, op 9 juni 1994 door het Hof ontvankelijkheid van het derdenverzet van 
van Beroep te Luik gewezen; een vennoot van een vennootschap onder 

firma tegen het vonnis dat laatstgenoemde 
Over het eerste en het tweede middel : samen met haar vennoten ambtshalve fail-
het eerste : schending van de artikelen liet verklaart onderwerpt aan de voor-

473, inzonderheid tweede lid, van de waarde dat de vennootschap onder firma 
Faillissementswet van 18 april1851, hou- zelf derdenverzet doet tegen dat vonnis; de 
dende boek III van het Wetboek van Koop- gecoiirdineerde wetten op de handelsven
handel, 1122, 1130 van het Gerechtelijk nootschappen van die regel niet afwijken; 
Wetboek, 2, 15 en 17 van de gecoiirdineerde het arrest bijgevolg, nu het de ontvanke
wetten op de handelsvennootschappen hou- lijkheid van het derdenverzet van de sub 2 
dende boek I, titel IX van het Wetboek van en 3 genoemde eisers tegen het vonnis van 
Koophandel, 2 januari 1979 van de Rechtbank van 

Koophandel te Luik waarbij de eiser sub 1 
doordat het arrest erop wijst dat de fail- op tegenspraak faillietverklaard wordt en 

lietverklaring van een vennootschap on- zij zelf samen met de onregelmatige ven
der firma van rechtswege de faillietverkla- nootschap onder firma, die tussen hen 
ring van haar vennoten tot gevolg heeft, drieen zou hebben bestaan, ambtshalve 
zodat de gelijktijdige tenuitvoerlegging van faillietverklaard worden, onderwerpt aan de 
de beslissing van faillietverklaring van de voorwaarde dat de onregelmatige vennoot
vennootschap onder firma bestaande uit de schap onder firma derdenverzet doet, 1° het 
eisers met de daaraan voor de vennoten recht van de sub 2 en 3 genoemde eisers 
verbonden gevolgen, en van de beslissing om derdenverzet te doen miskent en der
tot intrekking van de faillietverklaring van halve de in het middel aangewezen bepa
een van hen onmogelijk is, en d;:it derhalve lingen schendt, 2°, althans, de artikelen 2, 
het geschil betre:ffende de faillietverkla- 15 en 17 van de gecoiirdineerde wetten op 
ring van voormelde vennootschap onder de handelsvennootschappen schendt, nu het 
firma en van ieder van haar vennoten een beslist dat die wetten af:Wijken van de voor
onsplitsbaar geschil is in de zin van arti- waarden om derdenverzet te doen en van 
kel 31 van het Gerechtelijk Wetboek; dat de aan het derdenverzet verbonden gevol
het vervolgens, met verwijzing naar dear-__ gen; 
gumenten uit het "beroepen vonnis" van 25 
april1990, het hoger beroep tegen dat von
nis ontvankelijk doch niet gegrond ver
klaart, op grond dat "de onregelmatige ven
nootschap onder firma bestaande uit Louis 
Spits, Van Tittelboom en Emile Spits niet 
is opgekomen tegen het vonnis van 2 ja
nuari 1979, zodat het niet alleen ten aan
zien van de vennootschap maar ook ten 
aanzien van alle vennoten definitief is ge
worden ... dat het verzet van Van Tittel-

(2) Zie Cass., 26 nov. 1911, I, 521); R.P.D.B., 
v• Chose jugee, Bijv. VI, nr. 105. 

r 
tweede onderdeel, derdenverzet ertoe 

strekt een beslissing, die tussen often aan
zien van andere partijen is gewezen, maar 
de verzetdoende derde benadeelt,_te doen 
intrekken; derdenverzet zelfs kan leiden tot 
de vemietiging van de beslissing ten aan
zien van a11e partijen, in zoverre de ten-. 
uitvoerlegging van de bestreden beslis
sing onverenigbaar is met de tenuitvoer
legging van de vernietigende beslissing 
(artikel1130, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek); het dus kan worden ge
richt tegen een beslissing, die tussen often 
aanzien van andere partijen is gewezen; de 
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vennoot van een ambtshalve failliet
verklaarde vennootschap onder firma der
halve derdenverzet kan doen tegen het von
nis dat die vennootschap ambtshalve failliet 
verklaart, ook al is het vonnis ten aan
zien van die vennootschap definitief ge
worden omdat zij geen rechtsmiddel heeft 
aangewend binnen de wettelijke vormen en 
termijnen (artikelen 4 73 van de Faillisse
mentswet en 1122 van het Gerechtelijk 
Wetboek); de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen niet afwijken van 
die beginselen; het arrest, bijgevolg, door 
het derdenverzet van de eisers sub 2 en 3 
tegen het vonnis van 2 januari 1979 niet 
ontvankelijk te verklaren op grond dat het 
vonnis van faillietverklaring van de ven
nootschap onder firma, die zogenaamd tus
sen de eisers zou hebben bestaan, een eind
beslissing is omdat de vennootschap geen 
regelmatig rechtsmiddel heeft aangewend, 
1 • het wettelijk begrip derdenverzet en de 
gevolgen van dat rechtsmiddel miskent en 
derhalve de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt, 2", althans on
wettig beslist dat de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen afwij
ken van de voorwaarden om derdenverzet 
te doen en van de aan het derdenverzet 
verbonden gevolgen (schending van de ar
tikelen 2, 15 en 17 van voormelde gecoor
dineerde wetten); 

het tweede : schending van de artikelen 
2, 15, 17 van de gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen houdende hoek 
I, titel IX van het Wetboek van Koophan
del, 437, 442, 530, 593 van de 
Faillissementswet van 18 april1851, hou
dende hoek III van het Wetboek van Koop
handel, 1 van de gecoordineerde wetten op 
het gerechtelijk akkoord van 25 septem
ber 1946, 31, 780, 1042, 1053 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 149 van de Grond
wet, 

doordat het arrest erop wijst "dat de fail
lietverklaring van de vennootschap onder 
firma van rechtswege de faillietverkla
ring van haar vennoten tot gevolg heeft (. .. ); 
dat bijgevolg de gelijktijdige tenuitvoer
legging van de beslissing van faillietver
klaring van de vennootschap onder firma 
bestaande uit de (eisers) met de daaraan 
voor de vennoten verbonden gevolgen en 
van de beslissing tot intrekking van de fail
lietverklaring van een van hen onmoge
lijk is; dat bijgevolg het geschil betref
fende de faillietverklaring van voormelde 
vennootschap onder firma en van ieder van 
haar vennoten een onsplitsbaar geschil is 
in de zin van artikel31 van het Gerechte
lijk Wetboek"; dat het arrest vervolgens be-

slist dat het hoger beroep tegen het von
nis van 2 januari 1979 niet kan worden 
toegelaten wegens artikel1053 van het Ge
rechtelijk Wetboek, op grond dat de ei
sers "de partijen wier belang in strijd was 
met het hunne binnen de wettelijke ter
mijn van hoger beroep in de zaak hadden 
moeten betrekken (artikel1053, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek); dat zij die 
regel zijn nagekomen, nu zij hun hoger be
roep tegen de curator hebben gericht; dat 
zij bovendien de andere niet in hoger be
roep komende, niet in beroep gedagvaarde 
of niet opgeroepen partijen binnen dezelfde 
termijn en, in ieder geval, v66r de slui
ting van de debatten, als de sluiting plaats
vond v66r het verstrijken van die termijn, 
in de zaak hadden moeten betrekken (ar
tikel 1053, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek)", wat zij hadden nagelaten, 
daar zij de onregelmatige vennootschap on
der firma, die tussen hen zou hebben be
staan, niet in de zaak hebben opgeroe
pen, 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, een ge
schil slechts onsplitsbaar is in de zin van 
artikel 1053 van het Gerechtelijk Wet
hoek wanneer de gezamenlijke tenuitvoer
legging van de onderscheiden beslissin
gen waartoe het aanleiding geeft materieel 
onmogelijk is (artikel31 van het Gerech
telijk Wetboek); anderzijds, de vennoot
schap onder firma, ook al is ze onregelma
tig opgericht, een rechtspersoonlijkheid en 
een vermogen heeft, onderscheiden van die 
van de vennoten (artikel 2 van de gecoor
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen), ook al zijn de laatstgenoem
den hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
verbintenissen van de vennootschap (arti
kel17 van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen); ten slotte de fail
lietverklaring van een vennootschap on
der firma weliswaar de vaststelling in
houdt dat alle vennoten hebben opgehou
den te betalen en dat hun krediet is 
geschokt, maar niets eraan in de weg staat 
dat een van de vennoten een gerechtelijk 
akkoord of uitstel van betaling vraagt, zo
dat het goed mogelijk is dat de faillietver
klaring van een vennootschap onder firma 
niet de faillietverklaring van alle venno
ten tot gevolg heeft; derhalve niets in feite 
of in rechte aan de gezamenlijke tenuit
voerlegging van het vonnis van faillietver
klaring van een vennootschap onder firma 
en van een afzonderlijk vonnis tot intrek
king van de faillietverklaring van de ven
noten in de weg staat; die toestand enkel 
tot gevolg zou hebben dat de vennootschap 
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het beheer over haar vermogen zou verlie
zen, wat niet het geval zou zijn met de ven
noten wier faillietverklaring zou worden in
getrokken en die het beheer over hun 
respectieve vermogens, die immers onder
scheiden zijn van dat van de vennootschap, 
zouden behouden, ook al zouden ze, inge
volge de hoofdelijke borgtochten, gebon
den blijven door de schulden van de failliet
verklaarde vennootschap; het arrest 
bijgevolg, nu het beslist dat het geschil on
splitsbaar was, op grond dat de gezamen
lijke tenuitvoerlegging van het vonnis tot 
intrekking van de faillietverklaring van de 
eisers en van het vonnis waarbij de fail
lietverklaring van de tussen hen onregel
matig opgerichte vennootschap onder firma 
gehandhaafd wordt onmogelijk is, ener
zijds, de onderscheiden individualiteit van 
een onregelmatige vennootschap onder 
firma miskent en derhalve artikel 2 van de 
gecoiirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen schendt (schending van de in 
het middel aangewezen bepalingen van de 
gecoiirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen, inzonderheid van artikel 2), 
anderzijds, het recht van de vennoten van 
een faillietverklaarde vennootschap on
der firma om een gerechtelijk akkoord of 
uitstel van betaling te krijgen miskent 
(schending van de in het middel aangewe
zen bepalingen, inzonderheid de artike
len 1 van de wetten op het gerechtelijk ak
koord en 593 van de Faillissementswet); het 
ten slotte de artikelen 31 en 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt, door te be
slissen dat de vraag betreffende de failliet
verklaring van een vennootschap onder 
firma en van de vennoten onsplitsbaar is, 
ofschoon het noch materieel noch in rechte 
onmogelijk is het vonnis van faillietver
klaring van de vennootschap en een even
tueel vonnis tot intrekking van de failliet
verklaring van een van haar vennoten 
gezamenlijk ten uitvoer te leggen; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie waarin de eisers om
standig betoogden dat de onregelmatige 
vennootschap onder firma zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep in het geding 
aanwezig was, op grond dat de eisers, die 
de enige drie vennoten van die vennoot
schap waren, samen verzet hadden ge
daan tegen het vonnis van 2 januari 1979 
en hoger beroep hadden ingesteld tegen het 
vonnis van 22 april 1985, dat de curator 
van de failliete vennootschap onder firma 
in de zaak is betrokken en dat zowel hun 
verzet als hun hoger beroep ertoe strekte 
het vonnis van faillietverklaring van de 
vennootschap en van haar vennoten te doen 

intrekken, zodat zij niet aileen in eigen 
naam waren opgetreden, maar ook in hun 
hoedanigheid van vennoot van de onregel
matige vennootschap onder firma zelf, zon
der dat artikel 1057 van het Gerechtelijk 
Wetboek dienaangaande vereist dat zij mel
ding maken van hun hoedanigheid; het ar
rest bijgevolg niet regelmatig met rede
nen is omkleed en uit dien hoofde artikel 
149 van de Grondwet schendt alsook arti
kel 780 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
ingevolge artikel1042 van voornoemd wet
hoek van toepassing is verklaard op het ho
gerberoep: 

Wat het eerste middel en het eer
ste onderdeel van het tweede middel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de rechtbank van koophan
del de eisers persoonlijk en de tus
sen hen opgerichte vennootschap onder 
firma failliet verklaard heeft en dat de 
vennootschap onder firma geen en
kel rechtsmiddel heeft aangewend te
gen haar faillietverklaring; 

Overwegende dat alle vennoten van 
een vennootschap onder firma de hoe
danigheid hebben van koopman; dat 
de faillietverklaring van een vennoot
schap onder firma de vaststelling in
houdt dat alle vennoten hebben opge
houden te betalen en dat hun krediet 
is geschokt; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt: 1 °) dat de eisers hun onder
scheiden rechtsmiddelen niet heb
ben gericht tegen de vennootschap; 
2°) dat die rechtsmiddelen enkel er
toe strekten hun faillietverklaring te 
doen intrekken en niet gericht wa
ren tegen de faillietverklaring van de 
vennootschap; 

Overwegende dat, in die voorwaar
den, de overweging van het arrest dat 
de gelijktijdige tenuitvoerlegging van 
de beslissing van faillietverklaring van 
die vennootschap en van de beslis
sing tot in trekking van de faillietver
klaring van een der vennoten onmo
gelijk is, volstaat om wettig de 
beslissing dat het verzet van de ei
sers niet ontvankelijk en hun hager 
beroep tegen het bestreden vonnis van 
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2 januari 1979 niet toelaatbaar was, te 
verantwoorden; 

Dat de grieven vervat in het eer
ste middel en in het eerste onderdeel 
van het tweede middel, ook al waren 
ze gegrond, niet tot cassatie kunnen 
leiden; 

Dat het eerste middel en het eer
ste onderdeel van het tweede mid
del, zoals de verweerders betogen, niet 
ontvankelijk zijn; 

Wat het tweede onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat ''het exploot van verzet was 
betekend aan Meester Pauqay, 'in zijn 
hoedanigheid van curator van de 
B.V.B.A. Travoc' en 'in zijn hoedanig
heid van curator van het ambtshalve 
uitgesproken faillissement (van de ei
sers) en van de tussen hen onregel
matig opgerichte V.O.F."' en oordeelt 
"dat, blijkens de bewoordingen van de 
aangewende rechtsmiddelen, de ven
nootschap onder firma nooit is tussen
gekomen, hoewel zij ten aanzien van 
derden een onderscheiden juridische 
individualiteit is, die van bij de op
richting, ook al was die onregelma
tig, onderscheiden is van de venno
ten zelf (. .. ); dat zij dus niet 
rechtsgeldig was opgeroepen in de per
soon van haar vennoten of haar cura
tor; dat het ondenkbaar is dat de fail
lietverklaring van de vennootschap zou 
worden ingetrokken - of gehandhaafd 
- zonder dat zij zelf en niet aileen haar 
curator in het geding aanwezig zou 
zijn"; 

Dat het arrest door die vaststellin
gen en overwegingen antwoordt op de 
conclusie van de eisers ten betoge dat 
de onregelmatige vennootschap on
der firma zowel in eerste aanleg als in 
hoger beroep in het geding aanwezig 
was; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel : schencling van de 
artikelen 149 van de Grondwet, 780 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het hoger beroep te
gen het vonnisvag 2 januari 1979, met toe-

passing van artikel 1053 van het Gerech
telijk Wetboek, niet toelaatbaar verklaart 
op grond dat de onregelmatige vennoot
schap onder firma die zogenaamd tussen 
hen zou hebben bestaan, niet in de zaak 
was betrokken en dat haar aanwezigheid in 
het gecling niet kan worden afgeleid uit het 
feit dat haar bestaan zou zijn betwist, zon
der daarbij te antwoorden op de omstan
dige conclusie van de eisers ten betoge dat 
er tussen hen geen vennootschap onder 
firma had bestaan, aangezien zij geen han
del hadden gedreven onder firma of on
der een gezamenlijke naam en de win
sten en verliezen van die exploitatie niet 
hadden gedeeld; dat al evenmin kan wor
den aangenomen dat er een schijn van ven
nootschap zou hebben bestaan, zodat de 
vraag of de vennootschap in de zaak moest 
worden betrokken, ingevolge artikel1053 
van het Gerechtelijk Wetboek, niet kon wor
den gescheiden van de vraag naar het be
staan van die vennootschap (impliciet, doch 
onmiskenbaar middel); het arrest bijge
volg niet regelmatig met redenen is om
kleed en uit dien hoofde artikel149 van de 
Grondwet schendt alsook artikel 780 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat ingevolge ar
tikel 1042 van voornoemd wetboek toepas
selijk is verklaard op het hoger beroep : 

Overwegende dat het arrest aan de 
in het antwoord op het tweede onder
dee! van het tweede middel weerge
geven overwegingen toevoegt "dat de 
aanwezigheid van voornoemde ven
nootschap in het geding niet hieruit 
kan worden afgeleid dat haar bestaan 
in een conclusie (. .. )is ontkend''; 

Dat het arrest door die overwegin
gen de conclusie van de eisers, waarin 
zij het bestaan van een vennootschap 
onder firma betwistten, beantwoordt 
door ze te verwerpen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel : schending van 
het algemeen rechtsbeginsel '1ata senten
tia judex desinit esse judex", van de arti
kelen 19, 23, 24, 25, 26, 27, 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, niettegenstaande de 
omstandigheid dat het Hof van Beroep te 
Luik in zijn arrest van 22 april 1985 het 
hoger beroep van eiser sub 1 tegen het von
nis van de Rechtbank van Koophandel te 
Luik van 2 januari 1979 ontvankelijk had 
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verklaard, het hoger beroep van eiser sub 
1 ingevolge artikel 1053 van het Gerech
telijk Wetboek niet toelaatbaar verklaart, 
op grond "dat de in het arrest van 22 april 
1985 vastgestelde rechten niet worden be
perkt of gewijzigd (als wordt beslist dat zijn 
hoger beroep ingevolge die wetsbepaling 
niet toelaatbaar is), dat uit de dragende 
gronden van het dictum (waarbij zijn ha
ger beroep ontvankelijk wordt verklaard) 
duidelijk blijkt dat regelmatigheid van het 
hoger beroep in de zin van artikel 1053 niet 
is aangesneden en dat zulks overigens ook 
niet kon vooraleer het hof in staat was uit
spraak te doen ten aanzien van alle in ha
ger beroep komende personen", 

terwijl artikel 1053 van het Gerechte
lijk Wetboek vormvoorschriften oplegt die 
specifiek betrekking hebben op de toelaat
baarheid, dus op de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep; die wetsbepaling de open
bare orde raakt, zodat de appelrechter zelfs 
ambtshalve dient na te gaan of het bij hem 
ingestelde hoger beroep ontvankelijk is in 
de zin van die bepaling; het arrest van 22 
april1985 het hoger beroep van eiser te
gen het vonnis van 2 januari 1979 zonder 
voorbehoud ontvankelijk verklaart, en der
halve impliciet doch zeker beslist dat het 
hoger beroep van eiser sub 1 toelaatbaar is 
in de zin van artikel 1053 van het Gerech
telijk Wetboek; het arrest bijgevolg, Iiu het 
op de gronden die het aangeeft beslist dat 
het arrest van 22 april 1985 die draag
wijdte niet had en dat het derhalve - op
nieuw - kon nagaan of het hoger beroep 
van eiser sub 1 ontvankelijk was in de zin 
van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wet
hoek, r de bewijskracht van het arrest van 
22 april1985 miskent, nu het in strijd met 
de duidelijke en algemene bewoordingen er
van beslist dat dit arrest het hoger be
roep van eiser sub 1 niet ontvankelijk heeft 
willen verklaren in de zin van artikel1053 
van het Gerechtelijk Wetboek, en derhalve 
aan dat arrest een uitlegging geeft die met 
de bewoordingen ervan onverenigbaar is 
(schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
2" althans miskent dat artikel1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek de openbare orde 
raakt, nu het beslist dat het hof van be
roep niet, zelfs niet ambtshalve, had die
nen nate gaan ofhet hoger beroep van ei
ser sub 1 tegen het vonnis van 2 januari 
1979 ontvankelijk was in het licht van ar
tikel 1053 (schending van artikel 1053 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 3" derhalve een 
machtsoverschrijding begaat, nu het uit
spraak doet over de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep van eiser sub 1 in de zin 

van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niettegenstaande het hof van be
roep door zijn arrest van 22 april 1985 zijn 
rechtsmacht over dat geschilpunt, dat de 
openbare orde raakt, volledig had uitgeoe
fend (schending van het in het middel aan
gegeven algemeen rechtsbeginsel, van de 
artikelen 19, 23, 24, 25, 26 en 27 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en het gezag van ge
wijsde van voormeld arrest van 22 april 
1985 miskent (schending van de artike
len 23, 24, 25, 26 en 27 van het Gerechte
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat "de hogere beroepen tegen het von
nis van 2 januari 1979 krachtens ar
tikel 1053 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet kunnen worden toegelaten; 
(. .. ); dat de in het arrest van 22 april 
1985 vastgestelde rechten niet wor
den beperkt of gewijzigd als hetzelfde 
wordt beslist ten aanzien (van de eer
ste eiser) wiens hoger beroep van 16 
januari 1979 'ontvankelijk' is ver~ 
klaard, omdat, wat niet het geval was 
voor de overige partijen, het bestre
den vonnis op tegenspraak was gewe
zen; dat uit de dragende gronden van 
het dictum duidelijk blijkt dat de 
vraag of het hoger beroep regelmatig 
was in de zin van artikel1053 niet is 
aangesneden en dat zulks ook niet 
kon, vooraleer het hof van beroep in 
staat was uitspraak te doen ten aan
zien van aile (eisers)"; 

Dat het bestreden arrest, nu het al
dus beslist dat het hof van beroep in 
zijn arrest van 22 april 1985 enkel had 
nagegaan of het hoger beroep van eer
ste eiser tegen de curator van de fail
liete vennootschap Travoc regelma
tig was naar de vorm en de termijn, 
doch niet of dat hoger beroep toelaat
baar was in de zin van artikel 1053 
van het Gerechtelijk Wetboek, noch de 
wetsbepalingen noch de algemene be
ginselen, die in het middel zijn weer
gegeven, schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. · 
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15 december 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. Si
mont en De Bruyn. 

Nr. 553 

1 e KAMER - 15 december 1995 

HUUR VAN DIENSTEN- TIENJARIGE AAN
SPRAKELIJKHEID- GEBREK IN DE BOUW
BEWIJS. 

Wanneer een opdrachtgever zich beroept op 
de tienjarige aansprakelijkheid van de 
aannemer uit art. 1792 B. W., moet hij het 
bewijs leveren van het gebrek in de bouw 
of van de ongeschiktheid van de grand, en 
niet enkel van de eventueel door zoda
nig gebrek veroorzaakte schade (1). 

(A.I.M. N.V. T. LUPO B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0048.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1994 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1792, 
2270 van het Burgerlijk Wetboek en 149 
van de Grondwet, na de coordinatie er
van op 17 februari 1994, 

doordat het arrest vaststelt (i) dat "de in
stallatie van de fabricagebanden voor cho
colade (. .. ) voltooid en aangenomen is door 
de ingebruikneming ervan in april1987 

(1) R. DALCQ, Traite de la responsabilite ci
vile, Nouelles, V; deel I, nr. 800; A. DELVAUX en D. 
DESSARD, Le contrat d'entreprise de construc
tion, Rep. not., IX, hoek III, nrs. 228-229; A. DEL
VAUX en TH. BEGUIN, La regime de la responsabi
lite decennale, in Actualites du droit, 1992, biz. 
331; H. DE PAGE, Traite elementaire de droit ci
vil belge, 2e dr., IV, nr. 897; Y. HANNEQUART, Le 
droit de la construction, Brussel, Bruylant, 1974, 
nrs. 164 e.v. 

(. .. )", (ii) dat de overeengekomen vrijwa
ringstermijn van twaalf maanden "verstre
ken" was de dag dat "een lek was ontstaan 
in het watercircuit van de leidingen die de 
chocolade naar opslagtank nr. 3 voeren (. .. ), 
maar dat het beding waarin de vrijwa
ring wordt beperkt de mogelijkheid open
laat om zich te beroepen op de tienjarige 
aansprakelijkheid van artikel 1792 van het 
Burgerlijk Wetboek", (iii) dat "de eerste 
rechters derhalve niet meteen de even
tuele toepassing van die aansprakelijk
heid hadden mogen uitsluiten en beslis-. 
sen (. .. ) dat geen verhaal meer mogelijk was 
na het verstrijken van de overeengeko
men vrijwaringstermijn" en (iv) dat, "nu het 
hier een belangrijke investering betreft, 
daar een productie-eenheid voor chaco
lade normaal gesproken toch verschillende 
jaren meegaat, moet worden aangenomen 
dat het hier om een groot werk ging (. .. ), zo
dat een lek in het interne circuit van een 
buis met dubbele wand, dat de onmiddel
lijke stillegging van de productie tot ge
volg had, een ernstig en zeker verborgen 
gebrek is"; dat het arrest vervolgens de be
slissing van de eerste rechters bevestigt en 
de oorspronkelijke vordering van eiseres tot 
schadeverloosstelling niet gegrond ver
klaart op grond dat "de tienjarige aanspra
kelijkheid, bepaald in artikel 1792 van het 
Burgerlijk Wetboek, (. .. ) de fout van de aan
nemer veronderstelt ( ... ), dat moet wor
den aangenomen dat het hier om een groot 
werk ging (. .. ), zodat een lek in het in
terne circuit van een buis met dubbele 
wand, dat de onmiddellijke stillegging van 
de productie tot gevolg had, een emstig en 
zeker verborgen gebrek is dat, als de fout 
van de aannemer wordt bewezen, leidt tot 
de toepassing van de tienjarige aanspra
kelijkheid; dat (verweerster) de door (ei
seres) aan de aannemer verweten fout die 
zou hebben bestaan in de onzorgvuldige uit
voering van de inwendige lasverbindingen, 
terwijl het contract prima kwaliteit eiste, 
verklaart uit versnelde corrosie ten ge
volge van het gebruik van een te sterk aan
tastend water; dat, ook al hoeft aan de een
zijdige analyse van de A.l.B. niet alle 
waarde te worden ontzegd, er toch moet 
worden vastgesteld dat (eiseres) die het be
wijs van een fout van (verweerster) moet le
veren, er niet in slaagt de onzekerheid weg 
te nemen die ontstaat bij het naast elkaar 
leggen van de bevindingen van deA.l.B. en 
de verslagen van de wateranalyse; dat 
(verweerster),alvorens de rechtsvorde
ring in te stellen, had bevestigd dat zij zich 
niet gebonden achtte door hetA.I.B.-verslag 
en dat zij niet kan aangesproken worden 
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wegens een zogenaamd stilzitten, nu het de 
plicht van (eiseres) was om vroeger en be
tere initiatieven te nemen", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1792 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, in
dien een gebouw dat tegen vaste prijs is op
gericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat 
door een gebrek in de bouw, zelfs door de 
ongeschiktheid van de grond, de archi
tect en de aannemer daarvoor gedurende 
tien jaren aansprakelijk zijn; artikel 2270 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, na 
verloop van tienjaren, architecten en aan
nemers ontslagen zijn van hun aanspra
kelijkheid met betrekking tot de grote wer
ken die zij hebben uitgevoerd of geleid; 
eiseres zich voor de appelrechters uitdruk
kelijk op die wetsbepalingen beriep; de 
bouwheer te dien einde het bewijs moet le
veren 1" van het geheel of gedeeltelijk te
niet gaan van de bouw en 2' van een ge
brek in de bouw of van de ongeschiktheid 
van de grond, dat het teniet gaan heeft ver
oorzaakt; hij niet hoeft aan te tonen dat het 
gebrek aan de bouwer te wijten is; der
halve, als de bouwheer bewijst dat het ge
bouw - of, meer in het algemeen, het werk 
- geheel of gedeeltelijk teniet gaat door 
een gebrek in de bouw en hij dat gebrek 
aanwijst, de aannemer aan de tienjarige 
aansprakelijkheid enkel kan ontkomen door 
het bewijs van overmacht of van zijn ono
verwinnelijke onwetendheid omtrent het 
gebrek; de appelrechters in feite vaststel
len dat eiseres zich jegens verweerster kon 
beroepen op artikel 1792 van het Burger
lijk Wetboek, aangezien, "nu het hier een 
belangrijke investering betreft, daar een 
productie-eenheid voor chocolade normaal 
gesproken toch verschillende jaren mee
gaat, moet worden aangenomen dat het 
hier om een groot werk ging (. .. ), zodat een 
lek in het interne circuit van een buis met 
dubbele wand, dat de onmiddellijke stil
legging van de productie tot gevolg had, een 
ernstig en zeker verborgen gebrek is"; zij 
niet hebben vastgesteld dat verweerster 
zich op enigerlei geval van overmacht kon 
beroepen; het arrest bijgevolg het beroe
pen vonnis niet kon bevestigen en de vor
dering van eiseres tot schadeloosstelling 
niet gegrond kon verklaren op basis van de 
artikelen 1792 en 2270 van het Burger
lijk Wetboek door enkel in algemene be
woordingen te verklaren dat de tienja
rige aansprakelijkheid van de bouwers de 
fout van de aannemer veronderstelt en dat 
eiseres er niet in slaagt de fout van ver
weerster aan te tonen (schending van de ar
tikelen 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1792, 
2270 van het Burgerlijk Wetboek en, voor 

zoveel nodig, artikel149 van de Grand
wet, na de coiirdinatie ervan op 17 februari 
1994); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 1792 van 
het Burgerlijk Wetboek de tienjarige 
aansprakelijkheid van de aannemer 
grondt op het bestaan van een gebrek 
in de bouw of van de ongeschiktheid 
van de grand; 

Overwegende dat het hof van be
roep, bij de opsporing van de oorzaak 
van het lek, dat het als een "ernstig en 
zeker verborgen gebrek" beschouwde, 
erop wijst dat eiseres de aannemer een 
fout verweet, bestaande in de onzorg
vuldige uitvoering van de inwendige 
lasverbindingen, maar dat verweerster 
het lek verklaarde door de versnelde 
corrosie ten gevolge van het gebruik 
van een te sterk aantastend water; 

Dat het hof uit de voorgelegde fei
telijke gegevens afleidt dat eiseres de 
gegrondheid van haar stelling niet be
wees; 

Dat het hof van beroep het bestaan 
van een gebrek in de bouw niet aan
neemt, zodat het onderdeel, nu het op 
de tegenovergestelde hypothese be
rust, feitelijke grondslag mist; 

15 december 1995 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Bruyn. 

Nr. 554 

1 e KAMER- 15 december 1995 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLLJKE ZAKEN-ALLERLEI- BESLISSING
AARD. 
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2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGER· 
LIJKE ZAKEN- CONCLUSIE NEERGELEGD
PARTIJ NIET VERSCHENEN- VONNIS OP TE
GENSPRAAK- ANTWOORD. 

1 o Dat de rechter zijn beslissing bestem
pelt als een vonnis of arrest op tegen
spraak, als een vonnis of arrest dat ge
acht wordt als op tegenspraak te zijn 
gewezen of als een vonnis of arrest bij ver
stek, wijzigt niet de ware aard van die be
slissing (1). (Art. 804 Ger.W.) 

2° Wanneer in burgerlijke zaken een van de 
partijen overeenkomstig artt. 728 of 729 
Ger. W. is verschenen en ter griffie of ter 
zitting conclusies heeft neergelegd, dient 
de rechter daarop te antwoorden, zelfs in
dien die partij niet verschijnt op de te
rechtzitting waarop de zaak is vastge
steld ofverdaagd (2). (Art. 804, tweede 
lid, Ger.W.) 

(ETIENNE E.A. T. DESTEXHE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0108.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 september 1994 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik, in hoger beroep gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 804, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 au
gustus 1992 en 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis oordeelt dat 
de beslissing ten aanzien van de eisers bij 
verstek is gewezen, waarna het, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de door 
verweerster gegeven opzegging om de per
celen met een oppervlakte van een hec
tare, veertien aren en negentig centia
ren, gelegen te Grace-Hollogne, afdeling 
Horion-Hozemont, sectie A nr. 274 C, 275 
C en 281 a, zelf te gebruiken, geldig ver
klaart op grond van de redenen uit de be
slissing van de eerste rechter dat ... de ei
sers "te vergeefs aanvoeren dat de 
voorwaarden waarvan de Pachtwet de gel-

(1) Cass., 5 nov. 1993, A.R. nr. C.93.0049.N 
(A.C., 1993, nr. 449). 

(2) Zie Cass., 7 nov. 1991, A.R. nr. 7456 (A. C., 
1991-92, nr. 134). 

digheid doet afhangen van de opzegging 
met het voornemen om zelfhet goed te ex
ploiteren, te dezen niet zijn vervuld; dat im
mers het feit dat verweerster aan die voor
waarden niet voldoet (. .. ) genoegzaam 
hieruit blijkt dat de betrokkene reeds eer
der, ingevolge een vroeger, op 10 april1984, 
gewezen vonnis, ten aanzien van dezelfde 
tegenpartijen, had verkregen dat een an
dere opzegging voor drie eveneens in 
Horion-Hozemont gelegen percelen, met een 
totale oppervlakte van 5 hectaren, 02 aren, 
90 centiaren, geldig werd verklaard, zo
dat die gronden konden geexploiteerd wor
den door haar echtgenoot van wie zij toen, 
volgens de processtukken, de "helpster" 
was; dat zeker niet eraan kan worden ge
twijfeld dat sindsdien die gronden door de 
man van verweerster werden geexploi
teerd en dat derhalve, in dat door de wet
gever in zijn wetsvoorbereiding erkende ge
zinsverband, moet worden aangenomen dat 
verweerster (. .. ) gedurende ten minste een 
jaar aan een landbouwexploitatie heeft 
deelgenomen, zoals vereist door artikel 9, 
vierde lid, van de wet; dat voorts, nu niet 
vaststaat, noch zelfs door de (eisers) een
voudig werd aangevoerd, dat verweerster 
een andere beroepsbezigheid had dan ar
beid op de landbouwexploitatie - welk ne
gatief bewijs aan de betrokkene niet kan 
worden opgedragen - laatstbedoelde dus 
niet valt onder het in artikel 12.6, tweede 
lid, van de wet bepaalde uitsluitingsgeval; 
dat tot slot, gezien de vroegere uit de ten
uitvoerlegging van het vonnis van 10 april 
1984 voortvloeiende feiten, thans niet kan 
worden getwijfeld aan de oprechtheid van 
het voomemen om een persoonlijke exploi
tatie te hebben en aan de werkelijke mo
gelijkheid om het ten uitvoer te leggen, des 
te meer daar niets verweerster verbiedt ge
reedschappen te gaan huren of zich te wen
den tot vakkundige aannemers en zij wel 
weet welke burgerrechtelijke sancties haar 
te wachten staan, indien zij niet gedu
rende negen jaar achtereenvolgens en bin
nen de wettelijke termijn die persoonlijke 
exploitatie tot stand brengt", en om eigen 
redenen, dat de beslissing van de eerste 
rechter "terecht vaststelt dat uit de voor
gaande procedures duidelijk blijkt dat (ver
weerster) haar man helpt bij zijn werk als 
landbouwer en zich ook kan beroepen op 
artikel 9 van de wet van 4 november 1969; 
dat de eerste rechter de feiten van de zaak 
dus juist heeft beoordeeld; dat overigens, 
niet behoeft te worden geantwoord op de 
middelen van (de eisers) die niet verschij
nen ( Cass., 21.8.1981, J.T., 1982, 278)", 
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terwijl, eerste onderdeel, verweerster ter 
zitting van 5 september 1994, waarop de 
debatten zijn gesloten, ten aanzien van de 
eisers geen vonnis heeft gevorderd dat ge
acht wordt als op tegenspraak te zijn ge
wezen, maar, zoals het bestreden arrest 
vaststelt, verstek heeft gevorderd; uit het 
dossier van de rechtspleging evenwel blijkt 
dat op de inleidende zitting voor de appel
rechter de zaak naar de rol is verwezen; de 
eisers op de ingevolge artikel 751 van het 
Gerechtelijk Wetboek vastgestelde rechts
dag van 8 maart 1994 zijn verschenen en 
de zaak, op verzoek van alle partijen, tot de 
zitting van 5 september 1994 werd ver
daagd; de conclusies voor de eisers op 27 
april 1994 ter gri:ffie werden neergelegd en 
verweerster op 5 augustus 1994 haar con
clusie van wederantwoord heeft neerge
legd; de rechtspleging, krachtens artikel 
804, tweede lid, dat bij de wet van 3 au
gustus 1992 in het Gerechtelijk Wetboek is 
ingevoerd, op tegenspraak is gewezen ten 
aanzien van iedere partij die overeenkom
stig de artikelen 728 of 729 van hetzelfde 
wetboek is verschenen en ter gri:ffie con
clusies heeft neergelegd; uit het 
tegenwerpelijk karakter van de rechtsple
ging voortvloeit dat de rechter moet ant
woorden op de conclusies van de partij die 
voordien is verschenen, ook al handhaaft zij 
die conclusies niet op de pleitdag; het be
streden vonnis, dat de door de eisers op 27 
april 1994 neergelegde conclusies beoogt, 
maar oordeelt dat op hun middelen niet be
hoeft te worden geantwoord omdat de ei
sers niet op de pleitdag van 5 september 
1994 verschijnen, derhalve noch naar recht 
verantwoord, noch regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van de artike
len 804, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 149 van de Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Over de door verweerster tegen dat 
onderdeel van het middel opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid : 
het onderdeel is zonder belang : 

Overwegende dat het onderzoek van 
de grond van niet-ontvankelijkheid sa
mengaat met dat van het middel; 

Dat de grond van niet-ontvan
keli,jkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat artikel 804, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat, indien een van de 
partijen is verschenen overeenkom
stig de artikelen 728 of 729 en ter grif
fie of ter zitting conclusies heeft neer
gelegd, de rechtspleging te haren 
aanzien op tegenspraak is gewezen; 

Overwegende dat blijkt uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, dat de eisers bij wege van een 
advocaat ter zitting van 8 maart 1994 
zijn verschenen, en uit het bestre
den vonnis, dat er op 27 april1994 in 
hun naam ter griffie conclusies zijn 
neergelegd; 

Overwegende dat, ongeacht het feit 
dat de appelrechters hebben verklaard 
ten aanzien van de eisers bij verstek 
uitspraak te doen, het vonnis, met toe
passing van voormeld artikel 804, te 
hunnen aanzien op tegenspraak is ge
wezen; 

Dat eruit volgt dat de appelrechters 
verplicht waren op die conclusies te 
antwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hoei, in ha
ger beroep recht doende. 

15 december 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 Van 
Ommeslaghe. 
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Nr. 555 

3" KAMER - 18 december 1995 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - RECHTS
DAG- VERDAGING- ARTIKEL 751, §§ 1 EN 2, 
GER W-VERZOEKENDE PARTIJ- VRAAG VAN 
VERWIJZING NAAR ROL OP RECHTSDAG -
GEEN VOORAFGAAND VERZOEK- GEVOLG. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.1- EERLIJK PROCES- BURGERLIJKE 
ZAKEN-ARTIKEL 751, §§ 1 EN 2, GER W. - VER
ZOEKENDE PARTIJ- VRAAG VAN VERWIJZING 
NAAR ROL OP RECHTSDAG- GEEN VOORAF
GAAND VERZOEK- GEVOLG. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN -ARTIKEL 751, §§ 1 EN 2, 
GERW.- VERZOEKENDE PARTIJ- VRAAG VAN 
VERWIJZING NAAR ROL OP RECHTSDAG -
GEEN VOORAFGAAND VERZOEK- GEVOLG. 

1 o De rechter kan op de rechtsdag, uit
spraak doende over een desbetreffend ver
zoek van de partij die de toepassing van 
art. 751 Ger. W. heeft gevraagd, weige
ren de zaak naar de rol te verwijzen, wan
neer hij vaststelt dat deze partij niet ui
terlijk tien dagen v66r de rechtsdag om 
die verwijzing heeft verzocht. (Art. 751, 
§ 2, tweede lid, Ger.W.) 

2° en 3° Het recht van verdediging noch het 
recht op een eerlijke behandeling van de 
zaak wordt miskend door de rechter die 
op de rechtsdag, uitspraak doende over 
een desbetreffend verzoek van de partij die 
de toepassing heeft gevraagd van art. 751 
Ger. W, weigert de zaak naar de rol te ver
wijzen, wanneer hij vaststelt dat deze par
tij niet uiterlijk tien dagen v66r de rechts
dag om die verwijzing heeft verzocht. (Art. 
6.1 E.V.R.M., algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbied voor het recht van ver
decliging; art. 751, § 2, tweede lid, Ger.W.) 

(DE LANGHE T. DEVOS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0095.N) 

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

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 9 november 1995 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 6, § 1, van het Euro
pees verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955,23,24, 25, 26, 27, tweede lid, 28, 
747, § 2, 751,753,824, 1042, 1047, vanhet 
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
ten van 24 juni 1970 en 3 augustus 1992, 
en van de algemene rechtsbeginselen van 
de eerbied voor de rechten van de verde
diging, van de strikte interpretatie van de 
verzaking, en van het misbruik van recht 
en rechtspleging, 

doordat het bestreden arrest, rechtspre
kend geacht op tegenspraak, het door ei
ser ingesteld hoger beroep tegen het be
velschrift dd. 6 oktober 1993 ontvankelijk 
maar ongegrond verklaart, op volgende 
gronden : gezien de beschikking van deze 
kamer van het Hof dd. 27 september 1994, 
verleend op verzoek van verweerster, waar
bij in toe passing van artikel 7 4 7, § 2, 
Ger.W. de conclusietermijnen werden vast
gesteld en pleitdatum werd bepaald; dat 
deze pleitdatum dezelfde is dan deze, op 
verzoek van eiser geformuleerd wegens het 
uitblijven van conclusies van verweerster 
op grond van artikel 751 Ger.W.; dat dit 
verzoek dateerde van 2 februari 1994 en 
aan partijen bij gerechtsbriefvan 10 mei 
1994 kennis werd gegeven van deze vast
stelling; dat verweerster inmiddels conclu
sies neerlegde, nl. op 5 april1994; dat niet 
betwist wordt dat deze conclusies te gele
gener tijd medegedeeld werden aan de 
raadsman van eiser; dat verweerster ver
volgens op 25 mei 1994 het verzoekschrift 
strekkende tot het horen bepalen van 
conclusietermijnen op voet van artikel 747, 
§ 2 Ger.W. neerlegde, dat aanleicling gaftot 
de bovenvermelde beschikking; dat hier
bij dient opgemerkt dat in dat verzoek
schrift uitdrukkelijk melding werd ge
maakt van de vroegere vaststelling op voet 
van artikel 751 Ger.W.; dat eiser geen op
merkingen deed gelden in antwoord op het 
verzoek tot bepaling van conclusie
termijnen; dat eiser naliet binnen de door 
beschikking van 27 september 1994 vast
gestelde termijnen conclusies neer te leg
gen en zijn raadsman zich ter zitting aan
bood zonder conclusies genomen te hebben, 
met het verzoek om de zaak naar de rol te 
verzenden in toepassing van artikel 751 
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Ger.W., nu hij inmiddels conclusies had be
komen van de partij tegen dewelke de vast
stelling verleend werd; dat hij daarbij voor
houdt dat abstractie dient gemaakt van de 
vaststelling op voet van artikel 7 4 7, § 2 van 
hetzelfde wetboek, die, naar zijn oordeel, 
niet kon tussenkomen nadat vaststelling 
verleend was op voet van artikel 751 en 
voor de daartoe vastgestelde zitting; dat dit 
verweer niet kan aangenomen worden; dat 
het Hof immers bij beschikking van 27 sep
tember 1994 de conclusietermijnen en de 
pleitdatum vaststelde en bij wege van die 
beslissing, die gezag van gewijsde heeft en, 
vermits ze niet vatbaar is voor enig rechts
middel, in kracht van gewijsde is gegaan, 
haar rechtsmacht op dit stuk uitputte; dat 
indien eiser van oordeel was dat het ver
zoek op voet van artikel 747, § 2 Ger.W. on
ontvankelijk was gelet op de ingestelde en 
nog niet voldragen procedure op voet van 
artikel 751 van hetzelfde wetboek en hij dit 
middel had willen Iaten gelden, het hem be
hoorde ·zulks te doen bij wege van ant
woord op het verzoek, binnen de daartoe 
door artikel 7 4 7, § 2, lid 3 voorziene ter
mijn; dat de beslissing van de raadsman 
van eiser om zich bij de behandeling ten 
grande van het hoger beroep op dezelfde 
zitting van 25 oktober 1994 terug te trek
ken en namens zijn client verstek te rna
ken, een processuele obstructie uitmaakt, 
die de wetgever evenwel voorzien en voor 
de nalatige procespartij van elk nut ont
bloot heeft door de meest gerede partij op 
de rechtsdag toe te laten een op tegen
spraak gewezen beslissing te vorderen, het
geen verweerster in casu deed, 

terwijl, eerste onderdeel, de zaak op vraag 
van eiser, geformuleerd bij brieven van 2 en 
24 februari en 15 maart 1994, vastgesteld 
was geworden, op grond van artikelen 751-
753 Ger.W., op de terechtzitting van 25 ok
tober 1994 van de derde kamer van het 
Hof, zoals aan partijen was medegedeeld bij 
gerechtsbriefvan 10 mei 1994 (stuk 4); dat 
ondertussen verweerster op 5 april 1994 
haar appelconclusie had neergelegd (stuk 
3); dat dientengevolge eiser, op de terecht
zitting van 25 oktober 1994, alwaar par
tijen zich aanboden, gerechtigd was de ver
dere behandeling van de zaak op grond van 
artikel 751 Ger.W. te laten doorgaan; dat ei
ser niet gehouden was, gezien de door ver
weerster neergelegde conclusie, de zaak op 
de terechtzitting van 25 oktober 1994 te 
pleiten en gerechtigd was de verwijzing van 
de zaak naar de rol te vragen (schending 
van art. 751, 753, 1042 Ger.W.); dat door 
aan die vraag geen gevolg te geven, het be
streden ar.rest de rechten van verdedi-

ging van eiser heeft miskend en hem geen 
eerlijk proces heeft gegeven (schending van 
art. 1042, 1047 Ger.W., 6, § 1, van het Ver
drag van 4 november 1950, en van het al
gemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor 
de rechten van de verdediging), 

tweede onderdeel, de cumulatieve toe
passingen van twee vaststellingen op de
zelfde datum, de eerste gegeven op vraag 
van eiser bij toepassing van artikel 751 
Ger.W., de tweede gegeven op vraag van 
verweerster bij toe passing van artikel 7 4 7, 
§ 2 Ger.W., uitgesloten is; dat inderdaad de 
toepassing van de bij artikel 751 Ger.W. uit
gevaardigde procedureregel, waarvan ei
ser de toepassing vroeg, onverenigbaar is 
met deze voorzien bij artikel 747, § 2 Ger.W. 
(schendingvan art. 747, § 2, 751,753, 1042 
Ger.W.); dat vermits de op vraag van ei
ser verleende vaststelling niet opgeheven 
was geworden door deze op vraag van ver
weerster verleend bij de beschikking van 27 
februari 1994 (stuk 8), het bestreden ar
rest zich ten onrechte beroept op het ge
zag en kracht van gewijsde van de beschik
king van 27 februari 1994; dat deze 
beschikking zich immers niet uitspreekt 
over de op artikel 751 Ger.W. verleende 
vaststelling (schending van art. 23, 24, 25, 
26, 28 Ger.W.); dat daarbij deze exceptie 
van gewijsde niet ambtshalve door de rech
ter kan opgeworpen worden (schending van 
art. 27, tweede lid, Ger.W.); dat uit het feit 
dat eiser geen antwoord heeft gegeven op 
het verzoek tot vaststelling op grond van 
artikel 747, § 2, Ger.W., toen dit door ver
weerster gedaan werd, niet kan afgeleid 
worden dat eiser alzo aan de hem op grond 
van artikel 751 Ger.W. verleende vaststel
ling zou verzaakt hebben; dat immers ver
zakingen niet vermoed worden en van 
strikte interpretatie zijn (schending van art. 
751, 824, 1042 Ger.W., en van het alge
meen rechtsbeginsel van de strikte inter
pretatie van de afstand); dat eiser, door de 
verwijzing van de zaak naar de rol te vra
gen, geen obstructie pleegde maar han
delde in toepassing van de terzake gel
dende procedureregels (schending van art. 
751 Ger.W. en van het algemeen rechtsbe
ginsel van misbruik van.recht en rechts
pleging, zodat het bestreden arrest de in 
het middel aangewezen bepalingen en al
gemene rechtsbeginselen geschonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 751, § 2, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat de partij die de toe
passing van dit artikel heeft gevraagd, 
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uiterlijk tien dagen v66r de rechts
dag om verwijzing naar de rol kan ver
zoeken en dat zo niet de zaak op die 
rechtsdag behandeld wordt; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dat punt te worden bekriti
seerd, vaststelt dat het verzoek tot toe
passing van artikel 751 van het 
Gerechtelijk Wetboek tegen verweer
ster, uitging van eiser en dat diens 
raadsman ter zitting zonder conclu
sie verscheen en verzocht de zaak naar 
de rol te verwijzen; dat blijkens die 
vaststelling van het arrest eiser niet 
uiterlijk tien dagen v66r de rechts
dag om die verwijzing heeft verzocht; 

Overwegende dat de weigering van 
de appelrechters om de zaak naar de 
rol te verwijzen: door die vaststelling 
naar recht is verantwoord; dat de 
appelrechters door die weigering het 
recht van verdediging van eiser en zijn 
recht op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak niet miskennen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste onderdeel volgt dat het 
onderdeel, al was het gegrond, niet tot 
cassatie kan leiden, mitsdien niet ont
vankelijk is; 

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

18 december 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - "\kr
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 556 

3e KAMER- 18 december 1995 

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN -

WERKGEVER- BESLISSING BETREFFENDE 
FUNCTIES EN LIJST VAN KADERLEDEN- BE
TWISTING DOOR VAKORGANISATIES 
ARBEIDSRECHTBANK- BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - SO
CIALE VERKIEZINGEN- VAKORGANISATIES -
BESLISSING WERKGEVER BETREFFENDE FUNC
TIES EN LIJST VAN KADERLEDEN- BETWIS
TING- ARBEIDSRECHTBANK- BEWIJSLAST. 

1 o en 2° De vakorganisatie die overeen
komstig art. 9 KB. 12 aug. 1994 beroep 
aantekent bij de arbeidsrechtbank te
gen de beslissing betreffende de functies 
van de kaderleden, moet het bewijs leve
ren van haar bewering dat de litigieuze 
functies geen functies voor kaderleden zijn 
in de zin van art. 14, § 1, tweede lid, 3·, 
Bedrijfsorganisatiewet. (Art. 1315 B.W.; 
art. 870 Ger.W.) 

(ARGENTA SPAARBANK N.V. E.A. T. L.B.C.-N.V:K.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0082.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1995 in 
laatste aanleg gewezen door de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van de artikelen 149 van de gecotir
dineerde Grondwet, 1315 van het Burger
lijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 14, § 1, tweede lid, inzonder
heid 3·, van de Wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven, zoals gewijzigd bij wet van 28 januari 
1963, K.B. nr. 4 van 11 oktober 1978 en bij 
wetten van 22 januari 1985, 29 juli 1986, 
en 30 maart 1994, 8, 3·, 9, eerste lid, 15, 16, 
17, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 78 en 79 van het 
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 be
tre:ffende de ondememingsraden en de co
mites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, 

doordat, het bestreden vonnis voor recht 
zegt dat de functie van projectmedewerker, 
systeemtechnicus, expert kredietaanvragen, 
medewerker participanten, ontwikkelaar, 
inteme inspecteur distributie, technisch 
analyst, medewerker databank admini
stratie, medewerker personeelszaken, ad
junct beheer, inteme auditor, exteme rap
porteur boekhouding, geen kaderfuncties 
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zijn en bijgevolg dienen afgevo~rd te wor
den van de lijst van kaderfuncttes, op vol
gende gronden : ( ... ) dat met betrekkin~ tot 
het begrip kader de Rechtbank verWIJSt : 
- naar de wettelijke bepalingen terzake : 
artikel14 par. 1 s· van de wet van 20 sep
tember 1948 geeft de volgende de:finitie van 
het begrip kaderleden : " ... de bediend~n die 
met uitsluiting van die welke deel m~ma
ken van het leidinggevend personeel m de 
onderneming een hogere functie uitoefe
nen die in het algemeen voorbehouden 
wordt aan de houder va.n een diploma van 
een bepaald niveau of aan diegene die een 
evenwaardige beroepservaring heeft"; - en 
naar de rechtspraak van deze ~~ch~bank : 
'1Iet louter bezit van een dergehJk diploma 
- of het bereikt hebben van een gelijk
waardig kennispeil - is echter niet ~eter
minerend maar enkel van belang m zo
verre dit' correleert met de specifieke 
inhoud van de taak, die leiding, gezag, ini
tiatief of zelfstandigheid yeronderstelt" 
(Arb. rb. Antwerpen, 15 maart 1991, J. T.T. 
1992, p. 197-198); "De concrete invulling 
van het begrip kaderlid is verschillend per 
onderneming, omdat de personeelsopbouw 
en structuur verschillend zijn; de rechter 
zal zich in zijn uitspraak laten leiden ~oor 
de criteria gesteld in de wet en de socmle 
organisatorische realiteit van de onderne
ming" (Arb. rb. Antwerpen, 15 maart 1991, 
J.T.T. 1992, p. 197-198); "De concrete in
vulling van het begrip kaderlid is verschil
lend per onderneming, omdat .de per~o
neelsopbouw en structuur verschillend ZIJn; 
de rechter zal zich in zijn uitspraak laten 
leiden door de criteria gesteld in de wet en 
de sociale organisatorische realiteit van de 
onderneming" (Arb. rb. Antwerpen, ~5 
maart 1991, J. T. T. 1992, p. 198); ( ... ) dat m 
het licht van deze criteria (eiseres sub 1) 
geenszins, aan de hand van .d~ functiebe
schrijving en door de aandmdmg v~n het 

. opleidingsniveau van. de personen die de~e 
functies uitoefenen bewijst dat de funct1e 
van: 

- projectmedewerker 
- systeemtechnicus 
- expert kredietaanvragen 
- medewerker participanten 
- ontwikkelaar 
- interne inspecteur distributie 
- technisch analyst 
- medewerker databank administra-

tie 
- medewerker personeelszaken 
- adjunct beheer 
- interne auditor 

- externe rapporteur boekhouding 

een kaderfunctie zou uitmaken; 

dat het hier effectief functies betreft die 
een louter beheer van een afdeling inhou
den, zonder dat van enige zelfstandigheid 
of initiatiefrecht sprake is; 

terwijl, een afzonderlijke verte~enwoor
diging voor het kaderpersoneel m ~eo~
dernemingsraad moet worden opgencht m 
de ondernemingen die ten minste vijftien 
kaderleden tewerkstellen; luidens artikel14 
§ 1, lid 2, s·, wet 20 septemb~:r; 1948 hou
dende organisatie van het bedriJfsleven, OJ?.
der "kaderleden" dient te worden verstaan 
"de bedienden die in de onderneming een 
hogere functie uitoefenen, die in het alge
meen voorbehouden wordt aan dehouder 
van een diploma van een bepa~d niveau of 
aan diegene die een evenw~ardige beroep~
ervaring heeft"; deze functles alsmede d1e 
kaderleden door de werkgever aangewe
zen worden, volgens de nadere regelen en 
de procedure door de Koning bepaald (art. 
14 § 1, lid 2, s· wet 20 september 1948); 
ov~reenkomstig artikel8, s· koninklijk be
sluit 12 augustus 1994 de werkgever de on
dernemingsraad, of bij ontstentenis er
van de vakbondsafvaardiging, of bij 
ont;tentenis van een vakbondsafvaardiging, 
de werknemers, uiterlijk op de vijfen
dertigste dag die de aanplakking van de 
verkiezingsdatum voorafgaat door de werk
gever schriftelijk in kennis gesteld wor
den van zijn beslissing betreffende ~!3 ~c
ties van de kaderleden evenals, biJ WIJZe 
van aanduiding, de lijst van personen, d~e 
deze functies uitoefenen; overeenkomsbg 
artikel 9, eerste lid van het koninklijk be
sluit van 12 augustus 1994, de werkne
mer de betrokken representatieve werk
nemersorganisaties, alsmede de betrokken 
representatieve organisaties va~ kaderle
den uiterlijk op de zevende dag die volgt op 
de bekendmaking krachtens voormeld ar
tikel 8, SO koninklijk besluit 12 augustus 
1994 tegen de beslissing van de werkge
ver betreffende de functies van kaderle
den beroep kunnen instellen bij de 
arbeidsrechtbank; 

en terwijl, eerste onderdeel, nu ver
weerster overeenkomstig artikel9, eerste 
lid koninklijk besluit 12 augustus 1994 be
roep aantekende bij de arbeidsrechtbank .te
gen de beslissing betreffende de functles 
van de kaderleden, zij, met toepassing van 
de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 
870 Gerechtelijk Wetboek, het bewijs moest 
leveren van haar bewering dat de litigieuze 
functies geen functies voor kaderleden in de 
zin van artikel14, § 1, lid 2, s· van de wet 
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van 20 september 1948 zijn; de litigieuze 
beslissing gesteund is op de overweging dat 
"(eisers sub 1) aan de hand van de func
tiebeschrijving en door de aanduiding van 
het opleidingsniveau van de personen die 
deze functies uitoefenen geenszins be
wijst dat de litigieuze functies een kader
functie zouden uitmaken"; uit deze consi
derans blijkt dat de arbeidsrechtbank de 
bewijslast bij eiseressen sub 1 heeft ge
legd; het bestreden vonnis door aldus te 
oordelen de regels van de bewijslast heeft 
miskend (schending van de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek); het bestreden von
nis bijgevolg niet naar recht heeft kun
nen beslissen dat de litigieuze functies geen 
kaderfuncties zijn (schending van alle an
dere in het middel ingeroepen wettelijke be
palingen met uitzondering van artikel 149 
van de gecotirdineerde Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat verweerster een 

beroep voor de arbeidsrechtbank had 
ingesteld tegen de beslissing van ei
seres betreffende de functies van de 
kaderleden, als bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, 3·, van het koninklijk be
sluit van 12 augustus 1994 betref
fende 'de ondememingsraden en de co
mites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen; dat 
dit beroep ertoe strekte dat de 
arbeidsrechtbank voor recht zegt dat, 
anders dan eiseres had beslist, de 
functies van een aantal bedienden 
geen functies van kaderleden zijn in de 
zin van artikel14, § 1, tweede lid, 3·, 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfs
leven; 

Overwegende dat het bestreden von
nis beslist dat eiseres aan de hand van 
de functiebeschrijving en door de aan
duiding van het opleidingsniveau van 
de personen die deze functies uitoefe
nen, geenszins bewijst dat de in dat 
vonnis opgesomde functies, kader
functies zouden uitmaken; 

Dat het bestreden vonnis aldus de 
regels van de bewijslast, die in de ar
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek zijn neergelegd, miskent; 

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 vonnis in zoverre het beslist 
dat de opgesomde functies geen kader
functies zijn, en uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vemietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verklaart dit arrest 
bindend voor het Algemeen Belgisch 
Vakverbond, de Algemene Centrale der 
Liberale Vakbonden van Belgie, en de 
Nationale Confederatie van het Kader
personeel; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Arbeidsrechtbank te Me
chelen. 

18 december 1995 - 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Geli}k
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 557 

2e KAMER - 19 december 1995 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE 
BEKLAAGDE- DOOR EEN ONBEKEND GEBLE
VEN MOTORRIJTUIG VEROORZAAKTE SCHADE 
- GEDWONGEN TUSSENKOMST VAN HET GE
MEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS- ONT
VANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

2° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN 
RECHTSVORDERING VAN DE BEKLAAGDE- GE
DWONGEN TUSSENKOMST VAN HET GEMEEN
SCHAPPELIJK WAARBORGFONDS- ONTVAN
KELIJKHEID- VOORWAARDE. 

3° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING 
- GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS-
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VORDERING VAN DE BEKLAAGDE TOT GE
DWONGEN TUSSENKOMST- BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN DE BEKLAAGDE
DOOR EEN ONBEKEND GEBLEVEN MOTORRIJ
TUIG VEROORZAAKTE SCHADE- ONTV ANKE
LIJKHEID. 

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE 
BEKLAAGDE- DOOR EEN ONBEKEND GEBLE
VEN MOTORRIJTUIG VEROORZAAKTE SCHADE 
- GEDWONGEN TUSSENKOMST VAN HET GE
MEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS- ONT
VANKELIJKHEID -·VOORWAARDE. 

5° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN 
RECHTSVORDERING VAN DE BEKLAAGDE- GE
DWONGEN TUSSENKOMST VAN HET GEMEEN
SCHAPPELIJK WAARBORGFONDS- ONTVAN
KELIJKHEID- VOORWAARDE. 

6° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- GEMEENSCHAPPELIJ1( WAARBORGFONDS
VORDERING VAN DE BEKLAAGDE TOT GE
DWONGEN TUSSENKOMST - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN DE BEKLAAGDE
DOOR EEN ONBEKEND GEBLEVEN MOTORRIJ
TUIG VEROORZAAKTE SCHADE- ONTVANKE
LIJKHEID. 

1 ", 2° en 3° De mogelijkheid tot tussen
komst van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds overeenkomstig artikel 50, 
§ 4, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975 
(1) is geconditioneerd door de regelma
tige aanhangigmaking bij de strafrech
ter van de burgerlijke vordering tot scha
devergoeding, wat veronderstelt dat de 
vordering bij de aanhangigmaking voor 
de strafrechter stoelt op een regelmatig te 
zijner beoordeling voorgelegd misdrijf ten 
laste van een bepaalde beklaagde (2). 
[Art. 50, § 4 (thans 80), Controlewet Ver
zekeringen 9 juli 1975.] 

4°, 5° en 6° De vordering tot schadevergoe
ding van de beklaagde in een dagvaar-

(1) Het "Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds" werd bij K.B. van 2 juni 1982 
(B.S., 9 juni 1982) erkend als Gemeenschap
plijk Waarborgfonds met als opdracht de schade 
te vergoeden door een motorvoertuig veroor
zaakt in de bij dit artikel 50vermelde geval
len. Dit artikel 50 werd, bij artikel 30 van het 
K.B. van 12 augustus 1994 tot wijziging van de 
wet van 9 juli 1975 (B.S., 16 sept. 1994) her
nummerd als artikel 80. 

(2) Zie ook : Cass., 28 maart 1988, A.R. nr. 7 46 
(A.C., 1987-88, nr. 473); Cass., 7 sept. 1994,A.R. 
nr. P.94.0381.F (A. C., 1994, nr. 361), concl. O.M. 

ding tot gedwongen tussenkomst die hij 
aan het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds heeft betekend, die hij 
grondt op het onbekend gebleven zijn van 
het voertuig dat de schade heeft veroor
zaakt, op toeval of overmacht, waardoor 
hij van alle aansprakelijkheid voor het 
ongeval wordt vrijgesteld, is geen regel
matig bij het strafgerecht aanhangig ge
maakte "burgerlijke vordering tot ver
goeding van door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade" en mitsdien niet ont
vankelijk (3). 

(BLOCKMANS T. VAN CRAENENBROECK) 

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in sub
stantie gezegd : 

1. Eiser is de enige beklaagde die voor de 
correctionele rechtbank vervolgd werd n.a.v. 
een zwaar verkeersongeval waarbij meer
dere dodelijke en ernstig gewonde slacht
offers vielen. Hij meent dat de oorzaak van 
het ongeval te vinden is in de aanwezig
heid, op het wegdek, van een metalen plaat 
die hij niet kunnen vermijden heeft. Hij 
dagvaardde het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds tot gedwongen tussenkomst 
voor de strafrechter opdat het zou veroor
deeld worden zijn eigen schade te vergoe
den. Het bestreden arrest verklaart die vor
dering (en de vorderingen van de 
burgerlijke partijen) tegen het Fonds on
ontvankelijk. 

In het (eerste) middel stelt eiser dat ar
tikel 50, § 4, van de wet van 9 juli 1975 be
treffende de controle der verzekerings
ondernemingen geschonden werd. Dit 
artikel bepaalt : 

"Wanneer de burgerlijke vordering tot 
vergoeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade wordt ingesteld voor 
het strafgerecht, kan het Fonds door de be
nadeelde in het geding worden geroepen en 
kan het ook vrijwillig tussenkomen onder 
dezelfde voorwaarden als wanneer de vor
dering voor het burgerlijk gerecht was ge
bracht, maar het strafgerecht kan geen uit
spraak doen over de rechten die het Fonds 
kan doen gelden tegen de aansprakelijke 
persoon of eventueel tegen zijn verzeke
raar." 

Eiser betoogt dat deze wet geen andere 
of bijkomende voorwaarden stelt en bv. niet 

(3) Zie ook: Cass., 2 nov. 1994, A.R. nr. 
P.94.0143.F (A. C., 1994, nr. 466); concl. O.M. 
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vereist dat de genoemde burgerlijke vor
dering ook gegrond zou verklaard wor
den of dat een beklaagde voor de schade 
verantwoordelijk zou gesteld worden; voorts 
voert hij aan dat het feit dat die burger
lijke vordering ingesteld werd tegen een an
dere persoon dan de onbekend gebleven be
stuurder van eEm niet-ge!dentificeerd 
voertuig (art. 50, § 1, 1 °) ter zake geen af
breuk doet aan de mogelijkheid van tus
senkomst en veroordeling van het Fonds. 
Hijzelf is deze andere persoon. 

2. De bepaling die artikel 80 van de wet 
van 9 juli 1975 zou worden maakte oor
spronkelijk deel uit van het wetsontwerp 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen. 

Het artikel 20 van het antwerp nam, met 
aanvullingen, artikel 16 van de wet van 1 
juli 1956 over en breidde de tussenkomst 
van het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds uit ( 4). 

Doordat de goedkeuring van dat ant
werp nog enige tijd op zich zou laten wach
ten, werd dat artikel 20 (samen met arti
kel19) uit de verdere voor'bereiding van die 
wet gelicht en overgenomen in het ant
werp van wet betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, dat ook dit al
gemeen bekend vraagstuk zou oplossen (5). 

De uiteindelijk goedgekeurde tekst (ar
tikel 50 wet 9 juli 1975) bleef grotendeels 
ongewijzigd, althans wat het alhier onder
zochte probleem betreft (6). 

Het K.B. van 16 december 1981 hou
dende inwerkingtreding en uitvoering van 
de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle van de 
verzekeringsondernemingen (7), gewij
zigd door het K.B. van 6 mei 1991 (8) houdt 
geen aanwijzingen in met betrekking tot de 
door de benadeelde te volgen rechtsple
ging. 

(4) Memorie van toelichting, Gedr. St., Ka
mer, nr. 851 (1963-1964), nr. 1, blz. 17. 

(5) Memorie van toelichting, Gedr. St., Se-
naat, nr. 269 (1970-1971), blz. 49. 

(6) B.S. van 29 juli 1975. 

(7) B.S. van 26 jan. 1982. 

(8) B.S. van 20 juni 1991. 

Bij artikel 30 van het K.B. van 12 au
gustus 1994 tot wijziging van de wet van 9 
juli 1975 werd artikel50 hernummerd als 
artikel 80 (9). 

3. Over de vraag naar de mogelijkheid tot 
gedwongen of vrijwillige tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, in het geval dat de beklaagde be
weert dat het ongeval veroorzaakt is door 
een niet-ge!dentificeerd voertuig - een 
vraag waarop de parlementaire voorberei
ding geen antwoord biedt - is de recht
spraak verdeeld (10). 

Dit is te dezen evenwel niet relevant daar 
deze rechtspraak uitsluitend betrekking 
heeft op vorderingen van burgerlijke par
tijen (o.m.) tegen de beklaagde ... en niet op 
een vordering van de beklaagde tegen het 
Fonds ... waaruit al zou kunnen afgeleid 
worden dat geen rechtspraak dergelijke vor
dering voor mogelijk houdt. 

Het arrest van Uw Hof van 16 decem
ber 1987 (11) is evenmin richtinggevend, 
daar het enkel de ontvankelijkheid beoor
deelt van de vrijwillige tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds met betrekking tot een burger
lijke rechtsvordering wegens de aanspra
kelijkheid van een onbekende bestuurder 
wiens vervolging uitgesloten was. 

4. De vrijwillige of gedwongen tussen
komst van een derde voor de strafrechter 
is enkel ontvankelijk op voorwaarde dat een 
bijzondere wet zulks uitdrukkelijk be
paalt ... (12). 

En geen enkele wettelijke bepaling ver
leent aan de strafrechter de bevoegdheid 
om kennis te nemen van een vordering tot 
tussenkomst, wanneer die vordering door 
de veroorzaker van een ongeval is inge
steld tegen een andere verzekeraar van zijn 
bugerrechtelijke aansprakelijkheid dan de 
W.A.M.-verzekeraar (13). 

Men moet dus terugvallen op het 
gemeenrecht, dit is art. 4 VT.Sv. dat 
(samengelezen met art. 80 wet 9 juli 1975) 

(9) B.S. van 16 sept. 1994. 

(10) A. DE NAuw, De tussenkomst van der
den in strafzaken, in Strafrecht voor rechts
practici, Acco, Leuven, 1985, blz. 101, en de in de 
voetnoten 27 en 28 geciteerde rechtspraak. 

(11) A.C., 1987-88, 498. 

(12) Cass., 7 sept. 1994, A.R. nr. P.94.0381.F 
(A.C., 1994, nr. 361). 

(13) Cass., 2 nov. 1994, A.R. nr. P.94.0143.F 
(A.C., 1994, nr. 466). 
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de burgerlijke vordering van de beklaagde 
te dezen niet toelaat (14). 

Conclusie : verwerping (15). 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0300.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ei
ser tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Over het (eerste) middel : schending van 
artikel 50, § 4, van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekerings
ondernemingen, 

doordat het aangevochten arrest de vor
deringen van eiser alsook van de andere 
burgerlijke partijen tegen verweerder het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en 
gegrond op artikel50, § 1- 1", van de ho
ger genoemde wet van 9 juli 1975 ("wan
neer de identiteit van het motorrijtuig dat 
het ongeval heeft veroorzaakt, niet is vast
gesteld") niet ontvankelijk verklaart op 
grond van de overweging (p. 16, voorlaatste 
alinea) : "dat de vorderingen tegen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds (an
ders dan in de gevallen waar een niet
verzekerd bestuurder wordt vervolgd) niet 
ontvankelijk zijn nu geen wettelijke bepa
ling - ook niet art. 50 van de wet van 9 
juli 1975, zoals de beklaagde het ten on
rechte voorhoudt - toelaat dat de straf
rechter kennis neemt van vorderingen te
gen dit Fonds nu (uiteraard) voorafgaand 
geen burgerlijke vordering (tegen de ~n
bekend gebleven bestuurder van een met 
gei:dentificeerd voertuig) voor de strafrech
ter aanhangig is" en dit na vastgesteld te 
hebben (p. 15, alinea 2) dat de aanwezig
heid van een plaat uitwijken, stoppen of 
vertraagd over de hindernis rijden nood
zaakte, 

terwijl de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings-

(14) Cass., 29 maart 1988, AR. nr. 746 (A. C., 
1987-88, nr. 473). 

(15) Ook voor het overige, te dezen zonder be
lang. 

ondernemingen in artikel50, paragraaf 4, 
alinea 1, bepaalt: "Wan~eer de burger
lijke vordering tot vergoedmg van de door 
een motorrijtuig veroorzaakte schade wordt 
ingesteld voor het strafgerecht, kan het 
Fonds door de benadeelde in het geding 
worden geroepen en kan het ook vrijwil
lig tussenkomen onder dezelfde voorwaar
den als wanneer de vordering voor het bur
gerlijk gerecht was gebracht, maar het 
strafgerecht kan geen uitspraak doen over 
de rechten die het Fonds kan doen gel
den tegen de aansprakelijke persoon of 
eventueel tegen zijn verzekeraar" de voor
waarde waaronder het Fonds in een straf
zaak kan tussenkomen in de aanhef van de 
geciteerde alinea aangeduid is, nl. "wan
neer de burgerlijke vordering tot vergoe
ding van de door een motorrijtuig veroor
zaakte schade wordt ingesteld voor het 
strafgerecht"; de wet terzake geen andere 
of bij:[tomende voorwaarden stelt en al
dus bijvoorbeeld niet vereist dat de ge
noemde burgerlijke vordering ook gegrond 
zou verklaard worden of dat een beklaagde 
voor de schade verantwoordelijk zou ge
steld worden; de tussenkomst van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds in 
het geding voor de strafrechter niet af
hangt van de wetsbepaling op basis waar
van dit Fonds aansprakelijk gesteld wordt; 
het Fonds in een strafzaak kan tussen
komen en tot schadevergoeding kan ver
oordeeld worden niet alleen in de geval
len waarin een niet-verzekerd bestuurder 
strafrechtelijk wordt vervolgd (cf. art. 50, 
§ 1 - 2°, in fine) maar bijvoorbeeld ook 
"wanneer de identiteit van het motorrij
tuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet 
is vastgesteld" (art. 50,§ 1- 1°); de tus
senkomst van het Fonds in een strafzaak 
in dit laatste geval, waarvan sprake in ar
tikel 50, § 1 - 1°, enkel onderworpen is aan 
de voorwaarde dat "de burgerlijke vorde
ring tot vergoeding van de door een mo
torrijtuig veroorzaakte schade (. .. ) inge
steld (wordt) voor het strafgerecht"; het feit 
dat deze burgerlijke vordering ingesteld 
werd tegen een andere persoon dan de on
bekend gebleven bestuurder van het niet
gei:dentificeerd voertuig ter zake geen af
breuk doet aan de mogelijkheid van 
tussenkomst en veroordeling van het 
Fonds; 

en terwijl het bestreden arrest bijge
volg niet wettig kan beslissen dat de vor
deringen van eiser en van de andere bur
gerlijke partijen tegen verweerder het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
niet-ontvankelijk waren nu er voorafgaand 
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geen burgerlijke vordering tegen de onbe
kend gebleven bestuurder van een niet gei:
dentificeerd voertuig voor de strafrechter 
aanhangig was; zodat het arrest niet wet
telijk verantwoord is en artikel 50, § 4, van 
de wet van 9 juli 1975 betre:ffende de con
trole der verzekeringsondernemingen 
schendt: 

Overwegende dat overeenkomstig 
het te dezen toepasselijk artikel 50, § 
4, van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
ondernemingen "wanneer de burger
lijke vordering tot vergoeding van de 
door een motorrijtuig veroorzaakte 
schade wordt ingesteld voor het straf
gerecht het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds door de benadeelde in 
het geding kan worden geroepen en 
ook vrijwillig kan tussenkomen on
der dezelfde voorwaarden als wan
neer een vordering voor het burger
lijk gerecht was gebracht"; 

Overwegende dat deze mogelijk
heid geconditioneerd wordt door de re
gelmatige aanhangigmaking bij de 
strafrechter van de burgerlijke vorde
ring tot schadevergoeding, wat veron
derstelt dat de vordering bij de aan
hangigmaking voor de strafrechter 
stoelt op een regelmatig te zijner be
oordeling voorgelegd misdrijf ten laste 
van een bepaalde beklaagde; 

Overwegende dat dit te dezen het 
geval is voor de tegen eiser ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen, doch niet 
voor de vordering van eiser tegen 
het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds; dat eiser in de op zijn 
verzoek aan het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds betekende dag
vaarding tot gedwongen tussenkomst 
zijn vordering tot schadevergoeding 
grondde op het onbekend gebleven zijn 
van ''het voertuig dat de schade heeft 
veroorzaakt, zijnde de wagen waar
van de metalen plaat op het wegdek 
terechtkwam (. .. ) en minstens wan
neer er, zoals alleszins terzake, toe
val of overmacht is waardoor verzoe
ker van elke aansprakelijkheid voor 
het ongeval wordt vrijgesteld"; 

Dat er aldus wat eisers vordering 
betreft geen sprake is van een regel-

matige aanhangigmaking voor het 
strafgerecht van een ''burgerlijke vor
dering tot vergoeding van de door een 
motorrijtuig veroorzaakte schade"; 

Dat de appelrechters het niet ont
vankelijk verklaren van eisers civiel
rechtelijke vordering tegen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
zodoende naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, ... verwerpt zijn 
voorziening; veroordeelt de eiser Emiel 
Blockmans in de kosten van zijn voor
ziening; ... 

19 december 1995 - ze kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. De Gryse, De 
Bruyn en Butzler. 

Nr. 558 

ze KAMER -19 december 1995 

STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO
RIGE STAAT- ONTSTENTENIS VAN VORDE
RING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OP 
VERZOEK VAN DE OVERHEID- VORDERING 
VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ- VERJARING 
VAN DE STRAFVORDERING- GEVOLG. 

De strafrechter kan, ook bij ontstentenis van 
daartoe strekkende vordering van het 
openbaar ministerie op verzoek van de 
overheid, het herstel van de plaats in de 
vorige staat bevelen op vordering van een 
tijdig gestelde burgerlijke partij die door 
een bewezen verklaard stedebouwmisdrijf 
schade lijdt; de verjaring van de straf
vordering staat daaraan niet in de weg 
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(1). (Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Orde- Nr. 559 
ning en Stedenbouw.) 

(VAN MUYLEM T. DE TEMMERMAN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.070S.N) 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door de 
verweerders tegen eiseres ingestelde 
civielrechtelijke vordering : 

2. waarbij eiseres wordt veroordeeld 
"om de plaats ( ... ) te herstellen in de 
vorige staat" en "tot betaling aan de 
(verweerders) samen van een dwang
som van 1.000 frank per dag verwijl" 
met een maximum van 200.000 frank; 

Over het mid del, ... 
Overwegende dat de strafrechter, 

ook bij ontstentenis van daartoe strek
kende vordering van het openbaar mi
nisterie op vraag van de overheid, het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
kan bevelen op vordering van een tij
dig gestelde burgerlijke partij die door 
een bewezen verklaard stedebouw
misdrijf schade lijdt; dat de verja
ring van de strafvordering daaraan 
niet in de weg staat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

19 december 1995 - 2• kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaat : mr. G, Sonck, Brus
sel. 

(1) Zie Cass., 27 april1993,A.R. nr. 5310 (A.C., 
1993, nr. 201). 

2• KAMER - 20 december 1995 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHIKKING TOT VERWIJZING - CASSATIE
BEROEP - TOETSING VAN HET HOF - GREN
ZEN. 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF. 
-AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN
AMBTSHALVE OP TE WERPEN MIDDELEN EN 
GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
BESTREDEN BESLISSING- BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING. 

so ONDERZOEKSGERECHTEN- BE
scHIKKING TOT VERWIJZING- FORMELE GEL
DIG HElD - BEGRIP. 

1 o en 2° Wanneer de beklaagde zich na de 
eindbeslissing op de strafvordering in cas
satie voorziet tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij hij naar het vonnis
gerecht werd verwezen, is de toetsing door 
het Hof en derhalve de middelen die het 
Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen, 
beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het 
vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en 
tot de regels inzake de bevoegdheid van 
dat gerecht (1). 

so Wanneer de kennisgeving die de grif
fier van de raadkamer met het oog op de 
regeling van de procedure aan de ver
dachte moet doen m. b. t. de rechtsdag 
waarop de zaak door die kamer zal wor
den behandeld, op een verkeerd adres is 
geschied en de de batten derhalve plaats
vinden buiten de tegenwoordigheid van de 
verdachte, voldoet de beschikking waar
bij hi} naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen niet aan de wettelijke ver
eisten inzake de formele geldigheid van de 
akte waarbij het vonnisgerecht geadi
eerd wordt en moet zij nietig verklaard 
worden; vernietiging van de beschik
king leidt tot vernietiging van de rechts
pleging en de daarop volgende beslissin
gen (2). (Enig art., § XV, wet 25 okt. 
1919.) 

(1) Cass., 15 maart 1995, A.R. nr. P.94.1464.F 
(A.C., 1995, nr. 149). 

(2) Zie Cass., 22 mei 1985, A.R. nr. 4269 (A. C., 
1984-85, nr. 573) en de in de noot aangehaalde 
verwijzingen; zie ook Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 
8839 (ibid., 1984-85, nr. 271) en de in noot 3, biz. 
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(GIACOMONI T. DIJON A., DIJON E., RESOUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0118.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen: r de op 28 mei 1993 
gewezen beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hoei; 2· het op 21 decem
ber 1994 gewezen arrest van het Hof 
van Beroep te Luik, correctionele ka
mer; 

Over het middel : schending van het enig 
artikel, § XV, eerste lid, van de wet van 25 
oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de 
rechterlijke inrichting en van de rechts
pleging voor de hoven en rechtbanken, en 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, 

terwijl zijn adres bleek uit het dossier 
(stuk 67bis) en de aan de verzoeker ge
richte oproeping om voor de raadkamer van 
Hoei te verschijnen gezonden naar de rue 
Joseph Piercot 47 te Nandrin; verzoeker 
derhalve onmogelijk kon verschijnen voor 
het onderzoeksgerecht; de bovenvermelde 
bepalingen werden geschonden; Uw hoog 
rechtscollege reeds heeft beklemtoond dat 
de schending van het enige artikel, § XV, 
van de wet van 25 oktober 1919 de nietig
heid van de verwijzingsbeschikk:ing, van de 
rechtspleging en de daarop volgende be
slissingen tot gevolg heeft (arrest van 22 
mei 1985, J. T. 1985, p. 714) : 

Overw.egE:mde dat het enige arti
kel, §XV, van de wet van 25 oktober 
1919 bepaalt dat de griffier van de 
raadkamer bij aangetekende brief aan 
de beschuldigde kennis geeft van 
plaats, dag en uur voor de verschij
ning; dat het dossier ten minste 48 
uren voor de beraadslaging ter in
zage wordt gelegd van de beschul
digde en diens raadsman; dat de ver
dachte wordt gehoord door het 
onderzoeksgerecht en hij zich door een 
raadsman mag doen bijstaan; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
en met name uit het op 30 septem-

607 aangehaalde verwijzingen; 7 dec. 1988, A.R. 
nr. 6990 (ibid., 1988-89, nr. 206) en de in noot 1, 
biz. 417 aangehaalde verwijzingen. 

her 1993 door de Correctionele Recht
bank te Hoei gewezen vonnis, blijkt 
dat de kennisgeving van de rechts
dag, die is vastgesteld op de terecht
zitting van de raadkamer te Hoei op 
28 mei 1993 om 9 uur, bij aangete
kende brief, is verzonden naar de rue 
Joseph Piercot nr. 4 7 te N andrin, ter
wijl eiser daar niet meer woonde; 

Dat de debatten hebben plaatsge
vonden buiten de tegenwoordigheid 
van eiser; 

Overwegende dat de bestreden be
schikking, nu ze aldus het enige arti
kel, § XV, van de wet van 25 oktober 
1919 schendt, niet voldoet aan de wet
telijke vereisten inzake de formele gel
digheid van de akte, waarbij het 
vonnisgerecht wordt geadieerd en nie
tig moet worden verklaard; dat de ver
nietiging van die beschikking de ver
nietiging van de rechtspleging en de 
daarop volgende beslissingen tot ge
volg heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
schikking d.d. 28 mei 1993 van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hoei, in zoverre ze op ei
ser betrekking heeft, behalve in zo
verre ze verzachtende omstandigheden 
aanneemt, en vernietigt de rechtsple
ging alsook de daaropvolgende beslis
singen, met name het op 21 decem
ber 1994 door het Hof van Beroep te 
Luik gewezen arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beschikking van 28 mei 1993 en 
van het vernietigde arrest van 21 de
cember 1994; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de anders samenge
stelde raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hoei. 

20 december 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
A. Tihon, Luik. 
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Nr. 560 

2e KAMER- 20 december 1995 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALIN
GEN- ART. 2-ART. 2.6- AARDEWEG- BE
GRlP. 

Nu een weg kan openstaan voor het ver
keer van het publiek zonder daarom voor 
het voertuigenverkeer in het algemeen te 
zijn ingericht, is niet tegenstrijdig de be
slissing dat een aardeweg, hoewel hij niet 
is ingericht voor het voertuigenverkeer in 
het algemeen, toch een openbare weg is; 
geen enkele wettelijke bepaling stelt de cri
teria vast aan de hand waarvan zou kun
nen worden uitgemaakt of een openbare 
weg al dan niet voor het voertuigenverkeer 
in het algemeen is ingericht (1). (Art. 2.6 
Wegver keersreglement.) 

(MELEDINA T. DEFRAlNE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0770.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 mei 1995 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van Sandro Me
ledina, beklaagde : 

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

Over het eerste middel : schending van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging en van artikel 6 van het Eu
ropese Verdrag betreffende de rechten van 
de mens, 

doordat het bestreden vonnis beslist dat 
"het begrip openbare weg wordt omschre
ven in artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 en op t)en- verre 
van - beperkende wijze uitgelegd wordt 
door het Hof van Cassatie; dat de recht-

(1) Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. nr. 8440 
(A.C., 1983-84, nr. 433). 

bank toegeeft dat de oprit naar de ga
rages waaruit Meledina kwam een open
bare weg is; dat Meledina evenwel niet kan 
aanvoeren dat hij voorrang rechts genoot 
ten opzichte van Defraine omdat laatstge
noemde uit een 'aardeweg' kwam (artikel 
12.3.l.b en 2 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 waarin het begrip aarde
weg wordt omschreven); dat de rechtbank 
immers vaststelt dat de oprit naar de ga
rages weliswaar een openbare weg is 
maar niet voor het voertuigenverkeer in het. 
algemeen is ingericht en, gezien de breedte 
ervan, moet worden bestempeld als een 
'aardeweg' in de zin van het Wegverkeers
reglement; uit de door Meledina zelf neer
gelegde foto's blijkt dat die openbare 
weg niet overal dezelfde breedte en de
zelfde wegbedekking had : brokken asfalt 
of bitumen, verharde stukken aarde, ... , on
regelmatige bermen, niet de minste ver
keerstekens, onmogelijkheid om rijstro
ken min of meer af te bakenen, ... ; dat 
derhalve Meledina geen enkele grand 
heeft om zich op zijn voorrang te beroe
pen", 

terwijl de rechtbank ambtshalve het mid
del heeft opgeworpen volgens hetwelk ei
ser uit een "aardeweg" kwam (artikel 
12.3.l.b en 2 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975), zonder ook maar aan een 
van de partijen, en meer bepaald eiser, de 
gelegenheid te geven verweer te voeren op 
dat middel : dat middel immers door geen 
van de partijen is opgeworpen; de omstan
digheid evenwel dat eiser niet is veroor
deeld wegens overtreding van die artike
len van het Wegverkeersreglement niet 
wegneemt dat de rechtbank, op zijn minst 
impliciet, heeft toegegeven dat eiser die ar
tikelen had overtreden en dat hij derhalve, 
in strijd met wat hij in zijn conclusie be
toogde (de partij Defraine heeft hierop niet 
bij conclusie geantwoord) geen voorrang 
rechts genoot; eiser op grand van dat 
ambtshalve opgeworpen middel is veroor
deeld wegens de overige hem ten laste ge
legde lnisdrijven; dat, gelet op het recht van 
verdediging,eiser ontegensprekelijk het 
recht had om de stelling dat de door hem 
gevolgde openbare weg geen aardeweg was 
in de zin van de bepalingen van het Weg
verkeersreglement voor de rechtbank te 
staven met alle gegevens in feite en in 
rechte; de Correctionele Rechtbank te Luik 
bijgevolg, nu zij eiser de gelegenheid niet 
heeft gegeven verweer te voeren op het door 
de rechtbank ambtshalve opgeworpen mid
del, ofschoon dat lniddel de dragende grand
slag is van zijn veroordeling zowel op straf
rechtelijk als op burgerrechtelijk gebied, het 
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algemene beginsel van het recht van ver
dediging en artikel 6 van het Europese Ver
drag betreffende de rechten van de mens 
schendt: 

Overwegende dat geen schending 
van het algemene beginsel van het 
recht van verdediging en van artikel 6 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden kan worden af
geleid uit het feit dat het bestreden 
vonnis de conclusie waarin eiser zich 
op zijn voorrang rechts beriep beant
woordde door dat verweer te verwer
pen op grond van artikell2.3.1, b, van 
het Wegverkeersreglement, na te heb
ben gewezen op de feitelijke gegevens 
die zijn beslissing dat de weg waar
uit eiser kwam een aardeweg was, ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 (oud) van de Grondwet, 

doordat de rechtbank herhaaldelijk heeft 
beslist dat de openbare weg waaruit ei
ser kwam een oprit naar garages was; dat 
de rechtbank immers heeft kunnen ver
klaren : " ... de rechtbank geeft toe dat de 
oprit naar de garages waaruit Meledina 
kwam een openbare weg is ( ... ); dat de 
rechtbank immers vaststelt dat die oprit 
naar de garages weliswaar een openbare 
weg is, maar niet voor het voertuigen
verkeer in het algemeen is ingericht en, ge
zien de breedte ervan, als een 'aardeweg' 
moet worden bestempeld ( ... ); dat Mele
dina bij het verlaten van die oprit tijdens 
de gehele duur van zijn maneuver voor
rang versclmldigd was aan de weggebrui
kers die reden zoals Defraine ( ... )'', 

terwijl met de volgende begrippen reke
ning dient te worden gehouden:- open
bare weg : dat is elke weg die openstaat 
voor het verkeer van het publiek in het al
gemeen; - rijbaan : dat is het deel van de 
openbare weg dat voor het voertuigen
verkeer in het algemeen is ingericht (art. 
2.1 van het Wegverkeersreglement); -pad: 
dat is een smalle openbare weg die aileen 
het verkeer toelaat van voetgangers en van 
voertuigen die geen bredere dan de voor 
voetgangers vereiste ruimte nodig heb
ben (art. 2.5 van het Wegverkeersregle
ment); - aardeweg : dat is een openbare 
weg die breder is dan een pad en die niet 
voor het voertuigenverkeer in het alge-

meen is ingericht (artikel2.6 van het Weg
verkeersreglement); de rechtbank herhaal
delijk heeft beslist dat eiser in feite uit een 
openbare weg kwam die naar garages liep; 
de motivering van de rechtbank een tegen
strijdigheid bevat; als het immers waar is 
dat de openbare weg waaruit eiser kwam 
naar garages liep, die openbare weg nood
zakelijkerwijs ingericht was voor het 
voertuigenverkeer in het algemeen, aan
gezien die voertuigen die garages toch 
moesten kunnen bereiken; het hier gaat om 
een manifeste tegenstrijdigheid in de mo
tivering, te meer daar voertuigen hun ga
rages niet langs een "aardeweg" kunnen be
reiken, aangezien volgens de wet een 
aardeweg niet is ingericht voor het 
voertuigenverkeer; daarenboven erop client 
te worden gewezen dat de door eiser ge
volgde weg ook werd gebruikt door an
dere voertuigen, aangezien die weg toe
gang verschafte tot verschillende garages, 
zoals het gebruik van het meervoud door de 
rechtbank bewijst; de rechtbank bijge
volg haar beslissing niet naar recht met re
denen heeft omkleed, daar tegenstrijdig
heid in de motivering gelijkstaat met gemis 
aan motivering : 

Overwegende dat een weg kan open
staan voor het verkeer van het pu
bliek in het algemeen zonder daarom 
ingericht te zijn voor het voertuigen
verkeer in het algemeen; 

Overwegende dat dus niet tegen
strijdig is de beslissing dat een aarde
weg, hoewel hij niet is ingericht voor 
het voertuigenverkeer in het alge
meen, toch een openbare weg is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : schending van ar
tikel 2.6 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975, 

doordat de rechtbank van oordeel was 
dat de door eiser gevolgde openbare weg 
"een aardeweg" was op grond dat "de recht
bank immers vaststelt dat die oprit naar de 
garages weliswaar een openbare weg is, 
maar niet is ingericht voor het voertuigen
verkeer in het algemeen en, gezien de 
breedte ervan, moet worden bestempeld als 
een 'aardeweg' in de zin van het Wegver
keersreglement: uit de door Meledina zelf 
neergelegde foto's blijkt dat die openbare 
weg niet overal dezelfde breedte en de
zelfde wegbedekking had: brokken asfalt of 
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bitumen, verharde stukken aarde, ... , on
regelmatige bermen, niet de minste ver
keerstekens, onmogelijkheid om rijstro
ken min of meer af te bakenen ... ", 

terwijl artikel 2.6 van het Wegverkeers
reglement preciseert dat "de term 'aarde
weg' doelt op een openbare weg die bre
der is dan een pad en niet voor het 
voertuigenverkeer in het algemeen is in
gericht"; de rechtbank vooreerst heeft na
gelaten te bepalen hoe de aardeweg zich 
verhoudt tot het wettelijk begrip "pad"; de 
aard van de bedekking van een openbare 
weg van geen belang is om te weten of een 
openbare weg al dan niet een aardeweg is; 
hetzelfde geldt voor het feit dat de weg
bedekking "niet overal dezelfde" is, dat er 
niet de minste verkeerstekens staan en het 
onmogelijk is rijstroken min of meer af te 
bakenen; er bovendien een manifeste te
genstrijdigheid schuilt in de motivering van 
het vonnis van de correctionele rechtbank, 
in zoverre de rechtbank, ten einde te be
palen of de door eiser gevolgde openbare 
weg een aardeweg en geen rijbaan is (aan
gezien de rijbaan zoals de "aardeweg", een 
openbare weg is maar voor het voertuigen
verkeer in het algemeen is ingericht) de ei
genschappen van de berm ("onregelma
tige bermen") in aanmerking genomen 
heeft; nu het "Wegverkeersreglement het 
begrip berm niet omschrijft, dat woord in 
zijn gebruikelijke betekenis moet worden 
opgevat, namelijk als de ruimte tussen de 
rijbaan en de greppel"; de rechtbank al
dus de staat van de berm niet in aanmer
king hoefde te nemen om uit te maken of 
de door eiser gevolgde openbare weg al dan 
niet ingericht was voor het voertuigen
verkeer in het algemeen, aangezien de 
berm, per definitie, geen deel uitmaakt van 
de rijbaan en dus nooit is ingericht voor het 
voertuigenverkeer in het algemeen; de 
rechtbank bijgevolg haar beslissing niet 
wettig met redenen omkleedt : 

Overwegende dat geen enkele wet
telijke bepaling de criteria vaststelt 
aan de hand waarvan zou kunnen 
worden uitgeroaakt of een openbare 
weg al dan niet ingericht is voor het 
voertuigenverkeer in het algeroeen; 

Dat, wat dat betreft, het roiddel, nu 
het opkorot tegen de criteria waarop 
de appelrechters hun beslissing heb
ben gegrond, faalt naar recht; 

Overwegende dat het roiddel, in zo
verre het kritiek oefent op de feite-

lijke beoordeling van de gegevens van 
de zaak door de appelrechters, niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
Wile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvorroen in acht zijn 
genoroen en de beslissing overeenkoro
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ver
weerder tegen eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het bestreden von
nis het vonnis van de eerste rechter 
bevestigt waarbij eiser wordt veroor
deeld oro een provisionele vergoeding 
van 265.100 frank te betalen aan ver
weerder, en de uitspraak wat het ove
rige betreft aanhoudt; dat zodanige be
slissing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een geschil inzake bevoegd
heid; 

Dat de voorziening voorbarig en 
roitsdien niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van Sandro 
Meledina, burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der roiddel aanvoert; 

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

20 december 1995 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. A. 
Lamalle, Luik. 
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Nr. 561 

2" KAMER - 20 december 1995 

VREEMDELINGEN - VREEMDELING DIE 
HET RIJK ONRECHTMATIG IS BINNENGEKO
MEN -AANVRAAG VAN DE HOEDANIGHEID 
VAN VLUCHTELING- VOORLOPIGE TERBE
SCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
DUUR 

Art. 54, § 2, Vreemdelingenwet bepaalt de 
maximumduur niet van de maatregel 
waarbij een vreemdeling, die het Rijk is 
binnengekomen zonder te voldoen aan de 
wettelijke voorwaarden en die de hoeda
nigheid van vluchteling heeft aange~ 
vraagd, voorlopig ter beschikking van de 
regering wordt gesteld; die maatregel kan 
evenwel enkel worden gehandhaafd, zo
lang zulks wegens uitzonderlijk ernstige 
omstandigheden nodig is. 

(KASSOUL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.133l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Wat bet derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet middel niet 

aangeeft in welk opzicht bet arrest de 
artikelen 5.1, f, 5.4, 5.6 en 14 van bet 
Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele 
vrijheden schendt; 

Dat, in zoverre, bet middel niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat artikel 5.3 van bet 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden van toepassing is op een 
ieder die gearresteerd is of gevangen 
wordt gehouden overeenkomstig lid 1c 
van dit artikel; dat bet niet van toe
passing is op de persoon die bet Rijk 
op onrechtmatige wijze is binnenge-

komen en wiens vrijheidsbeneming be
doeld wordt in 1, f, van dat artikel; 

Overwegende voor bet overige dat 
de appelrechters erop wijzen dat de 
maximumduur van twee maanden, be
doeld in artikel 25 van de wet van 15 
december 1980, enkel geldt voor de 
maatregel waarbij de teruggewezert of 
uitgezette vreemdeling ter beschik
king van de Regering wordt gesteld, 
wat met eiser niet bet geval is; dat bet 
arrest bovendien vaststelt dat arti
kel 54, § 2, de maximumduur niet be
paalt van de voorlopige terbeschik
kingstelling van de Regering; dat bet 
arrest beslist dat die maatregel en
kel kan worden gehandhaafd zolang er 
uitzonderlijk ernstige omstandighe
den blijven bestaan; 

Dat de appelrechters aldus hun be
slissing naar recht verantwoorden; 

Dat bet middel in zoverre faalt naar 
recht; 

20 december 1995 - 2" kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. N. 
Wolters, Brussel. 

Nr. 562 

2" KAMER - 20 december 1995 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN- GE
HECHTE- VERKLARING VAN HOGER BEROEP 
GEDAAN TEN OVERSTAAN VAN DE 
GEVANGENISDIRECTEUR OF DIENS AFGEVAARr 
DIG DE- VERKLARING NIET OVERGEZONDEN 
AAN DE GRIFFIE VAN HET GERECHT- GE
VOLG. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP -ARREST GEWEZEN BUITEN DE 
TERMIJN VAN VIJFTIEN DAGEN- CASSATIE 
ZONDER VERWIJZING- INVRIJHEIDSTELLING. 
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1 o Wanneer een gehechte, bij een ten over
staan van de gevangenisdirecteu_r of diens 
afgevaardigde gedane verklarmg ho15,er 
beroep heeft ingesteld tegen een beschLk
king tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis is het hager beroep rechtsgel
dig oak ~l is de verklaring niet overge
zor/,den aan de met de overschrijving er
van belaste griffier. (Art. 1 wet 25 juli 
1893.) 

zo Wanneer het arrest waarbij de kamer 
van inbeschuldigingstelling de handha
ving van de voorlopige hech~~nis beve~?t, 
is gewezen buiten de termur:- ~an vuf
tien dagen nadat het beroep Ls mgesteld 
als bepaald in art. 30, § 3, Wet Voorlo
pige Hechtenis, vernietigt het Hof van 
Cassatie, op een cassatieberoep, het ar
rest zonder verwijzing en wordt de ver
dachte in vrijheid gesteld (1). 

(COUTELIER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1409.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 30 van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis, de 
verdachte voor de kamer van inbe
schuldigingstelling hoge.r b~roep kan 
instellen tegen de besch1kkingen van 
de raadkamer waarbij de voorlopige 
hechtenis wordt bevestigd of gehand
haafd het hager beroep moet wor
den ingesteld binnen een termijn van 
vierentwintig uren vanaf de dag 
waarop de beslissing hem is betekend 
en de verklaring van hager beroep 
wordt gedaan op de griffie van de 
rechtbank die uitspraak heeft gedaan; 

(1) Cass 29 juni 1982, A.R. nr. 7426 (A. C., 
1981-82, nr:' 660) en de noot onder Cass., 20 juli 
1977 (ibid. 1977, 1132); Voor: J. LECLERCQ, La 
suspension' des delais en matiere de detention 
preventive, J.T., 1993, blz. 663, nr. 18. 

dat overeenkomstig artikel 1 van de 
wet van 25 juli 1893 de gedetinee~: 
den hun aangifte van beroep doen biJ 
de bestuurder van de strafinrichting 
waarin zij opgesloten zijn of aan diens 
afgevaardigde, die daarvan proces
verbaal opmaakt in een daartoe be
stemd register; 

Overwegende dat uit laatstge
noemde wetsbepaling volgt dat het ha
ger beroep rechtsgeldig wordt inge
steld door de verklaring van de 
gedetineerde aan de directeur va_n de 
strafinrichting of diens afgevaard1gde; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de op 26 oktober 1995 ge
wezen beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Charleroi waarbij de voor
lopige hechtenis wordt gehandhaafd, 
op 27 oktober 1995 is betekend aan ~i
ser die dezelfde dag aan de sectle
ch~f het formulier voor het instellen 
van hager beroep heeft overhandi~d 
waarin hij zijn wil om hager beroep m 
te stellen te kennen geeft; dat dit for
mulier om een onbekende reden nooit 
bij de griffie van de gevangenis is toe
gekomen; 

Overwegende dat de kamer van ~n
beschuldigingstelling derh~lve met 
wettig kon vaststellen dat e1ser geen 
hager beroep heeft ingesteld tegen de 
beschikking van 26 oktober 1995; 

Overwegende dat luidens artikel 30, 
§ 3 van de wet van 20 juli 1990 over 
het hager beroep uitspraak wordt ge
daan met voorrang hoven alle andere 
zaken en de verdachte in hechtenis 
blijft totdat over het. hager ~eroep. is 
beslist voor zover d1t gesch1edt bm
nen vijftien dagen nadat het beroep is 
ingesteld, terwijl de verdachte i~ v.rij
heid gesteld wordt als de beshssmg 
niet binnen die termijn is gewezen; 

Overwegende dat ov~r dit hager ~e
roep geen uitspraak ~~ gedaan bm
nen de vermelde termiJn; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grond is tot verwij
zing. 

20 december 1995 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 563 

1° KAMER- 21 december 1995 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DINGSPROCEDURE- VOORLOPIGE MAATRE
GELEN - UITKERING TOT ONDERHOUD -
ECHTSCHEIDING OP VORDERING VAN DE 
ONDERHOUDSGERECHTIGDE ECHTGENOOT DE
FINITIEF - TEGENEIS TOT ECHTSCHEIDING
GEEN BESLISSING- VORDERING TOT VOOR
LOPIGE UITKERING OP GROND VAN ART. 301 
B.W.- ONTVANKELIJKHEID. 

2° VORDERING IN RECHTE - WIJZI
GING VAN DE VORDERING- ECHTSCHEIDINGS
PROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELEN
UITKERING TOT ONDERHOUD- ECHTSCHEI
DING OP VORDERING VAN DE ONDERHOUDS
GERECHTIGDE ECHTGENOOT DEFINITIEF- TE
GENEIS TOT ECHTSCHEIDING - GEEN 
BESLISSING - VORDERING TOT VOORLOPIGE 
UITKERING OP GROND VAN ART. 301 B.W.
ONTVANKELIJKHEID. 

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. 
DE PERSONEN- T.A.V. DE ECHTGENOTEN
UITKERING NA ECHTSCHEIDING- BED RAG
CRITERIA. 

1 o en 2° De echtgenoot die, tijdens een op 
wederzijdse vordering ingesteld echt
scheidingsgeding, als voorlopige maat
regel een uitkering tot onderhoud heeft ge
vorderd van de andere echtgenoot, kan 
een vordering tot het verkrijgen van een 
voorlopige uitkering op grand van arti
kel 301 B. W. instellen, wanneer tijdens 

het geding over de voorlopige maatrege
len de echtscheiding op zijn vordering de
finitief is geworden maar nag geen uit
spraak. werd gedaan op de tegeneis tot 
echtscheiding van de andere echtgenoot. 
(Art. 807 Ger.W.) 

3° Artikel 301 B. W. wordt niet geschon
den door de rechter die, bij het toeken
nen van een voorlopige uitkering na echt
scheiding, beslist dat de onder
houdsplichtige echtgenoot binnen de mate 
van zijn mogelijkheden aan de rechtheb
bende echtgenoot dezelfde levensstan
daard dient te verlenen als tijdens het ge
meenschappelijk leven. (Art. 301 B.W.) 

(THIELENS T. VERLINDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0187.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 807 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de eis van 
verweerster tot toekenning van een provi
sionele uitkering op grond van artikel301 
Burgerlijk Wetboek "toelaatbaar" acht op 
grond van de motivering (bestreden ar
rest, p. 2-3) dat "gezien na de overschrij
ving van de echtscheiding toegestaan op 
hoofdeis en de tegeneis hangende, de rech
ter in toepassing van artikel1280 Gerech
telijk Wetboek gevat, bevoegd blijft", 

terwijl een eis tot onderhoudsbijdrage 
door een uit de echt gescheiden echtge
note lastens haar gewezen echtgenoot wan
neer de tegeneis in echtscheiding van deze 
laatste nog hangende is, dient te worden 
aanzien als een eis tot provisionele uitke
ring op grond van artikel 301 van het Bur
gerlijk Wetboek (wanneer, zoals in casu, de 
echtscheiding van de verzoekster om ali
mentatie werd toegestaan lastens de ge
wezen echtgenoot op grond van bepaalde 
feiten zoals bedoeld in de artikelen 229 
en/of 231 van het Burgerlijk Wetboek) en 
een dergelijke eis niet zijn grondslag kan 
vinden in artikel213 en/of 221 van het Bur
gerlijk Wetboek (nu er immers geen hu
welijk meer is); hieruit volgt dat een der
gelijke vordering tot toekenning van een 
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provisionele uitkering op grond van arti
kel301 Burgerlijk Wetboek niet kan wor
den aanpien als een uitbreiding ofwijzi
ging in de zin van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van een oorspron
kelijke vordering op grond van de artike
len 213 en/of 221 van het Burgerlijk Wet
hoek; derhalve in een procedure hoger 
beroep tegen een beschikking van de Voor
zitter op grond van artikel1280 Gerech
telijk Wetboek niet voor het eerst een vor
dering tot provisionele uitkering ex artikel 
301 Burgerlijk Wetboek kan worden inge
leid; 

zodat het bestreden arrest niet zonder 
schending van artikel 807 van het Gerech
telijk Wetboek, toepasselijk in hoger be
roep krachtens artikel 1042 Ger. Wb. de 
vordering tot provisionele uitkering op 
grond van artikel301 Burgerlijk Wetboek 
kon "toelaatbaar" verklaren, nu immers 
deze vordering voor het eerst werd inge
steld in graad van hoger beroep (scherr
ding van de artikelen 807 en 1042 Gerech
telijk Wetboek) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel807 van het Gerechtelijk Wetboek, 
een vordering die voor de rechter aan
hangig is, uitgebreid of gewijzigd kan 
worden, indien de nieuwe, op tegen
spraak genomen conclusies, berus
ten op een feit ofhandeling in de dag
vaarding aangevoerd, zelfs indien hun 
juridische omschrijving verschillend is; 

Overwegende dat verweerster voor 
haarzelf, als voorlopige maatregel tij
dens het echtscheidingsgeding, van 
verweerder een uitkering tot onder
houd heeft gevorderd; dat tijdens het 
geding over de voorlopige maatrege
len de echtscheiding op vordering van 
verweerster definitief is geworden, 
maar nog geen uitspraak werd ge
daan over de tegeneis van eiser strek
kende tot echtscheiding tegen ver
weerster; 

Overwegende dat het aan de oor
spronkelijke vordering van verweerster 
ten grondslag liggende feit, de voor
lopige toestand was waarin de par
tijen zich bevonden; 

Overwegende dat het arrest dat be
slist dat verweersters vordering tot het 
verkrijgen van een voorlopige uitke
ring op grond van artikel 301 van het 

Burgerlijk Wetboek toelaatbaar is, de 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van artikel301 (zoals vervangen bij 
artikel1 van de Wet van 9 juli 1975) van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot betaling aan verweerster van 
een tussenkomst in onderhoud van 12.000 
F per maand en per kind, gei:ndexeerd 
sinds 4 augustus 1989 en tot een uitke
ring voor verweerster van 30.000 F per 
maand gefudexeerd sinds 4 augustus 1989 
tot 4 april 1990, datum van overschrij
ving van de echtscheiding en verder eiser 
veroordeelt in toepassing van de artike
len 1280 Gerechtelijk Wetboek en 301 Bur
gerlijk Wetboek tot een provisionele uit
kering na echtscheiding van 35.000 F 
gei:ndexeerd vanaf 4 april1990, deze be
slissingen tot betalen van onderhouds
gelden lastens eiser steunend op de over
wegingen (bestreden arrest, p. 3-6) : 

"dat sinds het tussengekomen bevel
schrift de materiele toestand van (ver
weerster) gewijzigd is en zij thans een bij
komende last van 12.000 frank per maand 
huishuur draagt en haar inkomen onaf
hankelijk van haar wil is gedaald; 

dat (verweerster) thans circa 30.000 
frank netto per maand verdient (fiche 
281-10 1991) enzij circa 30.000 frank las
ten draagt; dat (verweerster) sinds decem
ber 1989 werkt en aanvankelijk 26.000 
frank en twee maand later circa 35.000 
frank netto per maand verdiende; 

dat betreffende de huur niet kan gesteld 
worden dat deze een overdreven karak
ter vertoont om met drie personen te wo
nen en de ouders van (verweerster) niet 
verplicht zijn ten nadele van de andere kin
deren (verweerster) te steunen teneinde de 
onderhoudsverplichting van (eiser) te ver
lichten; 

dat de overige lasten in globo niet ab
normaal voorkomen voor een gezin van drie 
personen; 

dat wat de onderhoudsbijdrage van de 
· kinderen betreft beide ouders binnen de 
perken van hun middelen dienen bij te dra
gen in de kost van onderhoud; 

dat partijen een zeer hoge levensstan
daard kenden tijdens het gemeenschappe
lijk Ieven en er geen enkele ·reden is, in de 
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mate dat de ouders in staat zijn de kinde
ren die levensstandaard verder te Iaten ge
nieten, hier geen gevolg aan te geven; dat 
betreffende het appreciatieelement "no
den'' met dit gegeven rekening dient te wor
den gehouden; 

dat het desbetreffend tekenend is dat de 
moeder van (eiser) klaarblijkelijk (ver
weerster) materieel steunt (cfr. ongenum
merde stukken d.d. 4 april 1991- 3 en 25 
mei 1991) precies omwille van de kinde
ren; 

dat (eiser) arts is en uit de berekenings
nota 1991 inkomsten 1990 blijkt dat hij 
2.090.339 frank netto belastbaar verdiende; 

dat uit stuk 11 dossier (verweerster), te
vens blijkt dater voor dit aanslagjaar 1991 
brutto 3,8 miljoen frank in 1990 door (ei
ser) is verdiend; dat de berekeningsnota 
1990, inkomsten 1989 : 1.640.301 frank 
aangeven; dat uit de berekeningsnota 1987, 
inkomsten 1986: 2.263.475 frank netto in
komen blijkt, verhoogd tot 2.623.475 frank; 
dat voor 1986, inkomsten 1985: 2.087.619 
frank verhoogd tot 2.311.170 frank blijkt; 

dat de fiskaal aftrekbare beroepslasten al 
in mindering zijn; 

dat partijen gehuwd waren in 1973 en tot 
begin 1989 samenwoonden; 

dat het plotseling inkomstenverlies van 
(eiser) voor 1989 niet kan beschouwd wor
den als onafhankelijk van zijn wil en der
halve niet in aanmerking kan genomen 
worden; 

dat handgeschreven verklaringen van 
eventuele derden omtrent anonieme tele
foons (stukken 7 bundel (eiser)) geen be
wijs vormden dat (verweerster) de prak
tijk van (eiser) verstoorde in de mate dat 
(verweerster) verantwoordelijk zou zijn voor 
een inkomstendaling; 

dat gelijkaardige handgeschreven ver
klaringen van de zuster van de toenma
lige bijzit van (eiser) en van deze bijzit zelf, 
evenmin terzake een bewijs vormen; 

dat o.a. uit het P.V. nr. 736/89 d.d. 20 juni 
1989 pagina 4 blijkt dat (eiser) eerder woe
deaanvallen had en door de verbalisan
ten een nacht werd opgesloten en uitein
delijk psychiatrische hulp werd verleend 
van Dr. Verhaegen; dat het P.V. verder nog 
aangeeft dat de buitenechtelijke relatie van 
(eiser) de oorzaak was van zijn gespan
nen psychische toestand : ' ... Thielens is een 
persoon die niet goed weet wat hij wenst; 
hij zou graag terug naar de echtelijke 
woonst', maar kan moeilijk afstand doen 
van zijn buitenechtelijke relatie; door deze 
toestand geraakt hij soms heel erg opge-

wonden zoals nu ook is gebeurd en dan wil 
hij absoluut in de echtelijke woonst waar
van hem de toegang is ontzegd'; 

dat uit de eigen verklaringen van (!li
ser) in genoemd P.V. 'ik kwam er wat amok 
maken' eveneens blijkt dat (verweerster) 
niet de oorzaak is van een verminderd 
klienteel; 

dat diverse andere P.V.'s eveneens aan
geven dat (eiser) in genoemde periode zelf 
meermaals aanleiding was dat tijdens zijn 
spreekuur de politie diende tussen te ko
men (cfr. P.V. 20 juni 1989 nr. 700/89); 

dat een eenzijdig verslag van een ac
countant (stuk 4) niet vermag het tegen
deel te bewijzen; 

dat bijgevolg niet bewezen is dat (ver
weerster) oorzaak is van het inkomsten
verlies en in elk geval niet blijkt dat sinds 
(eiser) terug in de echtelijke woonst ver
blijft, zijn klienteel is blijven dalen; 

dat kan aangenomen worden dat patien
ten een arts raadplegen omwille van zijn 
vakkennis; 

dat uit de regelmatige stijging sinds 1985 
van 2,3 miljoen frank, naar 2,6 miljoen 
frank voor 1986 en bij gebreke aan de 
berekeningsnota's voor de inkomsten 1987 
en 1988 er aanleiding is aan te nemen dat 
(eiser) circa 200.000 frank netto per maand 
kan verdienen na aftrek van diverse af
trekbare lasten; 

dat er rekening dient mee te worden ge
houden dat (eiser) de betaalde renten kan 
aftrekken van zijn belastbaar inkomen ten 
belope van 80 %en (verweerster) ze bij 
haar belastbaar inkomen dient te voegen; 

dat na betaling van de verschuldigde be
lasting op het inkomen, (eiser) nog over een 
ruim inkomen beschikt van circa 120.000 
frank netto per maand; 

dat (eiser) intussen is hertrouwd en geen 
opgave doet van inkomsten of las ten des
betreffend; 

dat in elk geval de huur voor (eiser) is 
vervallen als last, gezien zijn intrek in de 
voormalige echtelijke woonst (zie supra), zo
dat zijn netto beschikbaar inkomen is ge
stegen tegenover het ogenblik waarop de 
beschikking a quo is geveld; 

dater in de gegeven omstandigheden 
aanleiding is (eiser) te veroordelen tot een 
onderhoudsbijdrage van 12.000 frank per 
maand en per kind ge'indexeerd vanaf 4 au
gustus 1989, datum van de dagvaarding in 
kortgeding; 
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dat wat het voorschot tot onderhoud van 
(verweerster) betreft er aanleiding is (ei
ser) te veroordelen tot 30.000 frank per 
maand ge!ndexeerd; 

dat wat de provisionele uitkering na echt
scheiding op grond van artikel 301 B.W. be
treft, er aanleiding is (eiser) te veroorde
len tot betaling van 35.000 frank per 
maand vanaf de overschrijving van het von
nis, gei:ndexeerd vanaf de datum van over
schrijving; 

dat (eiser) binnen de mate van zijn mo
gelijkheden aan zijn echtgenote dezelfde le
vensstandaard dient te verlenen als tij
dens het gemeenschappelijk leven; 

dat (verweerster) tijdens de studies van 
(eiser) klaarblijkelijk de enige kostwin
ner was als verpleegster; 

dat (verweerster) niet meer werkte bui
tenshuis sinds (eiser) zijn artsenpraktijk 
aanving en de kinderen geboren waren; 

dat zij sinds 1989 de inspanning levert 
om een eigen inkomen te verwerven en niet 
blijkt dat zij dit inkomen vrijwillig be
perkt (cfr stuk 2, 3, 7); dat supra reeds 
werd verwezen naar de hoge levensstan
daard die partijen hadden en desbetref
fend kan verwezen worden naar o.m. de 
echtelijke woonst waarvoor een hypotheek 
van meer dan 40.000 F per maand wordt 
betaald", 

en terwijl, tweede onderdeel, bij de toe
kenning van een provisionele uitkering op 
grond van artikel301 (zoals vervangen) van 
het Burgerlijk Wetboek, genoemd artikel 
301 slechts kan worden toegepast in de 
mate het verzoenbaar is met het provi
sioneel karakter van de toegekende uitke
ring, nu immers de onschuld van de echt
scheiding van de begunstigde van de 
uitkering slechts voorlopig vaststaat; der
halve bij de bepaling van de uitkering het 
criterium niet is de uitkeringsgerechtigde 
in staat te stellen in zijn bestaan te voor
zien op een gelijkwaardige wijze als tij
dens he,t-~amenleven (artikel301, § 1, Bur
gerlijk ~•Wetboek), doch gelet op het 
alimentair karakter van deze provisio
nele uitkering, slechts dient uitgegaan van 
de behoeftigheidstoestand van degene die 
aanspraak maakt op de provisionele uit
kering; 

zodat het bestreden arrest, nu het m.b.t. 
de toegekende provisionele uitkering na 
echtscheiding het bedrag ervan expliciet be
paalt vanuit het criterium dat "(eiser) bin
nen de mate van zijn mogelijkheden aan 
zijn echtgenote dezelfde levensstandaard 

dient te verlenen als tijdens het gemeen
schappelijk leven" (besluiten arrest, p. 6, 
vierde alinea), aldus genoemd artikel301 
(vooral § 1 ervan) Burgerlijk Wetboek niet 
op een naar recht verantwoorde wijze toe
past op een situatie waarbij dit artikel de 
basis vormt voor een slechts provisionele 
uitkering na echtscheiding (schending van 
artikel301, vooral § 1 ervan, van het Bur
gerlijk Wetboek zoals vervangen bij arti
kel 1 van de wet van 9 juli 1975) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechter 

artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek niet schendt door, bij het toeken
nen van een voorlopige uitkering na 
echtscheiding, te beslissen dat eiser 
''binnen de mate van zijn mogelijkhe
den aan (verweerster) dezelfde levens
standaard dient te verlenen als tij
dens het gemeenschappelijk lev en"; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 december 1995 - 1 e kamer ,...- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
De Gryse. 

Nr. 564 

1 e KAMER- 22 december 1995 

1 o BETEKENINGEN EN l(ENNISGE
VlNGEN- EXPLOOT- CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN- VERZOEKSCHRIFT
BETEKENING - EXPLOOT - AFSCHRIFT -
HANDTEKENING VAN DE GERECHTSDEUR
WAARDER- VERZUIM- GEVOLG. 

2o CASSATIEBEROEP- BURGERLLJKE ZA
KEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BE
TEKENING EN/OF NEERLEGGING- VERZOEK
SCHRIFT - BETEKENING - EXPLOOT -
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AFSCHRIFT- HANDTEKENING VAN DE GE
RECHTSDEURWAARDER- VERZUIM- GEVOLG. 

3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- BE
WIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID- VOR
DERING GEGROND OP EEN MISDRIJF -
SCHULD- RECHTVAARDIGINGSGROND. 

1 o en 2° Wanneer het afschrift van het ex
ploot van betekening van het cassatie
beroep door de gerechtsdeurwaarder niet 
is ondertekend, kan zulks niet leiden tot 
nietigheid van de akte, als uit de geding
stukken blijkt dat de betekening van het 
cassatieberoep het doel heeft bereikt dat 
de wet ermee beoogt, te weten het afschrift 
van het verzoekschrift te doen toekomen 
door de ambtelijke tussenkomst van een 
gerechtsdeurwaarder, die de dagteke
ning ervan voor echt verklaart en het 
eensluidend verklaart met het origineel. 
Dat is het geval wanneer het origineel van 
het exploot van betekening en de over
eenkomstig art. 38, § 1, derde lid, Ger. W., 
door de gerechtsdeurwaarder gezonden 
aangetekende brief door laatstgenoemde 
zijn ondertekend (1). (Art. 870 Ger.W en 
1315 B.W.) 

... 
3° In burgerlijke zaken moet de partij, die 

een op een misdrijf gegronde vordering 
heeft ingesteld, bewijzen dat de verweer
der schuld heeft aan het misdrijf of dat 
een door de verweerder aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor 
zover aan die bewering enig geloof kan 
worden gehecht (2). (Art. 870 Ger.W en 
1315 B.W) 

(LEPOINT J., LEPOINT S. T. DAUPS, BIERLAIRE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0484.F) 

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

Over de door verweerster tegen het 
cassatieberoep opgeworpen grond van 

(1) Zie Cass., 14juni 1982,A.R. nr. 3486 (A.C., 
1981-82, nr. 608). Dit arrest is gewezen met toe
passing van art. 867 Ger.W. zoals het luidde voor
dat het bij de wet van 3 aug. 1992 werd gewij
zigd. 

(2) Cass., 4 dec. 1992,A.R. nr. 8018 (A. C., 1991-
92, nr. 769). 

niet-ontvankelijkheid: het afschri:ft van . 
het exploot van betekening van het 
cassatieberoep is niet ondertekend 
door de optredende gerechtsdeurwaar
der; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 867 van het Gerechtelijk Wet
hoek, als gewijzigd bij de wet van 3 au
gustus 1992, het verzuim of de 
onregelmatighei!i van de vorm van een 
proceshandeling of van de vermel
ding van een vorm niet tot nietigheid 
kan leiden, wanneer uit de geding
stukken blijkt ofwel dat de hande
ling het doel heeft bereikt dat de wet 
ermee beoogt, ofwel dat die niet
vermelde vorm werkelijk in acht is ge
nomen; 

Overwegende dat ten deze uit de 
gedingstukken blijkt dat op het origi
neel en op het afschrift van het ex
ploot van betekening van het verzoek
schrift tot cassatie de tussenkomst van 
de plaatsvervangende gerechtsdeur
waarder Marianne Jaumotte wordt 
vermeld en dat haar handtekening op 
het origineel van dat exploot voor
komt; dat, overeenkomstig artikel 38, 
§ 1, derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de optredende gerechtsdeur
waarder aan verweerster een aange
tekende briefheeft gericht met de ver
melding dat hij zich op 16 december 
1994 te 10 uur aan haar woonplaats 
had aangeboden en het afschrift van 
een exploot van betekening had neer
gelegd waarvan zij een eensluidend af
schrift op het kantoor van de gerechts
deurwaarder kon afhalen; dat die brief 
door Marianne J aumotte is onderte
kend; 

Dat aldus uit de geding~tukken 
blijkt dat de betekening wm · het 
cassatieberoep het doel heeft bereikt 
dat de wet ermee beoogt, te weten het 
afschrift van het door de eisers opge
stelde verzoekschrift tot cassatie aan 
verweerster te doen toekomen door de 
ambtelijke tussenkomst van een ge
rechtsdeurwaarder, die de dagteke
ning ervan voor echt verklaart en het 
eensluidend verklaart met het origi
neel; 
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Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1315, 1382, 1384, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 8.3, tweede lid en 55.2 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 

doordat het arrest de eerste eiser ver
oordeelt tot vergoeding van de eerste ver
weerster, als burgerrechtelijk aansprake~ 
lijke partij voor de fout van haar 
minde:rjarige dochter (thans de tweede ei
seres), op grond: "dat het vaststaat dat het 
ongeval op 13 september 1987 om.14 uur 
gebeurde, tijdens een tocht te paard on
der leiding van (de tweede verweerder) 
Bierlaire, terwijl Sonia Lepoint (de tweede 
eiseres) het paard 'Marquis' bereed, dat aan 
de controle van zijn berijdster ontsnapte en 
in botsing kwam met het voertuig van (de 
eerste verweerster) Daups, waardoor de 
schade ontstond waarvan de vergoeding 
wordt gevraagd; ( ... ) dat het ongeval ge
beurde toen het paard, dat deel uitmaakte 
van een colonne ruiters, plotseling niet 
meer te houden was, de colonne verliet en 
de rijbaan opstormde, terwijl (de eerste ver
weerster) Daups daar tegen lage snelheid 
reed;( ... ) dat aan de (eerste verweerster) 
geen enkele fout ten laste wordt gelegd; dat 
aan de ruiter daarentegen een fout ten 
laste wordt gelegd op grond van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en een 
overtreding van de artikelen 8.3, tweede lid, 
en 55.2 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 ( ... ); ( ... ) dat gelet op de om
standigheden van de zaak niet kan wor
den betwist dat de dochter (van de eerste 
eiser) de artikelen 8.3, tweede lid, en 55.2 
van het wegverkeersreglement heeft over
treden, nu zij haar paard niet in toom heeft 
kunnen houden, en niet aanvoert noch aan
toont dat het ongeval aan toeval of over
macht te wijten is; dat daaruit volgt dat zij 
een fout heeft begaan en daardoor de aan
sprakelijkheid van (de eerste verweer
der), die voor haar burgerrechtelijk aan
sprakelijk is, in het gedrang heeft 
gebracht", 

terwijl ingevolge de artikelen 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek, het staat aan de par
tij die een op een misdrijf gegronde vorde
ring instelt, het bewijs van het bestaan van 
de elementen van dat misdrijf te leveren, 
terwijl de verweerder in die rechtsvorde
ring niet hoeft aan te voeren noch aan te 

tonen dat hij getroffen werd door toeval of 
overmacht; de door het arrest vermelde om
standigheid dat het door eisers dochter be
reden paard, dat deel uitmaakte van een 
colonne ruiters, plots niet meer te hou
den was, die colonne verliet en de rijbaan 
opstormde, als dusdanig niet aantoont dat 
die ruiter de artikelen 8.3, tweede lid, en 
55.2 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 heeft overtreden en dus even
min dat hij een fout heeft begaan in de zin 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek; daaruit volgt dat het arrest, dat oor
deelt "dat niet kan worden betwist dat de 
dochter (van de eerste eiser) de artikelen 
8.3, tweede lid, en 55.2 van het wegver
keersreglement heeft overtreden, nu zij 
haar paard niet in toom heeft kunnen hou
den, en aanvoert noch aantoont dat het on
geval aan toeval of overmacht te wijten is" 
en dat zij aldus "een fout heeft begaan" 
niet naar recht is verantwoord (schen~ 
ding van de artikelen 1315, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech
telijk Wetboek, 8.3, tweede lid, en 55.2 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975); dat bijgevolg de veroordeling van de 
eerste eiser op grond van artikel 1384, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, die 
ten deze een schending onderstelt van ar
tikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek die 
ten aanzien van zijn minderjarig kind is 
aangetoond, evenmin verantwoord is 
(schending van artikel 1384, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, wanneer een 
rechtsvordering voor de burgerlijke 
rechter op een overtreding van de 
strafwet is gegrond, het staat aan de 
eiser in die rechtsvordering aan te to
nen dat verweerder schuld heeft aan 
dat misdrijf of dat een door laatstge
noemde aangevoerde rechtvaardigings
grond niet bestaat, voor zover aan die 
bewering enig geloof kan worden ge
hecht; 

Dat het arrest ten deze zegt "dat ge
let op de gegevens van de zaak, niet 
kan worden betwist dat (eiseres) dear
tikelen 8.3, tweede lid, en 55.2 van het 
wegverkeersreglement heeft overtre
den, nu zij haar paard niet in toom 
heeft kunnen houden, en aanvoert 
noch aantoont dat het ongeval aan toe
val of overmacht te wijten is"; 

Dat verweerster, aangezien eise
res geen rechtvaardigingsgrond heeft 
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aangevoerd, het niet bestaan daar
van niet hoefde aan te tonen; 

Dat het arrest, voor het overige, 
door de bovenvermelde overwegin
gen zijn beslissing dat eiseres een fout 
heeft begaan in de zin van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de 
rechtsvorderingen van de eisers af
wijst die gegrond zijn op de artike
len 1382 van het Burgerlijk Wetboek 

1161 
en die zij tegen d~ 
laire hebben geric~ ~erweerder J. Bier
over de kosten v~ -t e~ uitspraak doet 
ring; verwerpt de '"---=-:,_ d1~ r~chtsvorde
overige; beveelt da_--.::: ~::JOrzieJ?-Ing voor het 
ding zal worden ~ van dit arrest mel
van het gedeelte}_~_Jnaakt op de kant 
rest; houdt de ko~ -if k vernietigde ar
beslissing daarom "1::: ~n aan en laat de 
rechter over; ve:r~~~t aan de feiten
perkte zaak naar 1::._ lJSt de aldus be
te Brussel. ~t Hof van Beroep 

22 december 19~ 
Voorzitter : de h. Sac~ ~ - 1 e kamer -
- Verslaggever : <l_ ~ afdelingsvoorzitter 
Gelijkluidende cone~~ ~· Verheyden -
sens de Bisthoven, C\. c:::t ..S:Oze van de h. J ans
Aduocaten: mrs. D:rq "Y-oca~t-gener.aal
T'Kint. ~s, Kirkpatnck en 

b;l996/0196/12 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 7 van JAARGANG 1995 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 

Daad - Fout - Samenloop van fouten -
Ernst van de fouten- Raming- Beoordeling 
- Wettigheid. 1054 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad- Fout- Beoordelingsbevoegdheid van 
de rechter - Grenzen. 1082 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter - Beoordeling door de rechter- Toetsing 
van het Hof. 1053 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter- Beoordeling door de rechter. 1053 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter- Beoordeling door de rechter. 1053 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter - Beoordelingsbevoegdheid - Grenzen. 

1082 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak- (On)middellijke oorzaak- Dief
stal in · een winkel met veiligheidsdienst -
Oorzakelijk verband tussen de diefstal en de 
betaling van loon. 1016 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Begrip, vormen - Vervangings
waarde. 1015 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, 
peildatum - Peildatum - Datum van conso
lidatie- Beslissing van het burgerlijk gerecht 
- Gemeen recht- Beslissing van het arbeids
gerecht - Gezag van gewijsde. 1064 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, 
peildatum- Bestaan van de schade- Beoor
delingsbevoegdheid - Grenzen. 1082 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade, elementen en 
grootte- Vernield voertuig- B.T.W. 1015 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade, elementen en 
grootte - Uitgifte van ongedekte cheque -
Oplichting. 1086 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Bijzondere aansprakelijkheid- Burenhinder 
- Eigendomsrecht- Verbroken evenwicht 
- Compensatie - Volledig verbod van een 
niet foutief feit. 1125 

Advocaat 
Lastgeving - Indeplaatsstelling - Gerechts
deurwaarder - Aansprakelijkheid. 1094 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs)-Begrip-Normaal traject- Omweg. 

1008 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs)- Begrip- Normaal traject- Omweg 
- Belangrijkheid- Onbeduidende omweg -
Beoordeling - Verschillende vervoermidde
len. 1008 

Arbeidsongeval 
Schade- Beslissing van het burgerlijk gerecht 
- Gemeen recht- Beslissing van het arbeids
gerecht - Gezag van gewijsde. 1064 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en 
wedertewerkstelling - Arbeidsongeschikt
heid - Blijvende arbeidsongeschiktheid -
Datum van consolidatie - Beslissing van het 
burgerlijk gerecht- Gemeen recht- Beslis
sing van het arbeidsgerecht - Gezag van 
gewijsde. 1064 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Ver
jaring- Vergoedingen- Vordering tot beta
ling - Stuiting - Oorzaak van stuiting -
Erkenning van het recht van hem tegen 
wie de verjaring loopt - Toepassingsgebied. 

. 1010 



Arbeidsongeval 
Rechtspleging- Verjaring- Vergoedingen 
- Vordering tot betaling- Stuiting- Oor
zaak van stuiting- Erkenning van het recht 
van hem tegen wie de verjaring loopt -
Toepassingsgebied. 1010 

Arbeidsovereenkomst 
Verplichtingen - Handelsvertegenwoordiger 
- Werkgever- Commissielonen- Beper
king- Nietigheid. 1038 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden -
Voortdurende tekortkomingen - Tijdstip. 

1036 

B 

Be slag 
Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend 
beslag onder derden - Evenredige verdeling 
- Ontwerp van verdeling - Gerechtsdeur
waarder - Bevoegdheid. 1021 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot- Cassatieberoep- Burgerlijke zaken 
- Verzoekschrift- Betekening- Exploot
Afschrift - Handtekening van de gerechts
deurwaarder- Verzuim- Gevolg. 1158 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) 
- Faillissement - Schuldvordering - Aard 
- Opname in het passief. 1099 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid -Territo
riale bevoegdheid - Ondernemingsraad en 
veiligheidscomite- Verkiezingen- Techni
sche bedrijfseenheden- Erkenning- Oprich
ting- Ins telling- Bevoegde arbeidsrechtbank. 

1043 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Bevoegdheid - Territo
riale bevoegdheid - Ondernemingsraad en 
veiligheidscomite- Verkiezingen- Techni
sche bedrijfseenheden- Erkenning- Oprich
ting- Instelling- Bevoegde arbeidsrechtbank. 

1043 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelings
vrijheid- Sociale verkiezingen- Vakorga
nisaties - Beslissing werkgever betreffende 
functies en lijst van kaderleden- Betwisting 
- Arbeidsrechtbank - Bewijslast. 1141 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelings
vrijheid- Vordering gegrond op een misdrijf 
- Schuld - Rechtvaardigingsgrond. 1158 

2 -

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
kracht - Miskenning - Begrip. 1029 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Over
legging van stukken - Taak van de rechter 
- Mogelijkheid- Verplichting. 1128 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast - Beoordelings
vrijheid- Begrip. 1012 

Burgerlijke rechtsvordering 
Uitgifte van ongedekte cheque - Burgerlijke
partijstelling - Ontvankelijkheidsvereiste. 

1086 

Burgerlijke rechtsvordering 
Benadeelde partij - Rechtstreekse dagvaar
ding- Wetten en verordeningen betreffende 
het wegverkeer - Overtreding - Minderja
rige - Meer dan zestien jaar en minder dan 
achttien jaar- Ontvankelijkheid. 1113 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde 
- Door een onbekend gebleven motorrijtuig 
veroorzaakte schade - Gedwongen tussen
komst van het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds - Ontvankelijkheid Voorwaarde. 

1143 
09400000000 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde 
- Door een onbekend gebleven motorrijtuig 
veroorzaakte schade - Gedwongen tussen
komst van het Gemeenschappelijk Waar
borgfonds - Ontvankelijkheid - Voor
waarde. 1144 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Aansprakel:ijkheid buiten overeenkomst- Oor
zaak - Beoordeling door de rechter - Toet
sing van het Hof. 1053 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voor
gedragen middelen - Ambtshalve op te wer
pen middelen engronden vanniet-ontvankelijkheid 
- Bestreden beslissing - Beschikking tot 
verwijzing. 1148 

Cassatie I 

Vernietiging, omvang- Burgerlijke zaken
Beschikkend gedeelte onderscheiden t.a.v. de 
vernietiging - Begrip. 1076 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Cassatie
beroep van de beklaagde - Beslissing op de 
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strafVordering - Vernietiging - Beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorderingen -
Uitbreiding- Voorwaarden. 1049 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Niet 
beperkt cassatieberoep van de beklaagde -
Uitbreiding van de vernietiging tot de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering. 1085 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering- Beklaagde- Ver
oordeling van de beklaagde en de verzekeraar 
- Cassatieberoep van de verzekeraar- Niet
ontvankelijkheid - Cassatieberoep van de 
beklaagde- Vernietiging- Gevolg. 1049 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke· rechtsvordering - Tussenkomende 
partij - Verzekeraar- Veroordeling van de 
beklaagde en de verzekeraar - Cassatie
beroep van de verzekeraar - Niet-ontvanke
lijkheid - Cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging- Gevolg. 1049 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en 
termijn van betekening en/of neerlegging -
Verzoekschrift- Betekening- Exploot
Mschrift - Handtekening van de gerechts
deurwaarder- Verzuim- Gevolg. 1158 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- StrafVordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Uit
spraak over een verzoek tot wraking. 1084 

Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen - Vorm en ter
mijn van betekening en/of neerlegging - Ge
meentebelastingen- Beslissing van de besten
dige deputatie - Verzoekschrift - Beteke
ning. 1100 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken- Verband met bestreden 
beslissing - Middel dat enkel kritiek oefent 
op bepaalde redenen van de bestreden beslis
sing - Gevolg. 1029 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoorde
ling door feitenrechter - Gevolg. 1029 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Geschonden wetsbepaling - Regels van 
het geding- Kort geding - Geen vermelding 
van art. 584 Ger.W.- Ontvankelijkheid.1018 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Belang- Voorlopige hechtenis 
- Handhaving- Terbeschikkingstelling van 
het dossier - Raadkamer .!..- Onregelmatige 
rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling- Regelmatige rechts-

pleging- Middel enkel gericht tegen de beschik
king van de raadkamer - Gevolg. 1028 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken. - Belang - StrafVordering -
Verschillende misdrijven- Een enkel straf
baar feit - Opschorting van de uitspraak -
Middel dat op een van die misdrijven betrek
king heeft - Ontvankelijkheid. 1082 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Dossier van 
de eerste rechter - Overzending aan het 
appelgerecht - Inventaris - Ondertekening 
- Onregelmatigheid. 1054 

D 

Dwangsom 
Veijaring - Stuiting - Bevel tot betaling -
Verzet- Gevolgen. 1096 

E 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maat
regelen - Uitkering tot onderhoud - Echt
scheiding op vordering van de onderhouds
gerechtigde echtgenoot definitief- Tegeneis 
tot echtscheiding- Geen beslissing- Vor
dering tot voorlopige uitkering op grond van 
art. 301 B.W. - Ontvankelijkheid. 1155 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen- T.a.v. de echt
genoten- Uitkering na echtscheiding- Bedrag 
- Criteria. 1155 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Allerlei-Huwelijk-Verstoting- Marokkaanse 
beslissing - Echtgenoten van Marokkaanse 
nationaliteit - Gevolgen - Gevolgen in Bel
gie- Voorwaarden- Voorwaarden in Belgie 
-Recht van verdediging. 1101 

Europese Unie 
Prejudiciele geschillen - Beslissing van het 
Hofvan Justitie- Verplichting van de natio
nale rechter. 1034 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en ge
rechtelijk akkoord 
Bevoegdheid - Rechtbank van koophandel
Volstrekte bevoegdheid - Schuldvordering 
- Aard - Opname in het passief. 1099 
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Faillissement, faillissementsakkoord en ge
rechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Faillissement - Vennoot
schap onder firma- Verzet en hoger beroep 
van de vennoten- Ontvankelijkheid- Voor
waarden. 1129 

G 
Gerechtsdeurwaarder 

Lastgeving- Indeplaatsstelling - Advocaat 
- Aansprakelijkheid. 1094 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken -Procedure in cassatie -
Maatschappelijke dienstverlening - Vreem
deling - Belgische Staat - Cassatieberoep 
- Cassatie. 1005 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Maatschappelijke dienst
verlening - Vreemdeling - Belgische Staat 
- Cassatieberoep- Cassatie- Gerechtskos
ten in cassatie. 1005 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
-Hoger beroep- Medebeklaagde- Ve:tja
ring van de strafvordering- Veroordeling in 
kosten van hager beroep van 0 .M. tegen mede
beklaagde. 1013 

Gerechtskosten 
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter 
- Strafvordering - Veroordeling van een 
beklaagde - Vrijspraak van een mede
beklaagde - Hoger beroep - Hoger beroep 
van de veroordeelde beklaagde - Ontvanke
lijkheid - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie- Niet-ontvankelijkheid- Beslis
sing van de appelrechter - Bevestiging van 
de veroordeling- Veroordeling tot een straf 
- Veroordeling in de kosten - Wettigheid. 

1054 

Grondwet 
Algemeen- Grondwet (1831)- Artikel11-
0nteigening ten algemenen nutte - Billijke 
en voorafgaande schadeloosstelling - Bare
rna's en fiscale aangiften. 1118 

Grondwet 
Grondwet 1831 (art. 1 tot 99) - Art. 11 -
Onteigening ten algemenen nutte- Pacht
Mgaande pachter- Vergoeding. 1088 

H 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Principaal beroep, vorm, 
termijn, onsplitsbaar geschil- Vennootschap 
onder firma - Faillissement - Hoger beroep 
van de vennoten- Ontvankelijkheid - Voor
waarden. 1129 

Hoger beroep 
Strafzaken - Principaal beroep, vorm, ter
mijn - Gehechte - Verklaring van hager 
beroep gedaan ten overstaan van de gevangenis
directeur of diens afgevaardigde - Verkla
ring niet overgezonden aan de griffie van het 
gerecht - Gevolg. 1153 

Huur van diensten 
Tienjarige aansprakelijkheid - Gebrek in de 
bouw - Bewijs. 1135 

Huur van goederen 
Pacht- Einde (opzegging, verlenging, terug
keer, enz.) - Onteigening ten algemenen 
nutte- Mgaande pachter- Vergoeding-

H::~~:~:::~x:· 1088 

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terug
keer, enz.)- Opzegging door de verpachter
Eerste gebruiksperiode - Begrip. 1091 

Huur van goederen 
Pacht- Einde (opzegging, verlenging, terug
keer, enz.)- Bedongen gebruiksperiode van 
achttien jaar - Eerste en tweede gebruiks
periode - Opzegging - Geldigheid. 1091 

Huwelijk 
Dringende voorlopige maatregelen betref
fende de persoon en de goederen van de echt
genoten en de kinderen- Ernstige verstoring 
van de verstandhouding tussen de echtgeno
ten - Uitkering tot levensonderhoud - Toe
kenning- Voorwaarden. 1059 

Huwelijk 
Dringende voorlopige maatregelen betref
fende de persoon en de goederen van de echt
genoten en de kinderen - Draagwijdte. 1059 

Huwelijk 
Dringende voorlopige maatregelen betref
fende de persoon en de goederen van de echt
genoten en de kinderen - Geen beperking in 
de tijd - Draagwijdte. 1059 

Huwelijk 
Verstoting- Marokkaanse beslissing- Echt
genoten van Marokkaanse nationaliteit -
Gevolgen- Gevolgen in Belgie- Voorwaar
den- Voorwaarden in Belgie- Recht van 
verdediging. 1101 

I 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam 
van de belastingplichtige gevestigde aanslag 
- Recht van bezwaar - Derde. 1067 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam 
van de belastingplichtige gevestigde aanslag 
- Recht van bezwaar - Feitelijk gescheiden 
echtgenoot. 1067 



1:--

J 
Jeugdbescherming 

Wetten en verordeningen betreffende het weg
verkeer - Overtreding - Mindeljarige -
Meer dan zestien jaar en minder dan achttien 
jaar - Benadeelde partij - Rechtstreekse 
dagvaarding - Ontvankelijkheid. 1113 

K 

Koop 
Koop op afbetaling - N og te vervallen termij
nen- Onmiddellijke terugbetaling- Beding 
- Aanwending- Voorwaarden. 1023 

Kort geding 
Bevoegdheid - Ogenschijnlijke rechten der 
partijen. 1018 

L 
Landbouw 

Artikel 88, 9° - Wegen- Beschadiging
Toeeigening- Aflopend misdrijf. 1114 

Lastgeving 
Indeplaatsstelling- Gerechtsdeurwaarder
Advocaat - Aansprakelijkheid. 1094 

Levensonderhoud 
Huwelijk - Dringende voorlopige maatrege
len betreffende de persoon en de goederen van 
de echtgenoten en de kinderen - Ernstige 
verstoring van de verstandhouding tussen de 
echtgenoten - Uitkering tot levensonder
houd- Toekenning- Voorwaarden. 1059 

M 
Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 

voor) 
Taken - Algemene taak - Maatschappelijke 
dienstverlening- Vreemdelingen- Wetsbe
palingen - Tegenstrijdigheid. 1005 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
'Thekenningvan een bestaansminimum-Rechts
vordering van het O.C.M.W. in naam van de 
rechthebbende tegen de onderhoudsplichtigen 
- Voorwaarden. 1032 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Taken- Algemene taak- Vreemdelingen -
Bevel om het grondgebied te verlaten- Defi
nitiefbevel om het grondgebied te verlaten
Begrip. 1070 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden - Inkomen - Bedrag
Grens - Categorie - Gevolg. 1111 

5 -

Misdrijf 
Algemeen, begrip, materieel en moreel hestand
dee!, eenheid van opzet - Bestanddelen van 
het misdrijf- Vaststelling door de rechter. 

1048 

Misdrijf 
Algemeen, begrip, materieel en moreel hestand
dee!, eenheid van opzet. - Materieel hestand
dee!. 1113 

Misdrijf 
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend 
misdrijf- Veldwetboek- Artikel 88, 9° -
Wegen- Beschadiging- Toeeigening. 1114 

0 

Onaantastbare beoordeling door de feiten· 
rechter 
Strafzaken - Verzoek tot heropening der 
debatten. 1014 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen - Technische bedrijfseenheden 
- Erkenning - Bevoegdheid en aanleg -
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid -Territo
riale bevoegdheid - Bevoegde arbeidsrecht
bank. 1043 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen- Werkgever- Beslissing betref

fende functies en lijst van kaderleden- Betwis
ting door vakorganisaties- Arbeidsrechtbank 
- Bewijslast. 1141 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Oprichting - Instelling - Bevoegdheid en 
aanleg - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Territoriale bevoegdbeid- Bevoegde arbeids
rechtbank. 1043 

Onderzoek in strafzaken 
Terechtzitting- Uitspraak van het vonnis
Verdaging- Proces-verbaal- Onregelmatig
heid - Gevolg. 1054 

Onderzoeksgerechten 
Uitlevering - In het buitenland verleend 
bevel tot aanhouding - Uitvoerbaar
verklaring - Beslissing van de raadkamer -
Hoger beroep- Tijdsverloop sinds het instel
len van hoger beroep- Kamer van inbeschuldi
gingstelling- Opdracht. 1078 

Onderzoeksgerechten 
Kamer van inbeschuldigingstelling - In het 
buitenland verleend bevel tot aanhouding -
Uitvoerbaarverklaring- Hoger beroep- Ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling- Bevoegd
heid. 1078 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking tot verwijzing- Cassatieberoep 
- Toetsing van het Hof- Grenzen. 1148 



Onderzoeksgerechten 
Beschikking tot verwij zing- Formele geldig
heid- Begrip. 1148 

Onsplitsbaarheid (geschil) 
Vennootschap onder firma- Faillissement
Verzet en hager beroep van de vennoten -
Ontvankelijkheid- Voorwaarden. 1129 

Onteigening ten algemenen nutte 
Pacht- Mgaande pachter- Vergoeding
Artikel 11 (oud) Gw. 1088 

Onteigening ten algemenen nutte 
Schadevergoeding - Bestemming van de on t
eigen de percelen - Niet-onteigende percelen 
- Mindere opbrengst - Grondslag der ver
goeding. 1088 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Provisionele vergoeding
Vordering tot herziening. 1118 

Onteigening ten algemenen nutte 
Voorafgaande vergoeding - Spoedprocedure 
- Provisionele vergoeding - Procedure tot 
herziening- Werkelijke schade. 1118 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding - Barema's en fiscale aangiften. 

1118 

Onteigening ten algemenen nutte 
Wet 17 april 1835 - Toepassingsgebied. 

1118 

6 -

Pensioen 
Werknemers- Rustpensioen- Overlevings
pensioen- Betalingsvoorwaarden-Beroeps
bezigheid- Verklaring- Beroepsinkomen 
- Toegestaan bedrag - Overschrijding -
Gepensioneerde - Verplichting - Verkla
ring bij de Rijksdienst voor Pensioenen -
Wettelijke grondslag. 1108 

Pensioen 
Allerlei - Mandataris - Gemeente
mandataris - Burgemeester - Schepen -
Rustpensioen- Werknemers- Werknemers
pensioen - Loopbaan - Eenheid van loop
baan - Toepa,sing. 1105 

R 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Terechtzit
ting - Uitspraak van het vonnis - Ver
daging- Proces-verbaal- Onregelmatigheid 
- Gevolg. 1054 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Bevoegdheden van de rechter Aan zijn 
beoordeling overgelegde feiten. 1082 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1- Verzoek tot heropening der debatten
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter. 1014 

Ontvoering van een kind 
Niet-afgeven van een kind - Begrip. 1051 Rechten van de Mens 

Openbare orde 
Verjaring- Burgerlijke zaken- Stuiting
Oorzaak van stuiting - Erkenning van het 
recht van hem tegen wie de verjaring loopt
Toepassingsgebied- Voorwaarden. 1010 

Overeenkomst 
Bestanddelen - Toestemming - Gebrek in 
de toestemming- Geweld-Begrip- Omstan
digheid- Werkstaking. 1038 

Overeenkomst 
Bestanddelen - Toestemming - Gebrek in 
de toestemming - Geweld - Nietigheid -
Tegenwerpbaarheid. 1038 

Overeenkomst 
Einde- Nietigheid- Tegenwerpbaarheid
Begrip- Gebrek in de toestemming- Geweld. 

1038 

p 

Pensioen 
Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan -
Eenheid van loopbaan - Toepassing - Rust
pensioen als gemeentemandataris - Burge
meester - Schepen. 1105 

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Begrip. 

. 1025 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1- Redelijke termijn- Aanvang. 

1025 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Eerlijk proces Recht van 
verdediging. 1025 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Burgerlijke 
zaken - Artikel 751, §§ 1 en 2, Ger.W. -
Verzoekende partij - Vraag van verwijzing 
naar rol op rechtsdag - Geen voorafgaand 
verzoek - Gevolg. 1139 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld -
Begrip. 1012 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.3 - Strafbaar feit - Begrip. 1025 



Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke rechten- Artikel14- Strafvervolging 
- Onredelijke vertraging. 1025 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke rechten- Artikel14- Strafvervolging 
- Onredelijke vertraging. 1025 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke rechten- Artikel14 - Strafvervolging 
- Strafbaar feit. 1025 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Arbeidsongeval - Schade - Beslissing van 
het burgerlijk gerecht - Gemeen recht -
Beslissing van het arbeidsgerecht. 1064 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Grenzen. 1129 

Rechterlijk gewijsde 
Kracht van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Rechterlijke beslissing- Andere zelfstandige 
procedure - Beslissing die de voordelen van 
de eerste beslissing ongedaan maakt. 1118 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Begrip. 

Recht van verdediging 

1069 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve afleiding 
van feiten uit overgelegde stukken. 1069 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Vonnissen en arresten 
- Buitenlandse rechtbank - Buitenlandse 
beslissing- Staat van de personen- Regel
matig gewezen vonnis- Begrip- Voorwaar
den- Voorwaarden in Belgie. 1101 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Marokkaanse beslissing 
- Echtgenoten van Marokkaanse nationali
teit- Verstoting- Gevolgen- Gevolgen in 
Belgie - Voorwaarden - Voorwaarden in 
Belgie. 1101 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Artikel 751, §§ 1 en 2, 
Ger.W. - Verzoekende partij - Vraag van 
verwijzing naar rol op rechtsdag -Geen 
voorafgaand verzoek - Gevolg. 1139 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzoek tot heropening der 
debatten - Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. 1014 

Recht van verdediging · 
Strafzaken- Strafvordering- Strafbare fei
ten- lnbeschuldigingstelling- Vooronder
zoeksverrichtingen. 1025 

I lc--

7 -

Recht van verdediging 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering 
- Regelmatig overgelegde feiten - Beoorde
ling door de rechter. 1082 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Strafzaken - Bestanddelen van 
het misdrijf- Vaststelling door de rechter. 

1048 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen- Toetsing van de wettigheid.1114 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken - Conclu
sie neergelegd - Partij niet verschenen -
Vonnis op tegenspraak- Antwoord. 1137 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Allerlei- Strafzaken- Verzoek tot herope
ning der debatten - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter. 1014 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht- Allerlei- Vernietiging van 
de beschikking tot verwijzing- Vernietiging 
van de afzonderlijke beslissing van handha
ving van de hechtenis. 1047 

s 
Schip, scheepvaart 

Algemeen reglement - Misdrijf- Materieel 
bestanddeel. 1113 

Stedebouw 
Bouwvergunning- Stedebouwkundig attest 
- lnboud strijdig met het plan van aanleg -
Gevolg. 1122 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vorige staat, 
betaling van een meerwaarde - Herstel van 
plaats in de vorige staat - Ontstentenis van 
vordering van het openbaar ministerie op 
verzoek van de overheid- Vordering van een 
burgerlijke partij - Veljaring van de straf
vordering- Gevolg. 1147 

Stedebouw 
Ruimtelijke ordening, plan van aanleg- Gewest
plan - Stedebouwkundig attest - Strijdig
heid - Gevolg. 1122 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Geen motivering- Onwettigheid- Vernie
tiging- Omvang. 1085 

Straf 
Allerlei- Veroordeling- Weigering van de 
opschorting van de uitspraak - Motivering. 

1085 



T 

Tussenkomst 
Strafzaken-Rechtsvordering van de beklaagde 
- Gedwongen tussenkomst van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds - Ontvankelijk
heid- Voorwaarde. 1143 

Tussenkomst 
Strafzaken-Rechtsvorderingvan de beklaagde 
- Gedwongen tussenkomst van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds - Ontvankelijk
heid- Voorwaarde. 1144 

u 
Uitlevering 

In het buitenland verleend bevel tot aanhou
ding - Uitvoerbaarverklaring - Beslissing 
van de raadkamer - Hoger beroep - Kamer 
van inbeschuldigingstelling- Opdracht.1078 

Uitlevering 
In het buitenland verleend bevel tot aanhou
ding - Uitvoerbaarverklaring - Beslissing 
van de raadkamer- Hoger beroep- Ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling- Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid. 

1078 

Uitvoerbaarverklaring 
In het buitenland verleend bevel tot aanhou
ding- Beslissing van de raadkamer- Hoger 
beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling- Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Bevoegdheid. 1078 

Uitvoerbaarverklaring 
In het buitenland verleend bevel tot aanhou
ding- Beslissing van de raadkamer- Hoger 
beroep- Tijdsverloop sinds het instellen van 
hager beroep - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Opdracht. 1078 

v 
Verjaring 

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dwangsom 
-Bevel tot betaling- Verzet- Gevolgen. 

1097 

Verjaring 
Burgerlijke zaken- Stuiting- Oorzaak van 
stuiting - Erkenning van het recht van hem 
tegen wie de verjaring loopt - Toepassings
gebied - Openbare orde - Voorwaarden. 

1010 

Verjaring 
Burgerlijke zaken- Stuiting- Oorzaak van 
stuiting - Erkenning van het recht van hem 
tegen wie de verjaring loopt- Toepassings
gebied- Arbeidsongeval- Vergoedingen
Vordering tot betaling. 1010 

8 -

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Rechter in de jeugdrechtbank 
- Gewettigde verdenking - Onttrekking -
Verzoekschrift- Aard. 1117 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds - Materiele schade -
Toevallig feit waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit 
gaat - Toevallig feit - Begrip. 1062 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds - Vordering van de beklaagde 
tot gedwongen tussenkomst - Burgerlijke 
rechtsvordering van de beklaagde -Door een 
onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte 
schade- Ontvankelijkheid. 1144 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds - Vordering van de beklaagde 
tot gedwongen tussenkomst - Burgerlijke 
rechtsvordering van de beklaagde -Door een 
onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte 
schade - Ontvankelijkheid. 1144 

Verzet 
Vennootschap onder firma- Faillissement -
Verzet van de vennoten- Ontvankelijkheid 
- Voorwaarden. 1129 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Afstand 
van geding - Hervatting van geding door 
rechtsopvolger- Gevolg. 1031 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsdag 
- Verdaging-Artikel 751, §§ 1 en 2, Ger.W. 
- Verzoekende partij - Vraag van verwij-
zing naar rol op rechtsdag - Geen vooraf
gaand verzoek - Gevolg. 1139 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Allerlei- Buitenlandse 
rechtbank - Regelmatig gewezen vonnis -
Buitenlandse beslissing - Staat van de per
sonen - Gevolgen - Gevolgen in Belgie -
Regel- Uitzonderingen. 1101 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Aller lei- Buitenlandse 
rechtbank- Buitenlandse beslissing- Staat 
van de personen- Regelmatig gewezen von
nis- Begrip- Voorwaarden- Voorwaar
den in Belgie. 1101 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Allerlei- Buitenlandse 
rechtbank- Buitenlandse beslissing- Staat 
van de personen - Regelmatig gewezen von
nis- Begrip- Voorwaarden- Voorwaar
den in Belgie - Recht van verdediging. 1101 



1:--

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Allerlei - Marokkaanse 
beslissing - Echtgenoten van Marokkaanse 
nationaliteit - Verstoting - Gevolgen -
Gevolgen in Belgie- Voorwaarden- Voor
waarden in Belgie - Recht van verdediging. 

1101 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Allerlei - Kracht van 
gewijsde - Rechterlijke beslissing- Andere 
zelfstandige procedure - Beslissing die de 
voordelen van de eerste beslissing ongedaan 
maakt. 1118 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken -Aller lei - Beslissing
Aard. 1136 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Terechtzit
ting - Uitspraak van het vonnis - Ver
daging- Proces-verbaal- Onregelmatigheid 
- Gevolg. 1054 

Voorlopige hechtenis 
Handbaving- Kamer van inbeschuldigingstel
ling- Rechtspleging- Bericht van de rechts
dag. 1117 

Voorlopige hechtenis 
Regeling van de rechtspleging - Beschikking 
tot verwijzing - Mzonderlijke beslissing van 
handhaving van de hechtenis- Regeling van 
rechtsgebied- Vernietiging van de beschik
king tot verwijzing- Gevolg t.a.v. de afzon
derlijke beslissing van handhaving van de 
hechtenis. 1047 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep - Handhaving - Terbeschik
kingstelling van het dossier - Raadkamer -
Onregelmatige rechtspleging- Hoger beroep 
-Kamer van inbeschuldigingstelling- Regel
matige rechtspleging - Gevolg. 1028 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep - Arrest gewezen buiten de 
termijn van vijftien dagen - Cassatie zonder 
verwijzing - lnvrijheidstelling. 1154 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep- Handhaving- Terbeschik
kingstelling van het dossier - Raadkamer -
Onregelmatige rechtspleging- Hoger beroep 
-Kamer van inbeschuldigingstelling- Regel
matige rechtspleging- Gevolg. 1028 

Voorlopige hechtenis 
Inzage van het dossier - Handhaving -
Raadkamer - Onregelmatige rechtspleging 
-Hoger beroep- Kamer van inbeschuldiging
stelling- Regelmatige rechtspleging- Gevolg. 

1028 

(----

9 -

Vordering in rechte 
Wijziging van de vordering- Echtscheidings
procedure- Voorlopige maatregelen- Uit
kering tot onderhoud - Echtscheiding op 
vordering van de onderhoudsgerechtigde echt
genoot definitief- Tegeneis tot echtscheiding 
- Geen beslissing- Vordering tot voorlopige 
uitkering op grond van art. 301 B.W. - Ont
vankelijkheid. 1155 

Vreemdelingen 
Maatschappelijke dienstverlening- Wetsbe
palingen - Tegenstrijdigheid. 1005 

Vreemdelingen 
Bevel om het grondgebied te verlaten - Uit
voering - Niet-uitvoering Draagwijdte. 

1005 

Vreemdelingen 
Vreemdeling die het Rijk onrechtmatig is bin
nengekomen - Aanvraag van de hoedanig
heid van vluchteling- Voorlopige terbeschik
kingstelling van de regering - Duur. 1153 

w 
Wegen 

Beschadiging- Toeeigening- Veldwetboek 
- Artikel 88, 9'- Aflopend misdrijf. 1114 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel 33 - Artikel 33.1 - Vluchtmisdrijf -
Voorwaarden. 1046 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 -
Reglementsbepalingen- Art. 2- Art. 2.6-
Aardeweg - Begrip. 1150 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Regle
mentsbepalingen- Artikel19- Artikel19.3 
- Richtingsverandering - Verkeersplein. 

1049 

Wegverkeer 
Allerlei - Wetten en verordeningen betref
fende het wegverkeer- Overtreding- Min
derjarige - Meer dan zestien jaar en minder 
dan achttien jaar - Benadeelde partij -
Rechtstreekse dagvaarding - Ontvankelijk
heid. 1113 

Werkloosheid 
Gerechtigde - Langdurige werkloosheid -
Administratiefberoep- Ambtshalve gegrond 
- Gevolg. 1076 

Werkloosheid 
Recht op uitkering- Verlof zonder wedde
Uitoefening van andere dienstbetrekking -
Geen afstand van arbeid of loon. 1074 

Werkstaking en uitsluiting 
Werkstaking - Gevolg - Overeenkomst -
Gebrek in de toestemming- Geweld. 1038 

\ 
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Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 

Allerlei - Vreemdelingen - Maatschappe
lijke dienstverlening - Wetsbepalingen -
Tegenstrijdigheid. 1005 

D/1996/0196/12 

Wraking 

Rechter in de jeugdrechtbank - Gewettigde 
verdenking- Onttrekking- Verzoekschrift 
-Aard. 1117 


