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Nr. 443 

2e KAMER - 20 november 1996 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- TERMIJNEN- AANVANG
WEGVERKEER- VLUCHTMISDRIJF. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET
WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 68- VLUCHT
MISDRIJF - VERJARING. 

1 o en 2° De strafvordering die het gevolg is 
van een vluchtmisdrijf verjaart na ver
loop van drie jaren, te rekenen vanaf de 
dag waarop het misdrijf is begaan (1). 
(Artt. 33 en 68 Wegverkeerswet; art. 35 
wet 18 juli 1990.) 

(DUMONT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0698.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 april 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Dinant; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat artikel 68 van het 

koninklijk besluit van 16 maart 1968 
tot coordinatie van de wetten betref
fende de politie over het wegverkeer, 
zoals gewijzigd bij artikel 35 van de 
wet van 18 juli 1990, bepaalt dat de 
strafvordering die het gevolg is van 
overtredingen van de artikelen 30, § 1, 
33, 34, § 2, en 35, verjaart door ver
loop van drie jaren, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is begaan; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat het vonnis, op het 

verweermiddel van eiser antwoordt 

(1) Uit het bestreden arrest blijkt te dezen dat 
het in art. 33 Wegverkeerswet bedoelde vlucht
misdrijf gepleegd werd op 23 april 1994 en dat de 
verjaring van de stra:!Vordering voor het laatst ge
stuit werd op 10 april 1995. De wet van 18 juli 
1990 is op 1 dec. 1994 in werking getreden, dus 
v66r de verjaring van de stra:!Vordering zoals zij 
krachtens de oude wet van toepassing was. 

dat eiser "een ware schijnvertoning 
heeft opgevoerd teneinde aan de vast
stellingen te ontkomen door zijn voer
tuig naar de garage te brengen; dat hij 
zich daarvan terdege bewust was, en 
niet het tegenovergestelde kan bewe
ren, aangezien hij bij het ongeval ge
wond was geraakt, alle geneeskun
dige hulp heeft geweigerd en elk 
optreden van de verbalisanten heeft 
gedwarsboomd"; 

Overwegende dat het vonnis door 
die overwegingen eisers conclusie be
antwoordt door er andere of ermee 
strijdige feitelijke gegevens tegen
over te stellen, en zijn beslissing re
gelmatig met redenen omkleedt en 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

20 november 1996 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. J.M. Dermagne, Dinant. 

Nr. 444 

2e KAMER - 20 november 1996 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- BE
GRIP. 

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DOD EN 
- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOOR
ZORG - BEGRIP. 
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3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- SLAGEN EN VERWONDINGEN- ON
Ol'ZETTELIJK DO DEN - VERWEERMIDDELEN -
OMVANG. 

1 o en 2° Wanneer een beklaagde vervolgd is 
wegens het onopzettelijk doden van een 
persoon, dient. de rechter te onderzoe
ken waarin het gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg bestaat waardoor de 
doodslag is veroorzaakt; daarbij dient hij 
inzonderheid in aanmerking te nemen 
alle fouten die dat gebrek aan voorzich
tigheid ofvoorzorg kunnen opleveren, in 
voorkomend geval ook alle overtredin
gen van het Wegverkeersreglement, on
geacht of die overtredingen aan de be
klaagde ten laste werden gelegd of niet 
(1). 

3° De vervolgingen die uit hoofde van het 
misdrijf onvrijwillige doodslag zijn in
gesteld, impliceren dat de beklaagde zijn 
verweermiddelen doet gelden tegen alle 
vormen van het gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg, het bestanddeel van 
voormeld misdrijf, die de doodslag kun
nen hebben veroorzaakt. (Artt. 418 en 419 
Sv.) 

(VAN DEN MEERSCHE T. CAUFRIER E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1111.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ber
gen; 

Overwegende dat wanneer een be
klaagde, zoals te dezen, vervolgd wordt 
wegens het onopzettelijk doden van 
een persoon, de rechter moet onder
zoeken waarin het gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg bestaat dat tot 
de doodslag heeft geleid; dat hij dien
aangaande aile fouten in aanmerking 
dient te nemen die als dat gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg kunnen 
worden aangemerkt alsook, in voor
komend geval, alle overtredingen 
van het Wegverkeersreglement, on-

(1) Cass., 17 mei 1994, A.R. nr. P.93.1526.N 
(A.C., 1994, nr. 244). 

verschillig of zij al dan niet afzonder
lijk aan de beklaagde ten laste zijn ge
legd; 

Overwegende dat de vervolgingen 
die uit hoofde van het in de ar
tikelen 418 en 419 van het Strafwet
boek omschreven wanbedrijf zijn in
gesteld, impliceren dat de beklaagde 
zijn verweermiddelen moet rich ten te
gen aile vormen van gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg, die de dood
slag kunnen hebben veroorzaakt, 
aangezien dit gebrek een constitutief 
element is van het voornoemde wan
bedrijf; 

Overwegende dat de rechters te de
zen eisers rijgedrag hebben nagegaan 
en zij van oordeel zijn dat de door hem 
begane onvoorzichtigheden strafbaar 
gesteld waren, meer bepaald door de 
artikelen 16.4 en 16.5 van het Weg
verkeersreglement; 

Dat zij zodoende noch de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalin
gen hebben geschonden, noch eisers 
recht van verdediging hebben mis
kend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 november 1996 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Fischer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Geinger. 

Nr. 445 

2e KAMER - 20 november 1996 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- SLAGEN EN 
VERWONDINGEN- ONOPZETTELIJK DO DEN
WEGVERKEER 
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2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN 
HET MISDRIJF- SLAG EN EN VERWONDINGEN 
- ONOPZETTELIJK DO DEN- WEGVERKEER. 

1 o en 2° De correctionele rechtbank is niet 
bevoegd om kennis te nemen van het aan 
een beklaagde ten laste gelegde onopzet
telijk doden dat het gevolg blijkt te zijn 
van een verkeersongeval. (Art. 138, 6°bis, 
Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK 
T. VERBRIGGHE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1307.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
dat op 3 september 1996 is ingediend 
door de procureur des Konings te 
Doornik, en waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift bij onderhavig ar
rest is gevoegd; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik bij beschikking van 26 de
cember 1995 Jose Heronymus Ver
brigghe naar de correctionele recht
bank van haar rechtsgebied verwezen 
heeft wegens het onopzettelijk doden 
van Frederic Meunier naar aanlei
ding van een verkeersongeval; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Doornik zich bij von
nis van 15 mei 1996 onbevoegd heeft 
verklaard met toepassing van arti
kel 138, 6°bis van het Wetboek van 
Strafvordering, volgens hetwelk de 
politierechtbank kennis neemt van de 
in de artikelen 418 tot 420 van het 
Strafwetboek omschreven wanbedrij
ven, wanneer de slagen ofverwondin
gen het gevolg zijn van een verkeers
ongeval; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
rechtsmiddel openstaat tegen de be
schikking van de raadkamer en dat 
voornoemd vonnis in kracht van ge
wijsde is gegaan; 

Dat uit de strijdigheid tussen beide 
beslissingen een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de procesgang 
belemmert; 

Dat er grond bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat de aan de be
klaagde ten laste gelegde onopzette
lijke doodslag schijnt voort te vloeien 
uit een verkeersongeval; dat de cor
rectionele rechtbank niet bevoegd was 
om er kennis van te nemen; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
op 26 december 1995 gewezen beschik
king van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Doornik; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beschikking; verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Bergen. 

20 november 1996 - 2e karner - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnernend voor
zitter- Verslaggever: rnevr. Jeanrnart
Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
rnaecker. 

Nr. 446 

1 e KAMER- 21 november 1996 

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 3- GEHOSPI
TALISEERDE GEDETINEERDE- GEBRUIK VAN 
HANDBOEIEN OF VOETKLUISTERS- VOOR
WAARDEN. 

Het gebruik van dwangtuigen, zoals hand
boeien of voetkluisters, is geen normale 
veiligheidsmaatregel t.a.v. een gehospi
taliseerde gedetineerde, maar een 
uitzonderingsmaatregel die slechts on• 
der de strikte, in art. 107, KB. houdende 
algemeen reglement van de strafinrich
tingen, opgesomde voorwaarden kan wor
den toegepast. 
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(MIROIR 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0313.F) 

HET HOF; - Gelet op bestreden 
vonnis, op 17 januari 1995 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 96, 97, 
98, 107, 108, 109 van het koninklijk be
sluit van 21 mei 1965 houdende algemeen 
reglement van de strafinrichtingen, 3, 8 van 
het op 4 november 1950 te Rome onderte
kende en bij de wet van 13 mei 1955 goed
gekeurde Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, 7, 10 van het op 19 december 
1966 te New York opgemaakte en bij de wet 
van 15 mei 1981 goedgekeurde Internatio
naal Verdrag inzake burgerrechten en po
litieke rechten, 2, 12 van het op 19 decem
ber 1966 te New York opgemaakte en bij de 
wet van 15 mei 1981 goedgekeurde Inter
nationaal Verdrag inzake economische, so
ciale en culturele rechten, 149 van de 
Grondwet, van het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging en van 
het evenredigheidsbeginsel dat inzonder
heid in artikel 3 van het op 4 november 
1950 te Rome ondertekende Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden is neergelegd, 

doordat het bestreden vonnis eraan her
innert, enerzijds, "dat (eiseres) betoogde om 
de volgende redenen morele schade te heb
ben geleden: 'de dochter van (eiseres), 
Christine Delforge, is op grond van een ar
rest van 13 juni 1990 van het Hofvan Be
roep te Bergen in hechtenis genomen. We
gens haar gezondheidstoestand moest ze 
evenwel van 22 oktober 1990 tot 26 okto
ber 1990 worden opgenomen in de dienst 
interne geneeskunde van de Cliniques Uni
versitaires St-Luc te Brussel. Tijdens die 
periode was ze aan haar ziekenhuisbed 
vastgebonden met twee riemen van onge
veer een meter lang, waarvan de ene aan 
haar linkerpols en de andere aan haar 
linkerenkel was vastgemaakt. Daardoor 
kon Christine Delforge de voor haar ge
zondheidstoestand nodige rust niet ne
men en diende ze voor haar elementaire be
hoeften de hulp van de bewaakster in te 
roepen. Die behandeling was onterend en 
vernederend, des te meer daar Christine 

Delforge wegens haar gezondheidstoe
stand was verzwakt. (Eiseres), die haar 
dochter mocht bezoeken in het zieken
huis, was diep geschokt door de manier 
waarop haar dochter werd behandeld"', an
derzijds," dat verweerder hierop het vol
gende antwoordt: 'de dochter van (eise
res), mevrouw Delforge, is in 1987 door de 
rechtbank te Brussel veroordeeld wegens 
valsheid in geschrifte, oplichting, gewone 
diefstal en het dragen van valse namen; op 
13 juni 1990 is zij door het Hof van Be
roep te Bergen veroordeeld wegens opzet
telijke brandstichting in een bewoond huis; 
als gedetineerde moest zij van 22 oktober 
1990 tot 26 oktober 1990 in de Clinique 
Universitaire St-Luc te Brussel worden op
genomen; zij kloeg erover met een regel
bare handboei aan haar ziekenhuisbed te 
zijn vastgemaakt (een ketting van onge
veer een meter lang die aan haar enkel was 
bevestigd); het is nodig te weten dat de ge
detineerde, reeds een vorige keer (op 27 
september 1990) bij een medisch consult 
buiten de gevangenis, had gepoogd aan de 
haar begeleidende rijkswachters te ont
snappen; het gedrag van mevrouw Del
forge baarde reeds v66r de litigieuze fei
ten erg veel zorgen, aangezien zij had 
gewild dat sommige van haar familiele
den lang van tevoren op de hoogte wer
den gebracht van haar ziekenhuisopname, 
zij al gepoogd had een zekere som geld en 
geneesmiddelen te verbergen en gevraagd 
had om haar juwelen bij zich te hebben; al 
die gegevens, tezamen met haar vorige ont
snappingspoging, verklaren waarom de ad
ministratie zich genoodzaakt zag passende 
middelen aan te wenden om elke nieuwe 
ontsnappingspoging te verijdelen; me
vrouw Delforge was de mening toegedaan 
dat de omstandigheden waarin zij tijdens 
haar verblijf in het ziekenhuis gevangen ge
houden werd, indruisten tegen de artike
len 3 en 8 van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens 
alsook tegen de artikelen 7 en 10 van het 
lnternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten en daarom heeft zij 
op 4 december 1990 de Belgische Staat ge
dagvaard; mevrouw Delforge is op 23 maart 
1991 overleden; (. .. )'"; dat het bestreden 
vonnis vervolgens de rechtsvordering, die 
eiseres baseert op de fout van verweer
der, verwerpt op grond dat "de eerste rech
ter ten onrechte een frank morele schade
vergoeding heeft toegekend aan (eiseres); 
dat immers : - laatstgenoemde, als eise
res, de volledige bewijslast draagt; - de li
tigieuze riemen slechts dienden ter 'ver
vanging' van de verschillende, in iedere 
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gevangenis normale en noodzakelijke 
veiligheidsvoorzieningen (zoals tralies); -
de overgelegde foto's een volledig ontspan
nen, ja zelfs glimlachende jonge dame to
nen; - niets dus erop wijst dat dit beeld 
voor een moeder schokkender was dan het 
beeld van haar kind in een gevangenis; -
het geenszins bewezen is dat het gebruik 
van de riemen onverenigbaar was met de 
medische behandeling; - aile gegevens van 
het dossier, waaronder het rapport van de 
directeur van 1 oktober 1990, de aard van 
de feiten en de duur van de veroordeling 
bewijzen dat de jonge gedetineerde gevaar
lijk is;- de normale en noodzakelijke vei
ligheidsmaatregelen helemaal niet ante
rend zijn, zodat ze niet indruisen tegen een 
van de drie, door (eiseres) aangevoerde in
ternationale verdragen; - laatstgenoemde 
tenslotte geen enkel persoonlijk belang kan 
doen gelden om die 'praktijk' in het alge
meen te veroordelen; - de vraag of die 
'praktijk' al dan niet algemeen gangbaar 
was dus niet ter zake doet", 

terwijl, vierde onderdeel, de artikelen 96 
en 97 van het koninklijk besluit van 21 mei 
1965 houdende algemeen reglement van de 
strafinrichtingen bepalen dat de zieke ge
detineerden, in voorkomend geval in een 
ziekenhuis, de verzorging ontvangen die 
hun toestand vereist; artikel 98 van voor
noemd reglement bepaalt dat, wanneer een 
gedetineerde naar een ziekenhuis wordt 
overgebracht, dit als een bijhuis van de 
strafinrichting moet worden beschouwd en 
de directeur van deze instelling zo nodig 
voor de bewaking van de overgebrachte ge
detineerde zorgt; de artikelen 107, 108 en 
109 van voornoemd reglement metbetrek
king tot de veiligheid en de handhaving van 
de orde uitdrukkelijk bepalen dat "dwang
tuigen zoals handboeien, voetkluisters ( ... ) 
slechts mogen gebruikt worden ( ... ) voor zo
ver de andere dwangmiddelen mislukt zijn, 
wanneer de gedetineerde zo te keer gaat 
dat hij een gevaar wordt voor zichzelf of ie
mand anders of materiele schade zou kun
nen veroorzaken" (artikel 107); dat "(die) 
tuigen ( ... ) niet als strafmiddel mogen wor
den gebruikt" (artikel108) en dat "alleen 
de volstrekt noodzakelijke dwang voor de 
handhaving van de orde is toegelaten" (ar
tikel 109); uit die bepalingen van open
bare orde volgt dat het gebruik van dwang
tuigen, zoals handboeien ofvoetkluisters, 
geen normale veiligheidsmaatregel is ten 
aanzien van een in een ziekenhuis opge
nomen gedetineerde, maar een uit
zonderingsmaatregel die slechts onder de 
strikte, hierboven opgesomde, voorwaar-

den kan worden toegepast; de artikelen 2 
en 12 van het Internationaal Verdrag in
zake economische, sociale en culturele rech
ten de Belgische Staat althans verbieden 
gelijk welke maatregel- zelfs een admi
nistratieve - te nemen ten aanzien van in 
een ziekenhuis opgenomen gedetineer
den, wanneer deze afbreuk doet aan de 
waarborgen voor de volle uitoefening van 
het recht op lichamelijke of morele gezond
heid die de Belgische Staat aan iedere zieke 
gedetineerde toekent; die bepalingen ver
weerder verbieden dwangtuigen zoals 
handboeien en voetkluisters die niet vol
strekt noodzakelijk zijn voor de handha
ving van de orde te gebruiken ten aan
zien van een in een ziekenhuis opgenomen 
gedetineerde, en derhalve, de Belgische 
overheid verbieden het gebruik van hand
boeien die aan een ziekenhuisbed worden 
vastgemaakt door middel van een ketting 
van een meter lang, te beschouwen als een 
normale veiligheidsmaatregel ten aan
zien van die gedetineerden; hieruit volgt 
dat het bestreden vonnis niet wettig kon 
beslissen dat "de litigieuze riemen slechts 
dienden ter 'vervanging' van de verschil
lende, in iedere gevangenis normale en 
noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen (zo
als tralies)", en dat artikel 12 van het In
ternationaal Verdrag inzake economische, 
sociale en culturele rechten niet geschon
den is, zonder hierdoor de artikelen 96, 97, 
98, 107, 108, 109 van het koninklijk be
sluit van 21 mei 1965, 2 en 12 van het op 
19 december 1966 te New York opgemaakte 
Internationaal Verdrag inzake economi
sche, sociale en culturele rechten te scherr
den; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden von

nis vaststelt dat de dochter van eise
res, die tijdens de periode van haar 
hechtenis in een ziekenhuis was op
genomen "aan haar ziekenhuisbed was 
vastgebonden met twee riemen van 
ongeveer een meter lang, (waarvan) de 
ene aan haar linkerpols en de andere 
aan haar linkerenkel was vastge
maakt"; 

Overwegende dat artikel 98 van het 
koninklijk besluit van 21 mei 1965 
houdende algemeen reglement van de 
strafinrichtingen bepaalt dat, wan
neer een gedetineerde naar een zie
kenhuis wordt overgebracht, dit als 
een bijhuis van de strafinrichting moet 
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worden beschouwd en de directeur van 
deze instelling zo nodig voor de bewa
king van de overgebrachte gedeti
neerde zorgt; 

Dat artikel 107 van voornoemd ko
ninklijk besluit bepaalt dat dwang
tuigen zoals handboeien, voetkluisters 
en dwangbuizen slechts mogen ge
bruikt worden op bevel van de direc
teur en voor zover de andere dwang
middelen mislukt zijn, wanneer de 
gedetineerde zo te keer gaat dat hij 
een gevaar wordt voor zichzelf of ie
mand anders of materiele schade zou 
kunnen veroorzaken; 

Dat uit die bepaling volgt dat het 
gebruik van dwangtuigen, zoals hand
boeien ofvoetkluisters, geen normale 
veiligheidsmaatregel is ten aanzien 
van een in een ziekenhuis opgeno
men gedetineerde, maar een 
uitzonderingsmaatregel die slechts on
der de strikte, daarin opgesomde voor
waarden kan worden toegepast; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, nu het beslist dat "de litigieuze 
riemen slechts dienden ter 'vervan
ging' van de verschillende, in iedere 
gevangenis normale en noodzakelijke 
veiligheidsvoorzieningen (zoals tra
lies)", de hierboven aangewezen be
palingen schendt; 

Dat het middel, in dat opzicht, ge
grond 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 Nijvel, zit
ting houdende in hoger beroep. 

21 november 1996 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - 1kr
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Draps en De Gryse. 

Nr. 447 

1 e KAMER ~ 21 november 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BELASTINGAANGIFTE 
- NIET GEDATEERDE NOCH GETEKENDE BIJ
LAGE ~ GEVOLGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE ~ WIJZIGING DOOR DE 
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGII'"E ~ VOOR
WAARDEN. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEGINSEL VAN GOED BESTUUR ~ VROE
GER GANGBARE HANDELWIJZE VAN DE 
BELASTINGADMINISTRATIE - GEVOLGEN. 

1 o De administratie hoeft geen acht te slaan 
op een niet gedateerde noch ondertekende 
bijlage van een belastingaangifte (1). (Art. 
214, § 3, W.I.B. 1964.) 

2° en 3° De administratie kan een aan
slag wijzigen op grand van inkomsten die 
in een niet gedateerde noch ondertekende 
bijlage bij een belastingaangifte zijn ver
meld, terwijl zij eerst geen acht had ge
slagen op die bijlage, zelfs indien zij, in 
de loop van de vorige jaren, reeds bij de 
inkohiering van de aanslag met op de
zelfde wijze vermelde inkomsten reke
ning had gehouden (2). (Art. 259 W.I.B. 
1964.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0102.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ber
gen, rechtdoende op verwijzing, 

Gelet op het arrest van het Hof van 
26 mei 1994; 

Over het middel, luidend als volgt : 
schending van de artikelen 214, §§ 2 en 3, 

(1) Zie Cass., 26 mei 1994, A.R. nr. F.93.0032.F 
(A.C., 1994, nr. 267). 

(2) Zie noot 1. 
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251, 258, 259, 264 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (zoals ze van toe
passing waren voor het aanslagjaar 1985 en 
v66r de cotirdinatie van voornoemd wet
hoek bij KB van 10 april1992), en 149 van 
de Grondwet, van het algemeen beginsel 
van goed bestuur, 

terwijl, eerste onderdeel, doordat het ar
rest vaststelt "dat verzoeker zijn aangifte 
heeft ingediend binnen de op het formu
lier vermelde termijn; dat het overeenkom
stig de daarin voorkomende aanduidin
gen was ingevuld, gewaarmerkt, gedagte
kend en ondertekend" en vervolgens de 
door eiser op het inlegvel van zijn aan
gifte aangebrachte vermeldingen en cijfer
gegevens verwerpt en ze nietig en van ge
nerlei waarde verklaart, op grond dat die 
vermeldingen en cijfergegevens niet wer
den ingevuld "onder de daartoe bestemde 
rubriek" terwijl eiser onder de voornoemde 
rubrieken met de pen en heelleesbaar had 
geschreven: "cfr. 2' van bijlage biz. 1" en 
dat artikel214, § 3, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen be
paalt dat "de bescheiden, opgaven of in
lichtingen waarvan de overlegging in het 
formulier worden aangevraagd, een inte
grerend deel van de aangifte vormen en bij
gevoegd moeten worden"; 

tweede onderdeel, doordat het arrest te
vens zegt dat de door verzoeker overgelegde 
bijlage geen "integrerend deel van de aan
gifte vormde" daar zij niet gewaarmerkt, 
gedagtekend of ondertekend was, terwijl 
dat blad, aangezien het niet meer dan een 
gewoon door eiser eigenhandig opgemaakt 
inlegvel was betreffende de litigieuze in
komsten, niet gewaarmerkt, gedagtekend, 
of door hem ondertekend moest zijn, en in 
de veronderstelling dat - quod non - dit 
op straffe van nietigheid wei zo had moe
ten zijn de gehele aangifte nietig had moe
ten zijn en de administratie de aanslag 
ambtshalve had moeten vaststellen over
eenkomstig artikel 256 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; en doordat 
het tegenstrijdig is aan te nemen, ener
zijds dat "de aangifte overeenkomstig de 
daarin voorkomende aanduidingen was in
gevuld, gewaarmerkt, gedagtekend en on
dertekend" en "dat de administratie bijge
volg terecht de belasting op grond van 
regelmatig aangegeven inkomsten heeft in
gekohierd" en, anderzijds, te beslissen dat 
"de door verzoeker overgelegde bijlage geen 
integrerend deel van de aangifte vormde"; 
dat een dergelijke tegenstrijdigheid in het 
arrest, die uitsluitend bedoeld is om de toe
passing van de bij artikel 259, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen bepaalde buitengewone termijn van 
drie jaar te kunnen verantwoorden, een ge
mis aan motivering uitmaakt en artikel149 
van de Grondwet schendt; 

derde onderdeel, doordat eiser zowel in 
zijn conclusie als in zijn pleidooien staande 
hield dat hij de vorige tien jaren op de
zelfde wijze was tewerkgegaan, zonder dat 
de administratie, die voor de aanslag
procedure rekening hield met de op die 
wijze aangegeven inkomsten, daarop iets 
aan te merken had; de administratie al
dus, daar zij in het verleden de belasting
plichtige nooit had aangezocht om dat zoge
zegde vormgebrek te verbeteren, onmis
kenbaar een schijn van wettigheid had 
gewekt waarop eiser zich mag beroepen; 
het arrest evenwel, na te hebben vastge
steld dat "de administratie voor de vorige 
aanslagjaren de vaste handelwijze van ver
zoeker had aanvaard", het bovenbedoelde 
inlegvel-bijlage verwerpt en het nietig en 
van generlei waarde verklaart; het aldus 
een miskenning inhoudt van het algemeen 
beginsel van goed bestuur, dat ook in 
belastingzaken toepasselijk is en impli
ceert dat de belastingplichtige mag betrou
wen op de door de administratie gewekte 
schijn van wettigheid (miskenning van het 
algemeen beginsel van goed bestuur) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist dat de vermelding van belast
bare inkomsten in een niet gedagte
kende en niet ondertekende bijlage het 
verzuim die inkomsten te vermelden 
onder de daartoe bestemde rubrie
ken van het aangifteformulier niet kan 
goedmaken, het in het middel aange
wezen artikel 214, § 3, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) correct toepast: 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het onderdeel niet 
preciseert op welke wettelijke bepa
ling het steunt om het hofvan beroep 
te verwijten dat het beslist heeft dat 
bijlage bij de belastingaangifte van ei
ser gedagtekend en ondertekend had 
moeten zijn, en om aan te voeren dat 
de eventuele nietigheid van die bij
lage had moeten leiden tot de nietig
heid van de gehele aangifte; 
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Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het niet tegenstrijdig is aan te ne
men, enerzijds, dat eisers belas
tingaangifte "overeenkomstig de 
daarin voorkomende aanduidingen 
was ingevuld, gewaarmerkt, gedagte
kend en ondertekend" en, anderzijds, 
te beslissen dat "de door eiser over
gelegde bijlage geen integrerend deel 
van de aangifte vormde daar zij niet 
gewaarmerkt, gedagtekend, of onder
tekend was"; 

Dat het middel in dat opzicht feite
lijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de administratie na de door 
eiser te betalen belasting, alleen op 
grand van de aangifte te hebben in
gekohierd, zonder acht te slaan op een 
niet gedagtekende of ondertekende bij
lage, zijn aanslag heeft verbeterd op 
grond van artikel 259 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en daarbij de in voomoemde bij
lage aangegeven onroerende inkom
sten in aanmerking heeft genomen; 

Overwegende dat geen miskenning 
van het beginsel van goed bestuur kan 
worden afgeleid uit de enkele omstan
digheid dat de administratie in de loop 
van de vorige jaren, reeds bij de in
kohiering van de belasting, rekening 
had gehouden met de door eiser op de
zelfde wijze vermelde onroerende in
komsten; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 november 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 448 

1 e KAMER - 21 november 1996 

1 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
-RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER- BELASTINGZAKEN- AANSLAG
BEZW AAR - BESLISSING VAN DE GEDELE
GEERD AMBTENAAR- AMBTENAAR DIE ZIJN 
ADVIES AAN DE DIRECTEUR HEEFT GEGEVEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR- GEDELEGEERD AMBTENAAR DIE 
ZIJN ADVIES AAN DE DIRECTEUR HEEFT GE
GEVEN- ONPARTIJDIGHEID. 

1 o en 2° Het algemeen beginsel van het 
recht op een onpartijdige rechter wordt 
miskend door het arrest dat de exceptie 
van nietigheid verwerpt die is opgewor
pen tegen de beslissing van de door de di
recteur van de belastingen gedelegeerde 
ambtenaar die uitspraak doet over b-et be
zwaar van een belastingplichtige, ter
wijl hij vroeger, als inspecteur die be
last was met de behandeling van het 
bezwaar, de directeur een desbetreffend 
schriftelijk verslag heeft bezorgd (1). (Art. 
276, eerste lid, W.I.B. 1964.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0010.F ) 

HET HOF; - Gelet op bestreden ar
rest, op 19 oktober 1995 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen; 

(1) Cass., 14 dec. 1989,A.R. nr. F.1015.F (A.C., 
1989-90, nr. 246); 18 nov. 1993, A.R. nr. 
F.93.0026.F (ibid., 1993, nr. 470) met cone!. O.M. 
in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 470. Blijkbaar over
weegt het onderhavige arrest impliciet dat, zo
als het middel aanvoerde, het aan de gedele
geerde ambtenaar verweten schriftelijk verslag 
diens advies bevatte over de gegrondbeid van het 
bezwaar. Het hierboven vermelde arrest van 18 
nov. 1993, dat in voltallige terechtzitting is ge
wezen, aanvaardt.in_-elk geval dat het beginsel 
van de onpartijdiglieid niet miskend is wan
neer;p.e ambtenaar die uitspraak doet over het be
zwaar, zich voorheen ertoe beperkt had het be
zwaar te onderzoeken zonder erover advies te 
geven. 
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Over het middel: miskenning van het al
gemeen rechtsbeginsel van de onpartijdig
heid van de rechter, 

doordat het arrest beslist dat "het lou
tere feit dat de ambtenaar die met de in
spectie belast is, achteraf, in opdracht van 
de gewestelijk directeur, uitspraak doet 
over de ontvankelijkheid of de gegrond
heid van het bezwaar, in de regel, niet kan 
worden beschouwd als een miskenning van 
het beginsel van de onpartijdigheid van de 
rechter, 

terwijl het Hofvan Beroep te Luik, nate 
hebben vastgesteld dat R. Willems wei de
gelijk, in de hoedanigheid van inspecteur, 
was belast met het onderzoek naar de ont
vankelijkheid en de gegrondheid van het 
bezwaar en derhalve zijn advies had uit
gebracht, de litigieuze beslissing moest ver
nietigen nu deze kennelijk was genomen 
door een persoon die reeds was opgetre
den bij de controle van de belastinghef
fing en achteraf de eindbeslissing nam, 
wat geenszins de onpartijdigheid garan
deert van de persoon die de beslissing 
neemt: 

Overwegende dat de directeur van 
de belastingen of de door hem gede
legeerde ambtenaar, die krachtens ar
tikel 276, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) 
uitspraak doet over een bezwaarschrift 
tegen een aanslag in de personen
belasting, een rechtsprekende hande
ling verricht; dat hij dus moet vol
doen aan de regel van de onafhanke
lijkheid en de onpartijdigheid van de 
rechter, nu het hier een algemeen 
rechtsbeginsel betreft dat toepasse
lijk is op alle rechtscolleges; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de ambtenaar die, in opdracht 
van de gewestelijk directeur, de 
aan het hof van beroep voorgelegde be
slissing heeft genomen, dezelfde is als 
degene die als inspecteur van de be
lastingen de bezwaren van de eisers 
heeft behandeld en daarover een 
schriftelijk verslag heeft bezorgd 
aan voornoemde gewestelijk direc
teur; 

Dat het arrest dat de door de ei
sers tegen de beslissing van die amb
tenaar opgeworpen exceptie van nie-

tigheid verwerpt, het voornoemde al
gemeen rechtsbeginsel miskent; 

Dat het middel gegrond is; 

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

21 november 1996- 1 e kamer- Voor· 
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr· 
slaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn; 
A. Kittel, Eupen. 

Nr. 449 

1 e KAMER - 21 november 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- TER
MIJN- OVERSCHRIJDEN DOOR DE BELASTING
PLICHTIGE- VERGISSING VAN HET BESTUUR 
-GEVOLGEN. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEGINSEL VAN GOED BESTUUR- INKOM
STENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET 
HOF VAN BEROEP- TERMIJN- OVERSCHRIJ
DEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE- VER
GISSING VAN HET BESTUUR- GEVOLGEN. 

1 o en 2° Bij overschrijden door de belas
tingplichtige van de termijn van veertig 
dagen die is opgelegd bij art. 280 WI.B. 
(1964) om een voorziening in beroep in te 
stellen tegen de beslissing van de direc
teur van belastingen, is de voorziening 
niet ontvankelijk, zelfs als het overschrij
den blijkbaar te wijten is aan een ve~
keerde inlichting die door het bestuur ls 
gegeven (1). 

(1) Zie Cass., 21 april1988, A.R. nr. F.825.F 
(A. C., 1987-88, nr. 506); 27 maart 1992, A.R. nr. 
6891 (ibid., 1991-92, nr. 405). 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DI BlASE) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. F.96.00ll.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1995 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het als volgt gestelde middel : scherr
ding van artikel 280 van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen (1964): 

doordat het hof van beroep heeft vast
gesteld dat "de bestreden beslissing bij aan
getekende brief op 5 mei 1988 ter kennis 
van (verweerder) is gebracht, dat deter
mijn van veertig dagen na de kennisge
ving van de beslissing aan belanghebbende 
als bepaald bij artikel 280 van het Wet~ 
~oek ':an de Inkomstenbelastingen (1964), 
IS begmnen lopen op de dag na de kennis
geving van die brief aan de woonplaats van 
(verweerder), dat wil zeggen op 7 mei 1988 
en op 15 juni 1988 verstreek" en erop heeft 
gewezen dat "het bestuur, aangezien (ver
weerder) evenwel de aangetekende brief die 
op 6 mei 1988 aan zijn woonplaats was 
aangeboden, niet op het postkantoor had af
gehaald, hem per gewone brief dd. 2 juni 
1988 een afschrift van de bestreden beslis
sing heeft toegestuurd", onder vermel
ding, in de begeleidende brief, dat ( ... )"de 
termijn van veertig dagen, die bepaald is in 
artikel 280 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) voor het indie
nen van een voorziening in beroep tegen die 
beslissin~ ( ... ), is beginnen lopen vanaf de 
dag na die eerste aanbieding, dat wil zeg
gen vanaf 9 mei 1988", en vervolgens be
slist dat "het bestuur door aldus te han
delen, bij ( verweerder) de terechte 
verwachting heeft gewekt dat de termijn 
van veertig dagen ( ... ) pas began te lopen 
vanaf de uitdrukkelijk in de brief van 2 juni 
1988 vermelde datum, te weten 9 mei 
1988" en, op grand "van de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur die oak gel
den voor het belastingbestuur", beslist dat 
de voorzieni~g die op 17 juni 1988 is inge
steld, dat wll zeggen v66r het verstrijken 
van de veertigste dag na 9 mei 1988 ont-
vankelijk is, ' 

terwijl artikel 280 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat 
het verzoekschrift en het origineel van de 
betekening, op straffe van verval, binnen 
een termijn van veertig dagen, te reke-

nen van de kennisgeving van de beslis
sing van de directeur aan belanghebbende 
ter griffie van het hof van beroep moeter:. 
worden neergelegd; inzake inkomstenbe
lastingen, de wettelijke voorschriften die be
palen dat vormvereisten op straffe van nie
tigheid binnen een bepaalde termijn moeten 
worden vervuld, van openbare orde zijn; nu 
de eerbiediging van de in artikel 280 be
paalde termijn een substantii\le vorm
vereiste is om de wettigheid van de aan
slagen te waarborgen, het verval wegens 
niet naleven van die termijn van open
bare orde is; alleen overmacht, waardoor 
een belastingplichtige onmogelijk een voor
ziening tegen de beslissing van de direc
teur binnen de bij de wet bepaalde ter
mijn kon instellen, die termijn kan 
verlengen, wat het hof van beroep niet vast
stelt; het niet eerbiedigen van de "alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur" 
geen geval van overmacht kan uitmaken 
aangezien overmacht alleen kan voort~ 
vloeien uit een gebeurtenis die onafhan
kelijk is van de menselijke wil, die door die 
wil niet kon worden voorzien noch bedwon
gen en die onverenigbaar is met een nala
tigheid of een gebrek aan voorzorg· de voor
ziening van 17 juni 1988 dus niet 
ontvankelijk is aangezien de termijn, zo
als het hof van beroep zelf opmerkt wel de
g~lijk is beginnen lopen de dag na het aan
bieden van de aangetekende brief met de 
beslissing aan de woonplaats van (verweer
der), dat wil zeggen op 7 mei 1988, en op 15 
juni 1988 v~rstreek; het hofvan beroep, 
door te beshssen dat de voorziening ont
vankelijk is zonder vast te stellen dat er 
een geval van overmacht is, artikel 280 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de beslissing van de direc
teur van de belastingen ''bij aangete
kende brief op 5 mei 1988 ter kennis 
van (verweerder) is gebracht· dat de 
termijn van veertig dagen na 'de ken
nisgeving van de beslissing aan be
langhebbende, als bepaald bij arti
kel 280 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, is beginnen lo
pen op de dag na het aanbieden van 
die brief aan de woonplaats van (ver
weerder), dat wil zeggen op 7 mei 
1988, en verstreek op 15 juni 1988"; 

Dat het arrest eveneens vaststelt 
dat "het bestuur, aangezien verweer
der de aangetekende brief die op 6 mei 
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1988 aan zijn woonplaats was aange- -
boden, niet op het postkantoor had af
gehaald, hem per gewone brief dd. 2 
juni 1988 een afschrift van de bestre
den beslissing heeft toegestuurd; dat 
in de begeleidende brief wordt mee
gedeeld dat : 'uw aandacht wordt erop 
gevestigd dat de termijn van veertig 
dagen, die bepaald is in artikel 280 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen voor het indienen van de 
voorziening tegen die beslissing ( ... )is 
beginnen lopen vanaf de dag na die 
eerste aanbieding, dat wil zeggen 
vanaf 9 mei 1988'"; 

Dat het arrest beslist dat de voor
ziening die verweerder op 17 juni 1988 
heeft ingesteld ontvankelijk is op 
grond dat eiser krachtens "de alge
mene beginselen van behoorlijk be
stuur" geen afbreuk mocht doen aan 
de terechte verwachtingen die hij bij 
verweerder had gewekt door hem te 
doen geloven dat de termijn voor de 
voorziening pas op 9 mei 1988 was be
ginnen lopen; 

Overwegende dat artikel 280 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) bepaalt dat het verzoek
schrift en het origineel van de bete
kening, op straffe van verval, binnen 
een termijn van veertig dagen, te re
kenen van de kennisgeving van de be
slissing van de directeur aan belang
hebbende, ter griffie van het hofvan 
beroep moeten worden neergelegd; 

Dat inzake inkomstenbelastingen, 
de wettelijke voorschriften die bepa
len dat de vormvereisten op straffe van 
nietigheid binnen een bepaalde ter
mijn moeten worden vervuld, van 
openbare orde zijn; .dat de timnijn niet 
kan worden verlengd, tenzij in geval 
van overmacht; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat verweerder wegens over
macht zijn voorziening niet binnen de 
bij voormeld artikel 280 bepaalde ter
mijn heeft kunnen instellen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar-

rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

21 november 1996- 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier -Anders
luidende conclusie (2) van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 450 

1 e KAMER - 22 november 1996 

1 o HUWELIJK- VORDERINGEN VAN ECHT
GENOTEN BETREFFENDE HUN WEDERZIJDSE 
RECHTEN EN PLICHTEN- UITKERINGEN TOT 
LEVENSONDERHOUD - RECHTSPLEGING -
HOGER BEROEP- VONNIS- KENNISGEVING
GERECHTSBRIEF. 

2° LEVENSONDERHOUD - UITKERIN
GEN- RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP
VONNIS - KENNISGEVING- GERECHTSBRIEF. 

3o HUWELIJKSVERMOGENS
STELSELS - ALGEMEEN- VORDERINGEN 
VAN ECHTGENOTEN- RECHTSPLEGING- HO
GER BEROEP- VONNIS - KENNISGEVING
GERECHTSBRIEF. 

4 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEHANDE
LING EN BERECHTING VAN DE VORDERING
VERZOEKSCHRIFT OP TEGENSPRAAK- UITKE
RINGEN TOT LEVENSONDERHOUD - VORDE
RINGEN- HOGER BEROEP- VONNIS- KEN
NISGEVING - GERECHTSBRIEF. 

5° HUWELIJK- DRINGENDE VOORLOPIGE 
MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON EN 
DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN DE 
KINDEREN- ERNSTIGE VERSTORING VAN DE 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van het cassatieberoep op grand dat het be
ginsel van goede administratie het bestuur be
lette een overschrijding van de termijn aan te 
voeren die te wijten was aan een verkeerde in
lichting die het bestuur zelf aan de belasting
plichtige had gegeven. 
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VERSTANDHOUDING TUSSEN DE ECHTGENO
TEN- RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP
VONNIS- KENNISGEVING- GERECHTSBRIEF. 

6° LEVENSONDERHOUD - UITKERIN
GEN- DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGE
LEN BETREFFENDE DE PERSOON EN DE GOE
DEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN DE 
KINDEREN- ERNSTIGE VERSTORING VAN DE 
VERSTANDHOUDING TUSSEN DE ECHTGENO
TEN- RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP
VONNIS- KENNISGEVING- GERECHTSBRIEF. 

7o HUWELIJKSVERMOGENS
STELSELS - ALGEMEEN- VORDERINGEN 
VAN ECHTGENOTEN- DRINGENDE VOORLO
PIGE MAATREGELEN BETREFFENDE DE PER
SOON EN DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENO
TEN EN DE KINDEREN - ERNSTIGE VERSTO
RING VAN DE VERSTANDHOUDINGTUSSEN DE 
ECHTGENOTEN- RECHTSPLEGING- HOGER 
BEROEP - VONNIS - KENNISGEVING -
GERECHTSBRIEF. 

so CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BE
STREDEN BESLISSING- KENNISGEVING -
GERECHTSBRIEF- GEVOLG. 

1°, 2°, 3° en 4° De uitspraak in beroep over 
een vordering tot uitkering tot levenson
derhoud moet niet bij gerechtsbrief ter 
kennis worden gebracht; de omstandig
heid dat dit toch geschiedde (met verwij
zing naar artikel 1030 Ger. W) staat er 
niet aan in de weg dat, wat het hoger be
roep betreft, de gewone regels betreffende 
het geding van toepassing zijn (1) (2). 
(Artt. 1253quater, 1320, 1321 en 1322 
Ger.W.) 

5°, 6° en 7o Het vonnis dat in beroep uit
spraak doet over een verzoek van een echt
genoot aan de vrederechter tot het beve
len van dringende voorlopige maatregelen 
betreffende de persoon en de goederen van 
de echtgenoten en de kinderen, zoals een 
uitkering tot levensonderhoud, moet niet 
bij gerechtsbrief ter kennis gebracht wor
den van de partijen. (Impliciet.) (3) (4) 

(1) Zie Cass., 23 sept. 1996, A.R. nr. 95.0431.N, 
supra, nr. 324. 

(2) Zie conclusie O.M. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie noot 2. 

so Het middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening tegen een vonnis dat 
in beroep uitspraak doet over een ver
zoek van een echtgenoot aan de vrede
rechter tot het bevelen van dringende 
voorlopige maatregelen, zoals een uitke
ring tot levensonderhoud, omdat ze niet 
binnen de wettelijke termijn, nl. meer dan 
drie maanden na een kennisgeving over
eenkomstig art. 1030 Ger. W., is inge
steld, is ongegrond (5). (Artt. 223 B.W., en 
57, 1073, eerste lid, 1253quater, 1320 en 
1322 Ger.W.) 

(B ... T. J ... ) 

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in sub
stantie gezegd : 

De bestreden "beschikking" van 7 juni 
1995, door de rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen "in raadkamer" verleend, 
bevestigt het "vonnis" uitgesproken door de 
Vrederechter van het kanton Kontich van 
7 februari 1995, waarbij eiser, op grand van 
artikel223 B.W., veroordeeld werd, a.m., 
om onderhoudsgeld te betalen aan zijn 
echtgenote, verweerster, ten behoeve van 
haarzelf en van haar dochter. 

Over het door verweerster opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Verweerster werpt een middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening op, af
geleid uit haar beweerde laattijdigheid. 

Meer bepaald zou deze voorziening meer 
dan drie maanden na de kennisgeving van 
de bestreden beslissing door de griffier in
gesteld zijn. 

Dit is inderdaad juist : de kennisgeving 
dagtekent van 7 juni 1995, de voorziening 
werd betekend op 1S december 1995 en 
neergelegd ter griffie van het Hof op 20 de
cember 1995. 

Maar deze kennisgeving doet de cassatie
termijn niet lopen. 

Luidens art. 57 Ger.W. begint dieter
mijn te lopen bij de betekening van de be
slissing, tenzij de wet anders bepaalt. De 
wet moet dit niet expliciet anders bepa
len. 

Art. 1073, eerste lid, Ger.W. bepaalt dat 
de termijn om zich in cassatie te voorzien 
drie maanden is te rekenen van de dag van 
de kennisgeving ervan overeenkomstig ar
tikel 792, tweede en derde lid. 

(5) Zie noot 2. 
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Waar het eerste lid van artikel 792 toe
zending door de griffier van een niet on
dertekend afschrift van het vonnis aan par
tijen of hun advocaten voorschrijft, legt het 
tweede lid een kennisgeving van het von
nis bij gerechtsbrief aan partijen op oo• in de 
zaken opgesomd,in art. 704, tweede lid, 
Ger.W.; dit zijn alle zaken behorend tot de 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. Lui
dens de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 12 jan. 1993 houdende een 
urgentieprogramme voor een meer soli
claire samenleving (B.S. 4 feb. 1993), waar
van het artikel 20 artikel 792 Ger.W. met 
voormelde twee leden aanvult en het ar
tikel 23 artikel1073, eerste lid, van het
zelfde wetboek vervangt, zoals hierboven 
vermeld, was het de bedoeling "een snelle 
beslissing te waarborgen in een materie 
waar de menselijke waardigheid op het spel 
staat" (en hiervoor de personeelsformaties 
van de arbeidsgerechten uit te breiden). 
En : 'Tiank zij deze wijzigingen zal het mo
gelijk zijn de vonnissen met een gewone 
kennisgeving bij gerechtsbrief ten uit
voer te leggen" (Gedr.St., Senaat, 546-2 
(1992-1993), Verslag Mahoux, blz. 12). 
'Tieze wijzigende artikelen hememen de be
palingen die (00.) de tenuitvoerlegging van 
de beslissingen van de arbeidsrechtbanken 
beogen, alsmede het instellen van moge
lijke beroepen tegen deze beslissingen na 
betekening van het vonnis door de grif
fier. Deze artikelen maken het mogelijk de 
procedure ter zake te vergemakkelijken." 
(Memorie van toelichting, Gedr.St., Ka
mer, 630/1-91/92 (B.Z.), blz. 13.) 

Bovendien moet, luidens het nieuwe 
derde lid van art. 792 Ger.W., deze ken
nisgeving, op straffe van nietigheid, de 
rechtsmiddelen, de termijn binnen welke 
dit verhaal moet worden ingesteld even
als de benaming en het adres van de 
rechtsmacht die bevoegd is om er kennis 
van te nemen, vermelden. 

Uw Hofheeft bij arrest van 26 mei 1994 
CAR. nrs. C.93.0353.F en C.93.0363.F,A.C., 
1994, nr. 266) beslist dat uit die wijziging, 
volgens voormelde wetsgeschiedenis volgt 
"dat de wetgever, door de in artikel 704 
Ger.W aangewezen zaken uitdrukkelijk te 
vermelden, geen exhaustieve tekst heeft op
gesteld". Dit arrest acht de wetswijziging 
toepasselijk terzake van een rangrege
ling, maar waar de door het arrest geci
teerde artikelen 1648 en 1649 de kennis
geving van de uitspraak 000 wel bij 
gerechtsbrief (en niet bij gewone brief) op
leggen. 

Dit is terzake niet het geval. De memo
rie van antwoord (tweede blad) stelt ten on-

rechte dat "dit ongetwijfeld het geval is in
zake voorlopige en dringende maatregelen, 
waar de wetgever opteerde voor het tegen
sprekelijk verzoekschrift en de kennisge
ving van de beslissing bij gerechtsbrief'. 
Noch artikel1253ter, noch de artikelen 
1253quater, 1320 en 1321 Ger.W., ter
zake uitkeringen tot levensonderhoud toe
passelijk, schrijven kennisgeving bij 
gerechtsbriefvoor. Voormeld artikel1253ter, 
tweede lid, maakt de artikelen 1034bis tot 
1034sexies (Titel Vbis : het verzoekschrift 
op tegenspraak) toepasselijk. De kennis
geving bij gerechtsbrief, op grond van art. 
1030 (Titel V : procedure op eenzijdig ver
zoekschrift) was te dezen dus niet ver
eist. Artikel 32.2° Ger.W. was toepasse
lijk : de kennisgeving geschiedt (behalve in 
de gevallen die de wet bepaalt, in de vor
men die deze wet voorschrijft) door toezen
ding langs de (gewone) post. De wet be
paalt dit hier niet en deze kennisgeving kon 
dus de cassatietermijn niet doen lopen. De 
aanva:rig van een termijn om een rechts
middel aan te wenden kan vanzelfspre
kend niet afhankelijk zijn van de interpre
tatie van een wetsbepaling door de griffier. 
Overigens, het weze herhaald, de op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vermeldin
gen van het nieuwe derde lid van art. 792 
Ger.W. komen niet voor op de met verwij
zing naar art. 1030 Ger.W. te dezen ver
zonden gerechtsbrief, zodat de bestemme
ling in elk geval niet over de wijze waarop 
hij zijn rechtsmiddel zou moeten aanwen
den ingelicht wordt, hoewel de wet, die 
vooral de minstbedeelden heeft willen be
schermen, dit daarom uitdrukkelijk op
legt. 

Ten slotte is de vordering van verweer
ster, zoals terecht opgemerkt in de memo
rie van wederantwoord (4e blad) minstens 
gedeeltelijk ook op de artt. 203 en 203bis 
B.W. (onderhoudsgeld voor het kind) ge
steund, terwijl deze artikelen niet opgeno
men zijn in de lijst van vorderingen waar
voor krachtens art. 1253quater Ger.W. 
speciale regels gelden. 

Bij arrest van 23 september 1996 (zie de 
voetnoot 1) heeft Uw Hof de beslissing van 
de rechter, krachtens dewelke de proce
dure ex art. 223 B.W. er een op eenzijdig 
verzoekschrift was, de griffier van de be
roepen beschikking bij gerechtsbrief ken
nis geeft en de beroepstermijn (derhalve) 
niet verstreken was, wegens schending van 
voormeld artikel en artikel 1253quater 
Ger.W vernietigd. Deze rechtspraak kan te 
dezen (d.i. op de termijnen van het cassatie
beroep) getransponeerd worden. 
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De grond van niet-ontvankelijkheid moet 
derhalve verworpen worden. 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0453.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 juni 1995 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Ove~ het door verweerster opgewor
pen m1ddel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening: de voorziening in
gesteld tegen een vonnis dat uitspraak 
doe~ over een vordering op grond van 
art1k~l 2?3 v~n het Burgerlijk Wet
hoek IS met bmnen de wettelijke ter
mijn ingesteld : 

Overwegende dat het bestreden von
nis ter kennis van eiser is gebracht bij 
gerechtsbrief van 9 juni 1995; 

. Overweg~nde dat de voorziening is 
mgesteld hiJ verzoekschrift dat op 18 
december 1995 aan verweerster is be
tekend en op 20 december 1995 ter 
griffie van het Hof is neergelegd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1073, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, behoudens wanneer de 
wet t::~n kort~re ~ermijn bepaalt, de 
termiJn om z1ch m cassatie te voor
zien drie maanden is, te rekenen van 
de dag waarop de bestreden beslis
sing i_s bet~kend of van de dag van de 
ke~msgevmg ervan overeenkomstig 
artikel 792, tweede en derde lid, van 
hetzelfde Wetboek; 

Dat, krachtens artikel 57 van het
zelfde wetboek, de termijn voor een 
voorzie1_1ing in cassatie begint bij de 
betekenmg van de beslissing, tenzij de 
wet anders bepaalt; dat dit artikel 
~een uit~rukkelijke afwijkende bepa
hng vermst; dat het volstaat dat de:af
wijking kan worden afgeleid uit de 
wettelijke bepalingen die van toepas
s~ng zijn op de betrokken rechtsple
gmg; 

Dat uit de vergelijking van de arti
kelen 1253quater, 1320 en 1321 van 
het Gerech_telijk Wet~oek niet volgt 
dat de mtspraak m beroep bij 
gerechtsbrief ter kennis wordt ge
bracht; 

Overwegende dat de kennisgeving 
vermeldt dat ze geschiedt met toepas
sing van artikel1030 van het Gerech
telijk Wetboek; dat deze omstandig
heid niet eraan in de weg staat 
dat overeenkomstig artikel 1322 
van hetzelfde wetboek, wat het ha
ger beroep betreft, de gewone regels 
b_etre~ende het geding van toepas
smg ZIJn; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid ongegrond is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden von
nis het bedoelde verweer niet beant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de onderhouds
uitkering voor verweerster en over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde vonnis; veroor
deelt verweerster tot de kosten van de 
memorie van wederantwoord· houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Mechelen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

22 november 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter .: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geoiS - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dubrulle, advocaat-generaal- Advoca· 
ten : mrs. De Gryse en Geinger. 
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Nr. 451 

3e KAMER - 25 november 1996 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- MID
DEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- VORDE
RING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET 
ARREST- GEBREK AAN BELANG. 

2° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZA
KEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
ONTV ANKELIJKHEID 

3° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZA
KEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
DOEL. 

4° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZA
KEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
AARD. 

1 o en 2° Ontvankelijk is de vordering van 
eiser in cassatie tot bindendverklaring 
van het arrest wanneer eiser er belang bij 
heeft de te wijzen beslissing verbindend 
te horen verklaren voor verweerder, op 
deze eis (1). (Artt. 15 en 16 Ger.W.) 

3° De vordering tot bindendverklaring van 
een te wijzen gerechtelijke beslissing heeft 
alleen tot doel te beletten dat verweer
der op deze eis, eventueel in een ander ge
ding met eiser, kan aanvoeren dat deze 
beslissing tegen hem niet kan worden te
gengeworpen (2). (Artt. 15 en 812 Ger.W.) 

4 o De vordering tot bindendverklaring van 
een te wijzen gerechtelijke beslissing is 
van loutere conservatoire aard; het be
hoort niet aan het Hof bij de beoorde
ling van deze vordering betwistingen te 
onderzoeken waardoor partijen even
tueel in een tussen hen afzonderlijk ge
voerd geding zouden kunnen debatte
ren, zelfs indien de oplossing van deze 
betwisting zou aantonen dat eiser geen be-

(1) Zie Cass. 9 sept. 1993, A.R. nr. C.93.55.F 
(tweede zaak) (A. C., 1993, nr. 338bis) en 20 mei 
1996, A.R. nr. C.95.55.F, supra, nr. 179. 

(2) Cass., 9 nov. 1992,A.R. nr. 9476 (A.C., 1992, 
nr. 721). 

lang heeft bij de eensluidendverklaring 
van de gerechtelijke beslissing (3). (Art. 
812 Ger.W.) 

(VERKEMPYNCK T. BOUVEROUX E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0490.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 24 november 1988 en 
24 juni 1994 gewezen door het Hof van 
Beroep te Gent; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 27 augustus 1996 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het door de N.V. A.G 1824 op
geworpen middel van niet-ontvan
kelijkheid van de vordering tot 
bindendverklaring van het tussen te 
komen arrest : eiser heeft geeil be
lang: 

Overwegende dat de eis tot bindend
verklaring van een te wijzen gerech
telijke beslissing enkel tot doel heeft te 
beletten dat de verweerder op deze eis, 
eventueel in een afzonderlijk met de 
eiser gevoerd geding, zou kunnen op
werpen dat deze beslissing hem niet 
kan worden tegengeworpen; 

Overwegende dat het voldoende is 
dat deze mogelijkheid bestaat opdat de 
eiser zou aantonen dat hij er belang bij 
heeft de te wijzen beslissing verbin
dend voor de verweerder te horen ver
klaren; 

Overwegende dat de vordering tot 
bindendverklaring van een gerechte
lijke beslissing van louter conserva
toire aard is; dat het aan het Hof niet 
behoort, bij de beoordeling van deze 
vordering, betwistingen te onderzoe
ken waarover de partijen eventueel in 
een tussen hen afzonderlijk gevoerd 
geding zouden kunnen debatteren, 
zelfs indien de oplossing van deze be
twistingen zou aantonen dat eiser geen 

(3) Cass., 18 okt. 1979, A. C., 1978-79, 211). 
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belang heeft bij de bindendverklaring 
van de gerechtelijke beslissing; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid moet worden verworpen; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten in zoverre ze beslis
sen dat de verweerders in solidum tot 
schadevergoeding gehouden zijn; ver
nietigt het bestreden arrest van 24 
juni 1994 in zoverre het uitspraak doet 
over eisers vordering tot vergoeding 
van uitgaven voor geneeskundige zor
gen, in zoverre het uitspraak doet over 
eisers vordering tot vergoeding van 
materiele schade wegens blijvende ar
beidsongeschiktheid voor de periode na 
1986, en in zoverre het uitspraak doet 
over de kosten; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde arresten; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verklaart dit ar
rest bindend voor de N.V. A.G. 1824; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

25 november 1996 - se kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaat : mrs. Geinger en 
Houtekier. 

Nr. 452 

3e KAMER- 25 november 1996 

SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTANDI
GEN- SOCIAAL STATUUT- BIJDRAGEN- BE
REKENING- ACTIVITEIT-AANVANG OF HER
VATTING - GEEN BEDRIJFSINKOMSTEN 
REFERTEPERIODE- REFERTEJAAR- BEGRIP 
-GEVOLG. 

De berekening van de bijdrage, verschul
digd voor een bepaald jaar op basis van 
de bedrijfsinkomsten die betrekking heb-

ben op het aanslagjaar waarvan het jaar
tal verwijst naar het 2e kalenderjaar dat 
onmiddellijk datgene voorafgaat waar
voor de bijdragen verschuldigd zijn, moet 
als onmogelijk worden beschouwd wan
neer ingevolge aanvang of hervatting van 
beroepsbezigheid er geen beroepsbezig
heid is geweest als zelfstandige over een 
volledig kalenderjaar; de bijdragen wor
den gernd op voorlopige basis zolang er 
geen refertejaar is, dat vier kwartalen on
derwerping bevat sedert het begin van de 
activiteit. [Art. 11, § 2, tweede lid, en § 4, 
K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 (1); artt. 38 
en 41, § 1, eerste en tweede lid, K.B. 19 
dec. 1967 (2).] 

(VANWINGE T. ALGEMENE SOCIALE KAS VOOR 
ZELFSTANDIGEN VZ.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0142.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1994 door 
het Arbeidshof te Antwerpen, afde
ling Hasselt, gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van het artikel 11 van het ko
ninklijk besluit nr. 38 dd. 27 juli 1967 hou
dende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen, inzonderheid § 1 in de ver
sie ervan zoals gewijzigd door de wet van 
6 februari 1970 (lees : 1976) en §§ 2 en 4 in 
de versie ervan zoals gewijzigd door de wet 
van 9 juni 1970; van de artikelen 38 in de 
versie ervan zoals gewijzigd door het ko
ninklijk besluit van 15 juli 1970 en 5 april 
1976, 39, 40 in de versie ervan zoals ge
wijzigd door de koninklijke besluiten dd. 5 
april 1976, 24 mei 1977 en 1 december 
1981 en 41 in de versie ervan zoals gewij
zigd door het koninklijk besluit dd. 18 mei 
1981, van het koninklijk besluit van 19 de
cember 1967 houdende algemeen regle
ment in uitvoering van het koninklijk be
sluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der zelf
standigen; 

doordat, het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot betaling van een saldo van 

(1) Art. 11, § 2, tweede lid, en § 4, K.B. nr. 38 
zoals gewijzigd door de wet van 9 juni 1970. 

(2) Art. 41 zoals gewijzigd door K.B. 18 mei 
1981. 
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243.978 fr., vermeerderd met de gerechte
lijke intresten vanaf 9 maart 1990, en van 
een saldo van 229.312 fr., vermeerderd met 
de gerechtelijke intresten vanaf 4 maart 
1991, meer de gerechtskosten, ten titel van 
1) regularisatiebijdragen op grond van de 
bedrijfinkomsten van het kalenderjaar 1986 
ad 748.270 fr. voor het tweede en vierde 
kwartaal van 1985 en dejaren 1986, 1987, 
1988, 2) de gewone bijdragen voor het jaar 
1989, 3) de bijzondere bijdragen voor het 
derde en vierde kwartaal van 1985 en het 
jaar 1986 en 4) de verhogingen en kosten 
inbegrepen op grond van de motieven: "dat 
bovendien na een periode van gelijkstel
ling (in casu tot 31 maart 1985) de rege
ling 'begin van bezigheid' dient te worden 
toegepast overeenkomstig artikel 38 en vol
gende van het koninklijk besluit van 19 de
cember 1967; dat dit inhoudt dat de bij
dragen voorlopig dienen te worden 
aangerekend conform artikel 40 van voor
meld koninklijk besluit en vervolgens ge
regulariseerd in toepassing van artikel41; 
dat er geen enkele reden is om van deze re
geling af te wijken in geval aan de peri ode 
van bijdrageplichtigheid slechts een tijde
lijke onderbreking van de activiteit is voor
afgegaan, zodra deze onderbreking Ian
ger heeft geduurd dan een volledig 
kalenderkwartaal (zie artikel 38, § 1, 1' van 
het koninklijk besluit van 19 december 
1967)", 

terwijl, krachtens artikel11, § 2 van het 
KB nr. 38 de voor een bepaald jaar ver
schuldigde bijdragen berekend worden op 
basis van de bedrijfsinkomsten, die betrek
king hebben op het aanslagjaar waarvan 
het jaartal verwijst naar het tweede ka
lenderjaar dat onmiddellijk datgene voor
afgaat waarvoor de bijdragen verschul
digd zijn; krachtens artikel 11, § 4 van het 
KB nr. 38, enkel wanneer het, ingevolge 
aanvang ofhervatting van beroepsbezig
heid, onmogelijk is de voor een bepaaldjaar 
verschuldigde bijdragen te berekenen op 
basis van de inkomsten van het bedoelde 
refertejaar in artikel11, § 2 van het KB nr. 
38, de bijdragen overeenkomstig de arti
kelen 40 en 41 van het KB dd. 19 decem
ber 1967, voorlopig betaald en gei:nd wor
den op een voorlopige basis zolang er geen 
refertejaar is in de zin van hogervermeld 
artikel 11, § 2 om vervolgens geregulari
seerd te worden op grond van de bedrijfs
inkomsten van het eerste kalenderjaar van 
onderwerping volgend op datgene waarin 
het begin van bezigheid is gelegen of, zo het 
begin van bezigheid zich voordoet in het 
eerste kwartaal, op grand van de bedrijfs
inkomsten van dat kalenderjaar waarin het 

begin van bezigheid zich voordoet; hier
uit volgt dat wanneer, na een tijdelijke on
derbreking van de beroepsbezigheid inge
volge hervatting ervan, zelfs als dit een 
begin van bezigheid uitmaakt in de zin van 
artikel 38, § 1, 1° van het KB dd. 19 de
cember 1967, het wei mogelijk is de bij
dragen vanaf dergelijk begin van bezig
heid te berekenen op basis van het in 
artikel 11, § 2 van het KB nr. 38 bepaalde 
refertejaar, dit volstaat als reden om afte 
wijken van de regeling van de voorlopige en 
regularisatiebijdragen overeenkomstig de 
artikelen 40 en 41 van het KB dd. 19 de
cember 1967, dewelke door deze mogelijk
heid wordt uitgesloten; artikel 11 van het 
KB nr. 38 het in § 2, tweede lid omschre
ven refertejaar enkel bepaalt aan de hand 
van het jaartal van het aanslagjaar en de 
voorwaarde niet bevat dat de bedrijfsin
komsten van dat aanslagjaar werden voort
gebracht door zelfstandige beroepsbezig
heden die gedurende het volledig belastbaar 
tijdperk zonder onderbreking werden uit
geoefend, derwijze het mogelijk is de bij
dragen te berekenen van zodra in het aan
geduide aanslagjaar inkomsten voorhanden 
zijn; 

en terwijl, enerzijds blijkens de vaststel
lingen gedaan door het Arbeidshof op 
biz. 4 en 5 van het tussenarrest dd. 21 ja
nuari 1994, eiser met ingang van 1 juli 
1982 ingevolge zijn beroepsbezigheden bij 
voortduur onderworpen was als zelfstan
dige tot 30 juni 1984 en, na de onderbre
king van zijn beroepsbezigheden ingevolge 
legerdienst gedurende de periode van 1 juli 
1984 tot 31 maart 1985, zijn beroepsbezig
heden heeft hervat per 1 april1985 en an
derzijds blijkens de vaststellingen van het 
vonnis a quo op biz. 3 eiser de opgesomde 
belastbare inkomsten als zelfstandige heeft 
genoten: 102.784 fr. in 1982; 312.673 fr. in 
1983; 371.988 fr . in 1984; 544.563 fr. in 
1985; 740.230 fr. in 1986 en 297.811 fr. in 
1987; daaruit volgt dat voor de bereke
ning van de bijdragen voor elk van de ka
lenderjaren 1985, 1986, 1987 en 1988 het 
mogelijk is de bedrijfsinkomsten te ne
men van de refertejaren in de zin van ar
tikel 11, § 2 van het KB nr. 38, zijnde res
pectievelijk de aanslagjaren 1983, 1984, 
1985 en 1986, zodat, het bestreden arrest 
eiser onwettig veroordeelt tot betaling van 
bijdragen over de periode 1/4/85 tot 31/12/ 
88, geregulariseerd op basis van de bedrijf
sinkomsten ad 748.270 fr. van 1986, zijnde 
het eerste kalenderjaar volgend op het jaar 
waarin het begin van bezigheid zich heeft 
voorgedaan overeenkomstig de regeling 
"begin van bezigheid" (schending van de 
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artikelen 38, 39, 40 en 41 van het KB dd. 
19 december 1967 in de versie zoals in de 
aanhefvan het middel aangehaald), wan
neer het wel mogelijk is de bijdragen te be
rekenen op basis van de inkomsten van het 
aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst 
naar het tweede kalenderjaar dat onmid
dellijk respectievelijk 1985, 1986, 1987 en 
1988 voorafgaat (schending van artikel 11, 
inzonderheid §§ 1, 2 en 4 van het KB nr. 38 
in de versie zoals in de aanhefvan het mid
del aangehaald) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 11, § 2, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal 
statuut voor zelfstandigen, zoals te de
zen van toepassing, de berekening van 
de voor een bepaald jaar verschul
digde bijdrage geschiedt op basis van 
de bedrijfsinkomsten in de zin van het 
eerste lid, die betrekking hebben op 
het aanslagjaar waarvan het jaartal 
verwij st naar het tweede kalender
jaar, dat onmiddellijk datgene vooraf
gaat waarvoor de bijdragen verschul
digd zijn; 

Dat, krachtens artikel 11, § 4, van 
dit koninklijk besluit van 27 juli 1967, 
zoals te dezen van toepassing, de Ko
ning bepaalt hoe de bijdragen wor
den berekend wanneer het, ingevolge 
aanvang ofhervatting van beroepsbe
zigheid, onmogelijk is deze te bereke
nen op basis van de inkomsten van het 
in § 2 bedoeld refertejaar; dat deze be
paling inhoudt dat de berekening van 
de bijdragen als bedoeld in§ 2 als on
mogelijk moet worden beschouwd 
wanneer ingevolge aanvang ofhervat
ting van beroepsbezigheid er geen be
roepsbezigheid als zelfstandige over 
een volledig kalenderjaar is; 

Dat, in een regelmatige uitvoering 
van deze bepalingen, artikel41, § 1, 
eerste lid, van het koninklijk besluit 
van 19 december 1967 bepaalt dat de 
bijdragen gei:nd worden op de voorlo
pige basis als bedoeld in artikel 40 zo
lang er geen refertejaar is in de zin 
van artikel 11, § 2, van het konink
lijk besluit nr. 38, en artikel 41, § 1, 
tweede lid, dat het eerste van de 
refertejaren datgene is dat vier kwar-

talen onderwerping bevat sedert het 
begin van de activiteit, als bedoeld in 
artikel 38, § 1, van dit koninklijk be
sluit; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de 
hoegrootheid bepaalt van de verschul
digde sociale-zekerheidsbijdragen, de 
gevorderde verhogingen toekent en 
uitspraak doet over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in de helft van 
de kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

25 november 1996 - 3" kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en 
Verbist. 

Nr. 453 

3" KAMER - 25 november 1996 

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN- OR
GANISATIE - HANDELINGEN DIE AAN DE 
VERKIEZINGSPROCEDURE VOORJ\FGAAN -
WERKGEVER- GEEN INFORMATIE NOCH CON
SULTATIE- AANLEG- HOGER BEROEP- GE
VOLG. 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR

GERLIJKE ZAKEN- AANLEG- SOCIAAL PRO
CESRECHT- SOCIALE VERKIEZINGEN- OR
GANISATIE - HANDELINGEN DIE AAN DE 
VERKIEZINGSPROCEDURE VOORAFGAAN
WERKGEVER- GEEN INFORMATIE NOCH CON
SULTATIE - HOGER BEROEP- GEVOLG. 
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1 o en 2° Het vonnis gewezen in het kader 
van een geschil in verband met het in
stellen van overlegorganen en het hou
den van sociale verkiezingen, is vatbaar 
voor hager beroep wanneer de werkge
ver de aan de verkiezingsprocedure voor
afgaande handelingen van informatie- en 
consultatieplicht niet heeft verricht (1). 
(Art. 24, § 2, Bedrijfsorganisatiewet; art. 
1, § 4, i, Gezondheids- en veiligheids
wet; art. 78, 6°, K.B. 12 aug. 1994 be
treffende ondernemingsraden en de co
mites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen.) 

(GEWESTELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE VAK
VERENIGINGEN T. BOCKMANS B.VB.A. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0006.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1995 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 14 en 24, inzonderheid 
§ 1, enig lid, 1° en § 2 van de Wet van 20 
september 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven, 1, § 1 en § 4, b en h, enig 
lid, 1°, van de Wet van 10 juni 1952 be
treffende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers alsmede de salubri
teit van het werk en van de werkplaat
sen, 3, 6 tot 8 en 78, enig lid, 6° van het ko
ninklijk besluit van 12 augustus 1994 
betreffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, en voor zo
veel als nodig 616 en 1050 van het Gerech
telijk Wetboek, deze wetsbepalingen, 
gewijzigd zoals volgt:- artikel14 van de 
wet van 20 september 1948 : bij wet van 28 
januari 1963, wet van 23 januari 1975, ko
ninklijk besluit nummer 4 van 11 okto
ber 1978, wet van 22 januari 1985, wet van 
29 juli 1986, wet van 2 januari 1991, wet 
van 30 maart 1994 en wet van 7 juli 1994; 
- artikel 24 van de wet van 20 septem
ber 1948 : bij wet van 28 januari 1963, wet 
van 16 januari 1967, wet van 10 oktober 
1967, wet van 17 februari 1971, wet van 23 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1983,A.R. nr. 6947 (A.C., 
1983-84, nr. 170). 

januari 1975, koninklijk besluit nummer 4 
van 11 oktober 1978, wet van 22 januari 
1985 en koninklijk besluit van 21 mei 1991; 
- artikel1, § 1 van de wet van 10 juni 
1952 : bij wet van 17 juli 1957 en wet van 
16 maart 1971; - artikel 1, § 4, b van de 
wet van 10 juni 1952: bij wet van 17 maart 
1957, wet van 28 januari 1963, wet van 16 
januari 1967, wet van 17 februari 1971, wet 
van 23 januari 1975, koninklijk besluit 
nummer 4 van 11 oktober 1978 en wet van 
22 januari 1985; 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben overwogen dat de 
bijzondere procedureregels van het konink
lijk besluit van 12 augustus 1994 betref
fende de ondernemingsraden en de comi
tes voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen toepas
selijk zijn, eisers hoger beroep niet ont
vankelijk verklaart, op grond van volgende 
motieven: "Dat waar de vordering van (ei
ser) er eveneens en in de eerste plaats toe 
strekt te horen zeggen voor recht dat de 
B.V:B.A. Bolckmans een entiteit (juridisch 
en technisch) vormt, waarvan de tewerk
stelling minstens 100 werknemers bedraagt 
(gewoonlijk en gemiddeld) is daarop arti
kel 78, 6" van het koninklijk besluit van 12 
augustus 1994 van toepassing. Dat dit ar
tikel bepaalt dat voor dit eerste onder
dee! van de vordering de arbeidsrecht
bank oordeelt in laatste aanleg. Dat 
derhalve het beroep zoals het in casu, de 
oorspronkelijke vordering handhavend, ge
formuleerd is niet ontvankelijk voorkomt. 
Dat anders oordelen de vorderingen ge
steld binnen de procedureregeling van het 
koninklijk besluit van 12 augustus 1994, 
met andere woorden binnen de termijn erin 
voorzien, slechts over een aanleg (en laat
ste) zouden beschikken daar waar de laat
tijdige, doch wel ontvankelijke vorderin
gen, alsdan over de dubbele aanleg zouden 
beschikken, wat ongetwijfeld discrimine
rend is. Dat als gevolg van bovenstaande 
besluitvorming, verdere argumentatie in 
verband met de wijze van de rechtsingang 
van deze vordering, de ontvankelijkheid er
van en de grond op zich terzake niet rele
vant is." (arrest p. 6), 

terwijl eisers vordering voor de arbeids
gerechten ertoe strekte, zoals moge blij
ken uit het gedinginleidend verzoekschrift, 
de B.V:B.A. Bolckmans, die geen enkele 
handeling stelde waaruit moest blijken dat 
zij sociale verkiezingen zou houden, "te ho
ren veroordelen tot het starten van de pro
cedure voor de organisatie van sociale ver
kiezingen 1995 voor de aanwijzing van de 
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personeelsafgevaardigden in de onderne
mi.ngsraad en/of het comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing der werk
plaatsen" (verzoekschrift p. 2, derde alinea, 
vet gedrukt); De vordering er meer be
paald toe strekte "verweerster te bevelen 
onverwijld over te gaan tot het verrich
ten van alle (haar) door het KB van 12 au
gustus 1994 (B.S. 2 september 1994) op
geleg~e handelingen, met het oog op het 
orgamseren van sociale verkiezingen in 
1995 voor de aanwijzing van personeels
afgevaardigden in het C.V.G.V. en/of on
dernemingsraad" (dispositiefvan het in
leidend verzoekschrift, punt 4); eiser er 
aldus naar streefde dat verweerster als on
derneming die tot het houden van' sociale 
verkiezingen zou gehouden zijn alle no
dige handelingen daartoe zou st~llen en 
met na~e d~ informatieverplichting'be
doeld biJ art1kel 6 van het koninklijk be
sluit van 12 augustus 1994 betreffende de 
ondernemingsraden en de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen zou nakomen (zie het dis
positief van het inleidend verzoekschrift 
punt 5), ey.enal.s de consultatieverplichting: 
bedoeld biJ art1kel 7 van hetzelfde konink
lijk b~sluit1 waarna de .werkgever bepaalde 
kenmsgevmgen zou d1enen te verrichten 
bedoeld in artikel 8 van hetzelfde konink~ 
lijk besluit, waaronder een beslissing be
treffende de indeling van de juridische en
titeit in technische bedrijfseenheden met 
hun beschrijving en grenzen of de samen
voeging van meerdere juridische entitei
ten in technische bedrijfseenheden met hun 
beschrijving en grenzen; eiser deze vorde
ring herhaalde in graad van beroep (zie 
beroepsverzoekschrift p. 8, met precise
ring van een subsidiaire vordering indien 
zou geoordeeld worden dat het bedrijfvan 
verweerster geen 100, doch meer dan 50 
personeelsleden tewerkstelde)· eiser hier
bij weliswaar tevens melding 'maakt van 
het feit dat "de onderneming van ver
weerster een juridische en een tec(h)ni
s.~he enti~eit vormt waarvan de gewoon
hJke gem1ddelde tewerkstelling minstens 
100 bedraagt" (gedinginleidend verzoek
schrift p. 2, bovenaan), en derhalve vor
derde voor recht te zeggen dat "verweerster 
een jll:ridische en een technische bedrijfs
ee~eld vormt, waarvan de gewoonlijke, ge
middelde tewerkstelling minstens 100 be
draagt" (dispositief van het inleidend 
verzoekschrift, punt 3; appelverzoekschrift 
p. 8, hoofdvordering punt 1), nu dit over
eenkomstig artikelen 14, § 1 van de Wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven en 3, § 1 van het 

koninklijk besluit van 12 augustus 1994 be
treffende de ondernemingsraden en de co
mites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen (wat de 
ondernemingsraden betreft) en 1, §§ 1 en 
4, b. 1., eerste lid van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de vei
ligheid van de werknemers alsmede de sa
lubriteit van het werk en van de werk
plaatsen en 3, § 2 van het genoemde 
Koninklijk besluit van 12 augustus 1994 
(wat de comites betreft), een basis
vo?rwaarde uitmaakt voor de toepasselijk
~eid yan de betreffende verplichting tot op
nchtmg van overlegorganen, doch dit geen 
beroep uitmaakte in de zin van artikel 9 
van het bedoelde koninklijk besluit van 12 
augustus 1994; slechts na het voldoen (door 
de werkgever) van de (door eiser precies na
gestreefde) informatieverplichting (arti
kel 6 van het koninklijk besluit van 12 au
gustus 1994) en van de consultatie
verplichting (artikel 7 van hetzelfde 
besluit), de werkgever een beslissing diende 
te treffen, waartegen (of tegen de ontsten
tenis waarvan) een beroep zou kunnen wor
den aangetekend bij de arbeidsrechtbank 
overeenkomstig artikel 9 van het genoemde 
koninklijk besluit van 12 augustus 1994· de 
beslissll?-g met betrekking tot dit beroep bij 
de arbe1dsrechtbank overeenkomstig arti
k~l 7~_, enig l~d, 6° van het genoemde ko
mnkhJk beslmt van 12 augustus 1994 niet 
vat~aar was voor hoger beroep; eisers vor
dermg er echter voornamelijk toe strekte 
verweerster te horen veroordelen tot het 
stellen van hieraan voorafgaande hande
lingen; de beslissing dienaangaande van de 
arbeidsrechtbank vatbaar was voor hoger 
beroep, overeenkomstig artikelen 1050 van 
het Gerechtelijk wetboek en 78, enig lid, 6" 
van het genoemde Koninklijk besluit van 
12 augustus 1994 (a contrario), zodat het 
arbeidshofniet wettig kon oordelen dat het 
hoger beroep, zoals het werd geformuleerd, 
en er derhalve toe strekte verweerster te 
horen veroordeeld worden tot het organi
seren van sociale verkiezingen en met 
name het volbrengen van de informatie
verplichting bedoeld bij artikel 6 van het 
k?ninklijk bes~~it van 12 augustus 1994, 
~net ontvankehJk was (schending van alle 
m de aanhef van het middel genoemde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 616 van het Gerechtelijk Wet
hoek, tegen ieder vonnis hoger be
roep kan worden ingesteld, tenzij de 
wet anders bepaalt; 
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Overwegende dat, krachtens de ar
tikelen 24, § 2, van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven en 1, § 4, i, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit 
van het werk en van de werkplaat
sen, de Koning in bijzondere regelen 
van rechtspleging kan voorzien, voor 
de geschillen in verband met de toe
passing van de wetgeving betreffende 
de ondernemingsraden en de 
veiligheidscomites; 

Dat, ter uitvoering van die bepalin
gen, artikel 78, 6", van het konink
lijk besluit van 12 augustus 1994 be
treffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, be
paalt dat aileen de vonnissen in het 
kader van geschillen bedoeld bij de ar
tikelen 9, 29 en 37 van dat besluit niet 
vatbaar zijn voor hoger beroep of ver
zet; 

Dat de geschillen, bedoeld in de 
evengenoemde artikelen, hetzij beslis
singen betreffen die genomen zijn na 
het verrichten van bepaalde hande
lingen die aan de procedure met het 
oog op de verkiezing van de perso
neelsafgevaardigden in de onderne
mingsraad of het veiligheidscomite 
voorafgaan, hetzij beslissingen ofhan
delingen betreffen die met de ver
kiezingsprocedure zelfverband hou
den; dat daaruit volgt dat artikel 78, 
6", geen toepassing vindt, met name op 
geschillen die rijzen over het feit 
dat de werkgever de aan de 
verkiezingsproced ure voorafgaande 
handelingen, omschreven in de arti
kelen 6 en 7 van het koninklijk be
sluit van 12 augustus 1994, niet heeft 
verricht; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser voor de arbeidsrecht
bank vorderde dat aan verweerster 
zou worden bevolen over te gaan tot 
het verrichten van alle door het ko
ninklijk besluit van 12 augustus 1994 
opgelegde handelingen, met het oog op 
de verkiezing van de personeels-

afgevaardigden in de ondernemings
raad en het veiligheidscomite; 

Dat het arrest oordeelt dat, nu ei
sers vordering "eveneens en in de eer
ste plaats" ertoe strekte te horen zeg
gen voor recht dat verweerster een 
juridische en technische entiteit 
vorrnt die gewoonlijk en gemiddeld ten 
minste honderd werknemers tewerk
stelt, die vordering onder de toe
passing valt van artikel 78, 6", van het 
koninklijk besluit van 12 augustus 
1994; 

Dat het arrest, door op die grond, 
die een voorwaarde betreft waaron
der het instellen van overlegor
ganen en derhalve het houden van 
verkiezingen verplicht wordt gesteld, 
te beslissen dat het vonnis van de 
arbeidsrechtbank dat uitspraak doet 
over eisers vordering, overeenkom
stig artikel 78, 6", niet vatbaar is 
voor hoger beroep, en mitsdien het ho
ger beroep van eiser niet ontvanke
lijk te verklaren, de in het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verklaart dit arrest bindend voor 
het Algemeen Belgisch Vakverbond, de 
Algemene Centrale van de Liberale 
Vakbonden van Belgie en de Natio
nale Confederatie van het Kader
personeel; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 

25 november 1996 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 
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Nr. 454 

3e KAMER - 25 november 1996 

1° KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER IN KORT GEDING- TOETSING. 

2° KORT GEDING - OGENSCHIJNLIJKE 
RECHTEN- SCHENDING VAN HET MATERIELE 
RECHT. 

1 o De rechter in kart geding kan maatre
gelen bevelen tot bewaring van recht in
dien er een schijn van rechten is die het 
nemen van een beslissing verantwoordt; 
hij mag geen rechtsverklarende uitspraak 
doen noch de rechtspositie van partijen 
definitiefregelen (1). (Artt. 584 en 1039 
Ger.W.) 

2° De rechter in kart geding die er zich toe 
beperkt de ogenschijnlijke rechten van 
partijen na te gaan en te onderzoeken, 
zonder daarbij rechtsregels te betrekken 
die de voorlopige maatregelen die hij be
veelt niet redelijk kunnen schragen, over
schrijdt de grenzen van zijn bevoegd
heid niet (2). (Artt. 582 en 1038 Ger.W.) 

(O.C.M.W. LEUVEN T. YURDAKUL) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0030.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1995 ge
wezen door het Arbeidshof te Brus
sel; 

Over het middel, gesteld als volgt : scben
ding van de artikelen 1 en 57, § 1 en§ 2, 
van de organieke wet van 8 juli 1976 be
treffende de openbare centra voor maat
scbappelijk welzijn, 2, § 5, van de wet van 
2 april 1965 betreffende bet ten laste ne
men van de steun verleend door de 
O.C.M.W.'s, 63, 63.5, 67, 69 en 70 van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot.bet grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van v'reem-

(1) Cass., 4juni 1993,AR. nr. 8067 (A.C., 1993, 
nr. 269), en 25 april1996, AR. nr. C.93.356.N, su
pra, nr. 135. 

(2) Zie noot 1. 

delingen, 17 van de gecoordineerde wet
ten op de Raad van State, 584, tweede lid, 
en 1039, eerste lid, van bet Gerecbtelijk 
Wetboek, 

doordat bet arrest, met bevestiging van 
bet vonnis, bij voorraad een provisioneel be
drag van 23.000 fr. per maand toekent aan 
verweerster om reden dat : "Overwegende 
dat, zoals de eerste recbter aanstipt, bet ar
tikel57, § 2 bet begrip 'definitief bevel niet 
omscbrijft; dat de ministeriele omzend
briefvan 1 februari 1995 dit wel doet, door 
er van uit te gaan dat onder een 'defini
tief bevel in de zin van artikel57, § 2.1 van 
de O.C.M.W.-wet moet worden verstaan: 
elk definitief bevel waartegen geen op
scbortend beroep meer mogelijk is; Over
wegende dat, ook als de procedures voor de 
Raad van State geen scborsende werking 
bebben, eveneens trouwens als de aan
vraag tot permanente vestiging om buma
nitaire redenen, de ministeriele interpre
tatie niettemin tegen de gangbare logica 
ingaat : de partijen bevinden zicb inder
daad, lopende de procedure, in een afwacb
tende en dus niet-definitieve recbtstoe
stand, zodat bet 'definitief bevel redelij
kerwijze slechts kan tussenkomen nadat de 
Raad van State zicb zal bebben uitgespro
ken; dat in tegengesteld geval bet moge
lijk gemaakte beroep bij de Raad van State 
boogst inefficient zou zijn; m.a.w. dat de 
eerste recbter bet juist voor beeft wan
neer bij stelt dat bet definitief bevel dat be
vel is waartegen geen recbtsmiddel meer 
openstaat; Dat bet dan ook niet opgaat op 
grand van bet reeds genoemde artikel57, 
§ 2 in de ministeriele omzendbrief voor te 
bouden dat de bulpverlening niet (Ian
ger) verscbuldigd is zolang de Raad van 
State zicb niet beeft uitgesproken, om op
nieuw te worden toegekend ingeval er een 
beslissing tot opscborting of annulering 
tussenkomt; dat dit trouwens indruist te
gen bet algemeen beginsel, vervat in bet ar
tikel 1 van de wet van 8 juli 1976 betref
fende de Openbare Centra voor Maat
scbappelijk Welzijn : 'Elk persoon beeft 
recbt op maatscbappelijke.dienstverle
ning. Deze beeft tot doel eenieder in de mo
gelijkheid te stellen een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardig
beid'. Dat dit onverminderd van toepas
sing is op (verweerster), van wie erkend 
wordt dat zij beboeftig is en niet in staat 
om voor baar eigen noden te zorgen; dat dit 
tevens betekent dat er in boofde van de be
trokkene wel degelijk een 'evident' en 'on
betwistbaar' recbt op bulpverlening aan
wezig is, wat (eiser) ook mage beweren; dat 
volledigbeidshalve wordt opgemerkt dat de 
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problematiek random de al dan niet terug
betaling door de Staat van de kosten van de 
dienstverlening, niet van aard is om te
gen de gei'ntimeerde te worden uitgespeeld 
en haar zodoende een 'evident' recht te ont
nemen; Dat, samen met het Openbaar Mi
nisterie, kan worden gesteld dat de voor
zitter in kort geding een terechte toepassing 
heeft gemaakt van de O.C.M.W.-wet in zijn 
artikel 57, § 2, zonder rekening te hou
den met de door (eiser) aangevoerde mi
nisteriele omzendbrieven die, in strijd met 
wat (eiser) beweert, in se geen wettelijke 
bepalingen kunnen bevatten; Overwegende 
dat (eiser) uiteindelijk nog beweert dat hij 
geschaad is door de beschikking in kort ge
ding, nude eerste rechter aan (verweerster) 
provisionele en waarschijnlijk niet
terugvorderbare voorschotten toekent; dat, 
volgens (eiser), de eerste rechter aldus ver
der gaat dan wat het artikel 584, § 2, 
Ger.W. hem als voorwaarde oplegt: uit
spraak te doen bij voorraad; Overwegende 
dat (eiser) op dit punt evenmin kan wor
den ingevolgd; Dat de eerste rechter en
kel uitspraak gedaan heeft over datgene 
wat bij hoogdringendheid moest geregeld 
worden in afwachting van de behande
ling van de zaak ten grande, temeer daar 
hij slechts provisioneel uitspraak gedaan 
heeft; Dat de vaststelling dat de toege
kende voorschotten wellicht niet 
recupereerbaar zijn, hieraan geen afbreuk 
doet; Overwegende dat, het voorgaande in 
aanmerking genomen, er aanleiding toe be
staat de aangevochten beschikking in kort 
geding, waar deze zich bevoegd verklaart 
van de vordering kennis te nemen en pro
visionele voorschotten toekent, te bevesti
gen; dat het hager beroep van (eiser) on
gegrond is", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
57, § 2, van de O.C.M.W.-wet het centrum, 
in afwijking van§ 1, slechts de strikt nood
zakelijke dienstverlening om het verla
ten van het grondgebied mogelijk te rna
ken verleent aan : 1° de vreemdeling die 
zich vluchteling heeft verklaard en heeft ge
vraagd als dusdanig te worden erkend doch 
die niet de toelating heeft om in die hoe
danigheid in het Rijk te verblijven en aan 
wie een definitief bevel is betekend om het 
grondgebied te verlaten; 2° elke andere 
vreemdeling die onwettig in het Konink
rijk verblijft en aan wie een definitief be
vel is betekend om het grondgebied te ver
laten (eerste lid); volgens dezelfde paragraaf 
aan de maatschappelijke dienstverlening 
een einde wordt gemaakt vanaf de datum 
van de uitvoering 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 verlaten (derde lid); van het 
bepaalde in het voorgaande lid slechts kan 
afgeweken worden, gedurende de strikt 
noodzakelijke termijn - die in geen ge
val een maand mag overschrijden- om de 
betrokkene in staat te stellen het grond
gebied effectief te verlaten en ingeval van 
dringende medische hulp (vierde en vijfde 
lid); uit de artikelen 63, 63.5, 67, 69 en 70 
van de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, en 17 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State volgt 
dat het bevel om het grondgebied te ver
laten definitiefis in de zin van artikel57, 
§ 2, O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen geen 
schorsend beroep meer bij een administra
tieve overheid, noch een schorsend be
roep bij de Raad van State, kan worden in
gesteld en niet wanneer het niet meer 
vatbaar is voor enig beroep bij enige over
heid ofrechterlijke instantie die uitspraak 
moet doen inzake vreemdelingen; de appel
rechters uitdrukkelijk vaststelden dat de 
procedures voor de Raad van State even
als de aanvraag tot permanente vestiging 
om humanitaire redenen geen schorsende 
werking hebben; voormelde te weerhou
den interpretatie van het definitiefbevel de 
in artikel57, § 2, van de O.C.M.W.-wet ver
vatte regeling van maatschappelijke dienst
verlening aan de daarin bedoelde vreem
delingen, niet onverenigbaar maakt met de 
artikelen 1 en 57, § 1, van diezelfde wet, 
waarin het beginsel is neergelegd dat elke 
persoon, om een leven te leiden dat beant
woordt aan de menselijke waardigheid, 
recht heeft op maatschappelijke dienstver
lening die door de O.C.M.W.'s onder de in 
die wet bepaalde voorwaarden wordt ver
zekerd, noch met artikel 2, § 5, van de wet 
van 2 april 1965 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 maatschappe
lijke dienstverlening toe te kennen; zodat 
het arrest niet zonder miske:ro_lling van alle 
aangehaalde wetsartikelen, in het bijzon
der van artikel57, § 2, O.C.M.W.-wet, heeft 
kunnen stellen dat het definitiefbevel om 
het grondgebied te verlaten dat bevel is 
waartegen geen rechtsmiddel meer open
staat en derhalve eiser niet wettelijk bij 
voorraad heeft kunnen veroordelen tot het 
betalen van een provisioneel maandelijks 
bedrag van 23.000 fr. aan verweerster 
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(schending van alle in de aanhefvermelde 
wetsartikelen, behoudens de artikelen 584, 
tweede lid, en 1039, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

terwijl, tweede onderdeel, luidens arti
kel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de voorzitter van de arbeids
rechtbank bij voorraad uitspraak kan doen 
in gevallen die hij spoedeisend acht; ge
let op artikel 1039, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, zijn beschikking in kort 
geding geen nadeel mag toebrengen aan de 
zaak zelf; de taak van de kort geding rech
ter erin bestaat maatregelen te nemen tot 
bewaring van een recht zonder dat dit er 
mag toe leiden dat het geschil zelf om
trent het bestaan van dat recht wordt be
slecht; de rechter in kort geding derhalve 
geen maatregelen mag bevelen waardoor de 
rechten van de partijen op een definitieve 
en onherroepelijke wijze worden aange
tast; de veroordeling van eiser tot het ver
lenen van maatschappelijke dienstverle
ning aan verweerster nadeel toebrengt 
aan de zaak zelf, niet aileen omdat de toe
gekende voorschotten wellicht niet 
recupereerbaar zijn, doch ook omdat de in 
het arrest aan artikel57, § 2, O.C.M.W.
wet gegeven interpretatie het geschil 
omtrent het bestaan van het recht op 
maatschappelijke dienstverlening reeds 
beslecht; zodat het bestreden arrest niet al
leen door te negeren dat de aan ver
weerster toe te kennen voorschotten wel
licht niet recupereerbaar zijn, doch ook 
door te stellen dat het definitiefbevel in de 
zin van artikel 57, § 2, O.C.M.W.-wet 
dat bevel is waartegen geen rechtsmiddel 
meer openstaat, de rechtstoestand van 
partijen op definitieve en onherroepelijke 
wijze vastlegt en derhalve geen uit
spraak heeft gedaan bij voorraad (schen
ding van de artikelen 584, tweede lid, en 
1039, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat, als de zaak spoed
eisend is, de rechter in kort geding 
maatregelen tot bewaring van recht 
kan bevelen, indien er een schijn van 
rechten is die het nemen van een be
slissing verantwoordt; dat hij geen 
rechtsverklarende uitspraak mag doen 
noch de rechtspositie van de partijen 
definitief mag wijzigen; 

Dat de rechter in kort geding die 
zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke 
rechten van de partijen na te gaan en 

te onderzoeken, zonder daarbij rechts
regels te betrekken die de voorlopige 
maatregelen die hij beveelt, niet 
redelijk kunnen schragen, de gren
zen van zijn bevoegdheid niet over
schrijdt; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van de gegevens die het 
aangeeft en die in het middel zijn 
weergegeven, de ogenschijnlijke rech
ten van partijen nagaat en slechts in 
dit verband zegt dat "het bevel om 
het grondgebied te verlaten", bete
kend aan verweerster op 2 maart 
1995, geen definitief bevel is om het 
land te verlaten in de zin van artikel 
57, § 2, van de O.C.M.W.-wet; dat 
het arrest op grond hiervan in afwach
ting van de behandeling van de 
zaak zelf en gelet op de behoeftigheid 
van verweerster, provisionele voor
schotten toekent waarvan het vast
stelt dat zij wellicht niet recupereer
baar zijn; 

Dat het arrest aldus, bij de voorlo
pige beoordeling van de rechten van 
partijen, geen rechtsregels toepast die 
de beoordeling van de rechter in kort 
geding onmogelijk kunnen schragen; 
dat het arrest niet verklaart voor recht 
welke de rechten zijn van verweerster 
noch haar rechtspositie definitiefwij
zigt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 november 1996 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 
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3e KAMER- 25 november 1996 

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING 
- WERKSTAKING- SPECIFIEKE REGELING
TOEKENNINGSVOORWAARDEN- BEHEERS
COMITE RVA- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID 
- WETTELIJKE CRITERIA- GEVOLG. 

Het recht op werkloosheidsuitkeringen van 
werknemers wier werkloosheid het recht
streeks of onrechtstreeks gevolg is van een 
staking, is onderworpen aan een toela
ting welke volgens bepaalde wettelijke cri
teria door het Beheerscomite wordt ver
leend; miskent deze specifieke regeling het 
arrest dat de werkloosheidsuitkeringen 
toekent [outer op grand van onvrijwil
lig werkloos zijn (1). (Art. 7, § 1, eerste 
lid, Besluitwet 28 dec. 1944, Maatschap
pelijke zekerheid; artt. 44 en 73, tweede 
en derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

(R.V:A. T. SPELTERS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0052.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1995 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 149 en 159 van de 
Grondwet, 580,1 o en 2° van het Gerechte
lijk Wetboek, 7 § 1 meer bepaald lid 7 van 
de Besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, 3 en 4 van de wet van 29 
juni 1981 houdende de algemene beginse
len van de sociale zekerheid voor werkne
mers, 44, 73 in het bijzonder lid 2 en 3 van 
het K.B. van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering, 

doordat het arrest het hoger beroep van 
eiser gedeeltelijk ongegrond verklaart en 
het vonnis van de Arbeidsrechtbank van 
Hasselt bevestigt en in zoverre het aan
nam dat verweerster recht had op werk
loosheidsuitkeringen op 26 november 1993, 

(1) Zie Cass., 9 jan. 1981, A.R. nr. 6176 (A. C., 
1980-81, blz. 583), met concl. proc.-gen. Du
mon, in Bull. en Pas., 1981, I, 566. 

en zulks op grond van de volgende over
wegingen : "Het geding heeft tot voorwerp 
de beslissing dd. 28 april 1994 van de di
recteur van het werkloosheidsbureau te 
Hasselt ten aanzien van (verweerster), hou
dende ontzegging van haar aanvraag van 
uitkeringen dd. 22 november 1993 we
gens werkloosheid als gevolg van de 
stakingsacties in de maanden oktober, no
vember en december 1993 tegen het glo
baal plan van de regering ... Het (arbeids)
hof bevindt dat het zich bij de uitspraak 
van de eerste rechter inzake de princi
piele controverse tussen partijen kan aan
sluiten; wij overwegen daarbij inzonder
heid het volgende : 1) (Eiser) verwijst naar 
artikel 73 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 om te stellen dat het 
Beheerscomite van de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening de bevoegdheid heeft om, 
in geval van staking, de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen te verbinden aan 
criteria ten einde de uitkeringen neutraal 
te maken ten aanzien van het sociaal con
flict; de beslissing, die het Beheerscomite in 
casu op 16 december 1993 heeft getrof
fen, beantwoordt aan die opdracht; het on
vrijwillig karakter van de werkloosheid vol
staat niet om alsnog uitkeringen aan de 
betrokken werklozen toe te kennen. (Ver
weerster) vermag evenwel te steunen op de 
door haar geciteerde rechtspraak van het 
Hofvan Cassatie, luidens welke de werk
loosheidsuitkeringen niet mogen ontzegd 
worden wanneer vaststaat dat de werkne
mer werkloos is geworden door omstan
digheden onafhankelijk van zijn wil; het be
leid, dat de Rijksdienst in geval van sociaal 
conflict wil voeren, vergt een wettelijke ba
sis die niet voorhanden is (cfr. Cass., 29 ja
nuari 1981, Arr.Cass., 1981, 582 e.v.). 
2) Wat de feiten betreft : als deeltijds wer
kende bediende - nl. dagelijks van 8u30 
tot 12u30- begaf(verweerster) zich op 22 
en op 26 november 1993 om 8u10 naar 
haar werk bij Uratec n.v. te Overpelt; zij 
werd echter tegengehouden door een sta
kende menigte, die het industrieterrein had 
afgezet met o.a. brandende autobanden; om 
9u30 deed zij een tweede poging om op 
haar werk te geraken, doch zonder resul
taat. (Verweerster) was dus werkloos door 
omstandigheden onafhankelijk van haar 
wil; (eiser) brengt dit overigens niet in be
twisting ... (Verweerster) houdt voor dat de 
dagen in kwestie geen dagen van schor
sing van de arbeidsovereenkomst met loon
waarborg uitmaken. Zij is alleszins van oor
deel dat zij aanspraak kan maken op 
werkloosheidsuitkeringen voor de dag van 
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26 november 1993, en verwijst in dit ver
band naar de rechtspraak luidens welke, 
wanneer een staking van het openbaar ver
voer- dit was de gebeurtenis in het ge
citeerd arrest - enige tijd duurt en ieder
een dus vanaf de tweede dag voldoende 
gei:nformeerd is over de staking, artikel27, 
eerste lid, 1° geen toepassing meer vindt op 
de tweede en volgende dagen; indien een 
werknemer tijdens deze periode bijgevolg 
onvrijwillig werkloos is, heeft hij recht op 
werkloosheidsuitkeringen (Cass., 8 decem
ber 1986, T.S.R. 1987, 44). Het komt ons 
voor dat het huidige geval aan de hand van 
die overwegingen kan beslecht worden"; 

en terwijl, eerste onderdeel, krachtens art. 
7, § 1, van de Besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders een Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening werd opgericht 
waarvan de inrichting en werking door de 
Koning worden geregeld; het Beheerscomite 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning bij art. 73, lid 2, van het K.B. van 25 
november 1991 de bevoegdheid werd toe
gekend om werklozen bij staking werkloos
heidsuitkeringen toe te kennen, met dien 
verstande dat het Beheerscomite bij het 
verlenen van die toelating inzonderheid re
kening diende te houden met criteria zo
als vastgelegd bij art. 73, lid 3, van het K.B. 
van 25 november 1991; eiser had laten gel
den dat het Beheerscomite krachtens art. 
73, lid 3, gemachtigd was om bij zijn be
slissing tot al dan niet toelating tot de 
werkloosheid rekening te houden met het 
feit of enerzijds de betrokken werknemer al 
dan niet behoorde tot de arbeidseenheid 
waarin zich stakende werknemers bevon
den en anderzijds de vraag of de betrok
ken werkloze al dan niet belang had bij de 
inwilliging van de eisen van de stakers; ei
ser bijgevolg wei degelijk een wettelijke ba
sis had op grand waarvan hij toelating tot 
de werkloosheid kon weigeren, voorzoverre 
hij de wettelijke criteria van art. 73, lid 3, 
in acht nam; krachtens art. 580, 1° en 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek neemt de 
arbeidsrechtbank kennis van geschillen be
treffende de rechten en verplichtingen van 
de werknemers (. .. ) welke voortvloeien uit 
de wettcn en verordeningen (. .. ) (inzake 
werkloosheid) en krachtens art. 7, § 1, van 
de Besluitwet van 28 december 1944 ge
schillen over rechten, ontstaan uit de 
werkloosheidsregeling behoren tot de be
voegdheid van de arbeidsrechtbank; krach
tens artikel159 van de Grondwet ieder met 
rechtspraak belast orgaan kan en moet na
gaan of de besluiten en verordeningen 
waarop een vordering, verweer of excep-

tie is gegrond, met de wet overeenstem
men; het arbeidshof derhalve had moe
ten nagaan of de beslissing van het 
Beheerscomite in overeenstemming was 
met de criteria van art. 73, lid 3, van het 
K.B. van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, en zodoende 
had moeten vaststellen dat deze beslis
sing deze wettelijke criteria tot de hare 
maakte, en dat bijgevolg de beslissing van 
eiser tot uitsluiting van verweerster van het 
recht op werkloosheidsuitkeringen op 26 
november 1993, dag van een algemene sta
king in het ganse land tegen regerings
maatregelen die de ganse arbeidende ge
meenschap troffen en waarbij dus ook 
verweerster belang had, in overeenstem
ming was met de beslissing van het 
Beheerscomite en zodoende rechtsgeldig 
was; zodat het arbeidshof, door de beslis
sing van eiser jegens verweerster dd. 28 
april 1994 te vernietigen en dus 
verweerster in geval van staking toe te !a
ten tot werkloosheidsuitkeringen !outer op 
grand van haar "onvrijwillige werkloos
heid" en door te oordelen dat ''het beleid dat 
(eiser) in geval van sociaal conflict wil voe
ren, een wettelijke basis (vergt) die niet 
voorhanden is", art. 73, lid 2 en 3, van het 
K.B. van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering dat deze wet
telijke basis uitdrukkelijk verleent, heeft 
geschonden en de algemene wettelijke be
voegdheid van eiser, zoals bepaald bij art. 
7, § 1, van de Besluitwet van 28 decem
ber 1944 heeft miskend; tevens door niet na 
te gaan of de beslissing van het Beheers
comite voldeed aan het vereiste van art. 73, 
lid 3, de artikelen 580, 1 o en 2° Gerechte
lijk Wetboek en 159 van de Grondwet heeft 
geschonden; en tevens, door niet na te gaan 
of de beslissing dd. 28 april 1994 tot ont
zegging van eisers aanvraag tot uitkerin
gen niet in overeenstemming was met de 
beslissing van het Beheerscomite dewelke, 
zoals eiser in conclusies had laten gel
den, beantwoordde aan de opdracht die het 
Beheerscomite krachtens art. 73, lid 2 en 
3, van het Koninklijk Besluit van 25 no
vember 1991 houdende de werkloosheids
reglementering had gekregen, het bestre
den arrest Uw Hof niet de gelegenheid 
heeft gegeven de wettigheid van de beslis
sing te controleren en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is (schending 
van artikel 149 van de Grondwet); 

terwijl, tweede onderdeel, krachtens de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers de 
sociale zekerheid tot doel heeft het ar-
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beidsinkomen van de werknemers te ver
vangen of aan te vullen teneinde he,m te 
vrijwaren tegen de gevolgen van bepaalde 
arbeidsrisico's en de sociaal verzekerdeh het 
recht hebben op de sociale zekerheid bin
nen de grenzen van de geldende wetge
ving; artikel 73 van het K.B. van 25 no
vember 1991 houdende de werkloosheids
reglementering een bijzondere regeling 
bevat inzake de toekenningsvoorwaarden 
van werkloosheidsuitkeringen, met name 
in geval van staking of lock-out; de werk
nemer wiens werkloosheid het recht
streekse of onrechtstreekse gevolg is van 
een staking of een lock-out slechts uitke
ringen kunnen genieten mits toelating van 
het Beheerscomite bekomen wordt (art. 73, 
lid 2); bij het verlenen van zijn toelating het 
Beheerscomite inzonderheid rekening houdt 
met het feit of de werknemers niet beho
ren tot de arbeidseenheid waarin zich sta
kende werknemers bevinden en of zij geen 
belang hebben bij de inwilliging van de ei
sen van de stakers (art. 73, lid 3); eiser had 
laten gelden dat het Beheerscomite op 16 
december 1993 de beslissing had getrof
fen in toepassing van art. 73 van het K.B. 
van 25 november 1991 dat geen werkloos
heidsuitkeringen worden toegekend aan de 
werknemers die deelnamen aan de sta
king of wier werkloosheid het rechtstreeks 
of onrechtstreekse gevolg was van de sta
king ( 4e alinea, verzoekschrift tot hoger be
roep), en dat verweerster in toepassing van 
deze beslissing het recht op werkloosheids
uitkeringen op 26 november 1993 was ont
zegd omdat "thans uit het attest van de 
werkgever blijkt dat het bedrijfwaar (ver
weerster) werkzaam (was), in staking was, 
(en zij dus) behoorde tot een stakende 
arbeidseenheid en ( ... ) geen recht (heeft) op 
werkloosheidsuitkeringen" en omdat zij 
"zelfs indien zij zou moeten beschouwd wor
den als niet-rechtstreeks behorende tot een 
stakende arbeidseenheid, ( ... ) alleszins be
lang (had) bij de inwilliging van de eisen 
van de stakers (vermits) de voorgenomen 
regeringsmaatregelen ( ... )de ganse arbei
dende gemeenschap (troffen)" (4e alinea 
p. 3 beroepsbesluiten eiser); het arrest 
evenwel aanneemt dat verweerster wel 
recht heeft op werkloosheidsuitkeringen op 
grond van de loutere overweging dat zij 
werkloos was door omstandigheden "onaf
hankelijk van haar wil"; het arrest zo
doende de specifieke regeling van ar.t. 73 
heeft miskend dat nochtans het recht op 
werkloosheidsuitkeringen van specifieke 
wettelijke voorwaarden afhankelijk maakt 
die verschillen van de toekennings
voorwaarde die vervat is in art. 44 van het 

K.B. van 25 november 1991 en die inhoudt 
dat men werkloos is "onafhankelijk van zijn 
wil"; zodat het arrest dat, in geval van sta
king, het recht op werkloosheidsuitkerin
gen toekent louter op grond van een on
vrijwillig werkloos zijn, en zonder rekening 
te houden met de wettelijke bepaling die bij 
staking het recht op werkloosheidsuitke
ringen onderwerpt aan een toelating (art. 
73, lid 2) welke volgens bepaalde wette
lijke criteria door het beheercomite wordt 
verleend (art. 73, lid 3), de artikelen 44 en 
73 meer bepaald lid 2 en 3 van het K.B. 
van 25 november 1991 heeft geschonden : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 7, § 1, eer

ste lid, i, van de Besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders 
aan de onvrijwillige werklozen een 
subjectief recht op uitkeringen ver
leent, onder de door de Koning te be
palen voorwaarden; 

Overwegende dat artikel 44 van het 
koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheids
reglementering, genomen ter uitvoe
ring van voormeld artikel 7, bepaalt 
dat, om uitkeringen te genieten, de 
werkloze zonder arbeid en zonder loon 
moet zijn wegens omstandigheden on
afhankelijk van zijn wil; 

Overwegende dat evenwel, krach
tens de bijzondere regeling van arti
kel 73, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991, de 
voorwaarden waaronder uitkeringen 
worden toegekend aan werknemers die 
aan een staking deelnemen, door de 
Koning worden bepaald, na advies van 
het beheerscomite; dat, krachtens ar
tikel 73, tweede lid, de werknemers 
wier werkloosheid het rechtstreekse of 
onrechtstreekse gevolg is van een sta
king, slechts uitkeringen kunnen ge
nieten mits toelating van het beheers
comite; 

Overwegende dat voormeld artikel 
73 een bepaling is die aan het beheers
comite de beoordelingsbevoegdheid 
verleent om, met betrekking tot een 
bijzondere situatie, niet aileen in het 
raam van de voormelde artikelen 7 
van de Besluitwet van 28 december 
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1944 en 44 van het Werkloosheids
besluit van 25 november 1991 feite
lijk vast te stellen of de betrokken 
werknemer aan de staking heeft deel
genomen ofwel ingevolge de staking 
werkloos was wegens omstandighe
den onafhankelijk van zijn wil, maar 
ook om in het laatste geval te oorde
len of een toelating tot het genieten 
van een uitkering dient te worden ver
leend, waarbij overeenkomstig arti
kel 73, derde lid, inzonderheid reke
ning moet worden gehouden met het 
feit of de werknemer niet behoort tot 
de arbeidseenheid waarin zich sta
kende werknemers bevinden en of hij 
geen belang heeft bij de inwilliging van 
de eisen van de stakers; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster op 26 novem
ber 1993 niet deelnam aan de staking 
maar dat haar werkloosheid het recht
streeks of onrechtstreeks gevolg was 
van een staking; dat het arrest be
slist dat verweerster gerechtigd is op 
werkloosheidsuitkeringen op de en
kele grond dat zij door omstandighe
den onafhankelijk van haar wil werk
loos was; dat het arrest aldus geen 
rekening houdt met de bepalingen van 
artikel 73, tweede en derde lid, van het 
Werkloosheidsbesluit 1991, mitsdien 
deze bepalingen schendt; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat verweerster aanspraak heeft op 
werkloosheidsuitkeringen voor de dag 
van 26 november 1993; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

25 november 1996 - 39 kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 

conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 456 

3• KAMER - 25 november 1996 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
BASISLOON- OMVANG- VOORDEEL- BE
STEMMING- BETWISTING- BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID- SO
CIALE ZAKEN -ARBEIDSONGEVAL- VERGOE
DING- BASISLOON- OMV ANG- VOORDEEL 
- BESTEMMING- BETWISTING- BEWIJS
LAST. 

1 o en 2° De wetsverzekeraar die de op
name van een voordeel in het basisloon 
van een slachtoffer van een arbeidsonge
val betwist draagt de bewijslast dat het 
voordeel geen loon is in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet. (Art. 1315 B.W.; 
art. 35 Arbeidsongevallenwet.) 

(FEDERALE VERZEKERINGEN T. NECKEBROECK) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0063.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 149 van de gecotir
dineerde Grondwet, 24, 34, inzonderheid 
eerste lid, 35 van de wet van 10 april1971 
betre:ffende de arbeidsongevallen, (het eer
ste lid van artikel 24 ingevoegd bij de wet 
van 1 augustus 1985, het derde lid van ar
tikel 24 ingevoegd door het koninklijk be
sluit nr. 285 van 31 maart 1984, het zesde 
lid van artikel 24 ingevoegd door het ko
ninklijk besluit nr. 39 van 31 maart 1982, 
en nadien gewijzigd door de wet van 29 de
cember 1990, het vierde lid van artikel 24 
gewijzigd door de wet van 22 december 
1989; het eerste lid van artikel 35 vervan
gen bij koninklijk besluit van 31 maart 
1982 en nadien gewijzigd bij koninklijk be
sluit nr. 128 van 30 december 1982), 1315 
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van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek), 

doordat, het bestreden arrest, onder be
vestiging van het vonnis van de eerste rech
ter oordeelt dat de toegekende maaltijd
cheques loon zijn en derhalve in het 
basisloon dienen te worden opgenomen, op 
volgende gronden: "Art. 35 W.A.O. be
paalt : Voor de toepassing van deze wet 
wordt als loon beschouwd ieder bedrag of 
ieder in geld waardeerbaar voordeel dat 
rechtstreeks of onrechtstreeks door de 
werkgever aan zijn werknemer wordt toe
gekend ingevolge de tussen hen bestaande 
arbeidsverhouding, ... , hetzij dat de toe
kenning ervan voortvloeit uit een geschre
ven of mondelinge individuele overeen
komst, uit een ... collectieve overeenkomst 
gesloten in ... een paritair comite of sub
comite of in elk ander paritair orgaan- al 
dan niet bij Koninklijk Besluit algemeen 
verbindend verklaard - ... Als loon wordt 
derhalve beschouwd alle in geld waardeer
bare voordelen die krachtens de arbeids
overeenkomst aan de werknemer worden 
toegekend (zie A. Van De Velden, H. 
Schamp, Arbeidsongevallen Prive-sector, 
R.S.R., Kluwers Rechtswetenschappen, 
1981, p. 168). Hier wordt essentieel mee be
doeld dat het normale beroepsinkomen van 
het slachtoffer tot grondslag zal dienen voor 
de berekening van de vergoedingen (zie C. 
Persyn, R. Janvier, W. Van Eeckhoutte, 
Overzicht van Rechtspraak Arbeidsonge
vallen, 1984-1989, A.P.R., 1991, p. 1341). 
Dit betekent dat uit het begrip 'loon' wor
den gesloten de vergoedingen die hun oor
sprong vinden in de kosten die de werk
nemer in de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst diende te maken. Het 
betreft de terugbetaling van kosten die de 
werknemer maakte als gevolg van de op
gelegde arbeidsvoorwaarden of 
-omstandigheden en die ten laste van de 
werkgever zijn (Cass., 12.2.1990, 1989-
1990, 1361). Vermits deze kostenvergoe
dingen geen loon betreffen, dienden zij ook 
niet in de uitzonderingen van art. 35 al. 2, 
Arbeidsongevallenwet te worden opgeno
men (zie conclusie Advocaat-Generaal H. 
Lenaerts bij Cass., 12.2.1990, R. W., o.c., p. 
1362). De maaltijdcheque valt niet onder de 
uitzonderingen van de vergoedingen die 
niet als loon worden beschouwd overeen
komstig art. 35 al. 2, Arbeidsongevallen
wet. Derhalve moet verder onderzocht wor
den of de maaltijdcheque onder het hoger 
beschreven begrip loon ofkostenvergoeding 
valt. HetArbeidshofis van oordeel dat het 
begrip 'basisloon' (art. 34 en 35 W. 
10.4.1971) in de arbeidsongevallenre-

glementering niet zonder meer kan bena
derd worden vanuit de omschrijving loon, 
zoals opgenomen in de Wet van 27.6.1969 
tot herziening van de Besluitwet van 
28.12.1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders en het K.B. 
van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 
van 27.6.1969 tot herziening van de 
Besluitwet van 28.12.1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders. Overeenkomstig art. 14 par 1, W. 
27.6.1969 worden de bijdragen voor so
ciale zekerheid berekend op grond van het 
loon van de werknemers. Het begrip loon 
wordt bepaald bij artikel 2 van de wet van 
12.4.1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers. Evenwel kan de 
Koning het aldus bepaalde begrip, bij in 
Ministerraad overlegd besluit, verruimen 
ofbeperken (art. 14 par 2, Wet 26.6.1969). 
Hieruit volgt da,t sociale zekerheids
bijdragen kunnen verschuldigd zijn op loon 
dat niet noodzakelijk terug te vinden is on
der de definitie van 'loon' zoals dit bepaald 
is bij art. 2. W. 12.4.1965. Het loon, als ba
sis voor de berekening van de sociale 
zekerheidsbijdragen, kan aldus via een Ko
ninklijk Besluit een ruimere of een beperk
tere inhoud krijgen dan het in de Loon
beschermingswet omschreven loon. Of 
m.a.w. het is tengevolge een Koninklijk Be
sluit mogelijk dat 'het loon in geld waarop 
de werknemer ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft ten laste van de werkge
ver' (of de verdere omschrijving van wat on
der loon wordt begrepen bij art. 2 W. 
12.4.1965) al dan niet als loon wordt in 
aanmerking genomen voor de toepassing 
van de Wet van 27.6.1969. In de artike
len 19 en 19bis van het KB. van 28.11.1969 
zijn de afwijkingen op het loonbegrip, zo
als omschreven in art. 2 van de Loon
beschermingswet, vastgelegd. Art. 19bis 
K.B. 28.11.1969 regelt de situatie waarin 
'het voordeel toegekend onder de vorm van 
een maaltijdcheque' al dan niet als loon 
wordt beschouwd voor de toepassing van de 
Wet van 27.6.1969 en aldan niet als grand
slag kan dienen voor de berekening van de 
sociale zekerheidsbijdragen. De finaliteit 
van de Wet van 27.6.1969 is verschillend 
van deze van de Arbeidsongevallenwet. De 
eerste bevat regelen waardoor een een
vorming systeem van bijdragebetaling voor 
de verschillende sociale verzekeringen, 
gezinsbijslagenregeling, werkloosheidsver
zekering, ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
pensioenregeling, vakantieregeling voor ar
beiders (art. 17 W. 27.6.1969, art. 35 W. 
29.6.1981) werd ingevoerd. Op deze wijze 
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worden de vermelde uitkeringen van so
ciale zekerheid mede gefinancierd door bij
dragen die door of voor de betrokkenen wor
den betaald (H. Lenaerts, Inleiding tot het 
Sociaal Recht, Story-Scientia, 1988, p. 70). 
Ret begrip loon is in deze reglementering 
van belang voor de berekening van het be
drag van de verschuldigde bijdrage en dus 
voor de financiering van de sociale zeker
heid. Daarentegen beoogt de ar
beidsongevallenreglementering o.m. de 
werlmemer die het slachtoffer wordt van 
een arbeidsongeval te vergoeden. Deze re
glementering wordt gekenmerkt door een 
eigen ontwikkeling en financiering (art. 49 
e.v. W. 10.4.1971; H. Lenaerts, o.c., p. 95 
e.v.) Ret begrip loon wordt hier verant
woord door (de vergoeding voor het ver
lies aan normaal beroepsinkomen door) het 
slachtoffer (verslag aan de Koning bij het 
K.B. nr. 39 van 31.3.1982, B.S., 3.4.1982, 
3876). Er kan hier overigens gewezen wor
den op het feit dat oorspronkelijk in de 
Arbeidsongevallenwet werd verwezen naar 
het loonbegrip van art. 2 van de Loon
beschermingswet. Ret loonbegrip in de Wet 
van 27.6.1969 en het K.B. van 28.11.1969 
is derhalve niet noodzakelijk analoog met 
het 'basisloon' in de Arbeidsongevallen
wet. Er moeten derhalve andere elemen
ten worden onderzocht. Volgens de brief 
van de werkgever van de heer Neckebroeck 
van 3.7.1992 werden maaltijdcheques aan 
de heer Neckebroeck ter beschikking ge
steld per gepresteerde dag en dit voor een 
bedrag van 120 frank, waarvan 76 voor 
werkgeversgedeelte en 44 frank voor 
werknemersgedeelte. De werkgever val
deed hiermee volgens zijn brief aan de voor
waarden van art. 2 K.B. 11.12.1987. Elke 
verdere precisering omtrent enige regle
mentering op basis waarvan de maaltijd
cheque aan de heer Neckebroeck werd uit
betaald, ontbreekt in het dossier. Uit de 
neergelegde stukken kan het Arbeidshof af
leiden dat de Handels- en Bouwmaatschap
pij de N.V. De Kempen te Zaventem de 
werkgeefster is van de heer Neckebroeck. 
De heer Neckebroeck was op het ogen
blik van het ongeval tewerkgesteld als 
arbeider-monteur. Ret ongeval deed zich op 
12.11.1990 voor toen de heer Neckebroeck 
van een dak gleed op een werfte Naninne. 
Wanneer volgens de werkgeefster de uit
gifte van maaltijdcheques beantwoordde 
aan art. 2 K.B. 11.12.1987 (art. 19bis K.B. 
28.11.1969) kan hieruit worden afgeleid dat 
de toekenning gebeurt conform een C.A.O. 
op sectorieel- of ondernemingsvlak of con
form een individuele overeenkomst. Elk ge
geven terzake ontbreekt echter. Ret aan-

tal toegekende maaltijdcheques moet gelijk 
geacht worden aan het aantal werkelijke 
arbeidsdagen gepresteerd door de heer 
Neckebroeck in de periode van 1.6.1990 tot 
11.11.1990. Er wordt geen maaltijdcheque 
neergelegd, zodat niet kan worden onder
zocht of deze op naam aan de heer Necke
broeck werd afgeleverd. Er is wei voldaan 
aan de voorwaarde dat de toekenning er
van en de daarop betrekking hebbende ge
gevens (aantal maaltijdcheques, bruto
bedrag van de maaltijdcheques verminderd 
met het persoonlijk aandeel van de werk
nemer) voorkomen op de individuele reke
ning van de heer Neckebroeck (zie stuk
ken). HetArbeidshofkan niet vaststellen of 
de maaltijdcheque slechts mag gebruikt 
worden ter betaling van een eetmaal of ook 
mag gebruikt worden voor de aankoop van 
verbruiksklare voeding. De tussenkomst 
van de werkgever bedraagt niet meer dan 
180 frank. In tegenstelling met wat de Fe
derale Verzekeringen voorhoudt, kan uit de 
stukken niet worden afgeleid dat de 
tickets slechts kunnen aangewend wor
den voor de betaling van een maaltijd. Ret 
is derhalve mogelijk dat er ook verbruiks
klare voeding kan worden mee aangekocht. 
Daar evenmin bewezen wordt dat de 
maaltijdcheques op naam staan, is het per
fect mogelijk dat zij gebruikt werden door 
de echtgenote van de heer Neckebroeck (zie 
aangifte ongeval, waaruit blijkt dat hij ge
huwd is) bij de aankoop van verbruiks
klare voeding in een voedingszaak. Aldus 
dragen zij bij in de uitgaven van levens
onderhoud van de werknemer en zijn ge
zin en houden zij een verrijking in. Uit 
hogervermelde elementen kan het Arbeids
hof niet afleiden dat de maaltijdcheques be
stemd waren voor de heer Neckebroeck per
soonlijk tot betaling van maaltijden, die hij 
gebruikte in uitvoering van de arbeids
overeenkomst. Rekening houdend met 
hogervermelde overwegingen en feitelijke 
gegevens, besluit het Arbeidshof dat de 
maaltijdcheque niet kan worden beschouwd 
als een terugbetaling van kosten door de 
werknemer gemaakt tengevolge de arbeids
omstandigheden en -voorwaarden. Daar
entegen is de maaltijdcheque in casu een in 
geld waardeerbaar voordeel dat recht
streeks of onrechtstreeks aan de heer 
Neckebroeck wordt toegekend ingevolge de 
bestaande arbeidsverhouding op basis van 
een overeenkomst. Hiermee kan vergele
ken worden de situatie die aanleiding heeft 
gegeven tot het Cassatie-arrest van 
22.6.1992 (R.W., 1992-1993, p. 642). Im
mers in dit laatste geval werd de 
mobiliteitsvergoeding, bedoeld in art. 31, 
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par. 2, 3' lid C.A.O. 30.6.1980 betreffende 
de arbeidsvoorwaarden in het bouwbe
drijf, als loon beschouwd nadat vastge
steld werd dat dit artikel bepaalde : De 
mobiliteitsvergoeding dient eveneens te 
worden toegekend aan de belanghebben
den als het vervoer wordt verzorgd door en 
op kosten van de werkgever. Uit deze be
paling volgt, volgens het Hofvan Cassa
tie, dat de mobiliteitsvergoeding wordt toe
gekend ongeacht of de werknemer de 
kosten van de verplaatsing heeft gedra
gen dat ze derhalve niet geldt als terug
betaling van de verplaatsingskosten die de 
werknemer werkelijk heeft gedragen. On
dertussen wordt deze mobiliteitsvergoeding 
niet langer als loon beschouwd overeen
komstig het K.B. van 31.12.1992 (B.S. 
9.2.1993). Nude maaltijdcheque loon is, 
dient hij te worden opgenomen in het ba
sisloon. Bij gebreke van verdere betwis
ting kan het bestreden vonnis worden be
vestigd. Het hoger beroep is niet gegrond," 

terwijl, derde onderdeel, overeenkom
stig artikel 35, eerste lid, van de wet van 
10 april 1971 betreffende de arbeidsonge
vallen de toegekende maaltijdcheques als 
loon beschouwd moeten worden indien zij 
niet de terugbetaling zijn van kosten die de 
werknemer heeft gemaakt als gevolg van 
hem opgelegde arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden; met toepassing van de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 
iedere partij het bewijs moet leveren van de 
feiten die zij aanvoert; het aan verweer
der stond aan te tonen dat de toegekende 
maaltijdcheques niet bedoeld waren als tus
senkomst in de door verweerder gemaakte 
kosten voor aanschaf van zijn maaltij
den; de omstandigheid dat verweerder ver
stek liet gaan in de procedure ten gronde 
geen rechtvaardiging vormt voor de omke
ring van de bewijslast zoals aangenomen in 
het bestreden arrest, 

zodat, het bestreden arrest, door aan ei
seres het bewijs op te leggen dat de 
maaltijdcheques een terugbetaling vorm
den van kosten die verweerder heeft ge
maakt als gevolg van de hem opgelegde ar
beidsvoorwaarden en -omstandigheden, niet 
wettelijk gerechtvaardigd is (schending van 
de artikelen 24, 34, 35, eerste lid, van de 
wet van 10 april1971 betreffende dear
beidsongevallen, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 en 1042 van het Gerechte
lijk Wetboek) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wanneer het 
slachtoffer van een arbeidsongeval een 
hem door de werkgever toegekend en 
in geld waardeerbaar voordeel in het 
basisloon ter berekening van de hem 
toe te kennen vergoeding wil doen op
nemen, hij het bewijs moet leveren dat 
dit voordeel wordt toegekend, zoals 
omschreven in artikel 35, eerste lid, 
van de Arbeidsongevallenwet, inge
volge de tussen de werkgever en hem 
bestaande arbeidsverhouding; dat het 
dan aan de wetsverzekeraar die de op
name van dit voordeel in het basis
loon betwist, staat het bewijs te leve
ren dat dit voordeel geen loon is in de 
zin van de Arbeidsongevallenwet, dit 
omdat het een uitgesloten voordeel be
treft bedoeld in artikel 35, tweede lid, 
ofwel omdat het een terugbetaling van 
kosten betreft die de werknemer heeft 
gemaakt als gevolg van hem opge
legde arbeidsvoorwaarden of -om
standigheden en die ten laste van de 
werkgever zijn; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

25 november 1996 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes- Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 457 

2e KAMER - 26 november 1996 

1° VERVOER - GOEDERENVERVOER 
LANDVERVOER, WEGVERVOER - E.E.G.
VERORDENINGEN - VRACHTWAGEN
BESTUURDERS- WERKORGANISATIE- VER
ANTWOORDELIJKE - VASTSTELLING- HOE
DANIGHEID - VEREISTE. 
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2° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- ON
DERSCHEIDEN DAGVAARDINGEN- ZELFDE TE
RECHTZITTING - GERECHTSKOSTEN - TA
RIEF IN STRAFZAKEN - BEPERKING. 

3o GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- DAG
V AARDING- ONDERSCHEIDEN DAGV AARDIN
GEN - ZELFDE TERECHTZITTING- TARIEF IN 
STRAFZAKEN - BEPERKING. 

1 o De veroordeling van de beklaagde, we
gens het niet zodanig organiseren van het 
werk van vrachtwagenbestuurders dat 
deze de bepalingen van de E.E.G.
Verordeningen kunnen naleven en het niet 
nemen van de nodige maatregelen om 
herhaling van de vastgestelde inbreu
ken te voorkomen, is wettig gegrond op de 
enkele vaststelling dat hij de verantwoor
delijke is voor de organisatie van de hen 
gegeven opdrachten, zonder dat vereist is 
dat bovendien wordt aangegeven in welke 
hoedanigheid hij die verantwoordelijk
heid uitoefent. (E.E.G.-verordeningen 
3820/85, artt. 15.1 en 15.2, en 3821/85 
van 20 dec. 1985; wet van 18 feb. 1969, 
artt. 1 en 2, § 1, K.B. van 13 mei 1987.) 

2 o en 3 o Niet wettig is de veroordeling van 
de beklaagde in de kosten van meer dan 
een origineel van de dagvaardingen hem 
op dezelfde datum betekend door dezelfde 
gerechtsdeurwaarder om in meer dan een 
zaak te verschijnen op dezelfde terecht
zitting. (Art. 11 K.B. 28 dec. 1950.) 

(LAMBRECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0474.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge; 

Over het eerste middel : 
Wat de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

vaststellen dat meerdere vrachtwagen
bestuurders die hun voertuig bestuur
den in opdracht van de N.V. Trans
west, hun werkgeefster, de rij- en 
rusttijden bepaald in de Verordening 
(EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 
december 1985 tot harmonisatie van 

bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer, niet naleef
den; 

Dat zij eiser veroordelen wegens 
overtreding van artikel15.1 en 15.2 
van de voormelde verordening op 
grond onder meer dat hij de verant
woordelijke is voor de organisatie van 
de opdrachten aan de vrachtwagen
bestuurders; 

Dat deze vaststelling volstaat en 
niet is vereist dat bovendien wordt 
aangegeven in welke hoedanigheid ei
ser die verantwoordelijkheid uitoe
fent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del ; schending van de artikelen 162 en 194 
Wetboek van Strafvordering, 2 van de wet 
van 1 juni 1849 op de herziening van de ta
riefin lijfStraffelijke zaken en 11, derde lid, 
2, van het koninklijk besluit van 28 de
cember 1950 houdende algemeen regle
ment op de gerechtskosten in strafzaken ; 

Overwegende dat de kosten van 
dagvaarding in strafzaken worden be
rekend overeenkomstig artikel 11 van 
het vermelde koninklijk beslui t van 28 
december 1950; dat het derde lid, 2, 
van dit artikel bepaalt dat de gerechts
deurwaarder slechts een origineel in 
rekening mag brengen om de verdach
ten te dagvaarden om te verschijnen 
op een zelfde terechtzitting ter zake 
van alle misdrijven voor welke zij te
rechtstaan; 

Overwegende dat aan eiser op 19 
juli 1993 drie onderscheiden dagvaar
dingen werden betekend, respectieve
lijk inzake notitienummer S/180/93, 
notitienummer 1311/92 en notitie
nummer 102/93, telkens om te ver
schijnen op dezelfde terechtzitting van 
de Politierechtbank te Brugge van 11 
oktober 1993; 

Dat de drie dagvaardingen aan ei
ser werden betekend door dezelfde ge
rechtsdeurwaarder, Donald Ver
haeghe, die telkens de kosten van een 
origineel aanrekende; 
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Dat de appelrechters eiser niet wet
tig vermochten te veroordelen in de 
kosten van drie originelen van dag
vaardingen; 

En overwegende dat voor het ove
rige de substantiele of op stra:ffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel, dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het eiser ver
oordeelt in kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Veurne, zitting 
houdende in hoger beroep. 

26 november 1996 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. A. 
Lust. 

Nr. 458 

28 KAMER - 26 november 1996 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF
VORDERING- BEVOEGD ORGAAN. 

zo STRAFVORDERING- DOUANE EN AC
CIJNZEN- BEVOEGD ORGAAN. 

3o DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF
VORDERING- BEVOEGD ORGAAN- TERECHT
ZITTING-AANWEZIGHEID- VERTEGENWOOR
DIGING -AFWEZIGHEID -INSTEMMING VAN 
DE BEKLAAGDE- GEVOLG. 

4 ° STRAFVORDERING- DOUANE EN AC
CIJNZEN- BEVOEGD ORGAAN- TERECHTZIT
TING -AANWEZIGHEID- VERTEGENWOOR
DIGING- AFWEZIGHEID- INSTEMMING VAN 
DE BEKLAAGDE - GEVOLG. 

5o DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF
VORDERING- BEVOEGD ORGAAN- TERECHT
ZITTING- AFWEZIGHEID- INSTEMMING VAN 
DE BEKLAAGDE- GEVOLG- RECHTEN VAN 
DE MENS- REDELIJKE TERMIJN. 

6° STRAFVORDERING- DOUANE EN AC
CIJNZEN- BEVOEGD ORGAAN- TERECHTZIT
TING -AFWEZIGHEID- INSTEMMING VAN DE 
BEKLAAGDE- GEVOLG- RECHTEN VAN DE 
MENS - REDELIJKE TERMIJN. 

7o RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- DOUANE EN 
ACCIJNZEN- BEVOEGD ORGAAN- TERECHT
ZITTING -AFWEZIGHEID- INSTEMMING VAN 
DE BEKLAAGDE- GEVOLG. 

1 o en zo De strafvordering wegens misdrij
ven inzake douane en accijnzen wordt niet 
ingesteld door het openbaar ministerie 
maar door het Departement van Finan
cien. 

3° en 4° Bij het behandelen van de straf
vordering wegens misdrijven inzake 
douane en accijnzen behoort het vervol
gend departement ter terechtzitting aan
wezig of vertegenwoordigd te zijn en, zo
als het openbaar ministerie, de daartoe 
vereiste maatregelen te treffen; het is zon
der belang dat de beklaagde, aan wie het 
niet staat te beslissen of hi) wel of niet in
stemt met hem opgedrongen herhaalde 
uitstellen wegens een niet gerechtvaar
digde afwezigheid van de vervolgende 
partij, die niet aan overmacht te wijten is, 
of van haar advocaat, bij de feitenrechter 
niet heeft geklaagd over deze afwezig
heid. 

5°, 6° en 7o Niet naar recht verantwoord is 
de beslissing dat de redelijke termijn niet 
is overschreden doordat de beklaagde, 
aan wie het niet staat te beslissen of hij 
wel of niet instemt met hem opgedron
gen herhaalde uitstellen wegens een niet 
gerechtvaardigde afwezigheid van de ver
volgende partij, die niet aan overmacht te 
wijten is, of van haar advocaat, bij de 
feitenrechter niet heeft geklaagd over deze 
afwezigheid. (Art. 6.1 E.V:R.M.) 



1100 HOF VAN CASSATIE Nr. 458 

(SPIESS ENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0698.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 april 1995 op ver
wijzing door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
16 november 1993; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
wordt veroordeeld tot straf, tot beta
ling van een bijdrage tot financiering 
van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan 
de Slachtoffers van Opzettelijke Ge
welddaden opgericht bij de begroting 
van de minister van Justitie, en in 
kosten: 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 149 van de gecoi:irdineerde Grond
wet van 17 februari 1994, 6.1 van het Eu
ropees Verdrag van 4 november 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, goedge
keurd bij wet van 13 mei 1955, 43 van het 
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot 
samenordening van de wetsbepalingen in
zake de slijterijen van gegiste dranken en 
281 van het koninklijk besluit van 18 juli 
1977 tot coi:irdinatie van de algemene be
palingen inzake douane en accijnzen, be
krachtigd bij artikel 1 van de wet van 6 juli 
1978, evenals van het algemeen rechtsbe
ginsel van de eerbiediging van het recht 
van verdediging, 

doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van het vonnis a quo, eiser ver
oordeelt tot betaling van een boete van 
1.500.000 frank, zijnde tweemaal de ver
schuldigde aanvullende openingsbelasting, 
en van een bedrag van 750.000 frank, 
zijnde de verschuldigde aanvullende 
openingsbelasting, na onder meer op vol
gende gronden het middel, gestoeld op de 
overschrijding van de redelijke termijn, te 
hebben verworpen; "uit artikel6.1 E.V.R.M. 
kan worden afgeleid dat de redelijke ter
mijn begint wanneer de betrokkene inver
denking wordt gesteld wegens het plegen 
van een strafbaar feit of wanneer hij we
gens enige andere daad van opsporings- of 
vooronderzoek onder de dreiging van een 
strafvervolging leeft en dit een ernstige 
weerslag heeft op zijn persoonlijke toe
stand. De redelijke termijn eindigt op het 

ogenblik waarop een einde wordt gemaakt 
aan de onzekerheid van de verdachte om
trent de uitspraak in de zaak en zijn daar
aan verbonden lot, met andere woorden 
wanneer een definitieve beslissing is 
tussengekomen over de gegrondheid van de 
strafvervolging, eventueel in hoger be
roep of na cassatie. Of de redelijke ter
mijn al dan niet is overschreden, moet niet 
in abstracto beoordeeld worden, maar wel 
in het licht van de concrete omstandighe
den van de zaak, waarbij rekening moet ge
houden worden met de complexiteit van de 
zaak, de houding van de beklaagde, de hou
ding van de gerechtelijke overheid, de aard 
en de gevolgen van het misdrijf voor de be
klaagde, het feit dat de beklaagde intus
sen de kans heeft gehad om zijn veroorde
ling te milderen of te vermijden enz ... 
Anders dan voorgehouden door de be
klaagde vangt de redelijke termijn in casu 
slechts aan op 3 maart 1989, datum waarop 
aan de beklaagde werd gemeld dat een 
proces-verbaal zal worden opgesteld op 22 
maart 1989 wegens het niet-betalen van 
een aanvullende openingsbelasting en de 
onvoldoende aangifte van een vermoede 
jaarlijkse huurwaarde. Pas op dat ogen
blik wist hij zeker dat de administratie van 
douane en accijnzen verder gevolg zou ge
ven aan het feit dat hij een onvoldoende 
jaarlijkse huurwaarde van een slijterij voor 
gegiste dranken had aangegeven en we
gens het niet betalen van een aanvullende 
openingsbelasting. Niettegenstaande de be
klaagde uitgenodigd werd om aanwezig te 
zijn bij het opstellen van het P.V. achtte hij 
het niet nodig om aanwezig te zijn. Reeds 
op 31 augustus 1989 werd de beklaagde ge
dagvaard voor de zitting van 7 december 
1989, doch op 4 december 1989 liet de 
raadsman van de beklaagde weten dat hij 
de verzending van de zaak zou vragen naar 
een kamer met drie rechters. Ten gevolge 
hiervan werd de beklaagde op 19 januari 
1990 gedagvaard voor de zitting van 30 
maart 1990. Op 25 mei 1990 werd uit
spraak verleend, waarbij de debatten wer
den heropend met het oog op het horen van 
een aantal getuigen en dit op verzoek van 
de beklaagde. De zaak werd verschillende 
keren uitgesteld op verzoek van de raads
man van de douane en accijnzen, doch op 
geen enkel ogenblik heeft de beklaagde 
noch zijn raadsman zich hiertegen ver
zet. Op 14 december 1990 werden de ge
tuigen verhoord en opnieuw werd de zaak 
verschillende keren uitgesteld op verzoek 
van de raadsman van de douane en accijn-
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zen, zonder dat de beklaagde of zijn raads
man zich hiertegen verzet hebben. Uitein
delijk werd er op 27 juni 1991 uitspraak 
verleend door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen. Nadat door de beklaagde op 
11 juli 1991 hager beroep was ingesteld te
gen dit vonnis werd in graad van beroep in 
deze zaak uitspraak gedaan op 29 novem
ber 1991. Op 10 december 1991 werd even
wei cassatieberoep ingesteld door de be
klaagde tegen alle beschikkingen van het 
op 29 november 1991 door het Hofvan Be
roep te Antwerpen gewezen arrest. Bij ar
rest van het Hofvan Cassatie van 16 no
vember 1993 werd het op 29 november 
1991 gewezen arrest vernietigd en de zaak 
werd naar het Hof van Beroep te Gent ver
wezen, waar de zaak voor het eerst werd 
ingeleid op 2 juni 1994. De zaak werd al
daar driemaal uitgesteld doch op geen en
kel ogenblik heeft de beklaagde of zijn 
raadsman zich tegen dit uitstel verzet. Al
hoewel er tussen het beginpunt en het eind
punt inmiddels meer dan 5 jaar is verstre
ken, is naar het oordeel van het hof (van 
beroep) de redelijke termijn niet overschre
den. Alhoewel de zaak op het eerste zicht 
niet complex lijkt te zijn en er slechts een 
beklaagde wordt vervolgd, is uit het ver
loop van de procedure toch gebleken dat de 
beklaagde niet alleen de feiten ernstig be
twist heeft maar bovendien ook eerst nag 
de oproeping van een aantal getuigen heeft 
gevraagd. Bovendien heeft hij na het von
nis hager beroep aangetekend en na het ar
rest cassatieberoep ingesteld. Dit alles is 
vanzelfsprekend zijn recht, doch hijzelfkan 
in die omstandigheden niet opwerpen dat 
een uitspraak aldus uitblijft. Het hof (van 
beroep) moet ook vaststellen dat hij zich op 
geen enkel ogenblik verzet heeft tegen een 
uitstel van de zaak. Dat de door de be
Jpaagde opgeroepen getuigen zich er niet al
les meer herinneren, is niet te wijten aan 
het feit dat er teveel tijd is verstreken tus
sen de datum van de feiten en hun ver
hoor, maar wel aan het feit dat zij meer
dere dergelijke zaken behandelen en dat 
niet kan verwacht worden dat zij zich ten 
alle tijde alles kunnen blijven herinne
ren. Dat er drie jaar is verlopen tussen de 
vaststelling van de inbreuk en de uitein
delijke dagvaarding, is juist, doch er mag 
niet uit het oog verloren worden dat de eer
ste tenlastelegging dateert van 15 mei 
1986, dat ter bescherming van de belan
gen van diegene die de jaarlijkse huur
waarde moet aangeven een ganse reeks 
maatregelen zijn ingebouwd in het KB. van 
3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van ge-

giste dranken, die in casu ten volle benut 
werden door de beklaagde en dat al deze 
feiten en handelingen dateren van v66r het 
door het hof (van beroep) vastgestelde be
gin punt van de redelijke termijn, zijnde 3 
maart 1989. In die omstandigheden moe
ten de gevolgen van een overschrijding van 
de redelijke termijn niet onderzocht wor
den, nu er naar het oordeel van het hof 
(van beroep) geen overschrijding van de re
delijke termijn is gebeurd", 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van ar
tikel6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde 
stra:!Vervolging eenieder recht heeft op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak binnen een redelijke termijn door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter
lijke instantie, welke bij de wet is inge
steld. Deze redelijke termijn ingaat op de 
dag waarop de betrokkene in beschuldi
ging wordt gesteld wegens het plegen van 
een strafbaar feit ofwanneer hij wegens 
enige daad van opsporings- of vooronder
zoek onder de dreiging van een stra:!Ver
volging leeft en dit een ernstige weerslag 
heeft op zijn persoonlijke toestand, met 
name omdat hij verplicht is geweest be
paalde maatregelen te nemen om zich te 
verdedigen tegen de beschuldigingen, die in 
de zin van het verdrag tegen hem wer
den ingebracht. De inbeschuldigingstel
ling zodoende oak kan blijken uit andere 
maatregelen dan een officiele kennisge
ving indien deze maatregelen een verden
king impliceren en een belangrijke weer
slag hebben op de toestand van de 
verdachte. Te dezen blijkens de dagvaar
ding waarvan de inhoud wordt weergege
ven in het bestreden arrest, het ten laste 
gelegde feit werd vastgesteld op 31 okto
ber 1986. Eiser voorts als zaakvoerder van 
de P.V.B.A. Aha reeds per aangetekend 
schrijven van 28 november 1986 in ken
nis werd gesteld van het feit dat de huur
waarde van de slijterij van gegiste dran
ken werd vastgesteld op 300.000 frank, 
zodat de aanvullende openingsbelasting na 
aftrek van de reeds betaalde openings
belasting nog 750.000 frank bedroeg. In de 
mate dat inzake de openingsbelasting de 
administratie van douane en accijnzen te
gelijk vervolgende partij is en in geval van 
overtreding van de wetsbepalingen in
zake de slijterijen van gegiste dranken de 
vorderingen wegens overtredingen, fraude 
en misdrijven voor de correctionele recht
bank zal dienen te brengen, zulks overeen
komstig de artikelen 43 van het konink-
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lijk besluit van 3 april 1953 tot samen
ordening van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken en 281 van 
het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot 
coordinatie van de algemene bepalingen in
zake douane en accijnzen, bekrachtigd bij 
artikel 1 van de wet van 6 juli 1978, moet 
worden aangenomen dat de redelijke ter
mijn begon te lopen vanaf het ogenblik 
waarop de overtreding door de administra
tie werd vastgesteld en meegedeeld aan de 
toekomstige beklaagde, nu vanaf voor
noemd ogenblik eiser onder de dreiging van 
een strafVordering leefde. Hieraan geen af
breuk wordt gedaan door de omstandig
heid dat inmiddels de waarde van het goed 
het voorwerp van een schattingsprocedure 
zou uitmaken, nu deze procedure volgt uit 
de betwisting door de administratie van de 
door de slijter opgegeven huurwaarde en 
strekt tot het afurenden van de dreigende 
vervolging, zodat het bestreden arrest, ge
let op de gedane feitelijke vaststellingen, 
niet wettig kon beslissen dat de redelijke 
termijn eerst op 3 maart 1989, datum 
waarop beklaagde werd gemeld dat een 
proces-verbaal op 22 maart 1989 wegens 
het niet-betalen van een aanvullende 
openingsbelasting en de onvoldoende aan
gifte van een vermoede jaarlijkse huur
waarde zou worden opgesteld, een aan
vang nam (schending van artikel6.1 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden); 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel6.1 van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden bij het bepa
len van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde strafVervolging eenieder recht 
heeft op een eerlijke en openbare behan
deling van zijn zaak binnen een redelijke 
termijn door een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie, welke bij de 
wet is ingesteld. Het aan het vonnisgerecht 
toekomt in het licht van de feitelijke ge
gevens van de zaak, rekening houdende 
met de specifieke aard en ingewikkeld
heid van de zaak, de houding van de be
klaagde, het gedrag van de gerechtelijke 
overheid en de gevolgen van het ten laste 
gelegde misdrijf, te bepalen of de zaak werd 
behandeld binnen een redelijke termijn en, 
in ontkennend geval, de gevolgen die hier
uit zouden kunnen voortvloeien. Eiser in 
dat verband in zijn beroepsbesluiten op
merkte dat hij zich steeds op een normale 
wijze had gedragen in de procedure en tot 
zesmaal toe voor de correctionele recht
bank in persoon aanwezig was. 

Dat dezelfde stipte houding niet kon wor
den toegeschreven aan de klagende par
tij, die in de loop van de procedure bij her
haling afwezig bleef en aldus volstrekt 
overbodige uitstellen en verplaatsingen van 
eiser veroorzaakte; dat het aanwenden van 
een rechtsmiddel op zich de overdreven 
lange duur van de procedure niet kan ver
antwoorden; dat ook de houding van de cor
rectionele rechtbank laakbaar was, nu deze 
de zaak bij afurezigheid van de eisende par
tij bij herhaling uitstelde, daar waar de 
strafVervolging inzake openingsbelasting 
voor drankslijterijen uitsluitend aan het be
stuur is toevertrouwd; dat bovendien re
kening moest worden gehouden met de ge
volgen van het ten laste gelegde misdrijf, 
meer bepaald het feit dat de inzet een veel
voud is van een netto jaarinkomen van een 
jong gezin, er aldie tijd een bijzonder zware 
financi1He dreiging op het gezin van eiser 
heeft gewogen, de vennootschap, waar
van eiser zaakvoerder was, reeds lange tijd 
is verkocht en elke band tussen de ge
vraagde sanctie en de gevoerde realiteit 
reeds lang verdwenen is, zodat het bestre
den arrest dat het middel, gestoeld op de 
overschrijding van de redelijke termijn, ver
werpt, onder meer gelet op de omstandig
heid dat eiser zich nimmer heeft verzet te
gen het uitstel van de behandeling van de 
zaak, zonder weliswaar vast te stellen dat 
in geval van verzet vanwege eiser tegen 
dergelijk uitstel, de zaak behandeld ware 
geworden, niet wettig kon beslissen dat de 
redelijke termijn niet was overschreden 
(schending van artikel6.1 van het Euro
pees Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrij
heden), althans zonder zich uit te spreken 
over het al dan niet onredelijk karakter van 
de opgelopen vertraging ingevolge de af
wezigheid van het bestuur, aan wie de ver
volging inzake drankslijterijen bij uitslui
ting is toevertrouwd, en zonder te 
antwoorden op het verweer verband hou
dende met de gevolgen van het ten laste ge
legde misdrijf voor het gezin van eiser, niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel149 van de gecoordineerde 
Grondwet van 17 februari 1994); 

derde onderdeel, de strafVervolging in be
ginsel toekomt aan het openbaar ministe
rie, zonder wiens aanwezigheid ieder von
nis, gewezen op de strafVordering door een 
onwettelijkheid is aangetast. Inzake drank
slijterijen de vervolging toekomt aan de Ad
ministratie. Hieruit volgt dat in afurezig
heid van het bestuur nooit een rechtsgeldig 
vonnis inzake overtreding van de wetten op 
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drankslijterijen kan worden gewezen, zo
dat in zoverre het bestreden arrest aan
neemt dat in geval van verzet vanwege be
klaagde tegen een uitstel van de zaak op 
verzoek van de administratie, ongeacht of 
deze aldan niet ter zitting aanwezig was, 
de zaak sneller ware behandeld geweest, 
het de exclusieve vervolgingsbevoegdheid 
van de administratie van douane en ac
cijnzen ter zake van drankslijterijen mis
kent (schending van de artikelen 43 van 
het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot 
samenordening van de wetsbepalingen in
zake slijterijen van gegiste dranken en 281 
van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 
tot coiirdinatie van de algemene bepalin
gen inzake douane en accijnzen, bekrach
tigd bij artikel1 van de wet van 6 juli 1978) 
en derhalve niet wettig kon besluiten dat 
de redelijke termijn niet was overschre
den (schending van artikel6.1 van het Eu
ropees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden) : 

Wat het tweede en het derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat de strafvordering 
wegens misdrijven inzake douane en 
accijnzen wordt ingesteld niet door het 
openbaar ministerie maar door het De
partement van Financien; 

Dat bij het behandelen van dit soort 
zaken het vervolgend departement ter 
terechtzitting behoort aanwezig ofver
tegenwoordigd te zijn; dat de omstan
digheid dat de advocaat van het de
partement op het zelfde moment zou 
dienen te verschijnen bij onderschei
den en meerdere rechtsmachten -
wat de appelrechters feitelijk vaststel
len - niet vermag hieraan afbreuk te 
doen; dat het aan het departement 
staat, zoals aan het openbaar minis
terie, schikkingen te treffen voor de 
vereiste aanwezigheid of vertegen
woordiging; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat het vervolgende be
stuur of zijn advocaat meermaals af
wezig bleef op vastgestelde terecht
zittingen; dat de rechters niet vast
stellen dat de afwezigheid van het de
partement aan overmacht is te wij
ten; 

Dat het zonder belang is dat, wat de 
rechters considereren, eiser en zijn 

raadsman, aanwezig ter terechtzit
ting, zich bij de feitenrechter niet heb
ben beklaagd over de afwezigheid van 
het departement en zich niet tegen uit
stel hebben verzet; 

Dat het niet aan de beklaagde staat 
te beslissen of hij wel of niet instemt 
met hem opgedrongen herhaalde uit
stellen wegens de niet gerechtvaar
digde afwezigheid van de vervolgende 
partij; 

Dat de rechters - anders dan wat 
verweerder aanvoert - hun beslis
sing dat de redelijke termijn niet is 
overschreden, niet naar recht verant
woorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de tegen ei
ser ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering: 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing over de tegen eiser ingestelde 
strafvordering, de vernietiging mee
brengt van de beslissing over de te
gen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering die het gevolg is van de 
eerstvermelde beslissing; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige namens eiser aangevoerde mid
delen die niet tot cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Brussel. 

26 november 1996 - ze kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Hont - Andersluidende 
conclusie (1) van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Geinger en 
Claeys Bouuaert. 

(1) Het O.M. concludeerde tot verwerping van 
de voorziening, dus ook in zoverre gegrond op het 
tweede en derde onderdeel van het eerste mid
del, omdat het o.m. van oordeel was dat de 
afWezigheden van het bestuur, waarover eiser zich 
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Nr. 459 

2e KAMER - 26 november 1996 

1 o REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEGRIP. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN -ALGEMEEN- VEREISTE- GE
SCIDL VAN RECHTSMACHT- TUSSEN ONDER
ZOEKSRECHTER EN VONNISGERECHT. 

1 o Regeling van rechtsgebied wegens 
bevoegdheidsgeschil vereist het bestaan 
van een geschil over rechtsmacht waar
door de uitoefening van de strafvorde
ring wordt belemmerd (1). (Art. 525 e.v. 
Sv.) 

2° Niet ontvankelijk, omdat het geen ge
schil van rechtsmacht oplevert, is het ver
zoek van een beklaagde of verdachte (2) 
tot regeling van rechtsgebied gegrond op 
de omstandigheid dat hij eensdeels voor 
een correctionele rechtbank wordt ver
volgd en anderdeels door een onderzoeks
rechter (van hetzelfde rechtsgebied) werd 
aangehouden wegens onderscheiden fei
ten die overtredingen van een zelfde wet
telijke bepaling vormen (3). (Art. 525 e.v. 
Sv.) · 

(DE WIJNGAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1251.N) 

HET HOF; - Gelet op bet verzoek
scbrift tot regeling van recbtsgebied, 
door Patrick De Wijngaert ingediend 
op grand van "art. 526 e.v." Wetboek 
van Strafvordering, en waarvan een 
door de griffier van bet Hof voor eens-

niet had beklaagd voor de feitenrechter, de re
delijke termijn waarvan hij thans de overschrij
ding aankloeg niet in het gedrang bracht. 

(1) Cass., 1juni 1996,A.R. nr. P.96.380.N (A.C., 
1996, nr. 229). 

(2) Het verzoekschrift wees niet aan in welke 
hoedanigheid de verzoeker het neerlegde, noch 
welke rechtsmacht, bij uitsluiting van een an
dere, bevoegd zou zijn. 

(3) Zie Cass., 5jan. 1993,A.R. nr. 7213 (A.C., 
1993, nr. 6). 

luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gebecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat regeling van 
recbtsgebied wegens een bevoegdheids
gescbil bet bestaan van een gescbil 
over recbtsmacbt vereist waardoor de 
uitoefening van de strafVordering 
wordt belemmerd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acbt te slaan, 
niet blijkt dat dit te dezen bet geval is; 
dat de omstandigbeid dat verzoeker, 
eensdeels, voor de Correctionele Recbt
bank te Leuven wordt vervolgd, an
derdeels, door een onderzoeksrecb
ter te Brussel werd aangebouden, 
wegens onderscbeiden feiten die over
tredingen vormen van een zelfde wet
telijke bepaling, geen gescbil van 
recbtsmacbt oplevert; 

Dat bet verzoek niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst bet verzoek 
af; veroordeelt eiser in de kosten. 

26 november 1996 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaat : mr. E. Bernaerts, 
Leuven. 

Nr. 460 

2e KAMER - 27 november 1996 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAF- MOTI
VERING- MISDRIJF STRAFBAAR MET EEN GE
VANGENISSTRAF EN/OF EEN GELDBOETE
VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE. 

2° STRAF - GELDBOETE EN OPDECIEMEN
MISDRIJF STRAFBAAR MET EEN GEVANGENIS
STRAF EN/OF EEN GELDBOETE- VEROORDE
LING TOT EEN GELDBOETE- MOTIVERING. 

1 o en 2° Wanneer een misdrijf strafbaar is 
met een gevangenisstraf en een geldboete, 
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of met een van die straffen alleen, moet de 
rechter, die enkel een geldboete oplegt, die 
keuze niet met redenen omkleden; de mo
tivering van de strafmaat kan bestaan uit 
een beschrijving van de gegevens die de 
ernst van de aan de beklaagde ten laste 
gelegde {out kenmerken (1). (Art. 195, 
tweede lid, Sv.) 

(JOB EN P&V VERZEKERINGEN 
T. ROYALE BELGE N.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0556.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van Bernard 
Job, beklaagde; 

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

1. waarbij het verval door verja
ring van de strafvordering wordt vast
gesteld voor de overtredingen van het 
Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

2. waarbij eiser wordt veroordeeld 
wegens het onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen : 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 195 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een geldboete van 100 frank, op grand dat 
de strafmaat en de aard van de straffen 
worden beoordeeld afhankelijk van de ernst 
van de begane fouten en van het ontbre
ken van een gerechtelijk verleden; 

terwijl de rechters niet nauwkeurig de re
denen hebben opgegeven waarom zij de 
straf, die de wet hen toestaat uit te spre
ken:, hebben opgelegd en ze evenmin de 
strafmaat hebben verantwoord; het bestre
den arrest zich immers beperkt tot een al
gemene en stereotiepe verwijzing naar de 
ernst van de begane fouten; dat het al-

(1) Cass., 1 maart 1989, A.R. nr. 7041 (A. C., 
1988-89, nr. 369); 6 nov. 1990, A.R. nr. 4169 (ibid., 
1990-91, nr. 129). 

dus geen nauwkeurig omschreven gran
den opgeeft ter verantwoording van de 
keuze van de straf en de strafmaat; het 
ontbreken van een gerechtelijk verleden 
eveneens een algemene en abstracte 
grand is: 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd wegens het onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen, 
welk wanbedrijf, met toepassing van 
artikel 420 van het Strafwetboek, 
wordt gestraft met een gevangenis
strafvan acht dagen tot zes maan
den en met een geldboete van vijftig 
frank tot vijfhonderd frank of met een 
van die straffen aileen : 

Dat het hof van beroep, door enkel 
een geldboete en, zoals artikel 40 van 
hetzelfde wetboek voorschrijft, een ver
vangende gevangenisstraf uit te spre
ken, heeft gekozen voor de voor eiser 
meest gunstige van de drie wettelijke 
mogelijkheden; 

Dat het middel, in zoverre het op
komt tegen het gebrek aan motive
ring van die keuze, niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat het arrest, voor 
het overige, vermeldt dat de straf
maat en de aard van de uit te spre
ken straffen beoordeeld zullen wor
den afhankelijk van de ernst van de 
begane fouten en het ontbreken van 
een gerechtelijk verleden; 

Dat het arrest, wat dat betreft, 
voorts erop wijst dat eiser zijn snel
heid niet heeft aangepast aan de voch
tige staat van de rijbaan, aan de 
plaatsgesteldheid en aan het verkeer; 
dat hij immers, ofschoon hij een ruim 
zicht had en bijgevolg kon vaststel
len dater geen gevaar dreigde, on
clanks het eerste ongeval, plotseling en 
zonder dat de omstandigheden hem 
daartoe dwongen, bij het nemen van 
de bocht remde bij het zien aileen al 
van borden die hem verplichtten te 
vertragen voor voetgangers, en dat hij 
zijn snelheid niet heeft geregeld en 
evenmin zijn voertuig onder controle 
had, zoals de wet hem voorschreef; ... 
dat hij, indien hij op passende wijze 
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gereageerd had op de waarschuwings
borden en zijn snelheid aan de plaats
gesteldheid had aangepast, de con
trole over zijn voertuig niet 
zou hebben verloren; dat die gege
vens wijzen op de ernst van de be
gane fout; 

Overwegende dat aldus het ar
rest het bedrag van de boete verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

27 november 1996 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : mevr. J eanmart -
Gelijkluidende eonclusie van de h. Piret, 
advoeaat-generaal - Advoeaten : mrs. 
Houtekier en Gerard. 

Nr. 461 

2• KAMER- 27 november 1996 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST - SCHADE - MATERI~LE 
SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE - VER
NIELD VOERTUIG -AANKOOP VAN EEN AN
DER VOERTUIG- BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE. 

Wanneer een voertuig ten gevolge van een 
door een derde veroorzaakt ongeval ver
nield werd en de benadeelde partij een 
ander voertuig aangekoeht heeft, terwijl 
zij B.T.W.-pliehtige was en derhalve 50 
pet. van de belasting op die aankoop kon 
aftrekken, vermindert de reehter wettig de 
vergoeding die bestemd was om het ver
lies aan B.T.W. te dekken met 50 pet., zelfs 
als de benadeelde partij op het ogenblik 
van het vonnis geen B.T.W.-pliehtige meer 
is en dus geen reeht meer heeft op af
trek (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Zie Cass., 8 mei 1952 (A. C., 1952, 499), en 
de cone]. van proc.-gen. R. Hayoit de Termicourt, 
toen eerste adv.-gen., in Bull. en Pas., 1952, I, 
570; zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. nr. P.94.1424.N., 
supra, nr. 15. 

(MERTENS 
T. ELAMRANI, COMMERCIAL UNION N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0591.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 maart 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het hof (van beroep), met aan
neming van de appelconclusie van de vrij
willig tussenkomende partij, de naam
loze vennootschap Commercial Union, die 
aanvoerde dat R. Mertens op 26 januari 
1991 een nieuw voertuig aangekocht had, 
dat hij, aangezien hij nog steeds B.T.W.
plichtige was, 50 pet. daarvan kon aftrek
ken, dat dat ook het geval was voor de fac
tuur van 3 mei 1991 met betrekking tot de 
wegslepings- en bewaringskosten, en dat de 
omstandigheid dat hij van die mogelijk
heid geen gebruik heeft gemaakt, zijn vor
dering jegens de vrijwillig tussenkomende 
partij niet verantwoordt, in zoverre R. Mer
tens ertoe verplicht was zijn schade te be
per ken, beslist dat de heer Mertens 
weliswaar recht heeft op het bedrag dat 
noodzakelijk is voor het herstel van zijn 
vermogen, maar geen aanspraak kan rna
ken op het bedrag van een belasting die hij 
niet hoefde te betalen, wat zou neerko
men op het toekennen van een schadever
goeding die hoger ligt dan de geleden 
schade, en verklaart dat de door de vrij
willig tussenkomende partij geboden be
dragen bijgevolg afdoende zijn, 

terwijl het werkelijke bedrag van de 
schade niet moet worden beoordeeld op het 
ogenblik van het ongeval maar op het ogen
blik van de schadevergoeding, dat wil zeg
gen op het ogenblik waarop de rechter uit
spraak doet, en er bij de beoordeling van de 
schade geen rekening kan worden gehou
den met latere gebeurtenissen die geen ver
band houden met de ongeoorloofde hande
ling en de schade op zich, en terwijl iedere 
persoon aan wie een zaak ontnomen werd 
door een ongeoorloofde handeling, recht 
heeft op het herstel van zijn vermogen door 
de teruggave van de zaak die haar werd 
ontnoinen, zodat de getroffene, wanneer te
ruggave niet mogelijk is, recht heeft op de 
vervangwaarde van de zaak die haar werd 
ontnomen, vermeerderd met het bedrag van 
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de B.T.W., wanneer die persoon geen 
B.T.W.-pliehtige is en die belasting bijge
volg niet kan aftrekken of overeenkom
stig de bepalingen van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde niet 
kan terugvorderen; van dat beginsel sleehts 
wordt afgeweken wanneer de getroffene 
geen B.T.W.-pliehtige was op het ogenblik 
van de aankoop van het verongelukte voer
tuig, maar dat wel was op het ogenblik van 
het herstel van de sehade voortvloeiende uit 
de vernieling van zijn zaak, aangezien hij 
die belasting op dat ogenblik niet hoefde te 
betalen; de essentiele regel die moet wor
den nageleefd die van het volledige her
stel van het vermogen is en het bedrag dat 
wordt toegekend aan de getroffene aan wie 
een zaak ontnomen werd, in beginsel dus 
zodanig moet worden vastgesteld, dat hij op 
de dag van de sehaderegeling een soortge
lijke zaak kan verwerven; daaruit volgt dat 
het hof, door aan eisers in zijn arrest van 
25 maart 1996 sleehts 50 pet. van de B.T.W. 
tot beloop van 20,5 pet. op de waarde van 
het in het ongeval volledig vernielde voer
tuig toe te kennen, op grand dat eisers op 
de dag van het ongeval niet 100 pet. van 
die belasting hoefden te betalen, maar er
kent dat R. Mertens geen B.T.W.-plichtige 
meer is sinds 30 april 1992 en bijgevolg 
geen reeht meer heeft op de aftrek van die 
B.T.W., de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek sehendt : 

Overwegende dat iedere persoon aan 
wie een zaak ontnomen werd door een 
ongeoorloofde handeling, reeht heeft op 
het herstel van zijn vermogen door de 
teruggave van die zaak; dat de bena
deelde partij, wanneer teruggave niet 
mogelijk is, reeht heeft op de vervang
waarde van de zaak, dat is het be
drag dat noodzakelijk is om een soort
gelijke zaak te verwerven; dat de 
vergoeding, ingeval de getroffene zelf 
de zaak vervangt, moet worden beoor
deeld op de dag van die vervanging, 
tenzij die vergoeding, in voorkomend 
geval, op de dag van het vonnis moet 
worden herzien door vermeerdering 
met de gedane kosten; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eisers ter vervanging van het 
verongelukte voertuig een nieuw voer
tuig hebben aangekoeht op 26 januari 
1991 en dat de eerste eiser op dat 
ogenblik nog steeds B.T.W.-pliehtige 
was en 50 pet. kon aftrekken van de 

belasting op de faetuur van de aan
koop van het voertuig en op de fae
tuur betreffende de versleping; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het de verweerders in soli
dum veroordeelt om de bedragen van 
46.750 frank en 1.489 frank te beta
len, verhoogd met de eompensatoire in
terest, tot beloop van 50 pet. van de 
B.T.W. op de waarde v66r het onge
val van het voertuig en op de faetuur 
voor de wegslepings- en bewarings
kosten, zijn beslissing naar reeht ver
antwoord heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 november 1996- 2e kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advoeaat-generaal - Advocaten : mrs. 
W. Broothaers, Y. de Caritat, Brussel. 

Nr. 462 

2e KAMER- 27 november 1996 

ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN - ARTI
KEL llBIS K.B. NR 5 VAN 23 OKT. 1978- VER
GOEDING- AMBTSHALVE VEROORDELING
FYSIEKE PERSOON- RECHTSPERSOON. 

De rechter die een werkgever wegens over
treding van art. 4, § 1, K.B. nr. 5 van 23 
okt. 1978 betreffende het bijhouden van 
sociale documenten, veroordeelt tot een 
geldboete, moet hem ambtshalve veroor
delen om aan het R.I.Z.l. V. de bij art. 
llbis van voornoemd besluit bepaalde 
vergoeding te betalen; geen enkele wette
lijke bepaling schrijft voor dat de 
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burgerrechtelijk aansprakelijke rechts
persoon van voornoemde werkgever die 
vergoeding moet betalen (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL T. TEIXEIRA LOUREIRO, EU

ROP ETUDECO B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0654.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen het arrest, in zoverre het 
verzuimt verweerder te veroordelen 
om de met toepassing van artikelllbis 
van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 
oktober 1978 verschuldigde vergoe
ding te betalen aan de R.S.Z., en het 
verweerster tot betaling van die ver
goeding veroordeelt; 

Over het middel : 
Overwegende dat, enerzijds arti

kelllbis van het koninklijk besluit nr. 
5 van 23 oktober 1978 betreffende het 
bijhouden van de sociale documen
ten, ingevoegd bij artikel 30 van de 
programmawet van 6 juli 1989 en v66r 
de vervanging ervan door artikel 112 
van de wet van 26 juni 1992 houdende 
sociale en diverse bepalingen, bepaalt 
dat de rechter die, voor de feiten be
doeld bij artikelll, r, a, b, c, d, e, f, 
en h, de strafuitspreekt ten laste van 
de werkgever, zijn aangestelden of 
lasthebbers, alsmede de personen be
paald door de Koning in uitvoering 

(1) Zie Cass., 4jan. 1994,A.R. nr. 7183 (A.C., 
1993-94, nr. 2); M. DE SwAEF, Het wel en wee van 
artikelllbis Sociale Documentenwet, R. W, 1993-
1994, blz. 1393; T. WERQUIN, "La condamnation au 
paiement a l'O.N.S.S. d'une indemnite egale au 
triple des cotisations", R.D.P., 1993, blz. 526. 

Art. llbis K.B. nr. 5 van 23 okt. 1978 is ge
wijzigd bij art. 112 wet van 26 juni 1992 hou
dende sociale en diverse bepalingen, en bij wijze 
van overgangsbepaling gehandhaafd bij art. 29, 
§ 2, wet 23 maart 1994 houdende bepaalde maat
regelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwart
werk. 

van artikel 4, § 2, hen ambtshalve ver
oordeelt tot betaling aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid van een 
vergoeding gelijk aan het drievoud van 
de bijdragen bedoeld bij artikel 38, 
§§ 2 en 3, van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers, 
berekend op basis van het gemiddeld 
minimum maandinkomen vastgesteld 
bij een in de N ationale Arbeidsraad ge
sloten collectieve arbeidsovereenkomst; 

Dat de appelrechters te dezen, met 
toepassing van artikel 11, 1", a, van 
voornoemd koninklijk besluit van 23 
oktober 1978, verweerder tot een en
kele geldboete veroordeeld hebben we
gens overtreding, in diens hoedanig
heid van werkgever, van artikel 4, § 1, 
1 en 2 van voornoemd besluit, maar 
verzuimd hebben de bij artikel llbis 
voorgeschreven ambtshalve veroorde
ling uit te spreken; 

Overwegende dat, anderzijds, geen 
enkele wettelijke of verordenende be
paling voorschrijft dat de rechtsper
soon, die burgerrechtelijk aansprake
lijk is voor zijn orgaan, aangestelde of 
lasthebber, met laatstgenoemde ambts
halve moet worden veroordeeld tot be
taling aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de vergoeding, bedoeld 
in artikelllbis van het koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betref
fende het bijhouden van sociale docu
menten; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het om
streden arrest, in zoverre het verzuimt 
verweerder wegens de tenlasteleggin
gen b en c ambtshalve te veroorde
len tot betaling aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de vergoe
ding, bedocld in artikelllbis van het 
koninklijk be&luit nr. 5 betreffende het 
bijhouden van sociale documenten en 
eiseres veroordeelt tot betaling van 
voornoemde vergoeding; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt ie
dere verweerder in de helft van de 
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kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Ber
gen. 

27 november 1996 - 2° kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 463 

1e KAMER- 28 november 1996 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD - EISERS EN VERWEERDERS- El
SER- GEMEENTE- COLLEGE VAN BURGE
MEESTER EN SCHEPENEN- GEMEENTERAAD 
- MACHTIGING- BEWIJS. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR 
MEMORIES EN STUKKEN- STUKKEN- 'IDE
LAATBAAR KARAKTER VAN HET CASSATIE
BEROEP- BEWIJS- GEMEENTE- COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- GE
MEENTERAAD - MACHTIGING- OVERLEG
GING- SLUITING VAN DE DEBATTEN. 

3° ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPER
SONEEL, BIJZONDERE REGELS- GEMEENTE
SCHADEVERGOEDING- ARBEIDSONGESCHIIIT
HEID- RENTE- OPEISBAARHEID- GERECH
TELIJKE BETWISTING. 

1 o Al kan het college van burgemeester en 
schepenen namens de gemeente een vor
dering tot bewaring van rechten instel
len, tach moet het aldus ingestelde 
cassatieberoep niet ontvankelijk wor
den verklaard wanneer voor het Hof niet 
regelmatig een machtiging van de ge
meenteraad wordt overgelegd (1). (Artt. 
104, 105, 106, 123, 8° en 9°, en 270 Ge
meentewet.) 

2° De machtiging die de gemeenteraad aan 
het college van burgemeester en schepe-

(1) Cass., 9 jan. 1985,A.R. nr. 3864 (A. C., 1984-
85, nr. 280); 27 mei 1987, A.R. nr. 5686 (ibid., 
1986-87, nr. 583); zie Cass., 2 nov. 1988, A.R. nr. 
6899 (ibid., 1988-89, nr. 129). 

nen geeft om hetzij cassatieberoep in te 
stellen in naam van de gemeente, hetzij 
het cassatiegeding voort te zetten dat 
wordt gevoerd op een door het college van 
burgemeester en schepenen ingestelde vor
dering tot bewaring van rechten, kan wor
den overgelegd tot de sluiting van de de
batten, ten bewijze dat het cassatieberoep 
toelaatbaar is (2). (Art. 1100 Ger.W.) 

3° In geval van gerechtelijke betwisting kan 
de rente die verschuldigd is krachtens art. 
22 KB. 13 juli 1970 betreffende de scha
devergoeding ten gunste van sommige 
personeelsleden van gemeenten, voor ar
beidsongevallen en voor ongevallen over
komen op de weg naar en van het werk, 
niet worden geeist vanaf de eerste dag van 
de maand die overeenstemt met die van 
de consolidatie; de rente is immers niet 
opeisbaar zolang de rechter de vorde
ring tot betaling van die rente niet heeft 
toegewezen bij wege van een uitvoerbaar 
geworden beslissing (3). (Art. 20bis 
Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; art. 22 K.B. 13 juli 1970.) 

(GEMEENTE OUPEYE T. SCHMITZ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. 8.96.0036.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 oktober 1995 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Gelet op de beschikking van 9 ok
tober 1996 waarbij de eerste voorzit
ter de zaak naar de eerste kamer ver
wijst; 

(2) Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 3864 (A. C., 
1984-85, nr. 280); 2 nov. 1988, A.R. nr. 6899 (ibid., 
1988-89, nr. 129); 23 okt. 1989, A.R. nr. 6697, en 
14 mei 1990, A.R. nr. 7040 (ibid., 1989-90, nrs. 111 
en 540); 28 maart 1994, A.R. nr. S.93.0081.F 
(ibid., 1994, nr. 149). 

(3) Zie Cass., 29 mei 1978 (A.C., 1977-78, 1146); 
concl. mevr. Liekendael, toen adv.-gen., voor Cass., 
15 sept. 1983, A.R. nr. 6870 (Bull. en Pas., 1984, 
I, nr. 29), inzonderheid biz. 45; concl. mevr. Lie
kendael, toen adv.-gen., voor Cass., 19 juni 1989, 
A.R. nrs. 8463 en 8464, twee arresten (Bull. en 
Pas., 1989, I, nr. 611), inzonderheid biz. 1138; A. 
DAL, "Les accidents du travail dans le secteur pu
blic", R.G.A.R., 1995, 12434/12, nr. 32. 
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Over het door het openbaar minis
terie tegen de voorziening opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid, 
hieruit afgeleid dat niet blijkt dat het 
college van eiseres, overeenkomstig ar
tikel270, 3·, van de nieuwe Gemeen
tewet van 24 juni 1988 door de ge
meenteraad is gemachtigd om de 
voorziening in te stellen : 

Overwegende dat uit de door eise
res neergelegde akte blijkt dat de ge
meenteraad op 5 maart 1996 het col
lege heeft gemachtigd om de op 27 
februari 1996 ter gri:ffie van het Hof 
neergelegde voorziening in te stel
len; 

Overwegende dat de betrekkelijke 
nietigheid die voortvloeit uit het ont
breken van de machtiging om cassatie
beroep in te stellen, door de gemeen
teraad kon worden gedekt tot de 
sluiting van het debat voor het Hof; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 
20bis van de wet van 3 juli 1967 betref
fende de schadevergoeding voor arbeids
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 30 maart 1984, 20 van 
het koninklijk besluit van 24 januari 1969 
betreffende de schadevergoeding ten gun
ste van de personeelsleden van de 
overheidssector, voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit nro 
419 van 16 juli 1986, 1 en 22 van het ko
ninklijk besluit van 13 juli 1970 betref
fende de schadevergoeding ten gunste van 
sommige personeelsleden van provincies, 
gemeenten, agglomeraties en federaties van 
gemeenten, verenigingen van gemeenten, 
openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn, diensten, instellingen en verenigin
gen voor maatschappelijk welzijn, dien
sten van het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en diensten van 
het College van de Franse Gemeenschaps
commissie en openbare kassen van lening, 
voor arbeidsongevallen en voor ongeval
len op de weg naar en van het werk, ge
wijzigd bij het koninklijk besluit van 27 ja
nuari 1988, 

doordat het arrest dat het overgelegde 
vonnis aanvult, eiseres veroordeelt tot be
taling van de interest tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf de eerste dag van de derde 
maand die volgt op de datum van de con
solidatie, op grond dat : 1. artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 13 juli 1970 betref
fende de schadevergoeding ten gunste van 
sommige personeelsleden van provincies, 
gemeenten, o o o voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk bepaalt dat de regeling, ingesteld bij 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de scha
devergoeding voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk, toepasselijk wordt verklaard op de le
den van het vast, stagedoend, tijdelijk of 
hulppersoneel, zelfs al zijn zij onder ar
beidsovereenkomst aangeworven, die be
horen tot de provincies, de gemeenten; 20 
artikel 20bis van de voornoemde wet van 3 
juli 1967 bepaalt dat de renten en de ka
pitalen bepaald bij deze wet van rechts
wege interest opbrengen vanaf de eerste 
dag van de derde maand die volgt op de 
maand waarin zij eisbaar worden; 3o arti
kel 22 van het voornoemde koninklijk be
sluit van 13 juli 1970 bepaalt dat de inte
rest ten belope van een twaalfde en vooraf 
worden betaald en dat zij, onverminderd ar
tikel 25 van de wet, verschuldigd zijn vanaf 
de eerste dag van de maand welke over
eenstemt met die van de consolidatie ofhet 
overlijden; 40 hieruit volgt dat de getrof
fene recht heeft op de interest vanaf de eer
ste dag van de maand welke overeenstemt 
met die van de consolidatie maar dat hij 
geen van rechtswege verschuldigde mora
toire interest kan ontvangen v66r de eer
ste dag van de derde maand die volgt op de 
maand tijdens welke de consolidatie van de 
letsels intreedt en zulks, zelfs indien la
ter een vonnis wordt uitgesproken; dat dit 
vonnis, net zoals de administratieve be
slissing, de rechten op de vergoedingen en 
interesten enkel erkent maar ze niet doet 
ontstaan, en dat de wettelijke interest uit 
de wet zelfvoortvloeit overeenkomstig de 
modaliteiten die zij volgens een uitgebreide 
rechtspraak heeft gepreciseerd; 50 de door 
eiseres overgelegde rechterlijke beslis
sing (Arbeidsrechtbank Nijvel, 4 novem
ber 1994) een alleenstaand geval betreft en 
het antwoord op een parlementaire vraag 
van 4 januari 1989 niet doorslaggevend is 
aangezien de rechterlijke macht evenmin 
gebonden is door een ministerieel ant
woord en dat antwoord trouwens op een 
verkeerde juridische analyse berust; 60 het 
hoger beroep gegrond is, 
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terwijl, in geval van een gerechtelijke be
twisting over de gevolgen van een arbeids
ongeval, de bij de wet bepaalde renten en 
kapitalen niet opeisbaar worden op de da
tum van de consolidatie van de toestand 
van de getroffene, maar wel op de datum 
waarop de rechterlijke beslissing waarte
gen geen rechtsmiddelen meer openstaan, 
wordt gewezen; de getroffene die de ren
ten en kapitalen geniet immers de beta
ling ervan pas kan eisen nadat de beslis
sing van de rechter definitief is geworden; 
hieruit volgt dat te dezen de datum van de 
consolidatie, zijnde 28 februari 1991, niet 
overeenstemt met de datum waarop de ren
ten en kapitalen opeisbaar werden, aan
gezien de zaak op dat ogenblik nog bij de 
rechter aanhangig was; die rechterlijke be
slissing niet de opeisbaarheid maar wel het 
bezit van rechten erkent en dus geen ver
band houdt met het geschilpunt (scherr
ding van de artikelen 28 van het Gerech
telijk Wetboek, 20bis van de wet van 3 juli 
1967, 20 van het koninklijk besluit van 24 
januari 1969, 1 en 22 van het koninklijk be
sluit van 13 juli 1970); het ten slotte in die 
gedachtengang hoe dan ook vereist is dat 
een vonnis, zelfs al is het geen eindvon
nis, gewezen wordt voordat de rente op
eisbaar kan worden (schending van de ar
tikelen 20bis van de wet van 3 juli 1967, 20 
van het koninklijk besluit van 24 januari 
1969, 1 en 22 van het koninklijk besluit van 
13 juli 1970) : 

Overwegende dat artikel 20bis van 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsonge
vallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziek
ten in de overheidssector bepaalt dat 
de renten en de kapitalen bepaald bij 
deze wet van rechtswege interest op
brengen vanaf de eerste dag van de 
derde maand die volgt op de maand 
waarin zij eisbaar worden; 

Overwegende dat, hoewel artikel 22 
van het toen vigerende koninklijk be
sluit van 13 juli 1970 betreffende de 
schadevergoeding ten gunste van som
mige personeelsleden van provincies, 
gemeenten, agglomeraties en federa
ties van gemeenten, verenigingen van 
gemeenten, openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, intercommu
nale openbare centra voor maatschap
pelijk welzijn, diensten, inrichtingen 
en verenigingen voor maatschappe-

lijk welzijn en openbare kassen van le
ning, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het 
werk, bepaalt dat de renten verschul
digd zijn vanaf de eerste dag van de 
maand welke overeenstemt met die 
van de consolidatie ofhet overlijden; 
dat die bepaling de datum waarop het 
recht op de renten ontstaat, preci
seert maar dat recht niet opeisbaar 
maakt; 

Overwegende dat uit het arrest volgt 
dat het geschil gaat over de interest 
waarover de rechter die uitspraak 
moest doen over de gevolgen van een 
arbeidsongeval, verzuimd had te be
slissen; 

Dat, zolang de rechter bij wege van 
een uitvoerbaar geworden beslissing, 
geen uitspraak had gedaan over de be
twisting betreffende het bestaan van 
het recht en het bedrag van de we
gens het arbeidsongeval verschul
digde renten, eiseres de bij de wet be
paalde interesten niet diende te 
betalen; 

Dat het arrest, nu het eiseres ver
oordeelt tot de betaling van de inte
rest vanaf de eerste dag van de derde 
maand volgend op de datum van de 
consolidatie, voornoemd artikel 20bis 
van de wet van 3 juli 1967 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel 16 van de wet van 3 juli 
1967, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

28 november 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houte
kier. 
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Nr. 464 

1 e KAMER - 28 november 1996 

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

2o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
ONMIDDELLIJKE TOEPASSING- WERKLOOS
HEID - ONDERBREKINGSUITKERINGEN -
RECHT. 

3° WERKLOOSHEID - ALLERLEI -
ONDERBREKINGSUITKERINGEN -RECHT
DRAAGWIJDTE -WERKING IN DE TIJD. 

1 o In de regel is een nieuwe reglemente
ring niet enkel van toepassing op de toe
standen die na haar inwerkingtreding 
ontstaan, maar ook op de toekomstige ge
volgen van de onder de vroegere regle
mentering ontstane toestanden die zich 
voordoen of die voortduren onder vigeur 
van de nieuwe reglementering, voor zo
ver die toepassing geen afbreuk doet aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde reck
ten (1). (Art. 2 B.W.) 

2° en 3° Krachtens art. 4 KB. 4 aug. 1986, 
opgeheven bij K.B. van 2jan. 1991, heeft 
de werknemer geen enkel onherroepelijk 
vastgesteld recht op het verlengen van het 
genot van de loopbaanonderbrekingsuit-

(1) Cass., 9 jan. 1995, A.R. nr. S.94.0064.F 
(A.C., 1995, nr. 14); zie Cass., 22 okt. 1970 (ibid., 
1971, 168) met concl. proc.-gen. Ganshofvan der 
Meersch, in Bull. en Pas., 1971, I, 144; 22 feb. 
1988, A.R. nr. 7867 (ibid., 1987-88, nr. 381) met 
concl. mevr. Liekendael, toen adv.-gen., in Bull. 
en Pas., 1988, I, nr. 381; 9 sept. 1993, A.R. nr. 
9426 (ibid., 1993, nr. 337) met concl. mevr. Lie
kendael, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1993, I, 
nr. 337; 22 jan. 1996, A.R. nr. S.95.0011.F, su
pra, nr. 44, enA.P.T., 1996, biz. 32, met cone!. 
O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 44, en inA.P.T., 
1996, biz. 32. M.b.t. tot het algemeen rechtsbe
ginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwer
kende kracht hebben, dat de grondslag is van de 
in de samenvatting verwoorde regel en dat ster
ker is dan art. 2 B.W., zie laatstgenoemd arrest 
van het Hof en de concl. O.M. voor dat arrest, in 
Bull. en Pas., 1996, I, nr. 44, en in A.P.T., 1996, 
biz. 32. 

keringen. [Art. 2 B.W.; artt. 15, eerste lid 
(2), 29 en 30 K.B. 2 jan. 1991.) 

(R.V.A. T. DECLEYRE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0039.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1995 gewe
zen door het Arbeidshof te Bergen; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 10 oktober 1996 gewezen be
schikking waarbij de zaak naar de eer
ste kamer wordt verwezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 159 van de op 17 februari 1994 gecoi:ir
dineerde Grondwet, miskenning van het in 
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neer
gelegde rechtsbeginsel dat de wet geen te
rugwerkende kracht heeft, schending van 
de artikelen 3 (inzonderheid 2"), 4 van het 
koninklijk besluit van 4 augustus 1986 be
treffende de toekenning van onderbrekings
uitkeringen, 3 (inzonderheid 2"), 15 (in
zonderheid eerste lid), 29 en 30 van het 
koninklijk besluit van 2 januari 1991 be
treffende de toekenning van onderbrekings
uitkeringen, 

doordat eiser in zijn beslissing van 3 
april1991 niet is ingegaan op de aanvraag 
van verweerder tot toekenning van onder
brekingsuitkeringen voor een periode van 
eenjaar met ingang van 1 februari 1991, op 
grond dat hij meer dan twee jaar zelfstan
dige activiteit telde en dus niet voldeed aan 
de voorwaarde, bepaald in artikel 15 van 
het koninklijk besluit van 2 januari 1991 
betreffende de toekenning van onder
brekingsuitkeringen; dat het arrest, met 
wijziging van het vonnis van de eerste rech
ter, de administratieve beslissing van 3 
april 1991 tenietdoet en voor recht zegt dat 
verweerder onderbrekingsuitkeringen kon 
genieten voor de periode van 1 februari 
1991 tot 31 januari 1992; dat het arbeids
hof, om aldus te beslissen, erop wijst dat 
het koninklijk besluit van 2 januari 1991 
ontegensprekelijk van kracht was op het 
ogenblik dat verweerder zijn aanvraag in
diende, en als gronden opgeeft dat, "nu lui
dens artikel 15 van dat koninklijk besluit 

(2) Art. 15, eerste lid, v66r en na de wijzi
ging ervan bij art. 10, A, K.B. 21 dec. 1992. 



Nr. 464 HOF VAN CASSATIE 1113 

het recht op onderbrekingsuitkeringen ver
loren gaat vanaf de dag dat de werkne
mer meer dan twee jaar zelfstandige acti
viteit telt, bij het stilzwijgen van de tekst, 
(moet) worden nagegaan welke invloed de 
voor 1 januari 1991 toegekende uitkering 
of uitkeringen hebben op de eventuele be
perking van dezelfde rechten met ingang 
van 1 januari 1991; dat, als voor de erken
ning van het recht op onderbrekingsuit
keringen rekening wordt gehouden met 
vroegere uitkeringen, die op het ogenblik 
van toekenning geen beletsel konden vor
men voor de latere toekenning van uitke
ringen, die vroegere uitkeringen een nieuw 
karaktei' krijgen dat ze niet hadden op het 
ogenblik van de toekenning, waardoor met 
terugwerkende kracht een nieuw gevolg 
wordt verbonden aan een in het verleden 
gebeurd feit; dat hetzelfde probleem rijst, 
wanneer de wetgever in een nieuwe wet de 
veijaringstermijn verkort; dat ( ... ) in dat ge
val de nieuwe verjaringstermijn van toe
passing (is) en ingaat vanaf de inwerking
treding van de nieuwe wet, zonder evenwel 
de dag waarop de oude verjaringstermijn 
verstrijkt te mogen overschrijden (. .. ); 
dat de toestand te dezen weliswaar niet he
lemaal dezelfde is, aangezien de verja
ring een toestand is die zich doorlopend 
ontwikkelt, terwijl het in het aan het 
(arbeids)hof voorgelegde geval soortge
lijke, zich herhalende rechten betreft; dat 
het niettemin verantwoord lijkt te dezen 
soortgelijke beginselen toe te passen en al
dus vast te stellen dat (eiser) ten onrechte 
geen uitkering wegens loopbaan
onderbreking heeft toegekend voor de pe
ri ode van 1991 tot 1992, daar (verweer
der) op het tijdstip van zijn aanvraag nog 
geen twee jaar uitkeringen had genoten zo
als vereist wordt in het besluit van 1991 en 
evenmin vijf jaar uitkeringen had geno
ten zoals wordt vereist in het besluit van 
1986", 

terwijl, krachtens het in artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek vervatte beginsel dat de 
nieuwe wet onmiddellijk in werking treedt, 
nieuwe wettelijke ofverordenende bepa
lingen niet aileen van toepassing zijn op de 
toestanden die na hun inwerkingtreding 
ontstaan, maar ook op de toekomstige ge
volgen van de onder de vroegere wet ont
stane toestanden die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de nieuwe 
wet, voor zover die toepassing geen af
breuk doet aan reeds onherroepelijk vast
gestelde rechten; artikel4 van het konink
lijk besluit van 4 augustus 1986 betreffende 
de toekenning van onderbrekingsuit
keringen bepaalde dat het recht op 

onderbrekingsuitkeringen voor de werk
nemers "wordt beperkt tot maximum 60 
maanden gedurende hun volledige beroeps
loopbaan"; noch voornoemd artikel 4 noch 
enige andere bepaling van het koninklijk 
besluit van 4 augustus 1986 evenwel aan 
de werknemer een recht op onderbrekings
uitkeringen toekende voor een periode van 
vijfjaar; artikel3, 2", van genoemd ko
ninklijk besluit daarentegen bepaalde dat 
de duur van de door de werknemer met zijn 
werkgever overeengekomen schorsing van 
de arbeidsovereenkomst maximum een jaar 
bedroeg; dat koninklijk besluit dus op geen 
enkele wijze aan verweerder een onher
roepelijk vastgesteld recht had verleend op 
de onderbrekingsuitkeringen, die hij had 
aangevraagd na de inwerkingtreding van 
het koninklijk besluit van 2 januari 1991; 
het arrest bijgevolg, nu het daarentegen be
slist dat de administratieve beslissing van 
3 april1991 het koninklijk besluit van 2 ja
nuari 1991 niet kon toepassen op die aan
vraag, het algemeen rechtsbeginsel dat de 
wet niet terugwerkt miskent en de in de 
aanhef van het middel vermelde wette
lijke bepalingen alsook die van de konink
lijke besluiten van 4 augustus 1986 en 2 ja
nuari 1991 schendt: 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest en uit het arrest alvorens 
recht te doen van 18 mei 1995,waar
naar het bestreden arrest verwijst, 
blijkt dat verweerder op grond van het 
koninklijk besluit van 4 augustus 1986 
viermaal uitkeringen wegens 
loopbaanonderbreking heeft gekre
gen, namelijk voor de periodes van 1 
februari 1987 tot 31 januari 1988, van 
1 februari 1988 tot 31 januari 1989, 
van 1 februari 1989 tot 31 januari 
1990 en van 1 februari 1990 tot 31 ja
nuari 1991, en dat hij in januari 1991 
een vijfde aanvraag om uitkeringen 
heeft ingediend, die evenwel door de 
diensten van eiser op basis van arti
kel 15 van het koninklijk besluit van 
2 januari 1991 werd verworpen, op 
grond dat verweerder op 1 februari 
1991 twee jaar zelfstandige activi
teit telde; 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 4 augustus 1986 betreffende 
de toekenning van onderbrekings
uitkeringen bepaalde dat de werkne
mers, die in toepassing van artikel100 
van de herstelwet van 22 januari 1985, 
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de uitvoering van hun arbeidsover
eenkomst volledig schorsen, gerech
tigd zijn op onderbrekingsuitkeringen 
op voorwaarde, onder meer, dat de 
duur van de overeengekomen schor
sing minimum zes maanden en maxi
mum een jaar bedraagt, waarbij, 
krachtens artikel 4, het recht van de 
werknemers op onderbrekingsuit
keringen werd beperkt tot maximum 
60 maanden gedurende hun volledige 
beroepsloopbaan; 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 2 januari 1991 het konink
lijk besluit van 4 augustus 1986 op
heft met ingang van 1 januari 1991; 
dat genoemd besluit van 2 januari 
1991, dat, blijkens de niet bekriti
seerde vaststellingen van het arrest, te 
dezen van toepassing is, met name de 
twee bovengenoemde voorwaarden van 
het opgeheven besluit overneemt; dat 
bovendien artikel 15 van het konink
lijk besluit van 2 januari 1991, zoals 
het op de feiten van toepassing is, be
paalt dat het recht op onderbrekings
uitkeringen verloren gaat vanaf de dag 
dat de werknemer meer dan twee jaar 
zelfstandige activiteit telt; 

Overwegende dat in de regel een 
nieuwe reglementering niet enkel van 
toepassing is op de toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de toekomstige gevolgen van de 
onder de vroegere reglementering ont
stane toestanden die zich voordoen of 
die voortduren onder vigeur van de 
nieuwe reglementering, voor zover die 
toepassing geen afbreuk doet aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rech
ten; 

Overwegende dat verweerder eind 
januari 1991 geen enkel onherroepe
lijk vastgesteld recht had op het ver
lengen van het genot van de loopbaan
onderbrekingsuitkeringen; 

Dat het bestreden arrest, nu het er 
anders over beslist, niet naar recht 
verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar-

rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

28 november 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en 
Hutzler. 

Nr. 465 

1 e KAMER - 28 november 1996 

CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BE
TEKENING EN/OF NEERLEGGING- CASSATIE
VERZOEKSCHRIFT- INDIENEN TER GRIFFIE
VOORAFGAANDE BETEKENING- OPENBARE 
ORDE - SUBSTANTIELE VORMVEREISTE. 

In burgerlijke zaken moet het verzoekschrift 
tot cassatie noodzakelijk aan verweer
der worden betekend voordat het ter grif
fie van het Hofwordt ingediend (1). (Art. 
1079 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 3 nov. 1967, A.R. nr. 3864 (A. C., 
1967-68, 335); 23 dec. 1976 (ibid., 1976-77, 462); 
5 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 76); 11 juni 1982, 
A.R. nrs. 3068, 3291 en 3441 (ibid., 1981-82, nr. 
605); 9 nov. 1992, A.R. nr. 9508 (ibid., 1991-92, nr. 
722); F. DuMON, Voorziening in cassatie, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1990, art. 1079, blz. 9 en 
10, § E. De oplossing vloeit voort uit de bewoor
dingen zelfvan art. 1079, eerste lid, Ger.W., lui
dens hetwelk de voorziening wordt ingesteld door 
op de griffie van het Hofvan Cassatie een ver
zoekschrift in te dienen dat vooraf wordt bete
kend aan de partij tegen wie de voorziening is ge
richt. Er wordt dus geen voorziening ingesteld 
door het indienen ter griffie van het Hof van een 
verzoekschrift dat niet vooraf is betekend aan de 
partij tegen wie de voorziening is gericht. In die 
mate betreft art. 179, eerste lid, Ger.W. de macht 
en de bevoegdheid van het Hof, twee aangelegen
heden die zonder enige twijfel van openbare orde 
zijn. 

Art. 1079, eerste lid, gebruikt weliswaar niet 
uitdrukkelijk de bewoordingen "niet
ontvankelijkheid" of "niet-toelaatbaarheid", maar 
dat is zonder belang. Niemand zal immers be
weren dat een voorziening ontvankelijk is, die 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BE- dende conclusie van de h. Leclercq, 
ROEP TE LUIK T. RISHKO E.A.) advocaat-generaal. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0057.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1996 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Gelet op de op 7 oktober 1996 door 
de eerste voorzitter gewezen beschik
king waarbij de zaak naar de eerste 
kamer wordt verwezen; 

Overwegende dat artikel 1079 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
de voorziening wordt ingesteld door op 
de griffie van het Hofvan Cassatie een 
verzoekschrift in te dienen, dat vooraf 
wordt betekend aan de partij tegen 
wie de voorziening is gericht; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
op de griffie is ingediend op 2 april 
1996; dat het op 5 april 1996 is bete
kend aan het echtpaar Rishko als
ook aan het O.C.M.W. te Ans; 

Overwegende dat de voorafgaande 
betekening van het verzoekschrift een 
substanWHe rechtsvorm is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

28 november 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui-

wordt ingesteld met een verzoekschrift dat wordt 
ingediend, bijvoorbeeld, ter griffie van het ge
recht dat de bestreden beslissing heeft gewe
zen of op het secretariaat van de eerste voorzit
ter, en niet ter griffie van het Hofvan Cassatie. 
Welnu, het Hof zal op grand van hetzelfde art. 
1079, eerste lid, dergelijke voorzieningen niet ont
vankelijk verklaren. Waarom zou de oplossing dan 
plots verschillen wanneer het de naleving be
treft van een andere, in artikel1079, eerste lid, 
Ger.W. omschreven voorwaarde betreffende het 
instellen van de voorziening, namelijk de bete
kening van het verzoekschrift aan de partij te
gen wie de voorziening is gericht, voordat dit ver
zoekschrift ter griffie van het Hof van Cassatie 
wordt ingediend. 

Nr. 466 

1 e KAMER - 29 november 1996 

DWANGSOM- OPLEGGING- BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTER 

De rechter mag de dwangsom slechts op 
vordering van een der partijen opleg
gen; hij mag die dwangsom niet ambts
halve opleggen (1). 

(POESEN T. I DOTTORI N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0467.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 oktober 1994 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tongeren; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 1138, 2' en 
1385bis, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis van her
vorming eiser veroordeelt het pand, gele
gen te Genk, Molenstraat, n' 81, onmid
dellijk ter volledige en vrije beschikki.ng te 
stellen van verweerster binnen de maand 
na de betekening van onderhavig vonnis, 
onder verbeurte van een dwangsom van 
10.000 fr. per dag vertraging ingaande 
vanaf de dertigste dag na de betekening, op 
volgende gronden : dat de opzeg dd. 
31.07.1992 door verweerster regelmatig 
naar vorm en termijnen werd gegeven; dat 
dienvolgens eiser ertoe gehouden is het 
pand te verlaten gezien de opzegtermijn 
verlopen is, volgens de modaliteiten be
paald in het beschikkend gedeelte van het 
vonnis, 

(1) Ben.GH., 2 april 1984, zaak A/83/3 (Ben.
Jur., 1984, 17). Zie cone!. adv.-gen. Janssens de 
Bisthoven, bij Ben.GH., 17 dec. 1992 (R. W, 1992-
93, 846). 
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terwijl, de rechter de dwangsom slechts 
op vordering van een der partijen kan toe
kennen; dat uit de conclusies van partijen 
noch uit de processen-verbaal der terecht
zitting van 26 september 1994 van de derde 
Kamer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Tongeren, waarop de zaak gepleit 
werd, blijkt dat verweerster de oplegging 
van een dwangsom ten laste van eiser heeft 
gevorderd voor het geval de door haar ge
vraagde veroordeling door eiser niet zou na
geleefd worden; dat de rechter van ambts
wege geen dwangsom mag uitspreken 
(schending van art. 1385bis Ger.W.); dat nu 
verweerster de toepassing van de dwang
som niet heeft gevraagd, het bestreden von
nis over een niet gevorderde zaak heeft uit
gesproken en meer heeft toegekend dan 
gevorderd was (schending van art. 1138, 2", 
Ger.W.), 

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

Overwegende dat, zoals door bet 
Beneluxgerecbtsbof in zijn arrest van 
2 april 1984 werd geoordeeld, de recb
ter de dwangsom slecbts op vorde
ring van een der partijen mag opleg
gen; dat bij die dwangsom niet 
ambtsbalve mag opleggen; 

Overwegende dat bet bestreden von
nis eiser beveelt bet pand gelegen te 
Genk, Molenstraat 81, onmiddellijk ter 
volledige en vrije bescbikking te stel
len van verweerster, binnen de maand 
na de betekening van dit vonnis, "on
der verbeurte van een dwangsom van 
10.000 frank per dag vertraging in
gaande vanaf de dertigste dag na de 
betekening"; 

.. Dat uit de stukken waarop bet Hof 
vermag acbt te slaan, niet blijkt dat 
verweerster voor de feitenrecbter een 
dwangsom beeft gevorderd; 

Dat bet bestreden vonnis aldus ar
tikel 1385bis van bet Gerecbtelijk Wet
hoek scbendt; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden vonnis in zoverre het eiser een 
dwangsom oplegt en uitspraak doet 
over de kosten; verwerpt de voorzie
ning voor bet overige; beveelt dat van 

dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van bet gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; verwijst eiser in drie 
vierden van de kosten; boudt de ove
rige kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrecbter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Recbtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt, zitting boudende in boger be
roep. 

29 november 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Houtekier. 

Nr. 467 

1 e KAMER - 29 november 1996 

1 o WEGEN- BUURTWEG- BREEDTE- VER
MELDING IN DE ATLAS DER BUURTWEGEN
GEVOLGEN. 

2° WEGEN- OPENBARE ERFDIENSTBAAR
HEID VAN OVERGANG- GEMEENTE- VER
KRIJGING DOOR DERTIGJARIGE VERJARING. 

1 o De vermelding van de breedte van een 
buurtweg in de atlas der buurtwegen 
heeft enkel rechtsgevolgen voor de daarin 
vermelde breedte en niet voor de ruimere 
breedte waarover die weg wordt gebruikt. 
(Wet 10 april 1841, § 2.) 

2° Een recht van overgang over een prive
eigendom als erfdienstbaarheid tot open
baar nut ten behoeve van de inwoners van 
de gemeente en van alle belanghebben
den kan worden verkregen door een der
tigjarig voortdurend en onafgebroken, 
openbaar en niet dubbelzinnig gebruik 
van een strook grond door eenieder, voor 
het openbaar verkeer, mits dit gebruik ge
schiedt met de bedoeling de strook als zo- \ 
danig te gebruiken en niet berust op een· 
enkel gedogen door de eigenaar van het 
~~~~ 
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goed waarop de ouergang wordt uigeoe
fend (1). (Artt. 2229 en 2262 B.W.) 

(WAUTERS, STRUYS T. VANHERWEGEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.048l.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 juni 1994 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 2 en 10 van de Wet van 
10 april 1841 op de buurtwegen, 2229 en 
2262 van het Burgerlijk Wetboek, en voor 
zoveel als nodig 544 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg in de bestreden beslissing oordeelt dat 
voor het erf van eerste verweerder "uit
weg" mag worden genomen over het in de 
"atlas der buurtwegen" ingeschreven en op 
het perceel van eisers gelegen "voetpad 
nummer 65" en dit over een breedte van 
2,60 meter, op grond van de overwegin
gen: 

"( ... ) dat (eerste verweerder) samen met 
zijn broer Andre Ludo E. Vanherwegen, bij 
akte verleden voor notaris Gerard Jans
sen te Tienen op 2/9/1992, perceel sectie C 
nr. 311, groot 76 a 20 ca, aankocht; dat dit 
perceel naast nr. 291 k ligt en achter per
ceel nr. 312 t en 312 v van (eisers); 

dat (tweede verweerders) beweren dat de 
gebruikers van perceel nr. 311 steeds uit
geweegd hebben over voetpad nr. 65 op per
ceel312 t; dat een zekere Boesmans aan de 
deskundige bevestigde dat hij langs die 
voetweg perceel nr. 311 bereikte; dat een 
schriftelijke bevestiging van deze verkla
ring wordt neergelegd. 

( ... ) dat zich de vraag stelt of perceel nr. 
291 k wei ingesloten was en is; dat des
kundige Smets immers vaststelde dat voet
pad nr. 65 ingeschreven is in de atlas der 
buurtwegen van Bunsbeek, vermeld als 
"Droogeweidebaentje", en dat dit voetpad 
begint aan de Ruekenbosstraat, loopt over 
perceel312 t, eigendom van (eisers), langs 
de eigendomsgrens met percelen nrs. 290 
m en 291 k, en volgens voormelde atlas een 
officiele breedte heeft van 1,65 meter; 

(1) Cass., 20 mei 1983, A.R. nr. 3765 (A. C., 
1982-83, nr. 525.) 

dat de deskundige evenwel ter plaatse 
vaststelde en daaromtrent ook foto's bij zijn 
verslag voegde, dat het voetpad, gezien 
vanop de Ruekenbosstraat, rechts begrensd 
wordt door de oude afsluitingsmuur van de 
gebouwen van (tweede verweerders) en 
links door de haag van (eisers) en een 
breedte heeft van 2,60 m, voor 0,40 m 
breedte gelegen op het goed van (tweede 
verweerders) en voor 2,20 m op dat van (ei
sers), waarvan 1,65 m officiele breedte van 
de voetweg (eindverslag p. 2, plan bijlage 
III A en B bij voorverslag); dat deskun
dige Smets van de bestaande toestand een 
plan opstelde (voorverslag, bijlage A en B) 
en daaruit blijkt dat de voorhanden zijnde 
weg vooraan 2,60 m breed is, in het mid
den 2,85 m en achteraan de eigendom van 
(tweede verweerders) aan de grens met het 
erf 291 k, 2,55 m breed is; dat de voorge
legde foto's aantonen dat de weg bestaat en 
niet overwoekerd is door onkruid, noch om
geploegd werd, noch in gebruik genomen; 
dat voormelde Boesmans trouwens het ge
bruik van de weg bevestigde; 

( ... ) dat het feit dat in de atlas der buurt
wegen voetweg nr. 65 vermeld wordt met 
een breedte van 1,65 m, niet belet dat dit 
pad in werkelijkheid gebruikt wordt over 
een breedte van 2,60 m; dat de feitelijke 
omstandigheden een gebruik over die 
breedte bewijzen. 

( ... ) dat uit het voorgaande volgt dat per
ceel nr. 291 k niet uitgesloten (lees : inge
sloten) was of is; dat de vordering van (eer
ste verweerder) daarom echter niet 
ongegrond is, vermits (eisers) hem het recht 
ontzegden uit te wegen over hun perceel 
312 t, waarop voetpad nr. 65 gelegen is; dat 
het behoort te zeggen voor recht dat de ge
bruikers van perceel 291 k mogen uitwe
gen over deze voetweg om alzo de Rueken
bosstraat te bereiken" (derde tot vijfde blad 
van het bestreden vonnis), 

terwijl door partijen niet werd betwist en 
door de appelrechters uitdrukkelijk werd 
bevestigd dat het bedoelde voetpad val
gens de "atlas der buurtwegen" een offi
ciele breedte heeft van 1,65 meter (derde 
bladzijde in fine - vierde bladzijde van het 
bestreden vonnis); eisers in dit verband in 
hun appelconclusie aanvoerden dat het ge
bruik van het voetpad zich in elk geval niet 
verder kan uitstrekken dan de breedte die 
in de atlas der buurtwegen is aangege
ven (p. 2, voorlaatste alinea van deze appel
conclusie); 

De rechtbank vaststelde "dat het feit dat 
in de atlas der buurtwegen voetweg nr. 65 
vermeld wordt met een breedte van 1,65 m, 
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niet belet dat dit pad in werkelijkheid ge
bruikt wordt over een breedte van 2,60 m" 
en "dat de feitelijke omstandigheden een 
gebruik over die breedte bewijzen"; 

Een als buurtweg ingeschreven weg 
evenwel slechts wettig kan worden ge
bruikt binnen de overeenkomstig artikel 2 
van de Wet van 10 april1841 op de buurt
wegen ingeschreven breedte; het gebruik 
van een buurtweg over een bredere bed
ding dan deze die is aangeduid in de at
las slechts kan worden gevorderd wan
neer de gemeente zich dienaangaande kan 
beroepen op een erfdienstbaarheid van 
openbaar nut ten gevolge van dertigja
rige verjaring, aangezien de rechtstitel voor 
de tien- oftwintigjarige verjaring, zoals be
paald in artikel10 van de genoemde wet 
van 10 april 1841, beperkt is tot de in
schrijving in de atlas der buurtwegen; 

In onderhavig geval door verweerder niet 
werd aangevoerd en door de appelrechters 
geenszins werd vastgesteld dat de gemeente 
een erfdienstbaarheid van openbaar nut 
zou hebben verworven door een overeen
komstig artikel 2229 van het Burgerlijk 
Wetboek voortdurend en onafgebroken, 
openbaar en niet dubbelzinnig bezit van en 
door eenieder overeenkomstig artikel 2262 
van het Burgerlijk Wetboek gedurende der
tig jaar uitgeoefend gebruik van de door
gang over een breedte van 2,60 meter; ook 
de overweging "dat dit pad in werkelijk
heid gebruikt wordt over een breedte van 
2,60 m" niet op een dergelijke verkrijgende 
verjaring wijst; 

Het recht van een particulier, te dezen 
eerste verweerder, op het gebruik van een 
buurtweg niet ruimer kan zijn dan de aan
spraken die de gemeente hierop kan rna
ken; 

De rechtbank van eerste aanleg vast
stelde dat uit het verslag van de deskun
dige blijkt dat de "voorhanden zijnde weg', 
waarmee wordt bedoeld "het voetpad, ge
zien vanop de Ruekenbosstraat", links be
grensd wordt door de haag van eisers en 
rechts door de oude afsluitingsmuur van de 
gebouwen van tweede verweerders en dat 
deze weg een breedte heeft van 2,60 me
ter, "waarvan 1,65 m officii!le breedte van 
de voetweg' (eerste en tweede alinea van de 
vierde bladzijde van de bestreden beslis
sing), waaruit duidelijk blijkt dat het in de 
atlas ingeschreven voetpad nummer 65 
slechts een onderdeel is van de op het ei
gendom van eisers gelegen voetweg, 

zodat de rechtbank van eerste aanleg, 
door te oordelen dat voor het gebruik van 
het erfvan eerste verweerder "uitweg' mag 

worden genomen over eisers' perceel 
waarop voetweg nummer 65 gelegen is, 
over een breedte van 2,60 meter, zonder 
vast te stellen dat het gebruik over een der
gelijke breedte door de gemeente op basis 
van dertigjarige verjaring zou zijn verwor
ven (schending van de artikelen 2229 en 
2262 van het Burgerlijk Wetboek), ten on
rechte afurijkt van de in de atlas der buurt
wegen opgegeven breedte van de buurt
weg (schending van artikelen 2 en 10 van 
de wet van 10 april 1841 op de buurtwe
gen) en een miskenning inhoudt van ei
sers' eigendomsrecht (schending van arti
kel 544 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de vennelding van 
de breedte van een buurtweg in de at
las der buurtwegen enkel rechtsgevol
gen heeft voor de daarin vermelde 
breedte en niet voor de ruimere 
breedte waarover die weg wordt ge
bruikt; 

Overwegende dat een recht van 
overgang over een prive-eigendom als 
erfdienstbaarheid tot openbaar nut ten 
behoeve van de inwoners van de ge
meente en van alle belanghebben
den kan worden verkregen door een 
dertigjarig voortdurend en onafgebro
ken, openbaar en niet dubbelzinnig ge
bruik van een strook grond door een
ieder, voor het openbaar verkeer, mits 
dit gebruik geschiedt met de bedoe
ling de strook als zodanig te gebrui
ken en niet berust op een enkel gedo
gen door de eigenaar van het goed 
waarop de overgang wordt uitgeoe
fend; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt : 1. dat de verweerder sub 
1 een uitweg vorderde voor zijn per
ceel grond gelegen te Glabbeek, deel
gemeente Bunsbeek, aldaar kadastraal 
bekend in de sectie C onder nummer 
291 k; 2. dat op het perceel nummer 
312 t van de eisers en aan de straat
zijde ook voor 0,40 m. breedte op het 
perceel van de verweerders sub 2 een 
"voetpad nr. 65 gelegen is dat in de at
las der buurtwegen van Bunsbeek", is 
vermeld onder "Droogeweidebaentje" 
en loopt van de Ruekenbosstraat tot 
naast het perceel291 k van de eisers; 
3. dat dit voetpad volgens de atlas der 
buurtwegen een o:fficiele breedte heeft 
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van 1,65 meter, maar op een grotere 
breedte op het erf van de eisers wordt 
gebruikt; 

Overwegende dat de eisers in hun 
appelconclusie van 30 september 1992 
aanvoerden dat de bedoelde uitweg ge
durende meer dan 30 jaar niet meer 
werd gebruikt, dat zij aanboden dit te 
bewijzen met getuigen en "dat zelfs in
dien het voetpad heden ten dage nog 
door kerkgangers zou worden benut 
(. .. ) het openbaar karakter ervan zich 
alleszins niet verder zou kunnen uit
strekken dan de breedte die in de at
las der buurtwegen werd aangege
ven"; 

Overwegende dat het bestreden von
nis op grond van de voormelde vast
stellingen en zonder vast te stellen dat 
het gebruik van de voetweg op een 
grotere breedte dan die vermeld in de 
atlas der buurtwegen gedurende min
stens dertig jaar duurde, beslist dat 
het erf van de verweerders niet inge
sloten is en zegt voor recht dat voor 
het gebruik van het voormelde erf van 
de verweerder sub 1 uitweg mag wor
den genomen over het voormelde erf 
van de eisers waarop de voetweg ge
legen is, en over een breedte van 2,60 
meter; dat het aldus de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart en de partijen Mia Bruy
ninckx, Remy Vangoidsenhoven en 
Mia Das-Vangoidsenhoven buiten zake 
stelt; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, zitting hou
dende in hoger beroep. 

29 november 1996 - 1 • kamer - Voor· 
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 

voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Biitzler en Verbist. 

Nr. 468 

1 e KAMER- 29 november 1996 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BURGERIJJKE 
ZAKEN- NIEUW MID DEL- WIJZE VAN PUBLI
CATIE VAN EEN KONINKLIJK BESLUIT- ONT
VANKELIJKHEID. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GE
SCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP. 

so WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- UITLEGGING- UIT
LEGGING DOOR DE FEITENRECHTER- MID
DEL TER BESTRIJDING VAN DIE UITLEGGING
MID DEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN DEAR
TIKELEN 1319, 1320 EN 1322 B.W.- ONTVANKE
LIJKHEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN - BE
STRIJDING VAN DE UITLEGGING VAN EEN 
AKTE VAN REGLEMENTAIRE AARD- VERMEL
DING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALIN
GEN- VERMELDING VAN DE ARTIKELEN 1319, 
1320 EN 1322 B.W.- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel gegrond op de vraag of een ko
ninklijk besluit belang heeft voor de meer
derheid der burgers en aldus integraal 
dient te worden gepubliceerd. 

2°, so en 4° De omstandigheid dat een wet, 
in de zin van art. 608 Ger. W, onjuist 
wordt uitgelegd kan geen miskenning op
leveren van de bewijskracht van die wet, 
in de zin van de artt. 1319, 1320 en 1322 
B. W.; niet ontvankelijk is derhalve het 
middel dat, ter bestrijding van de uit
legging in burgerlijke zaken van een akte 
van reglementaire aard, enkel die arti
kelen van het B. W opgeeft (1). (Art. 608 
Ger.W.; artt. 1S19, 1S20 en 1S22 B.W.) 

(1) Zie Cass., 23 nov. 1987,A.R. nr. 7584 (A. C., 
1987-88, nr. 175). 
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(NORTH SEA FERRIES LTD. 
T. UNIE VAN REDDING- EN SLEEPDIENST N.V: E.A.l 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0483.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 190 van de 
Grondwet, 6, eerste lid, van de wet van 31 
mei 1961 betreffende het gebruik der ta
len in wetgevingszaken, het opmaken, be
kendmaken en in werking treden van wet
ten en verordeningen, 56, § 1, vierde lid, 
van de wetten op het gebruik van de ta
len in bestuurszaken, gecotirdineerd bij Ko
ninklijk Besluit van 18 juli 1966 en 608 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest eiseres tot 
cassatie veroordeelt tot betaling van een be
drag van 237.164 F. vermeerderd met de 
intresten aan de N.V. Unie van Redding- en 
Sleepdienst (eerste verweerster) en van een 
bedrag van 692.500 F. vermeerderd met de 
intresten aan de verzekeraars van deze 
laatste (verweersters sub. 2 t/m 78) en deze 
beslissing volledig steunt op de aanspra
kelijkheidsregeling voorzien in de Veror
dening voor de haven van Zeebrugge, het 
Zeekanaal en de dokken van Brugge, goed
gekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 ja
nuari 1937, waaruit het bestreden arrest de 
bepalingen waarop het steunt, citeert, 

terwijl artikel 190 van de Grondwet be
paalt dat "geen wet, geen besluit ofveror
dening van algemeen, provinciaal of ge
meentelijk bestuur verbindend (is) dan na 
te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de 
wet bepaald"; naar luid van artikel6, eer
ste lid van de wet van 31 mei 1961 betref
fende het gebruik der talen in wetgevings
zaken, het opmaken, bekendmaken en 
inwerkingtreden van wetten en verorde
ningen, koninklijke en ministeriele beslui
ten verbindend zijn in het gehele Rijk de 
tiende dag na die van hun bekendmaking, 
tenzij zij een andere termijn bepalen; over
eenkomstig artikel56, § 1, vierde lid, van 
de wetten op het gebruik der talen in be
stuurszaken, gecotirdineerd bij Konink
lijk Besluit van 18 juli 1966, de konink
lijke en ministeriele besluiten, in de regel, 
integraal in het Belgisch Staatsblad wor
den bekendgemaakt; wanneer zij echter 
geen belang hebben voor de meerderheid 
van de burgers, bij uittreksel mogen wor
den bekendgemaakt of het voorwerp mo-

gen zijn van een gewone vermelding in het 
Belgisch Staatsblad; 

onder 'besluit dat belang heeft voor de 
meerderheid van de burgers" in de zin van 
voormeld artikel 56, § 1, vierde lid, van de 
wetten op het gebruik der talen in be
stuurszaken, moet worden verstaan het be
sluit dat een hele categorie van in dezelfde 
feitelijke omstandigheden verkerende bur
gers betreft; 

het Koninklijk Besluit van 28 januari 
1937 tot goedkeuring van de verordening 
van de haven van Zeebrugge zulk besluit is 
dat belang heeft voor een hele categorie van 
in dezelfde feitelijke omstandigheden ver
kerende burgers, nl. alle havengebruikers 
van Zeebrugge; 

bedoeld havenreglement bij K.B. van 28 
januari 1937 echter slechts bij wijze van ge
wone vermelding in het Belgisch Staats
blad van 6 februari 1937 werd bekendge
maakt; 

kwestieuze verordening voor de haven 
van Zeebrugge, het Zeekanaal, en de dok
ken van Brugge, goedgekeurd bij Konink
lijk Besluit van 28 januari 1937, bijge
volg bij gebreke aan integrale bekendma
king in het Belgisch Staatsblad, krachtens 
artikel 190 van de Grondwet geen verbin
dende kracht heeft verkregen en geen wet 
is in de zin van artikel 608 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

het bestreden arrest derhalve door eise
res op grand van bedoelde verordening ai
leen te veroordelen zonder enige contrac
tuele relatie tussen eiseres en eerste 
verweerster te hebben vastgelegd, op on
wettige wijze aan het bij K.B. van 28 ja
nuari 1937 goedgekeurde havenreglement 
van Zeebrugge verbindende kracht toe
kent en derhalve de artikelen 190 van de 
Grondwet, 6, eerste lid van de wet van 31 
mei 1961 betreffende het gebruik der ta
len in wetgevingszaken, het opmaken, be
kendmaken en inwerkingtreden van wet
ten en verordeningen, 56, § 1, vierde lid, 
van de wetten op het gebruik van de ta
len in bestuurszaken, gecotirdineerd bij Ko
ninklijk Besluit van 18 juli 1966, en 608 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres voor de feiten
rechter heeft opgeworpen dat het ko
ninklijk besluit van 28 januari 1937 
niet volledig werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad; 
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Overwegende dat de vraag of een 
koninklijk besluit belang heeft voor de 
meerderheid der burgers en aldus in
tegraal dient te worden gepubliceerd 
niet voor het eerst voor het Hof kan 
worden opgeworpen; 

Dat het middel nieuw, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de 
Grondwet, 1121, 1122, 1134, 1165, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
76, 78, 79 en 87 van de Verordening voor de 
haven van Zeebrugge, het Zeekanaal en de 
dokken van Brugge, voorgedragen door de 
naamloze vennootschap "Compagnie des In
stallations maritimes de Bruges", goedge
keurd bij Koninklijk Besluit van 28 ja
nuari 1937 (vermeld in het Belgisch 
Staatsblad van 6 februari 1937), 

doordat het bestreden arrest eiseres tot 
cassatie veroordeelt tot betaling van een be
drag van 237.164 F. vermeerderd met de 
intresten aan de N.V. Unie van Redding- en 
Sleepdienst (eerste verweerster) en van een 
bedrag van 692.500 F. vermeerderd met de 
intresten aan de verzekeraars van deze 
laatste (verweersters sub 2 Urn 78) en deze 
beslissing laat steunen op volgende over
wegingen: 

"De verordening van de haven van Zee
brugge waarnaar hierboven wordt verwe
zen is een reglementaire verordening, goed
gekeurd bij Koninklijk Besluit (K.B. dd. 
28.1.1937), die tot op de dag van vandaag 
nog steeds van kracht is. 

Dit K.B. regelt - krachtens de artike
len 76 e.v. - de wijze waarop en de voor
waarden waaronder de M.B.Z., die aileen 
de betrokken haven exploiteert, binnen de 
haven van Zeebrugge de sleepdienst orga
niseert en voorziet in een objectieve aan
sprakelijkheid van het gesleept vaartuig. 

Het is in algemene termen opgesteld en 
maakt (ook niet in de artikelen 78 en 79) 
geen enkel onderscheid naargelang de 
M.B.Z. eigen sleepboten ter beschikking 
stelt, dan wel deze opdracht laat uitvoe
ren door derden (optredend in eigen naam 
en voor eigen rekening). -

Meteen volgt daaruit dat (eerste ver
weerster), zich t.o.v. (verweerster: lees ei
seres) op de bepalingen van het kwestieuze 
Koninklijk Besluit, meer bepaald op het ar
tikel 79, kan beroepen teneinde, los van elk 
verder onderzoek naar haar eigen fout -
nu het geen zware en/of een als een opzet 
gelijk te stellen fout betreft -, van haar 

vergoeding te bekomen van de schade die 
zij bij het slepen heeft opgelopen", (arrest 
p. 8-9, sub. 3), 

terwijl, eerste onderdeel, de door het be
streden arrest geciteerde bepalingen uit de 
Verordening voor de haven van Zeebrugge, 
het Zeekanaal en de dokken van Brugge, 
goedgekeurd bij K.B. van 28 januari 1937, 
waarop ook de gehele bestreden beslis
sing is gesteund, enkel de aansprakelijk
heid regelen van de "gesleepte" t.a.v. de 
Maatschappij (van de Brugse Zeevaart
inrichtingen), de door haar georganiseerde 
in ondergeschikt verb and optredende of in 
haar naam en voor haar rekening optre
dende sleepdiensten, en t.a.v. haar agen
ten of beambten; geen enkel van bedoelde 
bepalingen de gesleepte vaartuigen op 
grond van voormelde verordening aanspra
kelijk stellen t.a.v. sleepdiensten optre
dend in eigen naam en voor eigen reke
ning; 

uit de samenlezing van bedoelde bepa
lingen (76, 78, 79 en 87), en in het bijzon
der uit artikel 79, immers blijkt dat de 
aansprakelijkheidsregeling van de veror
dening enkel geldt wanneer de sleepdien
sten door de Maatschappij zijn georgani
seerd en in naam en voor rekening of in 
ondergeschikt verband van de Maatschap
pij optreden; in artikel 79 immers duide
lijk sprake is van het schadeloosstellen van 
"de Maatschappij" ( ... ) "zelfs als deze schade 
toe te schrijven is aan ( ... ) de schuld van de 
bemanning der slepers, of van enig ander 
agent of aangestelde van de Maatschap
pij ( ... )"; het aldus duidelijk de bedoeling is 
geweest de aansprakelijkheid te regelen 
tussen de "gesleepte" en de Maatschappij 
of in haar dienst en in haar naam en voor 
haar rekening optredende derden; de kwes
tieuze bepalingen aldus geen regeling in
houden t.a.v. "onafhankelijke", in eigen 
naam en voor eigen rekening optredende 
derden; 

het bestreden arrest echter stelt dat "het 
(K.B.) in algemene termen (is) opgesteld en 
geen enkel onderscheid (maakt) naarge
lang de M.B.Z .. haar eigen sleepboten ter 
beschikking stelt, dan wel deze opdracht 
laat uitvoeren door derden (optredend in ei
gen n3~m en voor eigen rekening)"; het op 
grond hiervan besluit dat "(eerste ver
weerster" - waarvan het hof van beroep 
minstens op impliciete doch zekere wijze 
vaststelde dat zij in eigen naam en voor ei
gen rekening was opgetreden, wat trou
wens door partijen niet was betwist -, 
"zich t.a.v. (eiseres) op de bepalingen van 
het kwestieuze Koninklijk Besluit, meer be
paald op het artikel 79, kan beroepen ten 
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einde ( ... )van haar vergoeding te beko
men van de schade die zij bij het slepen 
heeft opgelopen"; 

in zoverre het kwestieuze reglement als 
wet in de zin van artikel 608 Gerechte
lijk Wetboek dient beschouwd te worden of 
het bestreden arrest minstens op wettige 
wijze van deze stelling is uitgegaan - quod 
non -, het bestreden arrest derhalve door 
bovenstaande inhoud aan de aanspra
kelijkheidsregeling uit het kwestieuze re
glement te hebben gegeven en de verorde
ning in casu toepasselijk te hebben 
verklaard en eiseres op grond van die ver
ordening te hebben veroordeeld, zonder 
enig afzonderlijk tussen eiseres en eerste 
verweerster afgesloten sleepcontract te heb
ben vastgesteld, de verordening voor de ha
ven van Zeebrugge, het Zeekanaal en de 
dokken van Brugge, goedgekeurd bij Ko
ninklijk Besluit van 28 januari 1937, in
zonderheid de artikelen 76, 78, 79 en 87 er
van, schendt; 

terwijl, tweede onderdeel, de door het be
streden arrest geciteerde bepalingen uit de 
Verordening voor de haven van Zeebrugge, 
het Zeekanaal en de dokken van Brugge, 
goedgekeurd bij K.B. van 28 januari 1937, 
waarop ook de gehele bestreden beslis
sing is gesteund, enkel de aansprakelijk
heid regelen van de "gesleepte" t.a.v. de 
Maatschappij (van de Brugse Zeevaart
inrichtingen), de door haar georganiseerde 
in ondergeschikt verband optredende of in 
haar naam en voor haar rekening optre
dende sleepdiensten, en t.a.v. haar agen
ten of beambten; geen enkele van bedoelde 
bepalingen de gesleepte vaartuigen op 
grond van voormelde verordening aanspra
kelijk stelt t.a.v. sleepdiensten optredend in 
eigen naam en voor eigen rekening; dit in
derdaad niet noodzakelijkerwijze impli
ceert dat de door de Maatschappij ter be
schikking gestelde sleepboten haar eigen 
sleepboten zijn, maar wel dat de sleepdien
sten in ondergeschikt verband of in naam 
en voor rekening van de Maatschappij op
treden; 

uit de samenlezing van al deze bepalin
gen (76, 78, 79 en 87), en in het bijzonder 
uit artikel 79, immers blijkt dat de 
aansprakelijkheidsregeling van de veror
dening enkel geldt wanneer de sleepdien
sten door de Maatschappij zijn georgani
seerd en in naam en voor rekening of in 
ondergeschikt verband van de Maatschap
pij optreden; in artikel 79 immers duide
lijk sprake is van het schadeloosstellen van 
"de Maatschappij" ( ... ) "zelfs als deze schade 
toe te schrijven is aan ( ... )de schuld van de 
bemanning der slepers, of van enig ander 

agent of aangestelde van de Maatschap
pij ( ... )''; het aldus duidelijk de bedoeling is 
geweest de aansprakelijkheid te regelen 
tussen de "gesleepte" en de Maatschappij 
of in haar dienst en in haar naam en voor 
haar rekening optredende derden; de kwes
tieuze bepalingen aldus geen regeling in
houden t.a.v. "onafhankelijke", in eigen 
naam en voor eigen rekening optredende 
derden; 

het bestreden arrest, in strijd met de be
woordingen van de geciteerde bepalingen 
uit de verordening van de haven van Zee
brugge, het Zeekanaal en de dokken van 
Brugge, goedgekeurd bij K.B. van 28 ja
nuari 1937, stelt dat "het (K.B.) in alge
mene termen (is) opgesteld en geen enkel 
onderscheid (maakt) naargelang de M.B.Z. 
haar eigen sleepboten ter beschikking stelt, 
dan wel deze opdracht laat uitvoeren door 
derden (optredend in eigen naam en voor 
eigen rekening)"; het op grond van deze in
terpretatie besluit dat "(eerste verweerster)" 
- waarvan het hofvan beroep minstens op 
impliciete doch zekere wijze vaststelde dat 
zij in eigen naam en voor eigen rekening 
was opgetreden, wat trouwens door par
tijen niet was betwist -, "zich t.a.v. (eise
res) op de bepalingen van het kwestieuze 
Koninklijk Besluit, meer bepaald op het ar
tikel 79, kan beroepen ten einde ( ... )van 
haar vergoeding te bekomen van de schade 
die zij bij het slepen heeft opgelopen"; 

in zoverre het kwestieuze reglement als 
algemene voorwaarde van een tussen ei
seres en eerste verweerster bestaande con
tractuele en geen louter reglementaire re
latie client beschouwd of het bestreden 
arrest dit minstens op impliciete doch ze
kere wijze zou hebben vastgesteld- quod 
non -, het bestreden arrest derhalve door 
bovenstaande met de bewoordingen van 
kwestieus reglement onverenigbare inter
pretatie te hebben gegeven, de bewijs
kracht van de verordening voor de haven 
van Zeebrugge, het Zeekanaal en de dok
ken van Brugge, goedgekeurd bij Konink
lijk Besluit van 28 januari 1937, inzonder
heid de artikelen 76, 78, 79 en 87 ervan, 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek); 

terwijl, derde onderdeel, eiseres in haar 
appelconclusies en in haar in eerste aan
leg genomen en in hoger beroep herno
men conclusies had gesteld dat eerste ver
weerster geen sleepcontract met eiseres had 
afgesloten waarin de toepasselijkheid van 
kwestieuze verordening zou zijn voorzien; 
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deze vaststelling niet door partijen werd be
twist en het arrest oak geen dergelijk sleep
contract tussen eiseres en eerste ver
weerster vaststelt; het bestreden arrest 
niettemin tach op grand van de in het eer
ste onderdeel beschreven onwettige inter
pretatie tot de toepasselijkheid van de in de 
artikelen 76, 78, 79 en 87 van de verorde
ning voor de haven van Zeebrugge, het 
Zeekanaal en de dokken van Brugge op de 
verhouding eiseres-eerste verweerster be
sluit en eiseres op grand van artikel 79 van 
bedoelde verordening t.a.v. eerste ver
weerster veroordeelt tot vergoeding van de 
door deze laatste bij het slepen geleden 
schade; 

in zoverre het kwestieuze reglement als 
algemene voorwaarden van een contrac
tuele en niet louter reglementaire relatie 
moet worden beschouwd of het bestreden 
arrest dit minstens op impliciete doch ze
kere wijze zou hebben vastgesteld - quod 
non-, het arrest tevens door bedoeld ha
venreglement op de relatie eiseres-eerste 
verweerster toepasselijk te hebben ver
klaard, eiseres op grand van bedoelde ver
ordening te hebben veroordeeld, en aldus 
aan eerste verweerster het voordeel van het 
in artikel 79 van kwestieuze verordening 
voorziene exoneratiebeding te hebben toe
gekend, zonder het bestaan van een afzon
derlijk tussen eiseres en eerste verweerster 
afgesloten sleepcontract waarbij het regle
ment op bedoelde relatie toepasselijk zou 
zijn verklaard, te hebben vastgesteld oak 
aan voormelde verordening, inzonderheid 
aan artikel 79 ervan, rechtsgevolgen toe
kent die deze tussen eiseres en eerste ver
weerster niet heeft (schending van arti
kel1134 Burgerlijk Wetboek); het arrest 
derhalve oak de relatieve werking van over
eenkomsten miskent door aan eerste ver
weerster, die het arrest minstens op im
pliciete doch zekere wijze als derde 
optredende in eigen naam en voor eigen re
kening heeft aanzien, toe te laten zich op 
het exoneratiebeding van artikel 79 van 
kwestieus havenreglement te beroepen 
(schending van artikel 1165 Burgerlijk Wet
boek), en tevens schending inhoudt van de 
artikelen 1121 en 1122 Burgerlijk Wet
boek door eerste verweerster toe te laten 
het voordeel van bovenvermeld artikel 79 
in te roepen zonder het bestaan van een be
ding ten behoeve van derden, waaronder 
eerste verweerster, te hebben vastgesteld; 

terwijl, vierde onderdeel, eiseres in haar 
appelconclusies van 19.8.1991 en in haar in 
eerste aanleg genomen en in hager be
roep hernomen conclusies van 8.4.1988 had 
gesteld dat de aansprakelijkheidsregeling 

van het havenreglement van Zeebrugge, 
goedgekeurd bij K.B. van 28januari 1937, 
bij gebrek aan tussen eiseres en eerste ver
weerster afgesloten sleepcontract, slechts 
t.a.v. haar kon worden ingeroepen indien in 
het reglement een beding ten behoeve van 
derden, waaronder eerste verweerster, was 
vervat; eiseres hierbij had aangevoerd dat 
uit het kwestieuze havenreglement de wil 
van de Maatschappij (van de Brugse 
Zeevaartinrichtingen) om niet aileen in 
haar eigen voordeel maar oak in het voor
deel van derden een exoneratiebeding te 
voorzien, moet blijken; eiseres vervolgens 
oak had gesteld dat een beding "ten be
hoeve van een derde" kan worden aange
merkt wanneer die derde "individueel en 
ten privatieve titel'' bepaalbaar zou zijn op 
het ogenblik dat het beding zijn effecten 
moet sorteren; aan deze voorwaarden vol
gens eiseres niet was voldaan; 

het bestreden arrest uit de bewoordin
gen van de kwestieuze bij K.B. van 28 ja
nuari 1937 goedgekeurde verordening wel
iswaar afieidt dat ook eerste verweerster 
zich op het erin vervatte exoneratiebe
ding kon beroepen omdat dit in algemene 
bewoordingen was opgesteld en derden op
tredend in eigen naam en voor eigen re
kening omvatte; in zoverre het bestreden 
arrest aldus, het kwestieuze havenregle
ment als algemene voorwaarden van een 
contractuele verhouding beschouwt en het 
in artikel 79 van de verordening bepaald 
exoneratiebeding als een geldig beding ten 
behoeve van derden beschouwt, het ar
rest echter niet op' de door eiseres aange
voerde geldigheidsvoorwaarden voor het be
ding ten behoeve van derden, en zeker niet 
op hogervermelde tweede voorwaarde in
gaat en aldus niet regelmatig is gemoti
veerd (schending van artikel 149 Grand
wet); het bestreden arrest, door de 
vervulling van voormelde door eiseres aan
gevoerde geldigheidsvoorwaarden voor het 
beding ten behoeve van derden niet na te 
gaan, het Hofvan Cassatie evenmin toe
laat de wettigheid van de beslissing te toet
sen en dus oak om die reden onregelma
tig is gemotiveerd (schending van artikel 
149 Grondwet) : 

Wat het derde en het vierde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat de onderdelen er
van uitgaan dat het arrest geoordeeld 
heeft dat het reglement van de ha
ven van Zeebrugge als algemene voor
waarde van een contractuele en niet 
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louter reglementaire relatie moet wor
den beschouwd; 

Dat het arrest evenwel oordeelt dat 
de verordening van de haven van Zee
brugge een reglementaire verorde
ning is; 

Dat de onderdelen feitelijke grand
slag missen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel mis
kenning aanvoert van de bewijskracht 
van een akte waarvan het aanneemt 
dat het van reglementaire aard is; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een wet, in de zin van arti
kel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, 
onjuist wordt uitgelegd geen misken
ning kan opleveren van de bewijs
kracht van die wet in de zin van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het onderdeel dat aileen de mis
kenning van de laatstgenoemde wets
be_palingen aanvoert, niet ontvanke
lijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de in het ar
rest aangehaalde bepalingen van de li
tigieuze verordening, in hun samen
hang gelezen, blijkt dat in de regel de 
gesleepte vaartuigen aansprakelijk zijn 
voor de schade aangericht aan de 
sleepboten, zelfs als de schade toe te 
schrijven is aan de schuld van de be
manning van de sleepboten of van enig 
andere agent of aangestelde van de 
Brugse Zeevaartinrichting; 

Dat uit de context van de verorde
ning, die een stelsel van objectieve 
aansprakelijkheid invoert, blijkt dat 
het woord "agent" de betekenis heeft 
van een uitvoeringsagent, zodat de 
verwijzing naar "enig ander agent of 
aangestelde" van de havendiensten 
niet impliceert dat de gesleepte vaar
tuigen enkel aansprakelijk zijn ten 
aanzien van sleepboten uitgebaat door 
de havenmaatschappij zelf of uitge
baat in haar naam en voor haar re
kening; 

Dat het arrest dat in die zin oor
deelt, de in het onderdeel aangewe
zen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 november 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal-Aduocaten: mrs. Si
mont en Gerard. 

Nr. 469 

1 e KAMER - 29 november 1996 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN 
HET RECHTSCOLLEGE - VERBOD AAN DE 
RECHTER OM BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN 
ANDER GERECHTELIJK AMBT KENNIS TE NE
MEN VAN DEZELFDE ZAAK- DRAAGWIJDTE. 

zo OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE OR
GANISATIE - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - VERBOD AAN DE RECH
TER OM BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN AN
DER GERECHTELIJK AMBT KENNIS TE NEMEN 
VAN DEZELFDE ZAAK 

3o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- NIEUW MIDDEL- BEPALING VAN 
OPENBARE ORDE - VERBOD AAN DE RECH
TER OM BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN AN
DER GERECHTELIJKAMBT KENNIS TE NEMEN 
VAN DEZELFDE ZAAK- ONTVANKELIJKHEID. 

4 ° CASSAT IE - VERNIETIGING, OMV ANG
BURGERLIJKE ZAKEN- BEPERKING VAN DE 
AANGEVOCHTEN BESLISSING IN DE VOORZIE
N!NG. 

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - INTE
REST - VERGOEDENDE INTEREST -
AANV ANGSDATUM. 
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6° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTE
RESTEN -AANVANGSDATUM. 

1 o en 2° Het verbod voor de rechter om ken
nis te nemen van een zaak waarvan hij 
vroeger bij het uitoefenen van een an
der gerechtelijk ambt kennis heeft gena
men, bepaald bij art. 292, tweede lid van 
het Ger. W, is gegrond op objectieve ver
eisten van rechterlijke organisatie en is es
sentieel voor de rechtsbedeling; het raakt 
aldus de openbare orde (1). (Art. 292, 
tweede lid, Ger.W.) 

3° Het verbod voor de rechter om kennis te 
nemen van een zaak waarvan hij vroe
ger bij het uitoefenen van een ander ge
rechtelijk ambt kennis heeft genomen, be
paald bij art. 292, tweede lid, van het 
Ger. W, kan in de regel voor het eerst in 
cassatie worden opgeworpen. (Art. 292, 
tweede lid, Ger.W.) 

4° Oak wanneer het arrest geheel nietig is, 
wordt de vernietiging, in de regel, niet
temin beperkt tot de punten van de be
slissing waartegen de voorziening is ge
richt (2). (Artt. 1082 en 1095 Ger.W.) 

5° en 6° De rechterlijke uitspraak die 
vergoedende interest toekent vanaf de da
tum van het ongeval, op schade die zich 
slechts tijdens het verloop van een la
tere periode voordoet, kent vergoeding toe 
voor een niet geleden schade (3). (Art. 
1382 B.W.) 

(VANDEN BERK T. AG 1824 N.V E.A.) 

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft 
in substantie gezegd : 

Bij uw Hofwerden twee cassatieberoepen 
aanhangig gemaakt tegen twee arresten die 
werden gewezen door het hofvan beroep te 
Antwerpen in dezeflde zaak en tussen de
zelfde partijen. Die cassatieberoepen die
nen derhalve te worden samengevoegd. 

De feitelijke gegevens en precedenten die 
in acht kunnen genomen worden door uw 
Hof kunnen worden samengevat als volgt : 

(1) Zie aangehaalde rechtspraak in conclusie 
vanhet O.M. 

(2) Zie Cass., 7 sept. 1992,A.R. nr. 7868 (A.C., 
1992-93, nr. 593). 

(3) Zie Cass., 11 sept. 1991, A.R. nr. 9001 (ibid., 
1991-92, nr. 14). 

Bij vonnis d.d. 4 dec. 1981 heeft de cor
rectionele rechtbank te Hasselt uitspraak 
gedaan over een verkeersongeval, dat ge
beurde op 9 juni 1980 en waarbij eiser Van
den Berk ernstig gekwetst werd. 

Er werd onder meer beslist dat : 
-de heer Schillebeekx (tweede verweer

der op de voorziening van eiser Vanden 
Berk) volledig verantwoordelijk was voor 
dit ongeval; 

- aan eiser Vanden Berk werd een pro
visie toegekend van 170.000 fr., met aan
stelling van een college van deskundigen; 

- en het vonnis werd gemeen en tegen
stelbaar verklaard aan de rechtsvoorganger 
van de N.V. AG 1824 (eiser in voorziening, 
en eerste verweerster op de voorziening van 
eiser Vanden Berk) die vrijwillig in het ge
ding was tussengekomen. 

Na verslag van het college van deskun
digen, heeft eiser Vanden Berk gedagvaard 
voor de rechtank van eerste aanleg te Has
selt in betaling van onder meer schadever
goeding voor de tijdelijke en blijvende ar
beidsongeschiktheid, overeenkomstig het 
verslag van het college van deskundigen. 

Bij vonnis van 23 april 1990 heeft de 
rechtbank voor de materiele schade een for
faitaire vergoeding toegekend. 

Op het hager beroep van de rechts
voorganger van de N.V. AG 1824 en het in
cidenteel beroep van Vanden Berk, heeft 
het Hof van Beroep te Antwerp en een eer
ste arrest uitgesproken op 10 juni 1993, dat 
eiser Vanden Berk aan de toetsing door uw 
Hofheeft onderworpen, en waarbij, ener
zijds, de beslissing van de eerste rechter 
over de materiele schade ingevolge de blij
vende arbeidsongeschiktheid van eiser werd 
bevestigd, en, anderzijds, de partijen uit
genodigd werden besluiten te nemen over 
de reeds uitgekeerde provisies en over de 
betaling gedaan door de wetsverzekeraar. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen sprak 
een tweede arrest uit op 15 september 
1994, dat de door de N.V. AG 1824 wordt 
bestreden, en waarbij de toegekende scha
devergoeding verminderd werd met de 
reeds uitgekeerde provisies en betalingen 
van de wetsverzekeraar en vermeerderd 
met de vergoedende interesten vanaf de da
tum van het ongeval, namelijk 9 juni 1980, 
en met de gerechtelijke interesten. 

1. Aangaande het cassatieberoep van ei
ser Vanden Berk : 

In het eerste middel dat mij gegrond 
voorkomt, werpt eiser Vanden Berk de 
schending van de artikelen 20 en 292, 
tweede lid, van het Ger.W. op en houdt voor 
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dat het bestreden arrest van 10 juni 1993 
nietig is, daar het gewezen werd door een 
alleensprekende raadsheer die vroeger bij 
het uitoefenen van een ander gerechte
lijk ambt, in casu het ambt van rechter van 
de correctionele rechtbank te Hasselt, ken
nis heeft genomen van de zaak door bij von
nis van 4 december 1981 over hetzelfde ge
schil uitspraak te hebben gedaan, onder 
meer over de vergoeding gevorderd door ei
ser voor de materiele schade ingevolge de 
door het ongeval van 9 juni 1980 veroor
zaakte bestendige werkonbekwaamheid. 

Het verbod voor de rechter om kennis te 
nemen van een zaak waarvan hij vroeger 
bij het uitoefenen van een ander_gerech
telijk ambt kennis heeft genomen, IS steeds 
een fundamentele regel van rechterlijke or
ganisatie geweest en is alleen maar uit
drukkelijk bepaald bij artikel 292, tweede 
lid, van het Ger.W. 

In het verslag van de Kamercommissie 
omtrent dat artikel van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt onder meer geschreven: 
"Hetgeen nochtans volstrekt uitgesloten 
wordt is dat de rechter die van een zaak in 
eerste aanleg heeft kennis genomen, er 
kennis van zou nemen in beroep, b.v. wan
neer hij ondertussen in het gerecht van be
roep zou benoemd zijn. Zulks maakt een 
fundamenteel beginsel uit van onze rech
terlijke organisatie" (4). 

Dat verslag verwees immers naar de ar
resten van uw Hof, inzonderheid naar een 
eerste arrest van 12 februari 1906 (5) en 
sindsdien werd die rechtspraak, waarbij 
wordt gesteld dat de regel van artikel 292, 
tweede lid, van het Ger.W. algemeen van 
aard en van openbare orde is, steeds be
vestigd (6). 

Daar het middel gesteund is op een wets
bepaling van openbare orde kan het voor 
het eerst in het cassatieberoep worden aan
gevoerd. 

De in artikel 292, tweede lid, van het 
Ger.W. vervatte regel is volgens uw recht
spraak een loutere toepassing van het al-

(4) Parl.St., Kamer, nr. 59/49 van 1 juni 1967, 
Pasin., bijlage 1967, blz. 929. 

(5) Pas., 1906, I, 132. 

(6) Zie concl. proc.-gen. Krings, toen adv.
gen., bij Cass., 8 nov. 1979, Bull. en Pas., 1980, 
I, 314, en concl. proc.-gen. Lenaerts, toen adv.
gen., bij Cass., 13 jan. 1986, A. C., 1985-86, nr. 
308. 

gemeen rechtsbeginsel van onpartijdig
heid van de rechter (7); 

Het blijkt m.i. nochtans uit de bewoor
dingen zelf van die wetsbepaling dat het 
toepassingsgebied beperkter is, ingevolge 
het begrip "ander gerechtelijk ambt". Maar 
dit is zonder groot belang in de huidige 
zaak, daar eiser zich niet berust op een 
schending van artik:el 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, maar uit
sluitend op een schending van artikel 292 
van het Ger.W. 

Artikel 292, tweede lid, van het Ger.W. is 
een duidelijke bepaling, die m.i. toepasse
lijk is wanneer de gestelde voorwaarden 
zijn vervuld : 

"- bij het uitoefenen van een ander ge-
rechtelijk ambt 

- kennisnemen 
- van dezelfde zaak." 
In de huidige zaak zijn de eerste twee 

voorwaarden vervuld, het gaat immers over 
een ander gerechtelijk ambt, namelijk na 
een vroeger ambt van rechter in de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt de uit
oefening van het ambt van raadsheer in 
een ander gerecht, het Hof van Beroep te 
Antwerpen, en de kennisneming is uiter
aard, zoals het in dit geval is, uitspraak 
doen over een bepaalde zaak. 

Wat de derde gestelde voorwaarde be
treft, namelijk de vereiste dat de kennis
neming betrekking heeft "op dezelfde zaak" 
dient aangestipt te worden dat volgens de 
rechtspraak van uw Hof, onder het be
grip "dezelfde zaak" hetzelfde geschil wordt 
verstaan (8). 

In haar memorie van antwoord houdt 
desbetreffende verweerster voor dat men in 
casu kan toepassen de rechtspraak van uw 
Hof (9) waarbij geoordeeld werd dat er geen 
schending voorhanden is van de bij art. 
292, tweede lid, Ger.W. bepaalde regel, 
wanneer een magistraat enerzijds is 
tussengekomen als substituut-procureur 
des Konings in de vervolging van het straf
recht en anderzijds, als later benoemde 
raadsheer, kennis heeft genomen van de 
vervolgens voor de burgerlijke rechter ge
brachte zaak, aangezien deze niet dezelfde 
is als de strafzaak. 

(7) Cass., 13 okt. 1975,A.C., 1976, 191. 

(8) Zie arresten 8 nov. 1979 en 13 jan. 1986, 
op.cit. 

(9) Cass., 22 oktober 1971, A. C., 1972, 193. 
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De vergelijking met het huidig geval 
blijkt mij niet verantwoord daar de aan
gehaalde rechtspraak een onderscheid 
maakt tussen, enerzijds, de tussenkomst 
van een parketmagistraat tijdens de ver
volgingen in strafzaken (inzonderheid een 
brief die hij geschreven had aan een ver
zekeraar), en, anderzijds, het burgerlijk ge
schil. Bovendien waren in die zaak de par
tijen niet dezelfde in het strafproces en in 
het burgerlijk proces; 

Zoals procureur-generaal Kring, toen
malig advocaat-generaal, het aangaf in zijn 
conclusie bij die aangehaalde rechtspraak, 
meen ik dat om de draagwijdte van het 
woord "zaak", zoals bepaald in artikel 292 
van het Ger.W., te kunnen omschrijven, 
men in iedere zaak in specie dient na te 
gaan of het akten van de procedure be
treft die aan de toetsing door de rechter on
derworpen een geheel vormen en die slaan 
op hetzelfde geschil tussen partijen. 

Bij het vonnis d.d. 4 december 1981 van 
de correctionele rechtbank te Hasselt werd 
niet uitsluitend uitspraak gedaan over de 
aansprakelijkheid, zoals verweerster het 
vruchteloos beweert, maar werd verweer
der Schillebeeckx veroordeeld tot beta
ling aan eiser van een provisie op grond 
van overwegingen waarbij de rechter over 
de omvang van de schadelijke gevolgen 
heeft geoordeeld om, inzonderheid, de 
hoegrootheid van de toegekende provisie te 
bepalen. 

Dit vonnis overwoog onder meer :"dat het 
slachtoffer lange tijd in (de) coma heeft ge
legen en er zeer weinig kansen bestaan, om 
niet te zeggen geen enkele kans, dat er 
geen blijvende en belangrijke invaliditeit 
zal zijn." 

Het betreft derhalve hetzelfde geschil, 
daar er uitspraak werd gedaan in eerste en 
in tweede instantie door dezelfde magis
traat bij het uitoefenen van een ander ge
rechtelijk ambt over dezelfde vordering, na
melijk over de vergoeding gevorderd door 
eiser voor de materiele schade ingevolge de 
bestendige werkonbekwaamheid veroor
zaakt door het ongeval van 9 juni 1980. 

2. Aangaande het cassatieberoep van de 
N.V. AG 1824 tegen het arrest d.d. 15 sep
tember 1994 : 

Eiseres verwijt aan de appelrechters een 
vergoedende rente te hebben toegekend 
vanaf de datum van het ongeval voor 
schade die zich maar tijdens een latere pe
ri ode heeft voorgedaan (schending van art. 
1382 B.W.). 

Wat de door verweerder eerst opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid be-

treft en hierin bestaande dat het middel 
nieuw is, ben ik van oordeel dat de grond 
van niet-ontvankelijkheid niet kan wor
den aangenomen daar het bestreden ar
rest toepassing maakt van de wetsbepa
ling, inzonderheid artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarvan het middel 
schending aanvoert (10). 

Over de tweede grond van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerder opgeworpen en 
hierin bestaande dat het middel recht en 
feit vermengt, ben ik eveneens van oor
deel dat deze niet kan aangenomen wor
den, aangezien het onderzoek van de grond 
van niet-ontvankelijkheid niet te schei
den is van het onderzoek van het middel 
zelf. 

De nietigheid vastgesteld op het door ver
weerder Vanden Berk gesteld cassatie
beroep, strekt zich, m.i., uit tot de beslis
sing van 15 september 1994, aangezien 
laatstgenoemde beslissing aan verweer
der Vanden Berk een globaal bedrag toe
kent waarvan het bedrag voor toekom
stig loonverlies deel uitmaakt en waarbij 
rekening werd gehouden met de door de 
wetsverzekeraar reeds uitbetaalde bedra
gen. 

Het middellijkt mij in zoverre zonder 
voorwerp. 

Wat het schade betreft geleden door de 
huwgemeenschap Vanden Berk-Van Enge
land, hetzij een bedrag van 63.300 fr. we
gens reiskosten en gezinstherapie, en de 
daarop toegekende rente vanaf de datum 
van het ongeval, ben ik van oordeel dat het 
middel gegrond is. 

Immers, de aard van de schade sluit, 
m.i., uit dat het een schade betreft die is 
ontstaan op het ogenblik van het ongeval 
zelf. 

Conclusie : Gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0148.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 10 juni 1993 en 15 
september 1994 gewezen door het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen gericht zijn tegen arresten die in 

(10) Cass., 25 okt. 1990, A.R. nr. 8758 (A. C., 
1990-91, nr. 109). 
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dezelfde zaak zijn gewezen; dat zij die
nen te worden gevoegd; 

I. Op de voorziening van Jos Van
den Berk: 

Overwegende dat de voorziening is 
gericht tegen het arrest van 10 juni 
1993; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 20, 292 en 1042, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van 10 juni 
1993 de vergoeding voor eiser wegens loon
verlies ingevolge materiele schade we
gens bestendige werkonbekwaamheid be
paalt op 3.750.000 fr. op grond "dat het 
bestreden vonnis uitspraak doet over dedi
verse gevorderde schadeposten en deze 
begroot, schade opgelopen door (eiser) 
ingevolge een verkeersongeval dat op 
9.6.1980 te Lommel plaats vond; ... II. 
B.W.O.: 30% :A. Materiele schade: 5% 
loonverlies: Gezien (eiser) geen loonverlies 
heeft geleden ingevolge het ongeval, hij 
heeft zijn loon verder ontvangen meer een 
vergoeding van 30% van de wets
verzekeraar, kan deze post niet weerhou
den worden; Toekomstig loonverlies: Er 
wordt niet op ernstige wijze aangetoond dat 
(eiser) loonverlies zal lijden noch de 
hoegrootheid ervan; Gezien echter wel een 
belangrijke economische waardeverminde
ring is te weerhouden en vrijwel zekere ge
miste kansen op promotie heeft (eiser) recht 
op vergoeding; Gezien echter de hoger
vermelde elementen kan niet overgegaan 
worden tot kapitalisatie; Gelet op de graad 
van invaliditeit en de leeftijd is een bil
lijke vergoeding van 125.000 fr. per punt 
hetzij 3.750.000 fr. zoals weerhouden door 
de eerste rechter billijk", 

terwijl de Correctionele Rechtbank te 
Hasselt bij vonnis van 4 december 1981, ge
wezen op tegenspraak tussen partijen, 
tweede verweerder veroordeeld had om aan 
eiser een provisioneel bedrag te betalen van 
170.000 fr. als vergoeding voor de schade 
veroorzaakt door het ongeval van 9 juni 
1980 en een college van deskundigen aan
gesteld had om de duur en graad van de 
werkonbekwaamheid van eiser vast te stel
len, vonnis dat gemeen verklaard werd aan 
eerste verweerster; dat dit vonnis mede uit
gesproken werd door Mevrouw C. Beeck
man, als rechter in de Correctionele Recht
bank te Hasselt; dat in het bestreden arrest 
uitspraak gedaan werd over hetzelfde ge
schil, namelijk over de vergoeding gevor-. · 
derd door eiser voor de materiele schade 
ingevolge zijn bestendige werkonbe:: 

kwaamheid veroorzaakt door het ongeval 
van 9 juni 1980 ; dat ook het bestreden ar
rest uitgesproken werd door Mevrouw C. 
Beeckman maar dan als alleenzetelend 
raadsheer in het Hof van Beroep te Ant
werpen; dat het bestreden arrest derhalve 
nietig is vermits het gewezen werd door een 
rechter die vroeger bij het uitoefenen van 
een ander rechterlijk ambt kennis gena
men heeft van de zaak (schending van art. 
20, 292 en 1042, Ger.W.), 

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

Overwegende dat artikel 292, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat nietig is het von
nis, gewezen door een rechter die vroe
ger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis genomen heeft 
van de zaak; 

Dat het in dat artikel bepaalde ver
bod voor de rechter gegrond is op ob
jectieve vereisten van rechterlijke or
ganisatie en essentieel is voor de 
rechtsbedeling; dat het aldus de open
bare orde raakt en voor het eerst voor 
het Hof kan worden voorgedragen; 

Overwegende dat blijkens de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, de Correctionele Rechtbank te 
Hasselt bij vonnis van 4 december 
1981 uitspraak heeft gedaan over de 
vordering van eiser als burgerlijke par
tij tegen verweerder ingevolge het on
geval van 9 juni 1980; 

Dat dit vonnis overwoog: "dat het 
slachtoffer lange tijd in de coma heeft 
gelegen en er zeer weinig kansen be
staan, om niet te zeggen geen enkele 
kans, dater geen blijvende en belang
rijke invaliditeit zal zijn; (. .. ) dat het 
tot op heden niet mogelijk is de extra
patrimoniele schade noch de mate
riele schade, waaronder de lichame
lijke schade zonder patrimoniaal 
aspect te begroten; dat het past aan 
(eiser) een provisioneel bedrag toe te 
kennen, vermits pas na een genees
kundige expertise, die zich opdringt, 
zal kunnen uitgemaakt worden, welke 
precies de verschillende schadepos
ten zijn waarvoor de burgerlijke par
tij recht op vergoeding zal hebben"; 
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Dat het op grond van die overwe
gingen verweerder veroordeelde tot be
taling van een provisie aan eiser ten 
bedrage van 170.000 frank en een des
kundigenonderzoek beval; 

Dat C. Beeckman deel uitmaakte 
van de zetel die het vonnis van 4 de
cember 1981 heeft gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de bestreden beslissing van 
het arrest uitspraak doet over de door 
eiser gevorderde vergoeding voor ma
teriele schade die hij wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid heeft geleden 
door hetzelfde ongeval; dat het ar
rest eveneens werd gewezen door C. 
Beeckman als enige raadsheer; 

Dat aldus de bestreden beslissing 
van het arrest werd gewezen door een 
raadsheer die vroeger bij het uitoefe
nen van een ander rechterlijk ambt 
kennisgenomen heeft van de zaak; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vemietiging be

perkt is tot beslissingen van het ar
rest die door de voorziening worden 
bestreden; 

Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

II. Op de voorziening van de N .V. 
A.G.1824: 

Overwegende dat de voorziening is 
gericht tegen het arrest van 15 sep
tember 1994; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van artikel1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep de rechts
voorganger van eiseres veroordeelt tot be
taling aan verweerders o.m. van volgende 
bedragen: 

- 3.000.728 (lees: 3.003.728) frank aan 
Jos Vanden Berk, hetzij de som van de ver
goedingen o.a. voor : loonverlies tijdens de 
duur van de tijdelijke arbeidsongeschikt
heid (53.783 frank), morele schade gele
den over dezelfde periode (532.775 frank), 
extra-patrimoniale schade geleden over de
zelfde periode (227.575 frank), toekom
stig loonverlies wegens blijvende arbeids
ongeschiktheid (3. 750.000 frank), post
pensioneringschade (150.000 frank), post-

lucratieve schade (100.000 frank) en morele 
schade (pijnen en smarten pretium dolo
ris) "rekening houdend met het vele leed, 
problemen in de werksfeer (en) eveneens in 
het gezinsleven" (zie arrest dd. 10 juni 
1993, pp. 4-7), vermeerderd met de vergoe
dende intrest vanaf9 juni 1980 (datum van 
het ongeval), na aftrek van het aan de 
wetsverzekeraar betaalde bedrag van 
3.210.405 frank en na vermindering met de 
reeds uitgekeerde provisies; 

- 63.600 frank aan de huwgemeenschap 
Vanden Berk-Van Engeland, hetzij de som 
van de vergoedingen voor 'verplaatsings
kosten' (50.000 frank) en 'kosten behande
ling gezinstherapie' (13.600 frank) (zie ar
rest dd. 10 juni 1993, p. 8), vermeerderd 
met de vergoedende intrest vanaf 9 juni 
1980 (datum van het ongeval) met verre
kening van de op 13 juli 1983 reeds uitge
keerde provisies, 

terwijl vergoedende intresten niet wet
tig kunnen worden toegekend voor perio
des die het ontstaan van de schade voor
afgaan; te de zen het hof van beroep slechts 
1 vertrekpunt vaststelt voor de vergoe
dende intrest, m.n. 9 juni 1980, zijnde de 
datum van het schadeverwekkend ver
keersongeval en alle hierboven vermelde 
schadeposten, zoals uitdrukkelijk blijkt uit 
de bewoordingen van het tussenarrest van 
10 juni 1993 (pp. 4-8) zich na 9 juni 1980, 
mettertijd, gespreid over verscheidene ja
ren hebben voorgedaan, 

zodat het hof van beroep vergoedende 
intrest, met ingang van de dag van het on
geval, toekent voor periodes v66r het ont
staan van de schade en aldus een vergoe
ding toekent voor niet geleden schade 
(schending van artikel1382 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het bestreden ar
rest het arrest van 10 juni 1993 ver
der uitwerkt en : 1. verklaart dat dit 
laatste arrest de vordering van ver
weerder reeds gegrond heeft verklaard 
ten belope van 6.214.133 frank, waar
van deel uitmaakt een bedrag van 
3.750.000 frank voor toekomstig loon
verlies; 2. beslist dat hiervan het be
drag betaald aan de wetsverzekeraar 
moet worden afgetrokken; 3. een 
vergoedende rente toekent vanaf 9 juni 
1980 ; 4. zegt dat de reeds betaalde 
provisies vermeerderd met effectief be
taalde rente moeten worden verre
kend; 
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Dat het arrest verweerder aldus een 
globaal bedrag toekent van 3.003.728 
frank vermeerderd met rente vanaf 9 
juni 1980, maar te verminderen met 
de reeds uitgekeerde provisies ver
meerderd met rente; 

Dat de nietigheid vastgesteld op de 
voorziening ingesteld door verweer
der zich uitstrekt tot de voornoemde 
beslissing; 

Dat het middel in zoverre zonder 
voorwerp is; 

Overwegende voor het overige dat 
de rechterlijke uitspraak die vergoed
ende rente toekent vanaf de datum 
van het ongeval op schade die zich 
slechts tijdens het verloop van een la
tere periode voordoet, vergoeding toe
kent voor een niet geleden schade; 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel bedoelde vergoedende 
rente, op de vergoeding voor verplaat
sing en gezinstherapie, toekent vanaf 
de datum van het ongeval voor schade 
die zich slechts tijdens een latere pe
riode heeft voorgedaan; 

Dat het aldus vergoeding toekent 
voor een niet geleden schade en arti
kel1382 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 

Om die redenen, voegt de zaken die 
op de algemene rol zijn ingeschreven 
onder de nummers C.96.0148.N en 
C.96.0280.N; vernietigt het bestre
den arrest van 10 juni 1993 in zoverre 
dit de vordering van Jos Vanden Berk 
wegens toekomstig loonverlies ge
grond verklaart voor 3.750.000 frank 
en de door hem gevorderde schade
vergoeding van 5 pet. loonverlies on
gegrond verklaart; vernietigt het be
streden arrest van 15 september 1994 
in zoverre dit : 1) de rechtsvoor
gangster van de N.V. AG 1824 veroor
deelt tot betaling van 3. 001.728 frank, 
2) dit bedrag vermeerdert met 
vergoedende rente vanaf 9 juni 1980, 
3) vergoedende rente toekent op het 
bedrag van 63.600 frank, 4) op die be-

dragen reeds uitgevoerde provisies met 
rente toerekent, en 5) uitspraak doet 
over de kosten; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde arresten; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

29 november 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Houtekier en Hutzler. 

Nr. 470 

36 KAMER - 2 december 1996 

1° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA· 
LINGEN- BEGINSELS- RICHTLIJN- TE BE
REIKEN RESULTAAT- LID-STATEN- UITVOE
RING- VERPLICHTINGEN- DOELTREFFEND
HEID - NATIONALE RECHTER- NATIONAAL 
RECHT- UITLEGGING. 

2° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- INSTELLINGEN- RICHTLIJN- TE 
BEREIKEN RESULTAAT- LID-STATEN- UIT
VOERING- VERPLICHTINGEN- DOELTREF
FENDHEID- NATIONALE RECHTER- NATIO
NAAL RECHT- UITLEGGING. 

3° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- BEGINSELS- RICHTLIJN- VEN
NOOTSCHAPPEN- N.V.- SPLITSING VAN VEN
NOOTSCHAP- TE BEREIKEN RESULTAAT
LID-STATEN- UITVOERING- VERPLICHTIN
GEN- DOELTREFFENDHEID- NATIONALE 
RECHTER- NATIONAAL RECHT - UITLEG
GING. 

4 ° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- INSTELLINGEN- RICHTLIJN- VEN
NOOTSCHAPPEN- N.V.- SPLITSING VAN VEN
NOOTSCHAP - TE BEREIKEN RESULTAAT -
LID-STATEN- UITVOERING- VERPLICHTIN
GEN- DOELTREFFENDHEID- NATIONALE 
RECHTER- NATIONAAL RECHT- UITLEG
GING. 
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so VENNOOTSCHAPPEN - HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAPPEN- SPLITSING VAN VENNOOTSCHAP 
- EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN 
- INSTELLINGEN- RICHTLIJN- TE BEREI-
KEN RESULTAAT- LID-STATEN- UITVOE
RING- VERPLICHTINGEN- DOELTREFFEND
HEID - NATIONALE RECHTER- NATIONAAL 
RECHT- UITLEGGING. 

6° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- UITLEGGING- NA
TION ALE RECHTER- NATIONAAL RECHT -
VENNOOTSCHAPPEN- N.V - SPLITSING VAN 
VENNOOTSCHAP - EUROPESE UNIE - VER
DRAGSBEPALINGEN - INSTELLINGEN -
RICHTLIJN- TE BEREIKEN RESULTAAT- LID
STATEN - UITVOERING - VERPLICHTINGEN -
DOELTREFFENDHEID. 

1 o en 2° De uit een richtlijn voortvloeiende 
verplichting van de Lid-Staten van de 
Europese Unie om het daarmee beoogde 
resultaat te bereiken, alsook hun ver
plichting om krachtens artikel 5 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap alle algemene of bijzon
dere maatregelen te treffen die geschikt 
zijn om de nakoming van die verplich
ting te verzekeren, gelden voor alle met 
overheidsgezag beklede instanties van de 
Lid-Staten, en dus, binnen het kader van 
hun bevoegdheden, oak voor de rechter
lijke instanties, en de nationale rechter 
dient bij de toepassing van het natio
nale recht dit dus zoveel mogelijk uit te 
leggen in het licht van de bewoordingen 
en het doel van de richtlijn, teneinde het 
hiermee beoogde resultaat te bereiken en 
aldus aan art. 189, derde alinea, E.E.G.
Verdrag te voldoen (1). (Artt. S en 189, 
derde lid, E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd 
bij wet 2 dec. 19S7.) 

3°, 4°, so en 6° Bij de toepassing van art. 
1122 B. W op de splitsing van naamloze 
vennootschappen dient de rechter dat ar
tikel uit te leggen in het licht van de tekst 
en het doel van art. 17 van de zesde richt
lijn 82 I 891 van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen van 17 dec. 1982 
betreffende splitsingen van naamloze ven
nootschappen, teneinde het in die bepa
ling van gemeenschapsrecht beoogde re
sultaat te bereiken (2). [Artt. S en 189, 

(1) H.v.J. 16 jan. 1992 (Gerechtelijk vooron
derzoek tegen X), C-373/90, Jur.H.v.J., blz. 146. 

(2) Zie noot 1, supra, en noot 4 infra. 

derde lid, E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd 
bij wet 2 dec. 19S7; artt. 17 en 26 (EEG)
richtlijn 82/891, 17 dec. 1982; art. 1122 
B.W.) (Impliciet). 

(SARIMMO N.V: T. HOFMANN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.9S.0079.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 november 1994 in 
hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Bergen (3); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen S, 189, inzonderheid het derde lid, 
van het op 2S maart 19S7 te Rome onder
tekende en bij de Belgische wet van 2 de
cember 19S7 goedgekeurde Verdrag tot op
richting van de Europese Economische 
Gemeenschap, 17 van de richtlijn nr. 82/ 
891 van 7 (lees : 17) december 1982 be
treffende splitsingen van naamloze ven
nootschappen, 149 van de Grondwet, 724, 
1002, 1003, 1010, 1014, 1122, 1134, 116S, 
1690 van het Burgerlijk Wetboek (het laat
ste, v66r de wijziging ervan bij artikel4 van 
de wet van 6 juli 1994), 29 en 178 tot 188 
van de bij koninklijk besluit van 30 no
vember 193S gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, die Titel IX, af
deling 10, van het Wetboek van Koophan
del vormen, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt 
dat "(eiseres) a fortiori, nu zij nog steeds het 
huurrecht heeft, daar zij niet heeft onder
verhuurd maar uitsluitend de winkel
exploitatie aan de n.v. Sarma heeft over
gedragen, dus de hernieuwing van de 
huurovereenkomst kan eisen"; dat het ver
volgens de door eiseres ingestelde vorde
ring tot hernieuwing van de huurovereen
komst niet ontvankelijk verklaart op grond 
dat : "(de verweersters) terecht aanvoe
ren dat de nieuwe begrippen die bij de wet 
van 29 juni 1993 op de fusies en splitsin
gen van vennootschappen in het Belgisch 
recht zijn ingevoerd, niet kunnen worden 
toegepast op de splitsing van 8 januari 
1988; dat de aard van de rechtshandeling 
van 8 januari 1998 dus moet onderzocht en 
beoordeeld worden in het licht van het op 

(3) Bij beschikking van 14 februari 1996 heeft 
de eerste voorzitter van het Hof de zaak verwe
zen naar de derde kamer. 
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dat tijdstip toepasselijke recht; dat het 
proces-verbaal van de buitengewone alge
mene vergadering van de n.v. Sarma van 8 
januari 1988 bepaalt: de buitengewone al
gemene vergadering van de aandeelhou
ders van de n.v. Sarma heeft beslist: de 
vennootschap, door de inbreng van de al
gemeenheid van haar activa en passiva te 
splitsen in a) de op te richten n.v. Nopri 
Holding b) de n.v. Sarimmo c) de n.v. Nopri; 
de inbreng van het passief in de n.v. Sa
rimmo wordt geschat op 1.553.935.105 
frank en het actief op 1.600.685.105 frank; 
dat het verslag van de bedrijfsrevisor, de 
heer Massart, het geheel van de inge
brachte goederen opsomt en beschrijft, meer 
bepaald de 27 onroerende goederen, de 8 
erfpachten, 1 recht van opstal en 73 
handelshuurovereenkomsten alsook roe
rende goederen en rollend materieel, 
schuldvorderingen en de diverse bestand
delen van het door Sarimmo overgeno
men passief; dat de beslissing van de bui
tengewone algemene vergadering van 8 
januari 1988 om de n.v. Sarma te split
sen in 3 vennootschappen en haar vermo
gen bij gedeelten in die vennootschappen in 
te brengen, niet kan worden beschouwd als 
de inbreng van een gedeelte van goede
ren zoals wordt vereist bij artikel1010 van 
het Burgerlijk Wetboek, namelijk de helft, 
een derde, alle onroerende goederen, alle 
roerende goederen of een bepaald gedeelte 
van onroerende goederen of van roerende 
goederen; dat de n.v. Sarma integendeel, 
blijkens het proces-verbaal van de alge
mene vergadering van 8 januari 1988 en 
blijkens het verslag van de revisor, wel
bepaalde, welomschreven en gespecifi
ceerde goederen heeft ingebracht in (eise
res); dat elk legaat van individueel 
bepaalde, gespecificeerde zaken slechts een 
bijzonder legaat is, aangezien het van na
ture slechts een beperkte draagwijdte heeft 
en geen betrekking heeft op het geheel of 
een gedeelte van het geheel; dat (eiseres) 
dus niet kan worden beschouwd als een 
rechtverkrijgende onder algemene titel van 
de n.v. Sarma maar als een rechtverkrij
gende onder bijzondere titel; dat aange
zien de splitsingsakte geen algemene over
gang of overgang onder algemene titel heeft 
teweeggebracht, de n.v. Sarma, v66r de 
splitsing, de (verweersters) op de hoogte 
moest brengen van de verandering van 
schuldenaar en overeenkomstig artikel 8, 
hun instemming moest krijgen" "( ... ) dat de 
vordering tot hernieuwing van de huurover
eenkomst van (eiseres) niet ontvankelijk is 
aangezien zij de aan de huuroverdracht 
voorafgaande instemming niet heeft geeist," 

terwijl, eerste onderdeel, de rechtshan
deling van splitsing waarbij het gehele ver
mogen van een vennootschap overgaat op 
verscheidene bestaande of op te richten 
vennootschappen en de vennootschap ver
volgens ontbonden wordt waardoor de aan
deelhouders van de gesplitste vennoot
schap de aandeelhouders worden van de 
vennootschappen die delen in het gesplit
ste vermogen, leidt tot de algemene over
gang of, althans tot een overgang onder al
gemene titel van het vermogen van de 
gesplitste vennootschap op de vennoot
schappen die aangewezen zijn om haar op 
te volgen; het beginsel volgens hetwelk de 
splitsing van een vennootschap de alge
mene overgang of de overgang onder alge
mene titel van het vermogen van de ge
splitste vennootschap op de verkrijgende 
vennootschappen tot gevolg heeft, uitdruk
kelijk erkend is bij artikel 17 van de zesde 
Europese richtlijn n ° 82/891 van 17 decem
ber 1982 betreffende splitsingen van naam
loze vennootschappen; de zesde E.E.G.
richtlijn in Belgisch recht is omgezet bij de 
wet van 29 juli 1993 op de fusies en split
singen van vennootschappen; artikel 26 van 
die richtlijn nr. 82/891 bepaalt dat die richt
lijn v66r 1 januari 1986 in Belgisch recht 
moest zijn omgezet; artikel189, derde lid, 
waarin de voorrang van het gemeenschaps
recht op het intern recht is neergelegd, be
paalt dat een richtlijn verbindend is ten 
aanzien van het te bereiken resultaat voor 
iedere Lid-Staat, maar aan de nationale in
stanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm 
en middelen te kiezen; de bij artikel 5 van 
het Verdrag van Rome opgelegde verplich
ting van de Lid-Staten om het door een 
richtlijn beoogde resultaat te bereiken door 
alle algemene ofbijzondere maatregelen te 
treffen die geschikt zijn om de nakoming er
van te verzekeren, ook geldt voor de rech
terlijke instanties; de nationale rechter dus, 
krachtens de artikelen 5 en 189, derde lid, 
van het Verdrag van Rome, het nationale 
recht dient uit te leggen in het licht van de 
bewoordingen en het doel van de Euro
pese richtlijnen, zelfs indien ze niet in Bel
gisch recht zijn omgezet; de Belgische rech
ters dus nog v66r de goedkeuring van de 
wet van 29 juni 1963 op de fusies en split
singen van vennootschappen op grand van 
dat beginsel van conforme uitlegging, moes
ten beslissen dat de splitsing van een han
delsvennootschap, krachtens de zesde Eu
ropese richtlijn van 17 december 1982, de 
algemene overgang, of althans de over
gang onder algemene titel van het vermo
gen van de gesplitste vennootschap op de 
verkrijgende vennootschappen tot gevolg 
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had; bij een algemene over gang of over
gang onder algemene titel de rechts
voorganger voortleeft in de persoon van zijn 
rechtverkrijgende zodat laatstgenoemde 
van rechtswege eerstgenoemde opvolgt in 
rechten en verplichtingen; de overgang van 
een wederkerig contract naar aanleiding 
van een algemene overgang of overgang on
der algemene titel dus geen overdracht van 
schuldvorderingen en schulden is die, wat 
de tegenwerpelijkheid ervan aan derden be
treft, onderworpen is aan het gemeen recht, 
maar van rechtswege aan derden kan wor
den tegengeworpen zonder dat enig vorm
vereiste naar gemeen recht, meer bepaald 
die van het (oud) artikel1690 van het Bur
gerlijk Wetboek, moet worden vervuld; de 
overgang van de wederkerige contracten 
naar aanleiding van de splitsing van een 
vennootschap die de algemeenheid van 
haar vermogen inbrengt in verscheidene 
vennootschappen, geen overdracht van we
derkerige contracten is die, wat de tegen
werpelijkheid ervan aan derden betreft, on
derworpen zou zijn aan het gemeen recht 
betreffende de overdracht van schuldvor
deringen en schulden, maar van rechts
wege kan worden tegengeworpen aan der
den zonder dat enig bijzonder vormvereiste 
moet worden vervuld; het bestreden von
nis bijgevolg, nu het beslist dat de split
sing van de n.v. Sarma de overgang on
der bijzondere titel van een gedeelte van 
het vermogen van die vennootschap op ei
seres tot gevolg heeft gehad en dat de 
overgang van de handelshuurover
eenkomsten van de n.v. Sarma op eiseres 
die gebeurd is naar aanleiding van de split
sing, een overdracht is in de zin van arti
kel 8 van de huurcontracten, zodat Sarma 
n.v. de huurders vooraf moest op de hoogte 
brengen van die overdracht en hun instem
ming verkrijgen, de juridische aard van de 
splitsing van een naamloze vennootschap 
miskent (schending van de artikelen 5, 189, 
inzonderheid het derde lid, van het op 25 
maart 1957 te Rome ondergetekende en bij 
de Belgische wet van 2 december 1957 
goedgekeurde Verdrag, 17 van de richt
lijn nr. 82/891 van 17 december 1982, 1002, 
1003, 1010, 1014 van het Burgerlijk Wet
hoek, 29 en 178 tot 188 van de gecoiirdi
neerde wetten op de handelsvennootschap
pen, die Titel IX, afdeling 10, van het 
Wetboek van Koophandel vormen) alsook 
de gevolgen van de splitsing wat de tegen
werpelijkheid aan derden betreft van de 
overgang van wederkerige contracten naar 
aanleiding van de splitsing (schending van 
de artikelen 724, 1122, 1134, 1165 en (oud) 
1690 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, subsidiair, eiseres bij 
conclusie betoogde dat "artikel 8 luidt als 
volgt : de overdracht van de huurovereen
komst en de onderverhuring moeten vooraf 
worden goedgekeurd door de verhuursters 
die zich ertoe verbinden die overdracht of 
onderverhuring te aanvaarden mits deze 
betrekking hebben op een identieke han
del en geen afbreuk doen aan de hoofde
lijkheid tussen de overdrager en de over
nemer jegens de verhuursters wat de 
uitvoering van de voorwaarden van de 
huurovereenkomst betreft; (. .. ) uit (arti
kel 8) volgt dat de (verweersters) zich er
toe hadden verbonden om elke overdracht 
van huurovereenkomst te aanvaarden, in 
zoverre zij betrekking had op een iden
tieke handel en geen afbreuk deed aan de 
hoofdelijkheid tussen de overdrager en de 
overnemers; zulks in casu het geval is aan
gezien in de verhuurde ruimten nog al
tijd dezelfde handel werd gedreven als die 
welke tussen de (verweersters) en de oor
spronkelijke huurder was overeengeko
men en de naamloze vennootschap Sarma 
en de vroegere vennootschap Sarimmo im
mers luidens de huurovereenkomsten en 
binnen de perken van openbare orde als be
paald bij de gecoiirdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen hoofdelijk aan
sprakelijk blijven voor de verbintenissen 
van (eiseres); die belofte om de overdracht 
te aanvaarden voor zover zij betrekking 
heeft op dezelfde handel en geen afbreuk 
doet aan de hoofdelijkheid tussen de over
drager en de overnemer in rechte geldt als 
aanvaarding; de (verweersters) zich der
halve niet op artikel 8 kunnen beroepen om 
thans te betwisten dat de inbreng van de 
litigieuze huurovereenkomsten aan hen kan 
worden tegengeworpen terwijl zij luidens 
voornoemd artikel niet gerechtigd waren 
zich daartegen te verzetten en ze integen
deel krachtens dat artikel geacht moet wor
den het beginsel van een dergelijke in
breng te hebben aanvaard; die interpretatie 
van artikel8 trouwens strookt met de hou
ding van de (verweerders) zelf na de in
breng van de huurovereenkomsten in de 
vroegere n.v. Sarimmo, aangezien zij haar 
zonder protest het genot van de verhuurde 
ruimten zijn blijven verlenen tot de vroe
gere n.v. Sarimmo de hernieuwing van de 
huurovereenkomsten vroeg; de (ver
weersters) niettemin, teneinde elke juri
dische draagwijdte te ontnemen aan hun 
houding na de inbreng van de huurover
eenkomsten, menen te kunnen aanvoe
ren dat zij wettig in onwettendheid ver
keerden omtrent die inbreng; aan de 
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inbreng door splitsing evenwel alle open
baarheid is gegeven die bij de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennootschap
pen wordt vereist, zodat de (verweersters) 
onweerlegbaar worden vermoed daarvan 
kennis te hebben gehad; zij derhalve niet 
het recht hebben om zich op hun eigen on
wetendheid te beroepen, te meer daar het 
wel degelijk de vroegere n.v. Sarimmo is die 
de huur heeft betaald en de overige huur
verbintenissen is nagekomen nadat zij de 
n.v. Sarma was opgevolgd en het even
eens de vroegere n.v. Sarimmo is die hen 
naar aanleiding van de indexatie op 1 ja
nuari 1989 per brief op de hoogte heeft ge
bracht van de automatische aanpassing van 
de huur (appelconclusie p. 14 en 15); het 
bestreden vonnis dat middel niet heeft on
derzocht; het bestreden vonnis derhalve, nu 
het de door eiseres ingestelde vordering tot 
hernieuwing van de vier handelshuur
overeenkomsten niet ontvankelijk ver
klaart, zonder daarbij na te gaan of, zo
als eiseres in haar conclusie staande hield, 
artikel 8 van de huurovereenkomsten al 
dan niet een belofte was om de overdracht 
van de overeenkomsten te aanvaarden on
der twee voorwaarden, die in casu ver
vuld zijn, niet antwoordt op het door eise
res aangevoerde middel en, derhalve zijn 
beslissing niet regelmatig met redenen om
kleedt (schending van artikel 149 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden von

nis vaststelt dat een buitengewone al
gemene vergadering van de aandeel
houders van de naamloze vennoot
schap Sarma van 8 januari 1988 ''heeft 
beslist : de vennootschap, door de in
breng van de algemeenheid van haar 
activa en passiva, te splitsen in a) de 
op te richten naamloze vennootschap 
Nopri Holding b) de naamloze ven
nootschap Sarimmo c) de naamloze 
vennootschap Nopri"; 

Dat het bestreden vonnis beslist de 
aard van die rechtshandeling te on
derzoeken en te beoordelen in het licht 
van het ten tijde van de splitsing toe
passelijke recht; 

Dat het bestreden vonnis eiseres be
schouwt als een rechtverkrijgende on
der bijzondere titel van de naamloze 
vennootschap Sarma en beslist dat de 
overgang van de huurovereenkom
sten die deel uitmaken van het ver-

mogen van die vennootschap, een over
dracht is die eiseres ertoe noopte de 
voorafgaande goedkeuring van de 
huurders, te dezen de verweersters te 
krijgen; 

Overwegende dat artikel 17 van de 
zesde richtlijn 82/891 van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 17 
december 1982 betreffende splitsin
gen van naamloze vennootschappen 
bepaalt dat de splitsing onder meer 
van rechtswege het rechtsgevolg heeft 
dat "zowel tussen de gesplitste ven
nootschap en de verkrijgende vennoot
schappen als ten aanzien van der
den het gehele vermogen van de 
gesplitste vennootschap, zowel rech
ten als verplichtingen, overgaat op de 
verkrijgende vennootschappen over
eenkomstig de verdeling volgens het 
splitsingsvoorstel of overeenkomstig 
artikel 3, lid 3"; 

Overwegende dat die richtlijn, 
krachtens artikel 26, weliswaar v66r 1 
januari 1986 in het interne recht 
moest zijn omgezet en dat zulks pas is 
geschied bij de wet van 29 juni 1993 
tot wijziging, wat de fusies en split
singen van vennootschappen betreft, 
van de op 30 november 1935 gecotir
dineerde wetten op de handelsven
nootschappen; 

Overwegende evenwel dat de uit een 
richtlijn voortvloeiende verplichting 
van de Lid-Staten van de Europese 
Unie om het daarmee beoogde resul
taat te bereiken, alsook hun verplich
ting om, krachtens artikel 5 van het 
Verdrag, alle algemene of bijzondere 
maatregelen te treffen die geschikt zijn 
om de nakoming van die verplichting 
te verzekeren, gelden voor alle met 
overheidsgezag beklede instanties van 
de Lid-Staten, en dus, binnen het ka
der van hun bevoegdheden, ook voor 
de rechterlijke instanties, en dena
tionale rechter bij de toepassing van 
het nationale recht dit dus zoveel mo
gelijk dient uit te leggen in het licht 
van de bewoordingen en het doel van 
de richtlijn, teneinde het hi~rmee be
oogde resultaat te bereiken en aldus 
aan artikel189, derde lid, van het Ver
drag te voldoen; 
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Overwegende dat het bestreden von
nis, door het nationale recht uit te leg
gen zonder op voornoemde richtlijn 
acht te slaan, de uit het Verdrag tot 
Oprichting van de Europese Gemeen
schap voortvloeiende verplichtingen 
miskent en zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

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 Charle
roi, zitting houdende in hoger be
roep. 

2 december 1996 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeel
telijk andersluidende conclusie (4) van de 

(4) Het O.M. was uiteraard ook van oordeel dat 
de regel vastgelegd in de samenvatting onder de 
nrs. 1 o en 2o v66r onderhavig arrest correct was. 
Het oordeelde echter dat het eerste onderdeel van 
het middel naar recht faalde en concludeerde tot 
verwerping. Het O.M. maakte inzonderheid vol
gende opmerkingen : 

1 o de verplichting voor de nationale gerech
ten om hun nationale wetgeving van v66r of na 
een E.E.G.-richtlijn uit te leggen in het Iicht van 
de bewoordingen en het doel van die richtlijn 
(EEG) houdt in dat die nationale wetgeving op 
verschillende manieren kan worden uitgelegd en 
impliceert geenszins dat een bepaling van een 
richtlijn een rechtstreeks gevolg kan hebben tus
sen prive-personen (artt. 5 en 189, derde lid, 
E.E.G.-Verdrag; art. 17, zesde richtlijn van de 
Raad, nr. 82.891 van 17 dec. 1982, gegrond op art. 
54, § 3, g, van het Verdrag en betreffende split
sing van naamloze vennootschappen; zie H.v.J., 
13 nov. 1990, Marleasing N.V t. La Comercial In
ternacional de Alimentaci6n N.V., C-106/89, 
Jur.H.v.J., p. 4135, met concl. adv.-gen. Van Ger
ven; zie ook Cass., 7 jan. 1977, A. C., 1977, 493, 
en de noot 5, p. 503); welnu, te dezen kan de Bel
gische wetgeving niet op verschillende wijzen wor
den uitgelegd; 

2° schulden zijn in beginsel immers niet over
draagbaar, hoewel schuldvorderingen dat wel zijn; 
in de regel moet de schuldenaar dus zijn verbin
tenis uitvoeren en kan hij zijn schuldeiser niet 
verplichten om een nieuwe schuldenaar in zijn 
plaats te aanvaarden; wanneer de schuldeiser die 
indeplaatsstelling van schuldenaars aanvaardt, 
vindt er schuldvernieuwing plaats (artt. 724, 
1009, 1012, 1101, 1102, 1122, 1134, 1135, 1165, 

h. Leclercq, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Nelissen Grade. 

1234, 1271, 1275, 1277, 1690 v66r de wijziging er
van bij wet 6 juli 1994, en 1879 B.W.; zie Cass., 
12 sept. 1940, Bull. en Pas., 1940, I, 213; zie ook 
Cass., 20 juni 1934, ibid., 1934, I, 330; 26 mei 
1961, ibid., 1961, I, 1030; 17 feb. 1972, twee ar
resten, A. C., 1972, 560; 20 dec. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, I, 441; 6 juni 1973, ibid., 1973, 966); 

3o aangezien in de regel geen enkele schuld
vordering kan worden overgedragen zonder toe
stemming van de schuldeiser, kan de vennoot
schap die in twee of meerdere vennootschappen 
gesplitst wordt, zich bijgevolg ten aanzien van die 
schuldeisers niet bevrijden van de schulden die 
zij krachtens de contracten had, zonder toestem
ming van haar contractuele schuldeisers en bij 
ontstentenis, zoals te dezen ten tijde van de fei
ten het geval was, van een a:!Wijkende norm van 
internationaal recht met rechtstreekse wer
king tussen prive-personen in de Belgische rechts
orde of aan een a:!Wijkende bepaling van het in
tern recht (artt. 724, 1009, 1012, 1122, 1101, 1102, 
1134, 1135, 1165, 1234, 1271, 1275, 1277, 1690 
v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 juli 1994, 
en 1879 B.W.); 

4 o de stelling in het cassatieberoep zou rede
lijkerwijs kunnen worden aangenomen in het ge
val van fusie van vennootschappen (universele 
overdracht; arg. artt. 724 en 1122 B.W.) maar niet 
bij splitsing van een vennootschap (zie Cass., 26 
mei 1961, Bull. en Pas., 1961, I, 1030; 1 april 
1993, A.R. nr. 9396, A. C., 1993, nr. 172). Het zou 
onredelijk zijn de schuldeisers ertoe te verplich
ten, om te vermijden dat de splitsing van de ven
nootschap hen zou kunnen worden tegengewor
pen, zelf door middel van de actio pauliana aan 
te tonen dat bij die splitsing hun rechten wer
den geschonden (zie echter P. VAN 0MMESLAGHE, 
La transmission des obligations en droit positif 
beige, IXemes Jourmies d'etudesjuridiques Jean 
Dabin, 23-24 novembre 1978, Louvain-la-Neuve, 
p. 104-105.) Dat zou de in het B.W. opgesomde be
ginselen miskennen. Niettegenstaande de re
gels van het fiscaal recht die zowel op de fusie als 
op de splitsing van vennootschappen van toe
passing zijn [zie W.I.B. (1964), artt. 123 en 124; 
W.I.B. (1992), artt. 210 en 211), zijn zij, vanuit het 
oogpunt van het verbintenissenrecht, zeer ver
schillende operaties. De fusie van vennootschap
pen komt normaal immers ten goede aan de 
schuldeisers, aangezien de opslorpende vennoot
schap kredietwaardiger zou moeten zijn dan de 
oude vennootschap (vb. fusie van verzekerings
ondernemingen), terwijl het minder zeker is dat 
een splitsing van vennootschap leidt tot een soort
gelijk resultaat. Uit de aanhef van de richtlijn 
82 891 zelfblijkt overigens dat de door de Raad 
van de Europese Gemeenschappen vastgelegde 
splitsingsreglementering verbonden is met de ver
plichting om de schuldeisers van de aan de split
sing deelnemende vennootschappen te bescher
men, zodat de verwezenlijking ervan hen geen 
nadeel berokkent. Die bescherming wordt in art. 
12 van de richtlijn vastgelegd. Bij gebrek aan spe
cifieke bepalingen in het Belgische recht voor de 
uitvoering van de betrokken richtlijn, is het dus 
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Nr. 471 

3e KAMER- 2 december 1996 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- ALGEMEEN- NIET ONT
VANKELIJK HOGER BEROEP- GEEN MID DEL 
- GEVOLG- CASSATIEMIDDEL- FAILLIET
VERKLARING. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - BEVOEGDHEID - RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL- PLAATSELIJKE BEVOEGD
HEID - VENNOOTSCHAP - MAATSCHAPPE
LIJKE ZETEL- illTZONDERING- FICTIEVE ZE
TEL. 

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAAT
SELIJKE BEVOEGDHEID- FAILLISSEMENT, 
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD- FAILLISSEMENT- RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL- VENNOOTSCHAP
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - UITZONDERING 
- FICTIEVE ZETEL. 

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAAT
SELIJKE BEVOEGDHEID- FAILLISSEMENT, 
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD- FAILLISSEMENT- EENHEID 
VAN FAILLISSEMENT - GESCHIL INZAKE 
RECHTSCOLLEGES- BELGISCHE RECHTBAN
KEN VAN KOOPHANDEL- VENNOOTSCHAP
STATUTAIRE ZETEL IN HET BUITENLAND GE
VESTIGD- FICTIEVE ZETEL- GEVOLG- WER
KELIJKE ZETEL. 

so BEVOEGDHEID EN AANLEG- IN
TERNATIONALE BEVOEGDHEID- FAILLISSE
MENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECH
TELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -
EENHEID VAN FAILLISSEMENT- GESCHIL IN
ZAKE RECHTSCOLLEGES- BELGISCHE RECHT-

niet storend da~ cr wcgens de cnig mogelijke lc
zing van de bepalingen van gemeen recht, in ge
val van fusie van vennootschappen en in het ge
val van splitsing van de vennootschap 
verschillende oplossingen naast elkaar bestaan 
(over het huidige recht, zie titel IX van boek I 
W.Kh.; artt. 174/38, 174/50, 174/52, § 3, 174110, 
§ 2, en art. 10, § 4, Vennootschappenwet; de artt. 
174138, 174150,174152, § 3, en 174110, § 2, zijn in 
werking getreden op 1 okt. 1993; zie artt. 1, 2 en 
19 w~t 29 juni 1993). 

BANKEN VAN KOOPHANDEL- PLAATSELIJKE 
BEVOEGDHEID- VENNOOTSCHAP- STATU
TAIRE ZETEL IN HET BUITENLAND GEVESTIGD 
- FICTIEVE ZETEL- GEVOLG- WERKELIJKE 
ZETEL. 

6° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- BEVOEGDHEID- EENHEID VAN 
F AILLISSEMENT - GESCHIL INZAKE RECHTS
COLLEGES - BELGISCHE RECHTBANKEN VAN 
KOOPHANDEL- PLAATSELIJKE BEVOEGD
HEID- VENNOOTSCHAP- STATUTAIRE ZE
TEL IN HET BUITENLAND GEVESTIGD - FIC
TIEVE ZETEL - GEVOLG - WERKELIJKE 
ZETEL. 

1 o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een partij tegen de beslissing waar
bij het hof van beroep enerzijds haar ha
ger beroep niet ontvankelijk verklaart en 
anderzijds het vonnis van faillietverkla
ring van een andere partij bevestigt, wan
neer eiser geen enkel middel aanvoert te
gen het dictum dat zijn hager beroep niet 
ontvankelijk verklaart. 

2° en 3° Inzake faillietverklaring van een 
vennootschap is de territoriaal bevoegde 
rechtbank van koophandel die in wier 
rechtsgebied de maatschappelijke zetel 
van de vennootschap is gevestigd op het 
tijdstip van de staking van betaling (1), 
tenzij is aangetoond dat die maatschap
pelijke zetel fictiefis (2). (Art. 631 Ger.W.) 

4°, so en 6° De Belgische rechtbank van 
koophandel die bevoegd is om de failliet
verklaring van een vennootschap uit te 
spreken waarvan de statutaire zetel in het 
buitenland is gevestigd op het tijdstip van 
de staking van betaling, maar waarvan 
is aangetoond dat die statutaire zetel fie
tie{ is, is die van de werkelijke zetel van 
vennootschap op het tijdstip van de sta
king van betaling (3). (Art. 631, eerste lid, 
Ger.W.) 

(1) Cass., 26 feb. 1993, A.R. nr. 7869 (A. C., 
1993, nr. 116). 

(2) Zie Cass., Fr. 21 juli 1987, D. (D.S.) 1988, 
J, 169 en de noot J.P. Remery; P. CoPPENS en F. 
T'KrNT, "Examen de jurisprudence (1984 tot 1990), 
Les faillites, les concordats et les privileges", 
R.C.J.B., 1991, p. 399, nr. 70; G. VAN HEeKE en 
K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht, 2e uitg., 
A.P.R., 1989, p. 366, nr. 802. 

(3) Zie de noten 1 en 2 supra. 
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("AIR ZAIRE" PUBLIEKRECHTELIJKE VENNOOT
SCHAP MET HANDELSKARAKTER E.A. T. LEMAI

TRE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0054.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1995 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Gelet op de beschikking van 23 sep
tember 1996 van de eerste voorzit
ter, waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het door de verweersters te
gen het cassatieberoep opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening in zoverre die door ei
ser is ingesteld : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het hoger beroep van eiser niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert tegen die beslissing; 
dat zijn cassatieberoep niet ontvan
kelijk is; 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet, 36, 574, 2°, 
622, 631, eerste en tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 2, 196, 197, 198 van de 
gecoordineerde wetten op de handelsven
nootschappen, dat is Boek I, Titel IX, van 
het Wetboek van Koophandel, 440 en 442 
van de Faillissementswet, dat is Boek III, 
Titel1, van het Wetboek van Koophan
del, en miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eenheid en het uni
verseel karakter van het faillissement, 

doordat het arrest beslist dat "de eer
ste rechter terecht heeft beslist dat de wer
kelijke exploitatiezetel van de gefailleerde 
te Brussel was gevestigd zodat hij bevoegd 
•.~.r:-=!~ om 0.8 f.·1_~11~~bn:~'!'"k1.~Y'i::c: ~:it. tR ::::I!TP.
ken" en het beroepen vonnis bevestigt, dat 
het faillissement had uitgesproken van AIR 
ZAIRE, openbare onderneming met 
handelskarakter, ingeschreven in het han
delsregister te Brussel onder nummer 
312.377, met zetel te 1050 Brussel, Loui
salaan, 66, bus 9, op grond dat "gefail
leerde betoogt dat zij een Zai:rese open
bare onderneming is die bij ordonnantie 

nummer 78-205 van 5 mei 1978 is opge
richt en niet mag worden verward met de 
vroegere Kongolese pvba. die onder het stel
sel van de Kongolese wetgeving was opge
richt; haar maatschappelijke zetel dus te 
Kinshasa is gevestigd en een bijkantoor te 
Brussel, waarvan de organisatie en de wer
king door de Zai:rese wetgeving worden ge
regeld; een handelsonderneming die in Bel
gie is ingeschreven en daar haar 
voornaamste handelsactiviteit uitoefent on
der toepassing van de Belgische wet valt, 
ongeacht de fictieve rechtspersoonlijk
heid die zij voorwendt wanneer die niet of 
niet meer overeenstemt met de economi
sche realiteit van de bewuste onderne
ming; er dus niet hoeft te worden nage
gaan of de Kongolese of Zai:rese 
onderneming al dan niet dezelfde onder
neming zijn, of een onderneming naar Zai:
rees publiek recht al dan niet bestaat nu in 
feite blijkt dat de gefailleerde onderne
ming in Belgie een onderscheiden econo
mische entiteit vormt die alleen door ei
gen inkomsten bestaat en blijft bestaan; 
daaruit volgt dat het op 10 september 1965 
tussen Zai:re en Belgie gesloten akkoord in
zake luchtvervoer, benevens het feit dat 
daarin sprake was van een Kongolese ven
nootschap die een werkelijke luchtdienst 
verzekerde en niet van de thans gefail
leerde maatschappij die in Belgie alleen nog 
biljetten verkocht, niet van toepassing is; 
het staat aan de rechterlijke macht nate 
gaan of een handelsonderneming, onder het 
mom van een fictieve rechtspersoonlijk
heid, aldan niet van publiek recht, in Bel
gie een handelsactiviteit uitoefent met mis
kenning van de nationale wetgeving en van 
de regels van het faillissement; het hier bo
vendien niet gaat om 'de schorsing' van een 
activiteit maar om de faillietverklaring, dat 
wil zeggen om het hanteren van een col
lectieve procedure om zowel de belangen 
van de gefailleerde als die van zijn schuld
eisers te vrijwaren; het onderzoek van de 
schuldvorderingen, enerzijds, en de slui
ting van verschillende Europese bijkanto
ren, anderzijds, aantonen dat de Brus
selse zetel van Air Zai:re het centrum van 
haar activiteiten vormde en haar voor-
1'1RD.TI1Gtf?. vestje;ing: hii wii'7P VBn vnrrrh0.?.kl 
erop wordt gewezen dat buitenlandse 
schuldeisers zoals de First Security Bank 
van Utah (U.S.A.)( ... ), Whalen Thomas 
(U.S.A.) (. .. ), het "Agence pour la Secu
rite de la Navigation" (Frankrijk) (. .. ),Has
senkamp GmBh en Co (Duitsland) ( ... ) 
rechtstreeks met de Brusselse zetel onder
handelden en dat de heer Bangala, die aan 
het hoofd daarvan stond, tot directeur voor 
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Europa, Amerika en Azie is benoemd en 
over de meest ruime bevoegdheden be
schikte ( ... );Air Za'ire, zoals de eerste rech
ter terecht heeft opgemerkt, zich boven
dien aan derden voorstelde als een 
maatschappij met zetel te Brussel ( ... ); de 
in Brussel geopende bankrekeningen en de 
talrijke in Belgie gelegde beslagen de stel
ling staven dat de Brusselse zetel de hoofd
zetel van de gefailleerde was, ongeacht de 
door (eiseres) aangevoerde verduidelijkin
gen van 'representatiezetel'; zij niet ern
stig kan staande houden dat de maatschap
pelijke zetel te Kinshasa het werkelijk 
centrum van haar Belgisch ''bijkantoor" is; 
uit de door haar overgelegde stukken, zo
als inzonderheid een lijst met bedienden of 
agenten in Za'ire, Za'irese ordonnantien en 
processen-verbaal, geenszins blijkt dat de 
Za'irese voogdij-overheid de te Brussel ge
vestigde onderneming werkelijk leidde en 
bestuurde; haar bewering niet wordt ge
staafd door enig betekenisvol boekhoud
kundig stul~ noch door enig stuk waaruit de 
normale werking van een hoofd
onderneming blijkt; uit de feitelijke gege
vens daarentegen blijkt dat de gefailleerde 
onderneming integendeel dat nepstatuut 
van vennootschap naar Za'irees publiek 
recht hanteerde om aan haar verplichtin
gen te ontsnappen en om te ontkomen aan 
de Belgische regels inzake faillissement die 
van openbare orde zijn; (eiseres) tever
geefs aanvoert dat de Za'irese vennoot
schap Air Za'ire in Zai:re belangrijke acti
viteiten heeft en over aanzienlijke activa 
beschikt; het volstaat vast te stellen dat de 
gefailleerde heden noch in Belgie, noch in 
Frankrijk, Israel of elders (volgens de 
tweede verweerster) belangrijke activa 
heeft en dat zelfs haar luchtruim-monopolie 
haar door de Za'irese overheid werd ant
nomen ten voordele van een andere Za'i
rese onderneming ( ... ); (eiseres) trouwens in 
conclusie impliciet erkent dat elke poging 
van de curator om het exequatur te ver
krijgen van een faillietverklaring teneinde 
enige activa in Za'ire te gelde te maken tot 
mislukken is gedoemd ( ... ); het fictief ka
ralder van het 'bijkantoor' inzonderheid 
volgt uit de omstandigheden dat de hoofd
onderneming in Za'ire geenszins de ver
plichtingen op zich neemt die uit een der
gelijk statuut volgen; een hoofd
onderneming erover moet waken dat haar 
bijkantoor zijn verplichtingen nakomt; zij 
in voorkomend geval de schulden over
neemt van haar bijkantoor en betaalt -
wat te dezen niet het geval is-; in zo
verre de Brusselse entiteit ook zelfstan
dig optreedt en de band tussen de hoofd-

onderneming en haar bijkantoor fictiefis, 
het door eerstgenoemde aangevoerde zo
gezegd publiekrechtelijk karakter hoe dan 
ook geen publiekrechtelijk karakter aan de 
Brusselse entiteit kan bezorgen; het hof 
(van beroep) immers vaststelt, enerzijds, 
dat de onderneming in Za'ire over aanzien
lijke inkomsten en activa zou beschik
ken, zoals schuldvorderingen tegen de Za'i
rese Staat, en anderzijds, dat de Belgische 
en vreemde schuldeisers die met de onder
neming in Belgie zaken hebben gedaan, de 
gelegenheid wordt ontnomen de hun ver
schuldigde bedragen terug te krijgen, ge
let op de omvang van het passief (bijna een 
miljard), het ontbreken van activa die te 
gelde kunnen worden gemaakt en het op
treden van de Za'irese onderneming bvba. 
Scibe Airlift die, met de instemming van de 
Za'irese overheid, voor rekening van de on
derneming Air Za'ire in Za'ire, de activi
teit van de gefailleerde voortzet ( ... ); er bij
gevolg niet redelijk kan worden betoogd dat 
het faillissement van de Belgische onder
neming wegens het beginsel van de conti
nu'iteit van de openbare dienst niet kan 
worden uitgesproken, noch dat zij geen 
handelsactiviteit uitoefende; de activiteit 
van de gefailleerde in Belgie wel degelijk 
een handelsactiviteit was zoals inzonder
heid wordt aangetoond door de verkoop van 
biljetten en door de vluchten die zij orga
niseerde, en ook door de veelvuldige da
den van koophandel die zij ten aanzien van 
haar talrijke schuldeisers heeft gesteld; zij 
bovendien de hoedanigheid van hande
laar in het handelsregister heeft", 

terwijl, naar luid van artikel 631, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
faillietverklaring geschiedt door de recht
bank van de woonplaats van de gefail
leerde op het tijdstip van de staking van be
taling; volgens het tweede lid van dat 
artikel, als de faillietverklaring in Belgie 
geschiedt, de desbetreffende geschillen uit
sluitend tot de bevoegdheid behoren van de 
rechtbank in wier arrondissement het fail
lissement is geopend; aangezien het een 
handelsonderneming betreft, de woon
plaats van de gefailleerde, in de zin van die 
bepaling, de plaats is van de maatschap
pelijke zetel van de onderneming op het 
tijdstip van de staking van betaling; val
gens het algemeen rechtsbeginsel van de 
eenheid en het universeel karakter van het 
faillissement, zoals dat in het Belgisch in
ternationaal privaatrecht geldt, een en
kele rechter bevoegd is om de faillietver
klaring uit te spreken, waarbij alle 
goederen van de gefailleerde, ongeacht in 
welk land zij zich bevinden, in de boedel 
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moeten worden gebracht om onder de 
schuldeisers te worden verdeeld, onge
acht hun nationaliteit, hun woonplaats of 
de wet die de schuldvordering beheerst; 
daaruit volgt dat de Belgische rechter niet 
bevoegd is om de faillietverklaring uit te 
spreken van een onderneming waarvan de 
maatschappelijke zetel in het buitenland is 
gevestigd, zelfs als die ondememing in Bel
gie een bijkantoor heeft gevestigd; dat ook 
het geval is wanneer blijkt dat het Bel
gische bijkantoor in feite de hoofdvestiging 
is van de vreemde ondememing, en dat zij 
haar zetel in Belgie heeft of dat de in het 
buitenland gevestigde maatschappelijke ze
tellouter fictief is; de Belgische rechter der
halve, om te kunnen oordelen dat hij be
voegd is om de faillietverklaring uit te 
spreken van het Belgische bijkantoor van 
een buitenlandse onderneming, noodzake
lijk moet vaststellen dat het Belgische bij
kantoor in werkelijkheid een onderne
ming is waarvan de werkelijke zetel in 
Belgie is gevestigd, hetzij omdat de in het 
buitenland gevestigde zetel fictiefis, het
zij omdat het bijkantoor in feite de hoofd
vestiging of het zakencentrum van de 
vreemde onderneming is en de onderne
ming van daaruit wordt geleid; de Bel
gische rechter bijgevolg niet kan beslis
sen dat een bijkantoor van een vreemde 
ondememing in feite een onafhankelijk be
staan leidt van het moederbedrijf en een 
autonome onderneming is waarvan de wer
kelijke zetel in Belgie is gevestigd, aileen 
op grond dat dat bijkantoor een belang
rijke economische activiteit uitoefent en 
zichzelf bedruipt; eiseres in haar appel
conclusie op omstandige wijze had uiteen
gezet, enerzijds, dat de maatschappelijke 
zetel van Air Za!re wel degelijk te 
Kinshasa was gevestigd en, anderzijds, dat 
geenszins was aangetoond dat het Bel
gische bijkantoor een autonome beslis
singsmacht had; eiseres meer in het bij
zonder had uiteengezet, enerzijds, "dat 
heden ( ... ), alle stukken ten bewijze van de 
activiteit van de maatschappelijke zetel in 
Za!re ter beschikking staan van het hof 
(van beroep) en zijn neergelegd; het ont
breken van die stukken op de terechtzit
ting voor de eerste rechter op 10 april1955, 
terwijl de statuten en de andere in de bij
lage bij het Belgisch Staatsblad bekend
gemaakte stukken bij het dossier waren ge
voegd, de eerste rechter overhaast heeft 
doen besluiten 'dat de werkelijke zetel van 
de onderneming in werkelijkheid te Brus
sel is gevestigd'; volgens de eerste rech
ter 'de statutaire maatschappelijke zetel 
van Air Za!re dus fictief is'; terwijl een ge-

degen onderzoek de rechter zonder meer 
duidelijk zou hebben gemaakt dat de maat
schappelijke zetel van Air Za!re werke
lijk te Kinshasa is gevestigd, dat haar sta
tutaire organen te Kinshasa regelmatig 
werken overeenkomstig het Za!rees recht 
( ... ); de maatschappelijke organen van Air 
Za!re overeenkomstig de wettelijke voor
schriften van de Republiek Za!re werken 
( ... ); de rechter uit een elementair onder
zoek de omvang zou hebben kunnen afiei
den van de installaties in Za!re van de 
openbare onderneming Air Za!re; uit het 
voorgaande volgt dus dat is aangetoond dat 
de daadwerkelijke statutaire maatschap
pelijke zetel van de openbare onderne
ming Air Za!re in Za!re is gevestigd, te 
Kinshasa, avenue du Port nr. 4"; en, an
derzijds, dat "men zich tevergeefs afVraagt 
waar de eerste rechter 'de meest ruime' be
voegdheden heeft gevonden zonder dat de 
vertegenwoordiger van het Belgische bij
kantoor rekenschap moet geven aan de 
volmachtgevers", en dat "de eerste ver
weerster niet aantoont dat de beslissin
gen te Brussel en niet te Kinshasa op de 
enige statutaire zetel zouden worden ge
nomen; zij niet bewijst en zelfs niet aan
biedt te bewijzen, zij stellig verklaart"; 
daaruit volgt dat het arrest, dat aileen vast
stelt dat geenszins blijkt uit de door eise
res overgelegde stukken dat de Za!rese 
overheid de te Brussel gevestigde onder
neming bestuurde en beheerde, dat het Bel
gische bijkantoor een economisch onafhan
kelijke entiteit was en zichzelf be droop, 
zonder vast te stellen dat het Belgische bij
kantoor ook een autonome beslissingsmacht 
bezat, het regelmatig in conclusie aange
voerde middel onbeantwoord laat waarin ei
seres betoogde dat de werkelijke zetel van 
de onderneming te Kinshasa was geves
tigd en dat geenszins was bewezen dat het 
bijkantoor juridische autonomie bezat 
(schending van artikel149 van de Grand
wet); en de rechter, aileen op grond van de 
in de aanhefvan het middel weergegeven 
redenen, die slechts betrekking hebben op 
de omvang van de activiteit van het Bel
gische bijkantoor van eiseres in Belgie, niet 
wettig kon besluiten dat de maatschappe
lijke zetel van eiseres in Belgie is geves
tigd (schending van de artikelen 2, 196, 197 
en 198 van de gecoi:irdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, dat is Boek I, Ti
tel IX van het Wetboek van Koophandel); 
daaruit volgt dat het hofvan beroep de be
slissing waardoor het zich bevoegd ver
klaart om de faillietverklaring van die on
derneming uit te spreken niet naar recht 
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verantwoordt (schending van de artike
len 36, 574, 2°, 622, 631, eerste en tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 440 en 
442 van de Faillissementswet, dat is Boek 
III, Titel I van het Wetboek van Koop
handel en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van de eenheid en 
het universeel karakter van het faillisse
ment): 

Overwegende dat, inzake failliet
verklaring van een vennootschap, de 
woonplaats die bepalend is voor de ter
ritoriale bevoegdheid van de recht
bank van koophandel de plaats is 
waar de maatschappelijke zetel van de 
vennootschap is gevestigd op het tijd
stip van de staking van betaling; dat 
daarvan alleen kan worden afgewe
ken als die maatschappelijke zetel fic
tief is; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt "dat in feite blijkt dat de gefail
leerde onderneming in Belgie een on
derscheiden economische entiteit 
vormt die aileen door eigen inkom
sten bestaat en blijft bestaan; ... ; 
(. .. ) dat uit de door eiseres (over
gelegde) stukken (. .. ) geenszins blijkt 
dat de Zai:rese voogdij-overheid de te 
Brussel gevestigde onderneming wer
kelijk leidde en bestuurde; (. .. ) dat uit 
de feitelijke gegevens daarentegen 
blijkt dat de gefailleerde onderne
ming integendeel dat nepstatuut van 
vennootschap naar Zai:rees publiek 
recht hanteerde om aan haar verplich
tingen te ontsnappen en om te ontko
men aan de Belgische regels inzake 
faillissement die van openbare orde 
zijn"; 

Overwegende dat het arrest ook oor
deelt dat ''het onderzoek van de 
schuldvorderingen, enerzijds, en de 
sluiting van verschillende Europese 
bijk8_nt0~en, anderzijds, aantonen dat 
de Brusselse zetel van Air Zai:re het 
centrum van haar activiteiten vormde 
en haar voornaamste vestiging"; (. .. ) 
"dat de in Brussel geopende bankre
keningen en de talrijke in Belgie ge
legde beslagen de stelling staven dat 
de Brusselse zetel de hoofdzetel van de 
activiteit van de gefailleerde was, on-

geacht de door (eiseres) aangevoerde 
verduidelijkingen van 'represen
tatiezetel'; dat zij niet ernstig kan 
stminde houden dat de maatschappe
lijke zetel te Kinshasa het werkelijk 
centrum van 'haar Belgisch bijkan
tooif is"; 

dat uit die vermeldingen volgt dat 
het hof van beroep oordeelt dat de sta
tutaire zetel van eiseres fictief was en 
dat haar werkelijke zetel te Brussel 
was gevestigd; 

Dat het hof van beroep aldus zijn 
beslissing regelmatig met rede
nen omkleedt en naar recht verant
woordt; 

' 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 december 1996 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeel
telijk andersluidende conclusie (4) van de 
h. Leclercq, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Nelissen Grade en Dela
haye. 

(4) Het O.M. concludeerde tot verwerping in zo
verre het cassatieberoep door eiser was inge
steld en tot gedeeltelijke vernietiging in zo
verre het door eiseres was ingesteld. Het O.M. 
zette uiteen dat de regel vervat sub 2o en 3o van 
de samenvatting voor onderhavig arrest ge
grond was. Het oordeelde vervolgens dat de Bel
gische rechtbanken van koophandel niet be
voegd waren om de faillietverklaring uit te 
spreken van een vennootschap waarvan de maat
schappelijke zetel in het buitenland was geves
tigd op het tijdstip van de staking van betaling 
en waarvan niet was aangetoond dat die maat
schappelijke zetel fictief was. Dat was volgens het 
O.M. op grond van het bestreden arrest t~ ,:2;:; 
zen niet het geval (art. 631, eerste lid, Ger.W.). 
Volgens het 0 .M. impliceerde de overweging van 
het hof van beroep dat de zetel van de hoofd
activiteit van eiseres te Brussel was gevestigd, 
niet dat het hof noodzakelijk had geoordeeld dat 
de maatschappelijke zetel van eiseres te Kins
hasa fictiefwas. Het O.M. was derhalve van me
ning dat het hofvan beroep zijn beslissing over 
de plaatselijke bevoegdheid niet naar recht had 
verantwoord. 
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Nr. 472 

3e KAMER - 2 december 1996 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN- WERK
GEVER- ONTSLAG- WETTELIJKE TERMIJN
WERKNEMER- VERWETEN FElT- BEWERIN
GEN- BEWIJS - GEEN BEWIJS - GEVOLG
VROEGERE FElTEN. 

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST- TOEPASSINGSGEBIED - BUURT
SPOORWEGEN. 

3° OPENBAAR VERVOER- BUURTSPOOR
WEGEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST- TOEPASSINGSGEBIED. 

4° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST- STATUUT VAN DE VAKBONDS
AFVAARDIGINGEN- TOEPASSINGSGEBIED
BUURTSPOORWEGEN. 

so OPENBAAR VERVOER- BUURTSPOOR
WEGEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - STATUUT VAN DE VAKBONDS
AFVAARDIGINGEN- TOEPASSINGSGEBIED. 

1 o Wanneer de rechter oordeelt dat het door 
de werkgever aan de werknemer v~rwe
ten feit, dat drie of minder werkdagen 
aan het ontslag om dringende redenen 
voorafgaat, niet bewezen is, moet hi} geen 
rekening houden met feiten die zich meer 
dan drie werkdagen v66r het voornoemde 
ontslag hebben voorgedaan, aangezien zij 
geen invloed kunnen hebben op het drin
gende karakter van een gedrag dat als 
dusdanig niet is bewezen (1). (Art. 3S 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2° en 3° Het personeel van de Nationale 
Maatschappij van Buurtspoorwegen viel 
niet onder toepassing van de in deNa
tionale Arbeidsraad gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten of van de op ba
sis van de wet van 5 dec. 1968 ingestelde 
paritaire comites (2). [Art. 2, § 3.1, wetS 

(1) Zie Cass., 27 nov. 1989, A.R. nr. 8650 (A. C., 
1989-90, nr. 197). 

(2) Zie noot H.L. onder Cass., 13 juni 1973 
(A. C., 1973, 995), inz. p. 996; C.A.O.-wet, K., Ver
slag, Pasin., 1968, p. 977. 

dec. 1968 (3); art. 1, eerste lid, B, wet 16 
maart 1954 (4).] 

4° en so Het personeel van de Nationale 
Maatschappij van Buurtspoorwegen viel 
niet onder het toepassingsgebied van de 
in de Nationale Arbeidsraad gesloten col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 
mei 1971 betreffende het statuut van de 
syndicate afvaardiging van het perso
neel der ondernemingen, en evenmin on
der de in het Paritair Comite voor het ver
voer gesloten collectieve arbeidsovereen
komst van 28 feb. 1977 betreffende het 
statuut van de vakbondsafvaardigingen 
in de vervoerondernemingen van open
bare en speciale autobusdiensten en 
autocardiensten, die algemeen verbin
dend werd verklaard bij K.B. 16 nov. 
1977 (S). [Art. 2, § 3.1, C.A.O.-wet (6); art. 
1, eerste lid, B., wet van 16 maart 19S4 
(7); artt. 1134 en 116S B.W. (8); artt. 1, 2 
en 17.C, C.A.O. 28 feb. 1977, verbin
dend verklaa._rd bij KB. 16 nov. 1977 (9).] 

(SOCIETE REGIONALE WALLONNE 
DU TRANSPORT T. FRANCO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.9S.0138.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1994 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

(3) Art. 2, § 3.1, C.A.O.-wet, v66r de wijzi
ging ervan bij art. 260 wet 17 juni 1991. 

(4) Art. 1, eerste lid, B, wet 16 maart 1954, 
v66r de wijziging ervan bij art. 2 gecoiird. wet 13 
maart 1991. 

(5) Zie noot 2. 

(6) Zie noot 3. 

(7) Zie noot 4. 

(8) Zie artt. 1 en 20 C.A.O nr. 5 24 mei 1971, ge
sloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende 
het statuut van de syndicale afvaardiging van het 
personeel der ondernemingen. 

(9) K.B. 16 nov. 1977 waarbij algemeen ver
bindend wordt verklaard de collectieve arbeids
overeenkomst van 28 feb. 1977, gesloten in het 
Paritair Comite voor het vervoer, betreffende het 
statuut van de vakbondsafvaardigingen in de 
vervoerondernemingen van openbare speciale 
autobusdiensten en autocardiensten, B.S., 27 jan. 
1978, p. 964. 
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Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 35 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 

doordat het arrest, na te hebben herin
nerd aan de bewoordingen van de aange
tekende brief van 4 januari 1990 waarin de 
NMVB aan eiser de schorsing van diens 
overeenkomst en loon ter kennis had ge
bracht, en na te hebben vastgesteld dat de 
partijen overeengekomen zijn dat verweer
der door die briefwel degelijk was ontsla
gen om dringende redenen, beslist dat de 
dringende reden die tot staving van het 
ontslag op staande voet is aangevoerd, niet 
is bewezen en dat verweerder recht heeft op 
de bijbehorende opzeggingsvergoeding en 
een beschermingsvergoeding, op grond dat 
"ofschoon de NMVB ten overvloede aan
voerde dat (verweerder) zich op 4 januari 
1990 aan ernstige daden van ontrouw 
schuldig had gemaakt, door te knoeien met 
het Almex-apparaat en waardoor hij gel
den in haar nadeel had verduisterd, de des
kundige, ondanks een nauwkeurig, zorg
vuldig en volledig onderzoek, waarop geen 
enkele kritiek werd geuit, formeel tot de be
vinding komt dat de onregelmatigheden die 
bij het inbrengen van de meerrittenkaarten 
in het Almex-apparaat zijn vastgesteld, niet 
aan bedrieglijk opzet te wijten zijn, maar 
aan (verweerders) nalatigheid; dat (eise
res) thans betoogt dat er bij het storten van 
de ontvangsten onregelmatigheden zijn 
vastgesteld ten laste van (verweerder), dit 
vanaf diens indiensttreding; dat die onre
gelmatigheden relatief zeldzaam waren van 
1986 tot 1988, maar veelvuldig voorkwa
men in 1989, aangezien zijn strafblad mel
ding maakt van 15 straffen voor dat jaar, 
voornamelijk wegens onregelmatige stor
tingen maar tevens wegens laattijdige aan
komst, laattijdig vertrek, onbeleefd ge
drag jegens een meerdere ... , dat het 
dringend karakter van de reden moet wor
den beoordeeld met inachtneming van de 
omstandigheden waarin hij zijn beroep v66r 
zijn ontslag uitoefende; dat (verweerder), 
ondanks een brief die hem op 24 augus
tus 1989 werd toegezonden en waarin hij 
verzocht werd van houding te verande
ren, de onregehnatigheden bleefbegaan, zo
dat iedere samenwerking tussen de par
tijen onmogelijk was geworden, aangezien 
(verweerder), die bovendien vakbonds
afgevaardigde was, niet langer het ver
trouwen van zijn werkgever kon genie
ten; dat voornoemd feit niet kan worden 
betwist, ook al mag zijn hoedanigheid als 
vakbondsafgevaardigde geen voorwend-

sel zijn om het gedrag van (verweerder) 
strenger te beoordelen dan dat van zijn 
collega's; dat zulks evenwel niet wegneemt 
dat wat (aan verweerder) werd verweten in 
werkelijkheid geenszins diens - zelfs her
haalde - nalatigheid was, maar wel het 
feit dat hij met het Almex-apparaat heeft 
geknoeid en aldus gelden heeft verduis
terd ten nadele van zijn werkgever, welke 
feiten uiteraard zeer ernstig zijn voor een 
chauffeur die belast is met het uitreiken 
van vervoerbewijzen en het ontvangen van 
het geld; dat die verwijten echter niet over
eind zijn gebleven in het onderzoek van de 
gerechtsdeskundige, die enkel kon vast
stellen dat (verweerder) wel degelijk na
latig was geweest"; 

terwijl, eerste onderdeel, uit de bewoor
dingen van de brief van 4 januari 1990 die 
de NMVB aan verweerder gezonden had en 
die door het arbeidshof op pagina 3 van zijn 
arrest was overgenomen, blijkt dat "de ver
weten feiten die een ernstige tekortko
ming zijn in de zin van artikel 35 van de 
wet van 3 juli 1978" die waren, welke ver
meld zijn in het door de Controledienst van 
eiseres opgemaakte verslag, namelijk "ern
stige onregelmatigheden die zijn vastge
steld bij het onderzoek van de Almex
controlestroken van oktober en november, 
alsook de bedrieglijke handelingen bij het 
inbrengen van meerrittenkaarten in het 
Almex-apparaat, die nadien bij gebrui
kers werden onderschept"; wanneer ver
schillende feiten als dringende redenen 
worden aangevoerd, de rechter die beslist 
dat een feit niet in aanmerking kan wor
den genomen, niettemin moet nagaan of de 
overige feiten voldoende ernstig zijn om als 
dringende reden te worden beschouwd; het 
arrest, nu het vaststelt dat wat in werke
lijkheid aan verweerder werd verweten 
geenszins "zijn- zelfs herhaalde- na
latigheid was, maar wel het feit dat hij met 
het Almex-apparaat heeft geknoeid en al
dus gelden heeft verduisterd ten nadele van 
zijn werkgever, welke feiten uiteraard zeer 
ernstig zijn voor een chauffeur die belast is 
met het uitreiken van vervoerbewijzen en 
het ontvangen van het geld," en nu het al
dus de beslissing waarbij het bestaan van 
een dringende reden die het ontslag recht
vaardigt verworpen wordt, uitsluitend 
grondt op het onderzoek van het "gelmoei", 
zonder acht te slaan op de andere, in de 
brief van 4 januari 1990 vermelde verwij
ten, en meer bepaald de "ernstige onregel
matigheden" die evengoed te wijten kon
den zijn aan gewone nalatigheid en niet 
aan bedrog in het bijzonder, niet wettig kon 
beslissen dat er geen dringende reden voor-
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handen was (schending van artikel 35 van 
de wet van 3 juli 1978); het arrest althans, 
uit de beslissing dat de NMVB aanvoerde 
dat "(verweerder) zich op 4 januari 1990 
aan ernstige daden van ontrouw schuldig 
heeft gemaakt, door te knoeien met het 
Almex-apparaat, waardoor hij in haar na
deel gelden heeft verduisterd," afleidt dat 
"wat in werkelijkheid aan (verweerder) 
werd verweten geenszins zijn - zelfs her
haalde - nalatigheid was, maar wel het 
feit dat hij met het Almex-apparaat heeft 
geknoeid en aldus gelden heeft verduis
terd ten nadele van zijn werkgever, welke 
feiten uiteraard zeer ernstig zijn voor een 
chauffeur die belast is met het uitreiken 
van vervoerbewijzen en het ontvangen van 
het geld", aan de brief van 4 januari 1990 
een betekenis en een draagwijdte geeft die 
met de bewoordingen ervan onverenig
baar zijn, door de daarin vermelde grie
ven te beperken tot de louter bedrieglijke 
handelingen, terwijl in voornoemde brief te
vens "ernstige onregelmatigheden" wer
den verweten; het arrest aldus de bewijs
kracht van die brief miskent, door te 
beslissen dat hij een bepaalde bewering niet 
bevat, die er wel degelijk in voorkomt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres in haar con
clusie aanvoerde dat "de rechtsleer en de 
jurisprudentie geen opzet vereisen ... ; dat 
het dringend karakter van de reden beoor
deeld moet worden met inachtneming van 
de omstandigheden waarin hij zijn be
roep uitoefende voor zijn ontslag; ... dat (ei
seres) onmiddellijk na (verweerders) in
diensttreding onregelmatigheden in de door 
hem gedane stortingen heeft vastgesteld; 
dat die onregelmatigheden nochtans rela
tief zeldzaam waren in de periode van 1986 
tot 1988, maar dat (verweerders) fouten en 
straffen zich opstapelden in 1989; dat het 
strafblad melding maakt van 15 straffen 
voor dat jaar, voornamelijk we gens onre
gelmatige stortingen, maar tevens we
gens laattijdige aankomst, laattijdig ver
trek, onbeleefd gedrag jegens een meerdere 
... ; dat verweerder zelfs tijdelijke schorsin
gen heeft opgelopen; dat (verweerder), on
clanks een brief van 24 augustus 1989 
waarin hij verzocht werd van houding te 
veranderen, onregelmatigheden bleefbe
gaan"; het feit dat een ontslag zonder op
zegging of opzeggingsvergoeding rechtvaar
digt, het feit is tezamen met alle 
omstandigheden waardoor dat feit als een 
dringende reden kan worden aangemerkt; 
de rechter, bij de beoordeling van het drin
gend karakter van de reden die is aange-

voerd tot staving van het ontslag zonder op
zegging of opzeggingsvergoeding, feiten in 
aanmerking kan nemen die niet in de ont
slagbriefvermeld zijn, wanneer zij hem op
heldering kunnen verschaffen over het 
dringend karakter van de aangevoerde re
den; het arrest, nu het beslist dat "wat in 
werkelijkheid aan verweerder werd ver
weten geenszins diens - zelfs herhaalde -
nalatigheid was, maar wel... zijn geknoei 
met het Almex-apparaat" en aldus de grie
ven niet onderzoekt die reeds v66r de beein
diging van de arbeidsovereenkomst tegen 
verweerders gedrag bestonden, om de im
pliciete reden dat die feiten niets te rna
ken hadden met de in de ontslagbrief aan
gevoerde feiten en niet van dezelfde aard 
waren, zijn beslissing, waarbij de drin
gende reden niet bewezen wordt verklaard, 
niet naar recht verantwoordt en artikel 35 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres, volgens de 
vaststellingen van het arrest, verweer
der bij briefvan 4januari 1990 om 
dringende redenen ontslagen heeft, op 
grond van een verslag van haar dien
sten "waarin gewag wordt gemaakt 
van ernstige onregelmatigheden die 
zijn vastgesteld bij het onderzoek van 
uw Almex-controlestroken van okto
ber en november, alsook van bedrieg
lijke handelingen bij het inbrengen 
van meerrittenkaarten in het Almex
apparaat ( ... )"; 

Dat uit de door het onderdeel niet
bestreden bewoordingen van het ar
rest blijkt dat, wanneer de rechts
voorganger van eiseres in zijn 
gedinginleidend verzoekschrift de on
regelmatigheden gepreciseerd heeft die 
aan verweerder werden verweten en 
die als dringende red en werden aan
gemerkt om de arbeidsovereenkomst 
te beeindigen, hij zelf hiermee enkel 
doelde op de bedrieglijke handelin
gen die verweerder volgens hem had 
begaan bij het ontvangen van geld; 

Dat eiseres in haar conclusie aan
voerde dat "er te dezen in de ontslag
brief (tegen verweerder) ernstige on
regelmatigheden bij het inbrengen van 
de vervoerbewijzen in het Almex
apparaat werden aangevoerd ( ... )"; 
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Overwegende dat het arrest ver
meldt dat eiseres "aanvoerde (. .. ) dat 
(verweerder) zich schuldig had ge
maakt aan ernstige daden van on
trouw door te knoeien met het Almex
apparaat, waardoor hij gelden in haar 
nadeel had verduisterd" en dat "wat in 
werkelijkheid aan (verweerder) werd 
verweten (het feit was) dat hij met het 
Almex-apparaat had geknoeid en al
dus gelden in het nadeel van zijn 
werkgever had verduisterd"; 

Dat daaruit volgt dat het arbeids
hof alle feiten onderzocht heeft die in 
de ontslagbrief aan verweerder wor
den verweten, en hiervan geen inter
pretatie geeft die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het onderdeel be
rust op de bewering dat het arbeids
hof de aan verweerder v66r de beein
diging van de arbeidsovereen
komst verweten feiten niet heeft on
derzocht; 

Overwegende dat het arbeidshof, nu 
het oordeelde dat het door de werk
gever aan de werknemer verweten feit, 
dat drie of minder dan drie werkda
gen aan het ontslag om dringende re
denen voorafging, niet bewezen was, 
geen rekening diende te houden met 
feiten die dagtekenen van meer dan 
drie werkdagen v66r dat ontslag, aan
gezien zij geen invloed kunnen heb
ben op de ernst van een gedrag dat als 
zodanig niet was bewezen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 2, inzonderheid §§ 1 en 3.1 
(v66r de wijziging ervan bij de wet van 17 
juni 1991 en bij het koninklijk besluit van 
16 juni 1994), 6, 7, 31, 35 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomst en de paritaire 
comites, 1 B van de wet van 16 maart 1954 
betreffende de controle op sommige instel-

lingen van openbaar nut, v66r de wijzi
ging ervan bij artikel 2 van de op 13 maart 
1991 gecotirdineerde wet betreffende de af
schaffing of de herstructurering van instel
lingen van openbaar nut en andere over
heidsdiensten, 1134, 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2 en 17, c, van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 28 fe
bruari 1977 betreffende het statuut van de 
vakbondsafvaardigingen in de vervoer
ondernemingen van openbare en speciale 
autobusdiensten en autocardiensten, 
die algemeen bindend werd verklaard bij 
het koninklijk besluit van 16 november 
1977, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerder het mandaat van 
vakbondsafgevaardigde uitoefende op de 
dag van zijn ontslag door de NMVB, eise
res veroordeelt tot betaling van een 
beschermingsvergoeding tot beloop van 
740.839 frank, op grand dat "het perso
neel van de instellingen van openbaar nut 
weliswaar in beginsel niet onder de toe
passing valt van (de) wet (van 5 decem
ber 1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomst en de paritaire comites), ook 
al machtigt de wet de Koning om de toe
passing ervan uit te breiden tot die perso
nen of tot bepaalde categorieen ervan, maar 
dat uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet niet aileen blijkt dat het begrip in
stelling van openbaar nut vastgelegd is in 
de wet van 16 maart 1954 betreffende de 
controle van bepaalde instellingen van 
openbaar nut, maar ook en vooral dat er 
een onderscheid moet worden gemaakt tus
sen de bij artikel 2, § 3, uitgesloten instel
lingen van openbaar nut en andere instel
lingen die, net als de eerstgenoemde, een 
openbare dienst verlenen; dat bijgevolg in 
het rapport van de Commissie aan de Ka
mer (Gedr. St. Kamer, rapport, p.p. 13 en 
20) te lezen staat dat een hele reeks in
stellingen, waaronder inzonderheid de er
kende openbare autobusdiensten, niet zijn 
uitgesloten (zie in dat verband 'La non
application de la loi sur les conventions col
lectives de travail et les commissions pa
ritaires au personnel engage dans les 
services publics', door A. Renard, in C.D.S. 
1986, pagina 2 en volgende); dat het bij
gevolg niet duidelijk is waarom het 
werkliedenpersoneel van de NMVB niet 
viel onder de toepassing van de op 24 mei 
1971 in de N ationale Arbeidsraad op grand 
van de wet van 5/12/1968 gesloten c.a.o. be
treffende het statuut van de syndicale af
vaardiging van het personeel der onder
nemingen, die in artikel 20 uitdrukkelijk 
bepaalt dat de werkgever een forfaitaire 
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vergoeding gelijk aan de brutobezoldiging 
van een jaar verschuldigd is aan een 
vakbondsafgevaardigde die hij wegens drin
gende reden ontslagen heeft, wanneer het 
ontslag door de arbeidsrechtbank onge
grond werd verklaard; dat die bepaling 
trouwens ook is overgenomen door de c.a.o. 
van 28 februari 1977 betreffende het sta
tuut van de vakbondsafvaardigingen in de 
vervoerondernemingen van openbare en 
speciale autobusdiensten en autocar
diensten dat algemeen bindend is verklaard 
bij koninklijk besluit van 16/11/1977; dat de 
eerste rechters (eiseres) dus terecht heb
ben veroordeeld tot betaling van de door 
(verweerder) gevorderde beschermings
vergoeding", 

terwijl, krachtens artikel2, § 3.1, van de 
wet van 5 december 1968 betre:ffende de 
collectieve arbeidsovereenkomst en de pa
ritaire comites, die wet niet van toepas
. sing is op de personen die in dienst zijn van 
de Staat, de provincies, de gemeenten, de 
daaronder ressorterende openbare instel
lingen en de instellingen van openbaar nut, 
behalve indien de Koning, bij gemotiveerd 
en in de Ministerraad overlegd besluit, de 
toepassing van de wet geheel of ten dele 
uitbreidt tot die personen of bepaalde ca
tegorieen ervan; bij ontstentenis van zo
danig besluit, het personeel van de instel
lingen van openbaar nut, als bedoeld in die 
bepaling, niet valt onder de toepassing van 
de collectieve arbeidsovereenkomsten, die 
op grond van de wet van 5 december 1968 
zijn gesloten in de N ationale Arbeidsraad 
of in de op grond van artikel 35 van voor
noemde wet ingestelde paritaire comites; 
voomoemde instellingen van openbaar nut 
openbare publiekrechtelijke instellingen 
zijn als met name bedoeld in de wet van 16 
maart 1954 betre:ffende de controle op som
mige instellingen van openbaar nut; die de
finitie daarentegen niet de prive
instellingen omvat, waaraan een openbaar 
bestuur een taak heeft toevertrouwd; ver
weerder ten tijde van zijn ontslag tewerk
gesteld was bij de nationale maatschap
pij van buurtspoorwegen; die maatschappij 
een van de in voornoemde wet van 16 
maart 1954 (artikel 1b) bedoelde instellin
gen van openbaar nut was; het personeel 
van de NMVB derhalve, bij ontstentenis 
van een koninklijk besluit tot uitbreiding 
van het toepassingsgebied van de wet van 
5 december 1968, niet onder de toepas
sing viel van de op 24 mei 1971 in deNa
tionale Arbeidsraad op grond van de wet 
van 5 december 1968 gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en van de op 28 fe
bruari 1977 in het Paritair Comite voor het 

transport ter uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 24 mei 1971 ge
sloten collectieve arbeidsovereenkomsten; 
het arrest derhalve, nu het beslist dat de 
collectieve arbeidsovereenkomsten van 24 
mei 1971 en 28 februari 1977 van toepas
sing waren op het personeel van de NMVB, 
een schending inhoudt van de artikelen 2, 
inzonderheid §§ 1 en 3.1 (v66r de wijzi
ging ervan bij de wet van 17 juni 1991 en 
het koninklijk besluit van 16 juni 1994), 6, 
7, 31, 35 van de wet van 5 december 1968 
betre:ffende de collectieve arbeidsovereen
komst en de paritaire comites, artikel 1b 
van de wet van 16 maart 1954 betre:ffende 
de controle van bepaalde instellingen van 
openbaar nut, v66r de wijziging ervan bij 
artikel2 van de op 13 maart 1991 gecoor
dineerde wet betreffende de afschaffing of 
de herstructurering van instellingen van 
openbaar nut en andere overheidsdien
sten, en nu het eiseres bijgevolg met toe
passing van de in voornoemde collectieve 
arbeidsovereenkomsten vervatte bepalin
gen veroordeelt om aan verweerder een 
beschermingsvergoeding te betalen, te
vens een schending inhoudt van de arti
kelen 1, 2 en 17, c, van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 28 februari 1977 
betre:ffende het statuut van de vakbonds
afvaardigingen in de vervoerondememingen 
van openbare en speciale autobusdiensten 
en autocardiensten, die algemeen verbin
dend werd verklaard bij koninklijk be
sluit van 16 november 1977 en de artike
len 1134 en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek, door op de NMVB de artikelen 1 
en 20 toe te passen van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 
betre:ffende het statuut van de syndicale 
afvaardiging van het personeel der onder
nemingen, die door geen enkel koninklijk 
besluit algemeen verbindend is verklaard : 

Overwegende dat artikel 2, § 3, 
van de wet van 5 december 1968 be
treffende de collectieve arbeids
overeenkomst en de paritaire comi
tes inzonderheid het personeel van de 
instellingen van openbaar nut uit het 
toepassingsgebied van de wet uit
sluit; dat hieronder dienen te wor
den verstaan, volgens de parlemen
taire voorbereiding van die wet, "de 
publiekrechtelijke instellingen als met 
name bedoeld in de wet van 16 maart 
1954 betreffende de controle van 
bepaalde instellingen van openbaar 
nut"; dat tot die instellingen de Natio
nale Maatschappij van Buurtspoor-
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wegen behoorde, in wier rechten 
en verplichtingen eiseres getre
den is; 

Dat daaruit volgt dat het personeel 
van de N ationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen, waartoe verweer
der behoorde, niet onder de toepas
sing viel van de collectieve arbeids
overeenkomsten die in de N ationale 
Arbeidsraad of in de op grond van de 
wet van 5 december 1968 opgerichte 
paritaire comites gesloten zijn; 

Dat het arrest niet wettig beslist dat 
verweerder recht heeft op de be
schermingsvergoeding, als bedoeld in 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
5 van 24 mei 1971 betreffende het sta
tuut van de syndicale afvaardigin
gen van het personeel der onderne
mingen en in de collectieve arbeids
overeenkomst van 28 februari 1977 
betreffende het statuut van de vak
bondsafvaardigingen in de vervoer
ondernemingen van openbare en spe
ciale autobusdiensten en autocar
diensten; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eiseres 
veroordeelt om aan verweerder een 
beschermingsvergoeding te betalen we
gens diens hoedanigheid van vak
bondsafgevaardigde en uitspraak doet 
over de kosten; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; 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 deal
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

2 december 1996 - 38 kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 473 

38 KAMER- 2 december 1996 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - KANDIDAAT - ONTSLAG- HER
PLAATSING- AANVRAAG- TERMIJN. 

De aanvraag tot herplaatsing van een ont
slagen kandidaat bij de verkiezing van de 
werknemersafgevaardigden in, het 
veiligheidscomite moet worden ingediend 
binnen dertig dagen na de voordracht van 
de kandidaturen; een aanvraag die werd 
ingediend v66r die voordracht heeft geen 
uitwerking. (1). (Art. 14 Gezondheid en 
Veiligheidswet.) 

(HEDEPHAR N.V. T. VAN AVERBEKE E.A. T.A.V. 
F.G.T.B. E.A.; FF.:DERATION REGION ALE DES SYN
DICATS CHRETIENS DE MONS-LA LOUVIERE E.A. 

T. HEDEPHAR N.V. T.A.V. F.G.T.B. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0153.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 oktober 1995 door de 
Arbeidsrechtbank te Bergen in laat
ste aanleg gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen 
die onder de nummers S. 95.0153.F en 
S.96.0002.F op de algemene rol zijn in
geschreven, tegen hetzelfde vonnis zijn 
gericht; dat zij dienen te worden ge
voegd; 

I. Op de voorziening van de N.V. He
dephar: 

II. Op de voorziening van de Fe
deration regionale des Syndicats chre
tiens de Mons-La Louviere en van Van 
Averbeke Pascal : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, inzonderheid § 3, eerste en 
tweede lid, van de wet van 19 maart 1991 
houdende bijzondere ontslagregeling voor 

(1) Cass., 24 okt. 1983, A.R. nr. 3991, en 30 
april 1984, A.R. nr. 4295 (A. C., 1983-84, nrs. 105 
en 499). 
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de personeelsafgevaardigden in de onder
nemingsraden en in de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden, 1, § 4, b-bis, eer
ste lid, 3", derde en vierde lid, en 1bis, § 2, 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid der werkne
mers alsmede de salubriteit van het werk 
en van de werkplaatsen, 13 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 en mis
kenning van het algemeen rechtsbeginsel 
dat de rechter over alle punten van de vor
dering uitspraak moet doen, vastgelegd in 
artikell138, enig lid, 3", van het Gerech
telijk Wetboek, waarbij die bepalingen als 
volgt zijn gewijzigd : - wat betreft arti
kel 1, § 4, b-bis, eerste lid, 3", derde en 
vierde lid, van de wet van 10 juni 1952 : bij 
de wet van 17 juli 1957, bij de wet van 16 
januari 1967, bij de wet van 17 februari 
1971, bij de wet van 23 januari 1975, bij het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 
en bij de wet van 7 juli 1994; - wat be
treft artikel 1bis, § 2, van de wet van 10 
juni 1952 : bij de wet van 7 juli 1994, 

doordat de arbeidsrechtbank voor recht 
zegt dat "de heer Pascal Van Averbeke op 
geen enkele lijst en in geen enkele hoeda
nigheid kandidaat kan zijn voor de so
ciale verkiezingen bij de N.V. Hedephar'', op 
grond :" ( ... ) dat (eiser) op 16 mei 1995 zon
der opzeggingstermijn is ontslagen met be
taling van een vergoeding wegens beein
diging die overeenstemt met een opzeg
gingstermijn van 28 dagen; ( ... ) dat dit 
ontslag hem op 15 mei 1995 ter kennis is 
gebracht; ( ... ) dat de C.C.M.E.C.C. (Cen
trale Chretienne Mines, Energie, Chimie et 
Cuivre) op 16 mei 1995 aan de N.V. Hede
phar schrijft dat (eiser) op 25 april1995 
zijn kandidatuur heeft gesteld om die 
vakorganisatie te vertegenwoordigen, dat 
de periode van wettelijke (bescherming?) op 
4 mei 1995 is begonnen en haar verzoekt 
haar aangeslotene onmiddellijk te her
plaatsen; ( ... ) dat niet wordt betwist dat He
dephar tot op heden niet heeft gereageerd 
op dat verzoek; ( ... ) dat de partijen blijk
baar de voorwaarden van verkiesbaar
heid en de gevolgen van het ontslag van 
een, eventueel beschermd, werknemer door 
elkaar halen; ( ... ) dat de rechtbank in het 
kader van dit geschil geen uitspraak moet 
doen over de gevolgen van het ontslag van 
een beschermde werknemer; ( ... ) dat de 
voorwaarden van verkiesbaarheid op het 
tijdstip van de sociale verkiezingen moe-

ten zijn vervuld; ( ... ) dat uit de tekst van de 
wet volgt dat een van de eerste vereisten is 
dat de kandidaat in de onderneming is te
werkgesteld; (. .. ) dat de rechtspraak en in
zonderheid het Hofvan Cassatie heeft be
slist dat de kandidaat zijn mandaat moet 
kunnen uitoefenen en dat de kiezers met 
kennis van zaken moeten kunnen kiezen; 
dat een werkelijke tewerkstelling dus ver
eist was; dat uit die rechtspraak volgt dat 
verhouding werkgever-werknemer behou
den blijft; ( .. .) dat geen enkele wetgeving 
een werkgever kan beletten een werkne
mer te ontslaan, of verplichten hem in 
dienst te houden, dat de sociale verkiezin
gen aan dat beginsel geen afbreuk mogen 
doen; ( .. ) dat de (kennisgeving) van het out
slag tijdens een tijdperk van bescherming 
de doeltreffendheid ervan niet aantast; dat 
de werknemer ontslagen blijft zonder dat 
de werkgever de procedure van opheffing 
van de bescherming, als bepaald bij de wet 
van 19 maart 1991, heeft nageleefd; dat het 
voordragen van de kandidatuur dus eigen
lijk tot gevolg heeft dat de werknemer recht 
krijgt op de bijzondere beschermings
vergoeding; dat dat beginsel van toepas
sing blijft wanneer de werkgever een werk
nemer ontslaat die van een verdoken 
bescherming geniet als de werkgever niet 
is ingegaan op het verzoek tot herplaatsing 
van de werknemer of dat verzoek heeft af
gewezen; ( .. ) dat de houding van de N.V. 
Hedephar aileen tot gevolg heeft dat zij 
eventueel een bijzondere beschermings
vergoeding zal moeten betalen", 

terwijl ingevolge artikel 2, § 3, eerste lid, 
van de wet van 19 maart 1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de perso
neelsafgevaardigden in de ondernemings
raden en in de comites voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werkplaat
sen alsmede voor de kandidaat-perso
neelsafgevaardigden, de kandidaat-perso
neelsafgevaardigden die bij de verkiezin
gen van de vertegenwoordigers van het per
son eel voor de raden en voor de comites 
worden voorgedragen en aan de voorwaar
den van verkiesbaarheid voldoen, het voor
deel genieten van de bepalingen van de §§ 
1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur be
treft; volgens het tweede lid van die wets
bepaling de kandidaat-personeels
afgevaardigden het voordeel genieten van 
de bepalingen van de §§ 1 en 2 gedurende 
een periode die loopt vanaf de dertigste dag 
voorafgaand aan de aanplakking van het 
bericht dat de datum van de verkiezin
gen vastlegt en ( ... ); die bescherming dus 
niet ingaat op het tijdstip waarop de werk
nemer de hoedanigheid van kandidaat ver-
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krijgt wegens het geldig indienen van de 
lijst met kandidaten; 

(terwijl), eerste onderdeel, ingevolge ar
tikell, § 4, b-bis, vierde lid, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid der werknemers alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, de werknemer die in strijd met de 
bepalingen van voornoemd artikel lbis 
werd ontslagen, als kandidaat mag wor
den voorgedragen; uit die bepalingen volgt 
dat een dergelijk ontslag geen invloed heeft 
op de vereiste dat de kandidaat de voor
waarde van verkiesbaarheid bepaald bij het 
eerste lid, 3°, van genoemd artikell, § 4, 
b-bis, moet vervullen op het tijdstip van de 
verkiezingen; de kandidaat de voorwaar
den van verkiesbaarheid voor de toepas
sing van genoemd artikel 2, § 3, eerste lid, 
van de wet van 19 maart 1991 kan ver
vullen wanneer hij de voorwaarde van te
werkstelling van het eerste lid, 3°, genoemd 
artikel 1, § 4, b-bis, vervult op het tijd
stip van het ontslag; zelfs als geen enkele 
wetgeving een werkgever kan beletten een 
werknemer te ontslaan, het feit dat de 
werknemer niet langer tot het personeel be
hoort het mandaat van personeels
afgevaardigde kan beeindigen, maar geen 
beletsel kan vormen voor de kandidatuur 
van die werknemer bij de sociale verkie
zingen; het voordragen van de kandida
tuur van een werknemer die onregelma
tig is ontslagen tijdens de beschermde 
periode v66r zijn kandidatuur en die na zijn 
aanvraag niet is herplaatst overeenkom
stig het vereiste van artikel14 van de ge
noemde wet van 19 maart 1991, dus niet 
als enig werkelijk gevolg heeft dat de werk
nemer recht krijgt op de bijzondere 
beschermingsvergoeding, maar dus ook dat 
die werknemer op de lijst van de kandida
ten zal moeten voorkomen; te dezen hele
maal niet werd betwist dat eiser te dezen 
op staande voet werd ontslagen met beta
ling van een opzeggingsvergoeding, min
der dan dertig dagen voorafgaand aan de 
aanplakking van het bericht dat de da
tum van de verkiezingen vastlegt en dat 
een aanvraag tot herplaatsing regelma
tig werd ingediend maar onbeantwoord 
bleef; de werkgever weigerde eiser als kan
didaat te aanzien; zodat de arbeidsrecht
bank niet naar recht kon besluiten dat de 
houding van N.V Hedephar aileen tot ge
volg heeft dat zij in voorkomend geval een 
bij zondere beschermingsvergoeding moet 
betalen, en dat eiser op geen enkele lijst en 
in geen enkele hoedanigheid kandidaat kon 
zijn voor de sociale verkiezingen bij ver
weerster (schending van de in het cassatie-

middel vermelde wettelijke bepalingen, met 
uitzondering van artikel 13 van het ko
ninklijk besluit van 12 augustus 1994 en 
van het vermelde algemeen rechtsbegin
sel); 

tweede onderdeel, volgens artikel13 van 
het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 
betreffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen aan de ver
kiezingen van de personeelsafgevaardigden 
in de raad of het comite wordt deelgeno
men door alle werknemers van de onder
neming die verbonden zijn door een 
arbeids- of leerovereenkomst, met uitzon
dering van de huisarbeiders en de werk
nemers die deel uitmaken van het leiding
gevend personeel, die op de datum van de 
verkiezingen aan de volgende voorwaar
den voldoen: r (. .. ) 2° sedert ten minste 
drie maanden tewerkgesteld zijn in de ju
ridische entiteit of in de technische bedrijfs
eenheid gevormd door meerdere juridi
sche entiteiten ( ... ); de werknemer
kandidaat, nu hij tijdens de periode van 
bescherming voorafgaand aan zijn kandi
datuur onregelmatig werd ontslagen, de 
voorwaarden voor verkiesbaarheid kan ver
vullen als hij op het tijdstip van zijn ant
slag voldoet aan de bij artikel 13 bepaalde 
tewerkstellingsvoorwaarde; het voordra
gen van de kandidatuur van een werkne
mer die tijdens de beschermde periode voor
afgaand aan zijn kandidatuur onregelmatig 
werd ontslagen en die na zijn aanvraag 
overeenkomstig het voorschrift van van ar
tikel14 van de genoemde wet van 19 maart 
1991 niet regelmatig is herplaatst, dus niet 
als enig werkelijk gevolg heeft dat de werk
nemer recht krijgt op de bijzondere 
beschermingsvergoeding, maar dus ook dat 
die werknemer op de kieslijst zal moeten 
voorkomen; te dezen helemaal niet werd be
twist dat eiser op staande voet werd ont
slagen met betaling van een opzeggings
vergoeding, minder dan dertig dagen 
voorafgaand aan de aanplakking van het 
bericht dat de datum van de verkiezin
gen vastlegt en dat een aanvraag tot her
plaatsing regelmatig werd ingediend maar 
onbeantwoord bleef; de werkgever wei
gerde eiser als kiezer te aanzien; de ei
sers de arbeidsrechtbank expliciet vroe
gen voor recht te zeggen dat eiser "moet 
voorkomen op de kieslijst voor het 
arbeiderspersoneel"; dat de rechtbank dat 
punt van de vordering niet heeft beant
woord, of althans niet naar recht heeft kun
nen beslissen dat eiser niet op de kies
lijst mocht voorkomen; zodat de 
arbeidsrechtbank over dat punt van de vor-
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dering geen uitspraak heeft gedaan ~mis
kenning van het algemeen rechtsbegmsel 
dat de rechter over alle punten van de vor
dering uitspraak moet doen, zoals dat is 
vastgelegd in artikelll38, enig lid, 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek) of althans niet 
naar recht heeft kunnen besluiten dat de 
houding van N.V. Hedephar aileen tot ge
volg heeft dat zij in vo?rkomend geyal een 
bijzondere beschermmgsvergoedmg zal 
moeten betalen, en dat eiser niet op de 
kieslijst mocht voorkomen (schending van 
de in het cassatiemiddel aangevoerde wet
telijk bepalingen, met uitzondering va~ ar~ 
tikel1, § 4, b-bis van de wet van 10 JUlll 
1952 en miskenning van het vermelde al
gemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat beide onderde
len steunen op de bewering dat ei
sers aanvraag tot herplaatsing in de 
onderneming regelmatig werd inge
diend; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel14 van de wet van 19 maart 1991 
houdende bijzondere ontslagregeling 
voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comites 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, als
mede voor de kandidaat-personeels
afgevaardigden, de werknemer of de 
organisatie die zijn kandidatuur heeft 
voorgedragen, zijn rei:ntegratie in de 
onderneming kan aanvragen, op voor
waarde dat bij een ter post aangete
kende brief hiertoe een aanvraag 
wordt ingediend binnen dertig da
gen volgend op de dag van de voor
dracht van de kandidaturen zo deze na 
de datum van de betekening van de 
opzegging of de datum van de beein
diging van de arbeidsovereenkomst 
zonder opzegging geschiedt; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat eiser op 16 mei 1995 
zonder opzegging is ontslagen, dat het 
de datum vanafwelke de organisa
ties die de werknemers vertegenwoor
digen, de lijsten van kandidaten aan 
de werkgever mogen voordragen op 2 
oktober 1995 vaststelt en dat het vast
stelt dat eiseres op 16 mei 1995 de 
herplaatsing van eiser in de onderne
ming heeft aangevraagd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, voegt de zaken die 
op de algemene rol onder de nummers 
S.95.0153.F en S.96.0002.F zijn inge
schreven; I. Uitspraak doende op de 
voorziening van de N.V. Hedephar, 
zonder het tweede onderdeel te moe
ten onderzoeken dat tot geen ruimere 
vernietiging kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het na
laat uitspraak te doen over de vorde
ring dat voor recht wordt gezegd dat 
de door verweerster voorgestelde kan
didatuur van verweerder onrechtma
tig was en in zoverre het uitspraak 
doet over de kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernietigde 
vonnis; veroordeelt eiseres in de helft van 
de kosten; houdt de andere helft van de 
kosten aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; zegt dat 
het arrest bindend is voor het Algemeen 
Belgisch Vakverbond en voor de Alge
mene Centrale van de Liberale Vakbon
den van Belgie; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Arbeidsrechtbank te 
Doornik, zitting houdend in laatste aan
leg; II. Uitspraak doende op de voorzie
ning van de Federation regionale des Syn
dicats chretiens de Mons-La Louviere en 
van Van Averbeke Pascal, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

2 december 1996- 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Biitzler. 

Nr. 474 

2e KAMER - 3 december 1996 

1° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 

DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER· 
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WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO
RIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACH
TIGDE AMBTENAAR OF VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- AARD VAN 
DE VORDERING. 

2° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTELVAN PLAATS IN DE VO
RIGE STAAT- VORDERING TOT VRIJW ARING 
VAN HET ALGEMEEN BE LANG- VORDERING 
INGESTELD DOOR DE GEMEENTE- ONTVAN
KELIJKHEID. 

1 o De vordering tot herstel van de plaats in 
de vorige staat die door de gemachtigde 
ambtenaar of door het college van bur
gemeester en schepenen in het algemeen 
belang wordt ingesteld, behoort tot de 
strafvordering, hoewel ze een maatregel 
van civielrechtelijke aard betreft (1). (Art. 
65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

2° De vordering tot herstel van de plaats in 
de vorige staat kan, krachtens artikel 65, 
§ 1, van de Stedebouwwet, slechts wor
den uitgeoefend door de gemachtigde 
ambtenaar of door het college van bur
gemeester en schepenen, doch niet door de 
gemeente zelf, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen. 
(Art_ 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw.) 

(GEMEENTE SCHILDE T. VAN LOOVEREN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0287.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 januari 1995 door het 
Hofvan Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 182 van het Wetboek van Straf
vordering, 807, 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en het in artikel1138, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek beves
tigde algemeen rechtsbeginsel van de au-

(1) Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs. 9672 en 9894 
(A.C., 1993, nrs. 39 en 39ter). 

tonomie der procespartijen in het burger
lijk geding volgens hetwelk die partijen de 
grenzen van het burgerlijk geschil bepa
len en de rechter niet ambtshalve de oor
zaak en het onderwerp van de vordering 
vermag te wijzigen, 65 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 
zoals gewijzigd bij artikel 21 van de wet 
van 22 december 1970 en voor het Vlaamse 
Gewest bij artikel 2 van het decreet van 28 
juni 1984, en van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat de appelrechters de vordering 
van eiseres niet-ontvankelijk verklaren en 
haar in de door haar gemaakte kosten ver
wijzen en zij deze beslissing op volgende 
overwegingen doen berusten : "Overwe
gende dat de vordering van de burgerlijke 
partij de Gemeente Schilde en strekkende 
tot veroordeling van beklaagden in beta
ling van een schadevergoeding van 1 frank 
ten provisionele titel en tot het herstel van 
de plaats in zijn vorige staat onder ver
beurte van een dwangsom, niet ontvanke
lijk is; ( ... ) dat de burgerlijke partij niet aan
toont dat door het misdrijf haar prive
belangen schade hebben geleden; dat de 
door de burgerlijke partij aangehaalde fei
telijkheden betrekking hebben op de be
scherming van het collectief belang en los 
van de vordering tot vergoeding op grond 
van aquiliaanse aansprakelijkheid", 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres de grand
slag van haar vordering in haar appel
conclusie als volgt omschreef: "De Wet op 
de Ruimtelijke Ordening en de Stedebouw 
dd. 29 maart 1962 heeft duidelijk aan de 
gemachtigde ambtenaren en aan het Col
lege van Burgemeester en Schepenen de be
voegdheid gegeven om te waken over de 
goede ruirntelijke ordening; wanneer een in
breuk wordt gepleegd tegen de voomoemde 
wetgeving wordt (eiseres) in haar belan
gen geschaad, nu zij in die omstandighe
den geschaad wordt in het uitoefenen van 
de haar bij wet voorziene taken; omwille 
van het belang van de ruimtelijke orde
ning heeft de wetgever herstelmaatregelen 
ingevoerd om de gevolgen van de inbreu
ken efficient ongedaan te maken; artikel 65 
van de voornoemde wet regelt de burger
lijke partijstelling van (eiseres), met het oog 
op het bekomen van herstel; (eiseres) put 
aldus haar rechten uit de Wet Stedebouw 
en heeft wel degelijk een belang om de 
wildgroei te trachten in te perken; boven
dien kunnen de gemachtigde ambtenaar of 
het College van Burgemeester en Schepe
nen luidens art. 67 van de Stedebouwwet 
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ook voor de Burgerlijke Rechtbank vorde
ren dat de plaats in de vorige staat wordt 
hersteld ( ... ); de burgerlijke partijstelling 
houdende de herstelvordering is in elk ge
val ontvankelijk ( ... ) en dit is nog steeds de 
rechtspraak van het Hof (appelconclusie 
biz. 2 en 3)"; uit deze conclusie blijkt dat de 
vordering van eiseres ertoe strekte her
stel van de plaats in de vorige toestand te 
bekomen onder verbeurte van een dwang
som, een en ander op grand van artikel 65 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw; geen enkele wetsbepa
ling het instellen van een herstelvordering 
krachtens artikel 65 van voormelde wet van 
29 maart 1962 aan bepaalde vormen on
derwerpt en het volstaat dat de bevoegde 
overheid de wil om zodanige vordering in 
te stellen duidelijk te kennen heeft gege
ven; de herstelvordering kan worden in
gesteld bij wege van een burgerlijke partij
stelling; uit de omstandigheid dat de 
appelrechters de vordering van eiseres niet
ontvankelijk verklaren, op grand dat eise
res niet aantoont dat door het misdrijfhaar 
prive-belangen schade hebben geleden, 
blijkt dat zij ervan uitgaan dat de vorde
ring van eiseres ertoe strekte herstel in na
tura en schadeloosstelling te bekomen, bij 
wege van civielrechtelijke vordering uit het 
misdrijf; nu uit de aangehaalde appel
conclusie blijkt dat de vordering van eise
res een herstelvordering en een vorde
ring tot toekenning van een dwangsom 
uitmaakte, die eiseres heeft ingesteld op 
grand van artikel 65 van de wet van 29 
maart 1962, de appelrechters van de con
clusie van eiseres een uitlegging geven die 
kennelijk onverenigbaar is met de daarin 
gebruikte bewoordingen, en zij zodoende de 
bewijskracht van de appelconclusie van ei
seres schenden (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, uit de aangehaalde 
passus van de appelconclusie van eiseres 
blijkt dat eiseres haar vordering tot her
stel van de plaats in de vorige toestand on
der verbeurte van een dwangsom heeft la
ten berusten op artikel 65 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw; 
uit de beslissing van de appelrechters dat 
de vordering van eiseres niet-ontvankelijk 
is wegens het gebrek aan bewijs van een 
persoonlijke schade, blijkt dat de appel
rechters ervan uitgaan dat eiseres het her
stel in natura heeft gevorderd bij wege van 
een civielrechtelijke vordering tot schade
loosstelling uit het misdrijf en haar vor-

dering aldus heeft laten berusten op de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3, 4 van de wet van 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering en 182 van het 
Wetboek van Strafvordering; de appel
rechters zodoende ambtshalve de oorzaak 
van de vordering van eiseres wijzigen, de 
artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek schenden, alsmede het in ar
tikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek bevestigde algemeen rechtsbeginsel 
van de autonomie der procespartijen in het 
burgerlijk geding en het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging; 

derde onderdeel, de beslissing waarbij het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
wordt bevolen, behoort tot de strafvorde
ring : in de regel artikel 65 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw 
het gerecht waarbij de zaak aanhangig is, 
verplicht om na de bewezenverklaring van 
het misdrijf het hers tel van de plaats in de 
vorige staat te bevelen wanneer zulks 
wordt gevorderd door het gemachtigd be
stuur; die vordering strekt tot bescher
ming van het collectiefbelang en vreemd is 
aan de vordering tot vergoeding van schade 
veroorzaakt door een onrechtmatige daad; 
voor het instellen van de herstelvordering 
derhalve niet is vereist dat het bestuur het 
bestaan van een persoonlijke schade be
wijst; het feit dat de civielrechtelijke vor
dering uit het misdrijfniet-ontvankelijk is 
wegens het gebrek aan bewijs van een per
soonlijke schade derhalve niet impliceert 
dat de ingestelde herstelvordering niet
ontvankelijk is; de appelrechters, door de 
vordering van eiseres tot herstel van de 
plaats in de vorige toestand onder ver
beurte van een dwangsom niet-ontvankelijk 
te verklaren wegens het gebrek aan be
wijs van een persoonlijke schade, hun be
slissing niet naar recht verantwoorden 
(schending van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 182 van het Wetboek van Straf
vordering en 65 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw, zo
als gewijzigd bij artikel21 van de wet van 
22 december 1970 en voor het Vlaamse Ge
west bij artikel 2 van het decreet van 28 
juni 1984): 

Overwegende dat de rechtbank, 
naar luid van artikel 65, § 1, a, van de 
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wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, op vorde
ring van de gemachtigde ambtenaar of 
van het college van burgemeester en 
schepenen het herstel van de plaats in 
de vorige staat beveelt; 

Overwegende dat deze vordering, 
hoewel ze een maatregel van civiel
rechtelijke aard betreft, behoort tot de 
strafvordering en ertoe strekt in het 
algemeen belang de handhaving van 
de stedebouwkundige regelgeving te 
verzekeren door een einde te doen stel
len aan de delictuele toestand die door 
het bouwmisdrijf is tot stand geko
men; 

Dat deze vordering, zoals blijkt uit 
artikel 65, § 1, van de Stedebouwwet 
slechts kan worden uitgeoefend door 
de gemachtigde ambtenaar of door het 
college van burgemeester en schepe
nen, doch niet door de gemeente zelf, 
vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat zulks evenwel niet 
belet dat de gemeente zelf, vertegen
woordigd door het college van burge
meester en schepenen, zich op grand 
van de artikelen 3, 4 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, burgerlijke par
tij kan stellen om herstel te vorde
ren van eigen privaatrechtelijke 
schade die ze zou hebben kunnen lij
den wegens een bouwmisdrijf, schade 
welke onderscheiden is van het alge
meen en collectief belang van her
stel, waarvoor krachtens artikel 65, 
§ 1, van de Stedebouwwet het college 
van burgemeester en schepenen des
gevallend hoedanigheid heeft op te ko
men; 

Overwegende dat eiseres, zoals in 
het middel vmrdt aangevoerd en zo
als ook blijkt uit haar conclusie voor 
het hof van beroep, zich burgerlijke 
partij stelde teneinde op grand van ar
tikel 65, § 1, a, van de Stedebouw
wet herstel te horen bevelen, onder 
verbeurte van een dwangsom, van de 
plaats in de vorige toestand "omwille 
van het belang van de ruimtelijke or-

dening" en wegens het belang dat erin 
bestaat "de wildgroei te trachten in te 
per ken"; 

Overwegende dat de appelrechters 
deze vordering niet ontvankelijk ver
klaren met de consideransen dat "(ei
seres) niet aantoont dat door het mis
drijf haar prive-belangen schade 
hebben geleden; dat de door (eiseres) 
aangehaalde feitelijkheden betrek
king hebben op de bescherming van 
het collectief belang en los staan van 
de vordering tot vergoeding op grand 
van aquiliaanse aansprakelijkheid"; 

Dat zij aldus, anders dan in het 
middel wordt aangevoerd, er niet van 
uitgaan dat eiseres haar vordering zou 
hebben laten steunen op de artike
len 3, 4 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doch integendeel te kennen geven dat 
zij haar vordering laat steunen op ar
tikel 65, § 1, van de Stedebouwwet 
waarvoor slechts het college van bur
gemeester en schepenen hoedanig
heid bezit en niet de gemeente zelf als 
dusdanig; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door vast te stellen dat eiseres geen 
burgerlijke rechtsvordering instelt we
gens privaatrechtelijke schade uit het 
bouwmisdrijf, maar de herstel
vordering uitoefent die krachtens ar
tikel 65, § 1, a, van de Stedebouw
wet aan het college van burgemeester 
en schepenen behoort, de beslissing 
dat "de vordering van de burgerlijke 
partij niet ontvankelijk" is naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 december 1996- 2e kamer- Voor
zitter en uerslaggeuer : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Ad
uocaat: mr. Nelissen Grade. 
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Nr. 475 

2e KAMER- 3 december 1996 

1 o CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKE
NING EN/OF NEERLEGGING- BETEKENING
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGER
LIJKE PARTIJ. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGER
LIJKE PARTIJ- CASSATIEBEROEP- BETEKE
NING-VORM. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie· 
beroep van de burgerlijke partij, wan
neer het aan de partij tegen wie het is ge
richt, wordt betekend overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 38, § 1, Ger. W., dat 
de betekeningen in andere dan in straf
zaken betreft (1). (Art. 38 Ger.W.) 

(VAN EENOO EA. T. TAVEIRNE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1337.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 oktober 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge; A. 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering van de ei
sers tegen verweerder : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de eisers hun voorzie
ning op regelmatige wijze hebben doen 
betekenen aan verweerder; 

Overwegende dat de uitoefening van 
de burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter beheerst wordt door de re
gelen van het strafProcesrecht; dat we
gens die aard van de rechtspleging de 
betekening van de voorziening te de-

(1) Cass., 5 mei 1993, A.R. nr. P.93.0003.F 
(A.C., 1993, nr. 217), en Cass., 2 sept. 1986,A.R. 
nr. 310 (A. C., 1986-87, nr. 2). 

zen diende te geschieden overeenkom
stig de regels van de betekening in 
strafzaken; dat nu de voorzieningen 
werden betekend overeenkomstig de 
bepalingen van artikel38, § 1, van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat de beteke
ningen in andere dan in strafzaken 
betreft, de betekening niet regelma
tig is; 

Dat de voorzieningen mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van de door de 
eisers aangevoerde middelen die niet 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ningen betreffen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

3 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal-Ad
vocaten : mrs. G. Ampe, G. Soete en J. Van
der Perre, Brugge. 

Nr. 476 

2e KAMER - 3 december 1996 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZA
KEN- STRAFVORDERING-VONNIS DOOR NIE
TIGHEID AANGETAST- BEVESTIGING DOOR DE 
APPELRECHTER- GEVOLG. 

Wanneer een vonnis nietig is omdat het 
werd gewezen door een rechter die de zit
ting waarop de zaak was behandeld, niet 
had bijgewoond, neemt het vonnis dat, 
zitting houdende in hager beroep, het be
roepen vonnis wat de veroordeling op de 
strafvordering betreft bevestigt, de nie
tigheid over en is dus oak nietig (1). 

(1) Cass., 21juni 1988,A.R. nr.1985 (A.C., 
1987-88, nr. 647). 
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(VANGEEL T. SMOLDERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0062.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 november 1995 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

I. Op de voorziening van Valere Van
geel : 

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

Over het ambtshalve aangevoerd 
middel: schending van artikel 779, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 779, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek de rechter door wie het 
vonnis wordt gewezen, op straffe van 
nietigheid, alle zittingen over de zaak 
moet hebben bijgewoond; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat op 26 april 1995 de 
Politierechtbank te Sint-Truiden die, 
op eisers verzet, de zaak opnieuw on
derzocht en vervolgens voor uitspraak 
stelde op 10 mei 1995, was voorgeze
ten door de rechter P. Willems; 

Overwegende dat op de terechtzit
ting van 10 mei 1995, zonder nieuwe 
debatten, uitspraak werd gedaan door 
de rechter C. Noben; 

Dat dit vonnis, nu het werd gewe
zen door een rechter die de zitting 
waarop de zaak was behandeld, niet 
had bijgewoond, nietig is; 

Overwegende dat het bestreden von
nis de veroordeling van eiser op de 
strafvordering bevestigt, nate heb
ben vastgesteld dat "de eerste rech
ter de tenlasteleggingen ten aanzien 
van (eiser) gelegd, terecht bewezen 
(heeft) verklaard, alsook de juiste 
strafmaat heeft gehanteerd"; 

Dat de rechters door aldus het be
roepen vonnis te bevestigen, de nie
tigheid ervan overnemen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweer
der tegen eiser : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering tegen eiser de 
vernietiging meebrengt van de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering die het gevolg is van de eerst
genoemde beslissing, zelfs in geval van 
vernietiging van deze beslissing op een 
ambtshalve aangevoerd middel; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van de eiser sub 
I, welke ter gri:ffie van het Hof werd 
ontvangen op 12 maart 1996, dit is na 
het verstrijken van de termijn van 
twee maanden bepaald bij artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, de zaak ingeschre
ven zijnde op de algemene rol van het 
Hof op 10 januari 1996, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten van de voorziening van 
eiser sub I ten laste van de Staat; ver
oordeelt eiser sub II in de kosten van 
zijn voorziening; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Tonge
ren, zitting houdende in hoger beroep. 

3 december 1996 - 2" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. T. Groven, Tongeren. 

Nr. 477 

2" KAMER - 3 december 1996 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- HUIS
ZOEKING- PERSOON DIE HET WERKELIJK GE
NOT HEEFT VAN DE PLAATS- SCHRIFTELIJKE 
EN VOORAFGAANDE TOESTEMMING OF VER
ZOEK- ALGEMEEN GELDENDE REGEL. 
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Wanneer opsporingen of huiszoekingen in 
een voor het publiek niet toegankelijke 
plaats worden verricht op verzoek of met 
toestemming van de persoon die het wer
kelijk genot heeft van de plaats, moet dit 
verzoek of deze toestemming schriftelijk en 
voorafgaand aan de opsporing of huis
zoeking worden gegeven, ongeacht of de 
opsporingen of huiszoekingen 's nachts of 
overdag plaatshebben (1). (Artt. 1, eer
ste lid, en 3°, en 1bis wet 7 juni 1969.) 

(DE CONINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0257.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middelluidend als volgt : scherr
ding van artikel 1 his van de Wet van 7 
juni 1969 tot vaststelling van de tijd ge
durende welke geen opsporing ten huize of 
huiszoeking mag worden verricht, inge
voegd bij artikel 55 van de Wet van 5 au
gustus 1992, 

doordat het arrest stelt dat, conform ar
tikell.3', van voormelde wet, de toestem
ming schriftelijk moet zijn en voorafgaand 
aan de huiszoeking; het arrest stelt dat 
deze verplichting enkel kan slaan op de 
nachtelijke huiszoeking, doch niet dient te 
worden uitgebreid naar de huiszoeking met 
toestemming overdag; het arrest stelt dat 
geen enkele wet een dergelijke voorwaarde 
voorschrijft om rechtsgeldig te zijn; het ar
rest stelt dat voor de huiszoeking met toe
stemming, overdag, het volstaat dat uit de 
processen-verbaal ondubbelzinnig volgt dat 
de toestemming tot betreden werd gevraagd 
en bekomen en er op geen enkel ogenblik 
verzet was tegen het betreden van het pand 
of het verrichten van een zoeking; het be
streden vonnis (lees: arrest) schendt arti
kel1bis van de Wet van 7 juni 1969 tot 
vaststelling van de tijd gedurende welke 
geen opsporing ten huize of huiszoeking 
mag worden verricht waar het stelt dat de 

(1) Zie Mem. van Toelichting bij wet 5 aug. 
1992 op het politieambt, Kamer van Volksverte
genwoordigers, 1990-91, 1637/1,87, en Min. om
zendbrief 2 feb. 1993, B.S., 20 maart 1993, en 17 
april 1993, 6116, 6.2.4. Zie ook : I. Smets, in 
Comm. Strafr. I Strafru., Tvv. Huiszoeking met toe
stemming, 6, 14. 

vereiste van schriftelijke, voorafgaande
lijke toestemming aan de opsporing ofhuis
zoeking slechts kan slaan op de nachte
lijke huiszoeking en het voor de 
huiszoeking met toestemming overdag vol
staat dat uit de processen-verbaal ondub
belzinnig volgt dat de toestemming tot be
treden werd gevraagd en bekomen en er op 
geen enkel ogenblik verzet was tegen het 
betreden van het pand of het verrichten 
van een zoeking : 

Overwegende dat artikel 1, eerste 
lid, van de wet van 7 juni 1969 tot 
vaststelling van de tijd gedurende 
welke geen opsporing ten huize of 
huiszoeking mag worden verricht, in 
de regel opsporing of huiszoeking in 
een voor het publiek niet toeganke
lijke plaats verbiedt tijdens de nacht, 
dit is v66r vijf uur 's morgens en na 
negen uur 's avonds; dat hetzelfde ar
tikell, tweede lid, 3', bij wijze van uit
zondering, nachtelijke opsporing of 
huiszoeking in een voor het publiek 
niet toegankelijke plaats toelaat in ge
val van verzoek of toestemming van de 
persoon die het werkelijk genot heeft 
van de plaats; 

Overwegende dat opsporing ofhuis
zoeking in een voor het publiek niet 
toegankelijke plaats overdag, dit is na 
vijfuur 's morgens en v66r negen uur 
's avonds, steeds toegelaten is in ge
val van verzoek of toe stemming van de 
persoon die het werkelijk genot heeft 
van de plaats; 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikellbis van de wet van 7 juni 1969, 
ingevoegd bij artikel 55 van de wet 
van 5 augustus 1992 op het politie
ambt, het verzoek of de toestemming 
waarvan sprake in artikell, 3', van de 
wet, schriftelijk en voorafgaand aan de 
opsporing of huiszoeking moet wor
den gegeven; 

Overwegende dat deze bijzondere 
vereiste niet is ge'integreerd in arti
kell, tweede lid, 3', van de wet dat 
betrekking heeft op nachtelijke huis
zoeking op verzoek of met toestem
ming, maar wordt uitgedrukt in de af
zonderlijke wetsbepaling van artikel 
Ibis, die enkel refereert naar het ge
val "waarvan sprake in artikell, 3'", 
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dit is "in geval van verzoek oftoestem
ming van de persoon die het werke
lijk genot heeft van de plaats"; 

Dat hieruit volgt dat artikel1bis een 
algemeen geldende regel inhoudt, toe
passelijk voor alle opsporingen ofhuis
zoekingen in een voor het publiek niet 
toegankelijke plaats op verzoek of met 
toestemming van de persoon die het 
werkelijk genot heeft van de plaats, 
ongeacht of de opsporingen of huis
zoekingen 's nachts of overdag plaats
hebben; 

Overwegende dat de appelrechters 
die - na te hebben geoordeeld dat de 
vereiste van schriftelijke toestem
ming, voorafgaand aan de opsporing of 
huiszoeking van de persoon die het 
werkelijk genot heeft van de plaats, 
slechts geldt voor opsporing of huis
zoeking bij nacht, en dat "voor de huis
zoeking met toestemming overdag vol
staat (. .. ) dat uit de processen-verbaal 
ondubbelzinnig volgt dat de toestem
ming tot betreden werd gevraagd en 
bekomen en er op geen enkel ogen
blik verzet was tegen het betreden van 
het pand ofhet verrichten van een zoe
king" - beslissen dat te dezen de 
huiszoeking met toestemming, uitge
voerd overdag met de toestemming 
van de persoon die het werkelijk ge
not had van de plaats waar het 
escortebureau van eiseres was geves
tigd en "de huiszoeking (. .. ) derhalve 
op volledig wettelijke wijze (is) ge
schied", artikel1bis van de wet van 7 
juni 1969, ingevoegd bij artikel55 van 
de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Antwerpen. 

3 december 1996- 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad-

vocaten : mrs. P. Van Eeckhaut en W. De 
Brabandere, Gent. 

Nr. 478 

2e KAMER - 3 december 1996 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- MILITAIR 

Wanneer een beschikking van de raadka
mer de beklaagde naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen, het hof van be
roep zich onbevoegd verklaarde omdat de 
beklaagde onder de bevoegdheid van de 
krijgsrechtsmachten ressorteerde, er te
gen de beschikking van de raadkamer 
vooralsnog geen rechtsmiddel kan wor
den aangevoerd, het arrest van het hof 
van beroep in kracht van gewijsde is ge
gaan en de onbevoegdverklaring gegrond 
lijkt, regelt het Hof het rechtsgebied, ver
nietigt het de beschikking van de raad
kamer en verwijst het de zaak naar de 
krijgsauditeur (1). (Art. 527 Sv. en art. 21 
Mil.Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BE
ROEP TE GENT IN ZAKE VAN VANDEKERCKHOVE 

E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1293.N) 

RET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift van de procureur-generaal bij 
het Hofvan Beroep te Gent, gedagte
kend 1 oktober 1996, ter gri:ffie van het 
Hof ontvangen op 15 oktober 1996 en 
waarvan een door de gri:ffier van het 
Hofvoor eensluidend verklaarde ko
pie aan dit arrest is gehecht en er
van deel uitmaakt; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

(1) Cass., 31 maart 1982, A.R. nr. 2240 (A. C., 
1981-82, nr. 463). Zie Cass., 2 juni 1993, A.R. nr. 
P.93.0587.F (A.C., 1993, nr. 266). 
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Brugge, bij beschikking van 7 okto
ber 1994, de hierboven genoemde ver
dachten naar de correctionele recht
bank heeft verwezen wegens de 
respectieve hun ten laste gelegde fei
ten, welke in het verzoekschrift zijn 
omschreven; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Gent zich bij arrest van 6 fe
bruari 1996 onbevoegd verklaarde om 
van de zaak kennis te nemen op grond 
dat de verdachten, op het tijdstip van 
de respectieve hun ten laste gelegde 
feiten, de hoedanigheid hadden van 
militair krachtens artikel 1, 2", van de 
wet van 15 juni 1899 houdende eer
ste en tweede titel van het wetboek 
van strafrechtspleging voor het le
ger, en dienvolgens krachtens arti
kel 21 van ditzelfde wetboek de krijgs
rechtsmachten bevoegd zijn; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer alsnog geen 
rechtsmiddel kan worden aangewend 
en het arrest van het hof van beroep 
in kracht van gewijsde is gegaan; dat 
hun onderlinge tegenstrijdigheid een 
geschil van rechtsmacht doet ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
lijkt te volgen dat de verdachten op het 
tijdstip van de respectieve hun ten 
laste gelegde feiten de hoedanigheid 
hadden van militair in werkelijke 
dienst, zodat aileen de krijgs
rechtsmacht bevoegd is om over de 
zaak te oordelen; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge van 7 oktober 1994; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ver
nietigde beschikking; verwijst de zaak 
naar de krijgsauditeur te Brussel. 

3 december 1996- 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal. 

Nr. 479 

2e KAMER- 3 december 1996 

1 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING- RECIDMST OF GEWOON
TEMISDADIGER- INTERNERING GELAST DOOR 
MINISTER VAN JUSTITIE- KENNISGEVING 
VAN DE BESLISSING- BELANG (DOEL). 

2o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- ALLERLEI- BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ- TERBESCHIKKINGSTEL
LING VAN DE REGERING- RECIDIVIST OF GE
WOONTEMISDADIGER- INTERNERING GE
LAST DOOR MINISTER VAN JUSTITIE -
KENNISGEVING VAN DE BESLISSING- BE
LANG. 

1 o en 2° De kennisgeving van de beslis
sing van de minister van Justitie tot in
ternering van een recidivist of een ge
woontemisdadiger door de directeur van 
de inrichting waar de betrokkene zich in 
hechtenis bevindt, of, indien de betrok
kene zich in vrijheid bevindt, door de di
recteur van de inrichting waar hi} gei"n
terneerd wordt, is geen voorwaarde voor 
de wettigheid en de uitvoerbaarheid van 
de beslissing tot internering, maar be
oogt slechts de gei"nterneerde in de mo
gelijkheid te stellen voorziening te vra
gen bij de rechter en bepaalt het 
vertrekpunt van de hiertoe voorziene ter
mijn. (Art. 25bis, laatste lid, Wet Be
scherming van de Maatschappij.) 

(DE ZWEEMER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1380.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1996 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel : schending van de wet
telijke voorwaarden voorzien door artikel 
25bis, 3" alinea, van de Wet van 9 april 
1930 tot bescherming van de maatschap
pij tegen abnormalen en gewoonte
misdadigers, 

doordat de kamer van inbeschuldiging
stelling in haar arrest dd. 29.10.1996 het 
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hoger beroep van het openbaar ministe
rie tegen de beschikking dd. 16.10.1996 van 
de raadkamer bij de Correctionele Recht
bank te Dendermonde waarbij de invrij
heidstelling van verzoeker werd bevolen ge
grond verklaarde, 

terwijl het ministerieel besluit dd. 
16.09.1996 niet werd ter kennis gebracht 
door de directeur van de inrichting waar 
verzoeker zich in hechtenis bevond of, bin
nen de 24 uren, door de directeur van de in
richting waar hij gei:nterneerd werd, Toe
lichting : Uit het proces-verbaal van 
aanhouding dd. 20.09.1996 blijkt dater een 
betekening plaatsgreep door de Rijkswacht 
te Sint-Truiden. Zoals de Raadkamer te
recht stelde kon hieruit echter niet wor
den opgemaakt of de betekening al of niet 
conform art. 25bis van de Wet van 9 april 
1930 plaatsgreep en kon niet eens met ze
kerheid worden uitgemaakt of de 
gewraakte betekening plaatsgreep in de ge
bouwen van de V.Z.W. Bewust, dan wel in 
de brigade van de Rijkswacht en door welk 
van de verbalisanten, met nochtans onder
scheiden bevoegdheden, die betekening 
werd uitgevoerd. Een betekening door een 
rijkswachter kan inderdaad niet gelijkge
steld worden met een betekening door de 
directeur van de gevangenis en biedt ui
teraard niet dezelfde garanties, die door de 
wetgever werden beoogd. Nude raadka
mer en in graad van beroep de KI. in deze 
materie slechts beschikken over een 
wettigheidscontrole en hun taak er pre
cies in bestaat de externe en interne lega
liteit van de bevolen internering te toet
sen, dienen de wettelijke formaliteiten in 
kwestie op stringente wijze te worden toe
gepast en nageleefd. Een eerdere interne
ring van verzoeker werd reeds door het Hof 
van Cassatie beoordeeld, nl. bij arrest dd. 
20.10.1992 (7063/1), waarbij tevens werd 
vastgesteld dat de artikelen 25bis en 25ter 
van de Wet van 9 april 1930 werden ge
schonden en werd besloten tot de onwet
tigheid van de internering. Mutatis mu
tandis kan bij huidige maatregel opnieuw 
een gelijkaardige schending van de wet 
worden vastgesteld, 

zodat de kamer van inbeschuldigingstel
ling de beslissing dat de aangevochten 
maatregel overeenkomstig de wet is gewe
zen niet naar recht heeft verantwoord en zij 
derhalve artikel 25ter van de Wet van 9 
april1930 heeft geschonden: 

Overwegende dat artikel 25bis, laat
ste lid, van de wet van 30 april 1930 
tot bescherming van de maatschap
pij tegen de abnormalen en de 

gewoontemisdadigers, zoals ingevoegd 
bij artikel 1 van de wet van 17 juli 
1990, bepaalt dat de beslissing van de 
minister van Justitie tot internering 
van een recidivist of een gewoonte
misdadiger onmiddellijk uitvoerbaar is 
en de betrokkene ter kennis wordt ge
bracht door de directeur van de in
richting waar de betrokkene zich in 
hechtenis bevindt, of, indien de be
trokkene zich in vrijheid bevindt, bin
nen vierentwintig uren, door de direc
teur van de inrichting waar hij 
gei:nterneerd wordt; 

Dat de kennisgeving geen voor
waarde is voor de wettigheid en de uit
voerbaarheid van de beslissing tot in
ternering, maar slechts beoogt de 
gei:nterneerde in de mogelijkheid te 
stellen voorziening te vragen bij de 
rechter en het vertrekpunt van de ter
mijn hiertoe bepaalt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt 1 • dat de minister van Justitie 
bij besluit van 16 september 1996 het 
ministerieel besluit van 23 septem
ber 1994, waarbij de invrijheidstel
ling op proef van eiser werd verleend, 
heeft ingetrokken om de redenen in 
dat besluit vermeld; 2· dat de procu
reur des Konings te Hasselt op 18 sep
tember 1996 aan de brigade
commandant van de rijkswacht te 
Sint-Truiden "het bevel tot aanhou
ding" van eiser heeft gegeven ter uit
voering van het ministerieel besluit 
van 16 september 1996; 3· dat twee le
den van de gevorderde rijkswacht
brigade eiser op 20 september 1996 
van zijn vrijheid hebben benomen, 
hem kennis hebben gegeven van het 
ministerieel besluit van 16 septem
ber 1996 en hem hebben overgebracht 
naar de gevangenis te Hasselt; 4· dat 
de directeur van de gevangenis te Has
selt eiser op 20 september 1996 in zijn 
inrichting gevangen heeft gezet ter uit
voering van het ministerieel besluit 
van 16 september 1996; 5· dat eiser op 
20 september 1996 tegen het minis
terieel besluit van 16 september 1996 
''hoger beroep" heeft ingesteld; 
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Overwegende dat eiser aldus bin
nen de door artikel 25ter, eerste lid, 
van de wet van 30 april 1930 gestelde 
termijn van vijftien dagen een aan
vraag tot de raadkamer van de recht
bank van eerste aanleg die de terbe
schikkingstelling van de regering heeft 
uitgesproken, meer bepaald te Den
dermonde, heeft kunnen richten en 
ook heeft gericht; 

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

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. 

3 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. B. Meganck, 
Dendermonde. 

Nr. 480 

2e KAMER - 3 december 1996 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- VOOR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK
SCHRIFT GERICHT TOT HET HOF VAN CAS SA
TIE- ONTVANKELIJKHEID. 

(ENCKELS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1459.N) 

HET HOF; - Gelet op eisers ver
zoekschrift - ter griffie van het Hof 
ontvangen op 18 november 1996 -
waarvan een door de griffier aan het 
HOfvoor eensluidend verklaarde ko
pie aan dit arrest is gehecht en er deel 
van uitmaakt; 

Overwegende dat eisers verzoek
schrift ertoe strekt, in zijn afwezig
heid wegens ziekte, binnen vijf da
gen na ontvangst van het verzoek
schrift, in raadkamer, zijn voorlopige 
invrijheidstelling te horen bevelen na 
zijn advocaat te hebben gehoord; 

Overwegende dat wanneer verzoe
ker zijn voorlopige invrijheidstelling 
wil vragen in het kader van de voor 
hem lopende voorlopige hechtenis, zijn 
verzoekschrift moet gericht zijn aan de 
bevoegde rechtsmacht waarvan sprake 
in artikel 27 Wet Voorlopige Hechte
nis; 

Dat het verzoekschrift mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoekschrift; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

3 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal. 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
-ALGEMEEN- VOORLOPIGE HECHTENIS
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VER
ZOEKSCHRIFTGERICHTTOTHETHOFVANCAS- Nr. 481 
SATIE- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het verzoek- 2e KAMER- 4 december 1996 
schrift tot voorlopige invrijheidstelling dat 
door de verzoeker in het kader van zijn 1 o RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
voorlopige hechtenis aan het Hof van Cas- RECHTEN VAN DE MENS -ART. 13 - DAAD-
satie wordt gericht. (Art. 27 Wet Voorlo- WERKELIJKE RECHTSHULP VOOR EEN NATIO-
pige Hechtenis.) NALE INSTANTIE- BEGRIP. 
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zo ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BE
SLAG DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVO
LEN- VERZOEKSCHRIFT TOT OPHEFFING -
ART. 13 E.VR.M. - RECHTSHULP- BEGRIP. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 13- SCHEN
DING- BEGRIP. 

4° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
ONDERZOEKSRECHTER- BESLAG- VERZOEK
SCHRIFT TOT OPHEFFING- WEIGERING
VOORZIENING- ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o en zo De bewoording rechtshulp in art. 
13 E. VR.M. heeft, in de regel, betrek
king op een procedure waarbij een han
deling die een schending inhoudt van de 
in het Verdrag vermelde rechten en vrij
heden aan een bevoegde instantie kan 
worden voorgelegd; het aan de onder
zoeksrechter gerichte verzoekschrift tot op
heffing van een beslag is een dergelijke 
rechtshulp. (Art. 13 E.V.R.M.) 

3° Een schending van art. 13 E. V.R.M. kan 
niet worden afgeleid uit de enkele om
standigheid dat, in strafzaken, het 
cassatieberoep eerst openstaat na de eind
beslissing (1). (Art. 416 Sv.; art. 13 
E.V.R.M.) 

4 o Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld te
gen een arrest dat, zonder uitspraak te 
doen over een bevoegdheidsgeschil, het ho
ger beroep niet ontvankelijk verklaart dat 
een derde heeft ingesteld tegen de beslis
sing van de onderzoeksrechter, die de op
heffing weigert van het beslag op voor
werpen die in een door die derde 
gehuurde kluis bewaard werden. (Art. 
416 Sv.) 

(CHONQUEREZ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1166.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1995 ge-

(1) Zie Cass., 30 mei 1984, A.R. nr. 3457 (AC., 
1983-84, nr. 560). 

wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest het ho
ger beroep niet ontvankelijk verklaart 
dat de eiseressen hebben ingesteld te
gen de beslissing van de onderzoeks
rechter te Brussel, waarbij de ophef
fing was geweigerd van het beslag op 
goudstaven en juwelen, die in de door 
de eerste eiseres gehuurde kluis 422 
bewaard werden en waartoe de tweede 
eiseres, nu ze over een volmacht be
schikte, toegang had;' 

Overwegende dat de eiseressen be
togen dat, ook al zou het Hof met toe
passing van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering de voorzie
ning niet ontvankelijk moeten 
verklaren, de toepassing van die be
paling hen zou beroven van een daad
werkelijke rechtshulp voor een natio
nale instantie, als bepaald bij artikel 
13 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, terwijl hun 
eigendomsrecht, dat gevrijwaard wordt 
door artikel 1, § 1, van het eerste aan
vullend protocol bij voornoemd Ver
drag wordt aangetast; dat immers de 
voorziening bij het Hof in dat geval 
niet de minste uitwerking zou heb
ben, aangezien ze a posteriori zou 
openstaan, op een ogenblik waarop ze 
voor de eiseressen van geen enkel nut 
meer zou zijn; 

Overwegende dat artikel13 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bepaalt dat eenieder 
wiens rechten en vrijheden, welke in 
dit Verdrag zijn vermeld, geschon
den zijn, recht heeft op daadwerke
lijke rechtshulp voor een nationale in
stan tie; 

Overwegende dat het begrip rechts
hulp betrekking heeft op een proce
dure waarbij een handeling die een 
schending inhoudt van de in het Ver
drag vermelde rechten en vrijheden, 
aan een bevoegde instantie kan wor
den voorgelegd; 
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Dat het aan een onderzoeksrech
ter gerichte verzoekschrift tot ophef
fing een dergelijke rechtshulp is; 

Overwegende dat de regel dat het 
cassatieberoep in strafzaken, met toe
passing van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering, eerst open
staat na de eindbeslissing, dus de 
persoon wiens rechten zouden ge
schonden zijn, niet berooft van daad
werkelijke rechtshulp in de zin van ar
tikel 13 van voornoemd verdrag; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, waarvan het dictum hierboven 
weergegeven is, geen eindarrest is in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering en geen uit
spraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening voorbarig en dus 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de mid
delen die niets uitstaande hebben met 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ning, verwerpt de voorziening; veroor
deelt iedere eiseres in de kosten van 
haar voorziening. 

4 december 1996 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart
Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Kirkpatrick. 

Nr. 482 

2" KAMER - 4 december 1996 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - W.A.M.
VERZEKERING- TUSSENKOMST VAN DEVER
ZEKERAAR- VEROORDELING VAN DE VERZE
KERDE, BEKLAAGDE - BESLISSING GEMEEN 
EN TEGENSTELBAAR AAN DE VERZEKERAAR 
VERKLAARD- HOGER BEROEP VAN DEVER
ZEKERAAR ALLEEN- GEVOLGEN. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSEN
KOMENDE PARTIJ- GEEN GEDING VOOR DE 
FEITENRECHTER AANGEGAAN TUSSEN EISER 
EN VERWEERDER- GEEN VEROORDELLING 
VAN DE ENE PARTIJ TEN VOORDELE VAN DE 
ANDERE - GEVOLG. 

1 o Wanneer alleen de verzekeraar hager be
roep instelt, hebben de beslissingen waar
bij hij samen met de verzekerde ten aan
zien van de burgerlijke partij of de 
burgerlijke partijen wordt veroordeeld, je
gens hem geen gezag van gewijsde; het feit 
dat die beslissingen hem niet tegen· 
stelbaar zijn, geldt zowel ten aanzien van 
de verzekerde als ten aanzien van de be
nadeelde persoon of personen (1). 

2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
wanneer er tussen eiser en verweerder 
geen geding is aangegaan voor de feiten
rechter en de ene partij niet is veroor
deeld ten voordele van de andere (2). 

(A.B.B. VERZEKERINGEN N.V. T. RENIN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0007.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 november 1995 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Recht bank te N amen; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door de 
verweerder Charles Franz tegen eise
res ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering: 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de naamloze vennootschap ARI 
en de vennootschap O.M.O.B.
Verzekeringen tegen eiseres ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

(1) Cass., 19 maart 1973 (A.C., 1973, 707), en 
19 jan. 1994, A.R. nr. P.93.1101.F (ibid., 1994, nr. 
31). 

(2) Cass., 17 mei 1988,A.R. nr.1296 (A.C., 
1987-88, nr. 574). 



1162 HOF VAN CASSATIE Nr. 482 

Overwegende dat eiseres, verzeke
raar, met toepassing van artikel 14 
van de wet van 21 november 1989 be
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtui
gen, vrijwillig is tussengekomen voor 
de politierechtbank; dat die recht
bank de verweerder Fabien Renin, 
verzekerde, veroordeeld heeft om de 
door de verweersters, burgerlijke par
tijen, geleden schade te vergoeden, en 
de burgerlijke beschikkingen van het 
vonnis aan eiseres tegenstelbaar heeft 
verklaard; dat laatstgenoemde haar 
hoger beroep heeft beperkt tot de bur
gerlijke beschikkingen van het beroe
pen vonnis; 

Overwegende dat het hoger beroep 
van de verzekeraar aldus gericht was, 
enerzijds, tegen de beslissing waar
bij de verweerder Renin veroordeeld 
werd tot de betaling van de defini
tiefvastgestelde bedragen aan de bur
gerlijke partijen ARI, naamloze ven
nootschap, en O.M.O.B., en van een 
provisioneel bedrag aan de burger
lijke partij Franz Charles, anderzijds, 
tegen de beslissing waarbij die ver
oordelingen bindend en aan eiseres 
tegenstelbaar worden verklaard 
en het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds impliciet buiten het 
geding wordt gesteld; dat het be
streden vonnis alle burgerlijke 
beschikkingen bevestigt maar het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
uitdrukkelijk buiten het geding 
stelt; 

Overwegende dat wanneer alleen de 
verzekeraar hoger beroep instelt, de 
beslissingen waarbij hij samen met de 
verzekerde ten aanzien van de bur
gerlijke partij of de burgerlijke par
tijen wordt veroordeeld, jegens hem 
geen gezag van gewijsde hebben, zo
dat zij hem niet meer kunnen wor
den tegengeworpen; dat het feit dat die 
beslissing niet tegenstelbaar is, zo
wel geldt ten aanzien van de verze
kerde als ten aanzien van de bena
deelde persoon of personen; 

Overwegende dat de appelrechter 
dus, zonder het gezag van het straf
rechterlijk gewijsde te miskennen en 
ofschoon de strafrechtelijke beschik
kingen van het beroepen vonnis defi
nitief geworden zijn, bij ontstentenis 
van hoger beroep door de verzekerde 
en het openbaar ministerie, kon be
slissen dat de beklaagde Fabien Renin 
bij het besturen van het voertuig ge
dwongen was door een macht die hij 
niet had kunnen weerstaan en dat ei
seres bijgevolg artikel3 van de wet be
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
en 3, vierde lid, van de model
overeenkomst niet kon aanvoeren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij het 
Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds buiten het geding wordt ge
steld: 

Overwegende dat tussen eiseres en 
genoemde verweerder geen geding is 
aangegaan voor de feitenrechter en dat 
het vonnis tegen haar geen enkele ver
oordeling uitspreekt die laatstge
noemde ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening, in zo
verre zij gericht is tegen de beslis
sing op de door Charles Franz inge
stelde burgerlijke rechtsvordering; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

4 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Gerard. 
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Nr. 483 

2e KAMER- 4 december 1996 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- BEHANDELING HERVAT 
"AB INITIO"- GEVOLG. 

Wanneer de behandeling van de zaak ter zit
ting van de correctionele rechtbank be
gonnen is, onder meer door het verhoor 
van de beklaagden, en de behandeling, na 
wijziging van de samenstelling van het 
rechtscollege, "ab initio" is hervat voor het 
nieuwe rechtscollege, dan is dat college 
niet ertoe gehouden de reeds gehoorde be
klaagden opnieuw persoonlijk te horen, en 
evenmin hun verklaringen die in het 
proces-verbaal van de terechtzitting op
getekend waren en wettig in de debat
ten waren toegelaten, uit de debatten te 
weren. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.) 

(DELFORGE, "EUROPCAR" N.V. T. BAERTEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0764.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 april 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi; 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat uit de zittingsbladen blijkt dat : 
(1) de Correctionele Rechtbank te Charle
roi, ter terechtzitting van 31 januari 1995, 
in hoger beroep, alvorens recht te doen, de 
persoonlijke verschijning van de beklaag
den heeft bevolen, Baerten en Delforge, 
thans respectievelijk verweerder en eiser, 
rechtstreeks gedagvaard heeft en de da
tum van hun verhoor vastgesteld heeft op 
de terechtzitting van 5 september 1995; (2) 
de rechtbank, bestaande uit de heren en 
dames rechters Henry, Allard en Desneux, 
op voornoemde terechtzitting de debat
ten ab initio hervat heeft, de beklaagden 
gehoord heeft, Baerten en Delforge recht
streeks gedagvaard heeft en de zaak voor 
verdere behandeling heeft verdaagd naar 

de terechtzitting van 12 maart 1996; ei
ser bij zijn persoonlijke verschijning op 5 
september 1995 inzonderheid het volgende 
verklaard heeft : "Ik had mijn wagen Pas
sat gestald op de parking van mijn werk
gever, de firma Europcar, aan de linker
kant van de rijbaan ten opzichte van de 
richting waarin Baerten reed. Ik ben in de 
wagen gestapt. Ik heb de rijbaan traag 
overgestoken. Terwijl ik reeds op de rech
ter rijstrook reed, werd ik door Baeten aan
gereden. U vraagt mij of ik mij reeds lang 
op de rechter rijstrook bevond, toen ik aan
gereden werd. Bij nader inzien kan ik zeg
gen: 10 seconden"; dat verweerder daar
entegen tijdens die persoonlijke verschij
ning verklaard heeft : "Ik reed tegen 
ongeveer 70 kilometer per uur terwijl het 
reeds danker was. Ik bevestig dat ik ter 
hoogte van de met een kruis op de situa
tietekening aangegeven plaats, heb ge
zien hoe het voertuig van Delforge de rij
baan overstak en mij de pas afsneed. Toen 
heb ik hem aangereden"; (3) dezelfde recht
bank, ditmaal samengesteld uit de da
mes en heren Allard, Desneux en Hoc, ter 
terechtzitting van 12 maart 1996 -, of
schoon eiser niet persoonlijk aanwezig was, 
maar door zijn raadsman vertegenwoor
digd werd - de behandeling van de zaak 
nogmaals ab initio hervat heeft, de raads
lieden van de partijen gehoord heeft in hun 
middelen en de zaak in beraad genomen 
heeft; (4) ten tijde van de uitspraak op 23 
april1996 hielden de dames en heren Al
lard, Desneux en Hoc zitting, 

doordat het bestreden vonnis, dat zo
wel de strafrechterlijke als de burgerlijke 
beschikkingen van de beroepen beslis
sing wijzigt, zijn motivering inzonder
heid grondt op de verklaringen van de be
klaagden, nu het vaststelt dat "het blijft 
vaststaan dat (eiser), die aan de linker
kant van de rijbaan geparkeerd stond, 
rechtsomkeer heeft gemaakt om aan de 
overkant te parkeren; ( ... ) dat hij naar zijn 
zeggen al ongeveer 10 seconden met een 
snelheid van 5 kilometer per uur op de 
rechter rijstrook reed, op zoek naar een par
keerplaats, toen hij achteraan aangere
den werd door het voertuig (van verweer
der); ( ... ) dat laatstgenoemde verklaard 
heeft dat hij (eisers) voertuig van het Aral
station heeft zien wegrijden en de rijbaan 
met lage snelheid had zien oversteken, dat 
hij geremd had maar niet had kunnen ver
mijden dat hij in aanrijding kwam met de 
achterkant van diens wagen; dat (verweer
der) gepreciseerd heeft dat hij met een snel
heid van 70 kilometer per uur reed", 
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terwijl ieder vonnis op straffe van nie
tigheid moet worden gewezen door rech
ters die alle terechtzittingen over de zaak 
hebben bijgewoond, dat de ondervraging 
van de beklaagden, die deel uitmaakt van 
de behandeling ter zitting, dient te geschie
den in tegenwoordigheid van dezelfde ma
gistraten als die welke over de zaak uit
spraak zullen doen; dat, als het 
rechtscollege niet opnieuw kan worden 
wedersamengesteld, de debatten en de be
handeling ter zitting ab initio moeten wor
den hervat, met inbegrip van de persoon
lijke ondervraging van de beklaagden en de 
rechtstreeks gedaagde; uit de voorgaande 
vaststellingen blijkt dat het bestreden von
nis uitdrukkelijk gegrond is op de verkla
ringen die de partijen hebben afgelegd bij 
hun persoonlijke verschijning als beklaag
den en als rechtstreeks gedaagde- nu ei
sers verklaring volgens welke hij al onge
veer 10 seconden op de rechter rijstrook 
reed, in geen enkel ander stuk van het dos
sier voorkomt - terwijl voornoemde ver
klaringen niet zijn afgelegd voor de ma
gistraten die nadien kennis hebben 
genomen van de zaak en het bestreden von
nis hebben uitgesproken; daaruit volgt dat 
het bestreden vonnis niet is uitgesproken 
door de magistraten die alle zittingen van 
de zaak hebben bijgewoond en, bijgevolg, 
een schending inhoudt van artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi ter terechtzitting van 5 
september 1995 samengesteld was uit 
de rechters Henry, Allard en Desneux; 
dat de rechtbank ter terechtzitting van 
12 maart 1996 en tot en met de te
rechtzitting van 23 april 1996, da
tum van de uitspraak, samengesteld 
was uit de rechters Allard, Desneux en 
Hoc; dat de behandeling vanaf 12 
maart 1996 "ab initio hervat" was voor 
de anders samengestelde rechtbank; 

Overwegende dat voomoemde recht
bank niet ertoe gehouden was de be
klaagden, die reeds ter terechtzit
ting van 5 september 1996 waren 
verhoord, opnieuw persoonlijk te ho
ren, of hun verklaringen die in het 
proces-verbaal van voornoemde te
rechtzitting opgetekend waren en wet
tig in de debatten waren toegelaten, 
uit de debatten te weren; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorzieningen van 
de eisers, in zoverre zij gericht zijn te
gen de tegen hen ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt elke eiser in de kosten van 
zijn voorziening. 

4 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : mevr. J eanmart -
Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Delahaye. 

Nr. 484 

2e KAMER - 4 december 1996 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD- TOETSING VAN HET HOF- GREN
ZEN. 

l.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld 
beperkt de kamer van inbeschuldiging
stelling, die, overeenkomstig art. 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis, kennis neemt van 
het hager beroep tegen de in art. 21 van 
die wet bedoelde beschikking, zich ertoe 
na te gaan of ze bestonden zowel op het 
ogenblik waarop het bevel tot aanhou
ding is verleend als op dat van de uit
spraak; binnen de perken van de rechts
pleging inzake voorlopige hechtenis reikt 
het toezicht van het Hof niet verder; het 
strekt zich a.m. niet uit tot de wettig
heid van de daden van onderzoek op 
grand waarvan de kamer van inbeschul
digingstelling heeft beslist dater t.a.v. de 
verdachte ernstige aanwijzingen van 
schuld bestonden (1). (Artt. 21 en 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(1) Cass., 15 april1992, A.R. nr. 9879 (A. C., 
1991-92, nr. 442). 
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(VAN KERKOVEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1497.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1996 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Bergen; 

Over het geheel van de middelen : 
Overwegende dat de aangevoerde 

middelen kritiek uitoefenen op de hou
ding van een geneesheer en de ont
vankelijkheid van de tegen eiser in
gestelde vervolgingen betwisten, gelet 
op het feit dat de inlichtingen betref
fende de hem ten laste gelegde mis
drijven ter kennis van justitie zijn ge
bracht in strijd met het medisch 
beroepsgeheim en dat die schending 
volgens eiser niet kan worden verant
woord door noodtoestand; 

Dat het Hof in die middelen wordt 
aangezocht de wettigheid na te gaan 
van de daden van onderzoek, op grond 
waarvan het arrest oordeelt dat er ten 
aanzien van eiser ernstige aanwijzin
gen van schuld bestaan; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling die overeenkom
stig artikel 30 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis kennis neemt van het hoger be
roep tegen de in artikel 21 van die wet 
bedoelde beschikking, enkel nagaat of 
die aanwijzingen zowel op het ogen
blik van de uitvaardiging van het be
vel als ten tijde van de uitspraak be
stonden; 

Overwegende dat het door het Hof 
binnen de perken van de rechtsple
ging inzake voorlopige hechtenis uit
geuefende toezicht niet verder reikt; 

Overwegende dat de middelen niet 
kunnen worden aangenomen; 

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

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

4 december 1996 - ze kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. L. Schretter, 
Charleroi. 

Nr. 485 

1 e KAMER- 5 december 1996 

HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR -
EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, ENZ.)
ONTBINDING- TENIETGAAN VAN HET VER
HUURDE GOED- BEGRIP. 

Art. 1722 B. W volgens hetwelk de huur ont
bonden is indien het verhuurde goed te
nietgaat, veronderstelt dat de derving van 
het genot van het goed voortvloeit uit de 
onmogelijkheid voor de verhuurder, we
gens toeval of overmacht, het in de 
huurovereenkomst beloofde genot te ver
schaffen (1). 

(KERKFABRIEK "NOTRE DAME DU FINISTERE" 
T. FAILLISSEMENT SUNLIGHT EUROPE N.V., 

VENIZI N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0342.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 februari 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1722 van het Burgerlijk Wetboek, 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 
van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet van 

(1) Cass., 17 sept. 1982, A.R. nr. 3430 (A. C., 
1982-83, nr. 46). 
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13 mei 1955, miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel dat in burgerlijke za
ken alleen de partijen beschikken over de 
rechtsvordering, genaamd "beginsel van de 
accusatoire rechtspleging", alsook van het 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging, 

doordat het bestreden vonnis beslist dat 
de tussen eiseres en de vennootschap S ... 
E ... gesloten huurovereenkomst "krach
tens artikel 1722 van het Burgerlijk Wet
hoek op 1 april 1989 van rechtswege is ont
bonden", derhalve de rechtsvordering van 
eiseres tot betaling van achterstallig hum
geld en las ten, tot ontbinding van de over
eenkomst en tot betaling van een weder
verhuringsvergoeding afwijst, en eiseres 
veroordeelt tot terugbetaling van de na 1 
april 1989 ontvangen huurgelden, op grond 
"dat de werken ontegensprekelijk over
last hebben berokkend in de wijk, vooral 
aan (de vennootschap 8 ... E ... ), dat het 
plaatsen van de afsluitingen en van een 
container ... , het puin en alle gevolgen, die 
onvermijdelijk aan dergelijke werken ver
bonden zijn, zoals lawaai, stof, hindernis
sen op de weg, heen- en weer lopen van 
werklui, kortom, de drukte eigen aan elke 
bouwplaats van dat soort, zonder enige 
twijfel een nadelige invloed heeft gehad op 
de handelsactiviteit (van de n.v. S ... E ... ) ... ; 
dat (zij) hinder ondervond van een toe
stand, die noch aan haar, noch aan (eise
res) te wijten was; dat de oinstandigheid 
dat zij daarvoor niet aansprakelijk is niet 
wegneemt dat (S ... E ... ) na het ontstaan van 
de hinder niet gehouden is tot de uit de 
huurovereenkomst voortvloeiende verplich
tingen ... "; dat de rechtbank tevens ver
wijst naar de gronden van haar tussen
vonnis van 11 december 1991 volgens welke 
"de financiele toestand vanS ... E ... waar
schijnlijk zwaar te lijden heeft gehad van 
de werken ... " en dat de toe gang van de 
klanten tot de winkel "ontegensprekelijk 
werd bemoeilijkt door de werken in de 
buurt ... ", 

terwijl, eerste onderdeel, de ontbinding 
van een huurovereenkomst op grond van 
artikel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek 
impliceert ofwel dat de verhuurde zaak ma
terieel of juridisch geheel is tenietgegaan, 
ofwel, als de zaak gedeeltelijk is tenietge
gaan, dat de huurder de ontbinding vor
dert; bet verhuurde goed slechts teniet
gaat wanneer de verhuurder in de 
onmogelijkheid verkeert bet in de 
huurovereenkomst beloofde genot te ver
schaffen; het vonnis in geen van de boven
vermelde gronden vaststelt dat het ver
huurde pand juridisch geheel is tenietge-

gaan, dat wil zeggen dat eiseres in de 
definitieve en volstrekte onmogelijkheid 
verkeerde het genot ervan te verzekeren 
overeenkomstig de in de overeenkomst aan 
het goed gegeven bestemming; het bestre
den vonnis en bet tussenvonnis van 11 de
cember 1991, waarnaar bet verwijst, daar
entegen erop wijzen dat de werken enkel 
overlast hebben veroorzaakt; dat zij ai
leen maar een nadelige invloed hebben ge
had op de handelsactiviteit, dat zij de fi
nanciele toestand alleen maar hebben 
verslechterd en de toegang van de klan
ten tot bet verhuurde pand slechts heb
ben bemoeilijkt; bet bestreden vonnis 
aldus ondubbelzinnig beslist dat indien bet 
verhuurde goed weliswaar minder genot 
verschafte, de handelsactiviteit niette
min is doorgegaan, wat impliceert dat de 
zaak in juridisch opzicht niet geheel maar 
slechts ten dele is tenietgegaan; het be
streden vonnis bijgevolg, door de huurover
eenkomst van rechtswege "ontbonden" te 
verklaren, artikel 1722 van het Burger
lijk Wetboek schendt (schending van arti
kel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1722 van 

het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, 
indien het verhuurde goed gedurende 
de huurtijd door toeval geheel is te
nietgegaan, de huur van rechtswege 
ontbonden is; dat, indien het goed 
slechts ten dele is tenietgegaan, de 
huurder, naar gelang van de omstan
digheden, ofwel vermindering van de 
prijs, ofwel zelfs ontbinding van de 
huur kan vorderen; 

Overwegende dat die bepaling im
pliceert dat de huurder enkel van zijn 
verplichtingen wordt bevrijd, wan
neer de beroving van het genot van 
het goed voortvloeit uit de onmoge
lijkheid voor de verhuurder, wegens 
toeval of overmacht, het in de 
huurovereenkomst beloofde genot te 
verschaffen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, nu het zowel in de eigen redenge
ving als in die van het tussenvonnis 
van 11 december 1991 enkel erop wijst 
dat de werken overlast hebben ver
oorzaakt, nu ze een nadelige invloed 
hadden op de handelsactiviteit, en de 
financiele toestand van de verweer
ders daaronder zwaar te lij den had, 
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zonder vast te stellen dat eiseres in de 
onmogelijkheid verkeerde het genot 
van het goed te verscha:ffen, overeen
komstig de bestemming ervan, arti
kel 1722 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt door de huur van rechtswege 
ontbonden te verklaren; 

Dat het onderdeel 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; 
Houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent over aan de 
feitenrechter; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij
vel, zitting houdende in hoger beroep. 

5 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - lier
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 486 

1 e KAMER - 5 december 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
STOPZETTINGSVERGOEDINGEN- ECHTGENO
TEN- 'IDEPASSELIJKE AANSLAGVOET. 

Sedert de inwerkingtreding van art. 2 wet 
7 dec. 1988 houdende hervorming van de 
inkomstenbelasting en wijziging van de 
met het zegel gelijkgestelde belastingen 
dienen de bedrijfsinkomsten, die de echt
genoot met de minste bedrijfsinkomsten 
verkregen heeft tijdens het laatste vo
rige jaar van normale beroepswerkzaam
heid, niet meer te worden samengevoegd 
met de overige, in art. 6, W.I.B. (1964) op
gesomde belastbare inkomsten voor de be
rekening van de aanslagvoet die van toe
passing is op de aan die echtgenoot 
wegens stopzetting van arbeid of beein
diging van de arbeidsovereenkomst be
taalde vergoeding. (Art. 93, § 1, 3°, a, 
W.I.B. 1964.) 

(BELGISCHE STAAT -MIN. V FINANCIEN 
T. SCHELLEKENS, LOUIS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0015.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6, 73 en 93, § 1, 3", a) van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

doordat het arrest erop wijst dat de ver
weerders "de aanslagvoet betwisten die op 
de vergoeding we gens beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst werd toegepast, en die 
bij de inkohiering was berekend op 41,5 
pet., zijnde de gemiddelde aanslagvoet over
eenstemmend met het geheel van de sa
mengevoegde inkomsten van de echtgeno
ten voor het aanslagjaar 1990, dat 
overeenkomt met het vorige jaar tijdens 
hetwelk (verweerster) een normale beroeps
werkzaamheid heeft gehad" en dat "val
gens ( verweerster) de toe te passen 
aanslagvoet van 29,56 pet. die is welke tij
dens hetzelfde aanslagjaar werd toege
past op haar (eigen) bedrijfsinkomsten, ge
let op de ten voordele van die inkomsten 
gedane splitsing"; dat het arrest vervol
gens verklaart dat (1) "de gewestelijk di
reeteur ten onreehte de afzonderlijke aan
slag van de echtgenoten op grand van 
artikel 73 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) beperkt tot de in ar
tikel 75 van dat wetboek opgesomde ge
vallen", dat (2) "sedert de wet van 7 
december 1988 (artikel 2) de splitsing van 
de bedrijfsinkomsten een feit is en de in
komsten worden samengevoegd met uit
zondering van de bedrijfsinkomsten", dat 
(3) "artikel93, § 1, 3", van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) in de mate 
van het mogelijke ertoe strekt op de ver
goeding wegens beeindiging van de ar
beidsovereenkomst de aanslagvoet toe te 
passen die geldt voor de tijdens de uitoe
fening van een normale beroepswerkzaam
heid verdiende bedrijfsinkomsten", en be
slist dat die aanslagvoet te dezen, gelet op 
de splitsing van de bedrijfsinkomsten, 29,56 
pet. bedraagt, 

terwijl artikel93, § 1, 3", a) van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
weliswaar bepaalt dat de vergoedingen die 
al of niet eontraetueel betaald zijn ten 



1168 HOF VAN CASSATIE Nr. 486 

gevolge van stopzetting van arbeid ofbeein
diging van het bediendencontract (. .. ), be
lastbaar zijn tegen de gemiddelde aanslag
voet "overeenstemmend met het geheel van 
de belastbare inkomsten van het laatste vo
rige jaar tijdens hetwelk de belastingplich
tige een normale beroepswerkzaamheid 
heeft gehad"; het hofvan beroep evenwel de 
aanslagvoet die van toepassing is op de ver
goeding wegens beeindiging niet kon be
perken tot de bedrijfsinkomsten van het vo
rige jaar van de echtgenote, aangezien uit 
artikel 6 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) volgt dat het 
belastbaar inkomen wordt gevormd 
door de gezamenlijke netto-inkomsten van 
de volgende categorieen, verminderd met de 
lasten (. .. ), namelijk : 1° inkomsten uit on
roerende goederen, 2° inkomsten en op
brengsten van roerende goederen en kapi
talen, 3° bedrijfsinkomsten, 4° diverse 
inkomsten; het hof van beroep bovendien, 
aangezien artikel 73 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat 
"de belastbare inkomsten van echtgeno
ten worden samengevoegd, ongeacht het 
aangenomen huwelijksstelsel", er van die 
bepaling enkel wordt afgeweken in de ge
vallen vermeld in het (te dezen niet toe
passelijke) artikel 75 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) en zij niet 
is opgeheven bij de wet van 7 december 
1988, op de vergoeding wegens beeindi
ging de gemiddelde aanslagvoet die over
eenstemt met het geheel van de samenge
voegde belastbare inkomsten van de 
echtgenoten, in aanmerking diende te ne
men; het hof, door dat niet te doen, het ge
heel van de in het middel aangegeven be
palingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel93, § 1, 3°, a, van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen (1964), be
lastbaar zijn, tegen de gemiddelde 
aanslagvoet overeenstemmend met 
het geheel van de belastbare in
komsten van het laatste vorige 
jaar tijdens hetwelk de belastingplich
tige een normale beroepswerkzaam
heid heeft gehad, de vergoedingen al 
dan niet contractueel betaald ten ge
volge van stopzetting van arbeid of 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst; 

Dat evenwel artikel 2 van de wet 
van 7 december 1988 houdende her
vorming van de inkomstenbelasting en 

wijziging van de met het zegel gelijk
gestelde taksen bepaalt dat, onge
acht het huwelijksvermogensstelsel, de 
belasting afzonderlijk wordt bepaald 
op grand van : a) enerzijds, de bedrijfs
inkomsten van de echtgenoot die er 
het minst heeft; b) anderzijds, de 
bedrijfsinkomsten van de andere echt
genoot, gevoegd bij alle andere inkom
sten van de echtgenoten; 

Dat uit die bepaling volgt dat, wat 
de echtgenoot met de minste be
drijfsinkomsten betreft, die inkom
sten niet meer dienen te worden sa
mengevoegd met de overige in arti
kel6 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) opgesomde be
lastbare inkomsten, als bedoeld in 
voornoemd artikel 93, § 1, 3°, a; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het niet vaststelt dat ver
weerster in het gezin de meeste 
bedrijfsinkomsten had, zijn beslis
sing naar recht verantwoordt door te 
beslissen dat op de aan de betrokkene 
wegens beeindiging van de arbeids
overeenkomst toegekende vergoeding 
de aanslagvoet van 29,56 pet. moet 
worden toegepast overeenstemmend 
met de bedrijfsinkomsten die zij tij
dens de uitoefening van een normale 
beroepswerkzaamheid, namelijk in 
1989, had verkregen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 december 1996 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden- Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Speidel, 
Nijvel. 
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Nr. 487 

1 e KAMER- 5 december 1996 

CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP 
EN VERMELDINGEN- INKOMSTENBELASTIN
GEN- VERZOEKSCHRIFT- NEERLEGGEN TER 
GRIFFIE VAN HET HOF VAN CASSATIE- GE
VOLGEN. 

Niet ontvankelijk inzake inkomstenbelas
tingen is het cassatieberoep ingesteld bij 
een verzoekschrift dat niet fer griffie van 
het hof van beroep maar ter griffie van 
het Hofvan Cassatie werd ingediend (1). 
(Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992.) 

(MULTIPHARMA C.V. 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

(A.R. nr. F.96.0024.F) 

5 december 1996 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en 
DeBruyn. 

Nr. 488 

1 e KAMER- 5 december 1996 

CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN 
- VEREISTE VERMELDINGEN- TOEPASSE
LIJKE WETSBEPALINGEN. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending van bepalingen van het WI.B. 
1992 aanvoert, terwijl enkel deze van het 
Vv'.i.h. 1964 wepasseiijk zijn op he~ ge
schil (1). (Art. 289 W.I.B. 1964.) 

(1) (Noot arrest nr. 487) Cass., 9 sept. 1988, 
A.R. nr. 1576.N (A.C., 1988-89, nr. 20). 

(1) (Noot arrest nr. 488) Zie Cass., 7 sept. 1987 
(A.C., 1987-88, nr. 5); 9 juni 1995, A.R. nr. 
F.93.008l.N (ibid., 1995, nr. 288). 

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

(A.R. nr. F.96.0036.F) 

5 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
-Advocaat: mr. Jacqemotte, Luik; De 
Bruyn. 

Nr. 489 

1e KAMER- 6 december 1996 

OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN- BEDING DAT HET RECHT TOEKENT DE 
OVEREENKOMST TE BEEINDIGEN- BEG RIP. 

Geeft van de overeenkomst een uitlegging 
die met de bewoordingen ervan niet ver
enigbaar is de rechter die beslist dat het 
bedrag dat de huurder moet betalen 
krachtens het beding dat hem het recht 
toekent de overeenkomst voortijdig te 
beeindigen, een schadevergoeding is die 
hij verschuldigd is omdat hij heeft na
gelaten de overeenkomst tot het einde vol
ledig uit te voeren (1). (Artt. 1134 en 1226 
B.W.) 

(TELENORMA N.V. T. VANGHELUWE) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0202.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 september 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

(1) Cass., 8 dec. 1988, A.R. nr. 8206 (A. C., 1988-
89, nr. 209); P KlLESTE, D. BUYSSCHAERT en N. PEN 
NING, "De !'application de Ia clause penale en ma
tiere de contrats de leasing", TB.H., 1992, (552) 
557, nr. 13. 
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Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6, 1131, 1152, 
1226, 1229, inzonderheid eerste lid, 1134 
van het Burgerlijk Wetboek en 149 (val
gens de coiirdinatie van 17 februari 1994), 
en, voor zoveel als nodig, 97 (voor de coiir
dinatie van 17 februari 1994) van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, met ver
nietiging van het beroepen vonnis gewe
zen op 20 juni 1988 door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, de vordering van 
eiseres die strekte tot veroordeling van ver
weerder tot betaling van een conventio
neel bepaalde schadeloosstelling, afwijst op 
de volgende gronden : 

"( ... ) dat de eerste rechter (verweerder) 
ten onrechte heeft veroordeeld tot beta
ling van een bedrag van 166.781 frank we
gens beeindiging van de tussen partijen af
gesloten overeenkomst voor de vervaldag 
van 31 december 1988; 

( ... ) dat door het voortijdig beeindigen van 
de overeenkomst (eiseres) manifest geen 
schade van 50% lijdt op de nog te verval
len facturen; 

( ... ) dat deze verbrekingsvergoeding te
gen de openbare orde is en nietig is daar 
deze vergoeding opgesteld is zonder 
maximumbegrenzing of degressiefpercen
tage zodat het beding 'op zich' op het ogen
blik van het afsluiten van de overeenkomst 
'een potentiele' grotere verhoging kan in
houden dan de werkelijke te voorziene 
schade gelet op het onbeperkt karakter er
van naar boven' (Cass., 29 september 1967, 
R.W., 1967-1968, 590)"; 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in re
gelmatig voor de appelrechter ingediende 
conclusies liet gelden dat het beding neer
gelegd in § 7 van de tussen partijen afge
sloten huurovereenkomst waarop deze vor
dering steunde, geen straf- of schadebeding 
is, maar aan de huurder, te dezen verweer
der, een conventioneel recht biedt om de 
overeenkomst voortijdig te verbreken, en dit 
conventioneel recht gebonden is aan een te
genprestatie, met name de betaling van een 
contractueel vastgestelde beeindigings
vergoeding die verweerder als prijs voor de 
uitoefening van zijn recht op verbreking 
dient te betalen (aanvullende besluiten in 
hoger beroep, blz. 3 en 4); 

het arrest dat de vordering afwijst op 
grond van consideransen die enkel afge
leid zijn uit het niet-vergoedend karakter 
van een beding dat het kennelijk als een 
strafbeding beschouwt, niet op de omstan
dige conclusie van eiseres dienaangaande 

antwoordt (schending van artikel149 (97 
oud) van de Grondwet); 

tweede onderdeel, § 7, voorlaatste lid, van 
het huurcontract waarop dit punt van de 
vordering steunde bepaalde : 

"De Nemer heeft het recht het contract 
te verbreken of op te zeggen. In dit geval 
zal hij aan de Vennootschap een forfaitaire 
en onherleidbare vergoeding betalen, ge
lijk aan de helft van de nog tot bij afioop 
van het contract te vervallen bedragen in
dien dit normaal zou zijn uitgevoerd tot aan 
de vervaldag met een minimum gelijk aan 
een jaar huur. Deze schadevergoeding is 
niet verschuldigd ten gevolge van de toe
passing van een strafclausule maar ves
tigt de tegenwaarde voor de uitoefening van 
recht."; 

volgens artikel 1229, eerste lid van het 
Burgerlijk Wetboek het strafbeding de 
schade vergoedt die de schuldeiser lijdt ten 
gevolge van het niet-nakomen van de 
hoofdverbintenis; daaruit volgt dat het als 
strafbeding overeengekomen bedrag en
kel een forfaitaire vergoeding mag zijn voor 
de schade die voor de schuldeiser kan voort
vloeien uit het niet-nakomen van die ver
bintenis; en derhalve geen strafbeding, in 
de zin van voormeld artikel1229, kan zijn 
de contractuele bepaling waarbij een geld
sam bedongen wordt die geen vergoeding 
van schade is, maar de tegenprestatie van 
een recht om het contract eenzijdig te ont
binden; 

het arrest door voornoemd contractueel 
beding niettemin te interpreteren als een 
strafbeding als bedoeld in artikel1229, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van de 
akte die dit beding bevat een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de daarin ge
bruikte bewoordingen en zodoende de be
wijskracht ervan miskent (schending van 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek), aan de overeenkomst tus
sen partijen rechtsgevolgen toeschrijft die 
deze wettelijk niet tussen de partijen heeft, 
en zodoende de verbindende kracht van 
deze overeenkomst schendt (schending van 
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek) en 
zijn beslissing dat bedoeld beding een on
geldig strafbeding is niet naar recht ver
antwoordt (schending van de artikelen 
1152, 1226 en 1229, inzonderheid 1e lid, 
van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, eiseres in regelmatig 
voor de appelrechter ingediende conclu
sie, onder verwijzing naar een bijgevoegde 
"gedingnota", op omstandige wijze betoogde 
dat het percentage van 50% van de nog te 
vervallen huur verantwoord was in het 
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licht van de door haar werkelijk geleden 
schade (aanvullende besluiten in hager be
roep, blz. 4); 

het arrest dat dit omstandig betoog ver
werpt met de enkele considerans dat de 
door eiseres geleden schade ten gevolge van 
het vroegtijdig beeindigen van de overeen
komst "manifest geen 50% bedraagt van de 
nog te vervallen facturen", de conclusie van 
eiseres niet beantwoordt en derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel149 ( oud 97) van de Grand
wet); 

vierde onderdeel, het strafbeding slechts 
een forfaitaire schadeloosstelling mag zijn 
van de schade die de schuldeiser lijdt als 
gevolg van het niet-nakomen van de hoofd
verbintenis; de rechter enkel dan naar recht 
kan beslissen dat het beding geen strafbe
ding is en de bepalingen van artikel 1152 
van het Burgerlijk Wetboek niet van toe
passing zijn, wanneer hij vaststelt dat het 
als strafbeding vastgesteld bedrag geen ver
goeding kan zijn van de schade die uit het 
niet-nakomen van de hoofdverbintenis 
voortvloeit; 

het arrest derhalve door, eensdeels, te 
oordelen dat de werkelijk geleden schade 
niet gelijk kan zijn aan 50% van het be
drag van de nog te vervallen facturen, de 
rechtsgeldigheid van het beding aan de 
werkelijk geleden schade toetst en niet aan 
de potentiele schade op het tijdstip van het 
tot stand komen van de overeenkomst, en, 
anderdeels, door uit de ontstentenis van 
maximumbegrenzing of degressief percen
tage in het beding af te leiden dat dit be
ding op het ogenblik van het afsluiten van 
de overeenkomst een potentiele grotere ver
hoging kan inhouden dan de werkelijk te 
voorziene schade, niet vaststelt dat het als 
strafbeding vastgestelde bedrag geen ver
goeding kan zijn van de schade die uit het 
niet-nakomen van de hoofdverbintenis 
voortvloeit, 

het arrest op die gronden zijn beslis
sing dat bedoeld beding als niet toegela
ten strafbeding, strijdig is met de open
bare orde, niet naar recht verantwoordt 
(schending van de artikelen 6, 1131, 1134, 
1152, 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerder de overeenkomst 
voortijdig heeft beeindigd en dat de 

vergoeding bedongen in artikel 7 van 
de huurovereenkomst een verbrekings
vergoeding is die geen begrenzing kent 
en aldus op het ogenblik van het af
sluiten van de overeenkomst een po
tentiele grotere verhoging kan inhou
den dan de werkelijk te voorziene 
schade gelet op het onbeperkte karak
ter ervan naar hoven; 

Dat het aldus beslist dat, krach
tens het beding, een schadevergoe
ding verschuldigd is omdat verweer
der nagelaten heeft de overeenkomst 
tot het einde ervan volledig uit te voe
ren; 

Overwegende dat het arrest van ar
tikel 7 van de overeenkomst dat aan 
de huurder het recht toekent de over
eenkomst te beeindigen mits beta
ling van een bepaald bedrag, een nit
legging geeft die met de bewoordingen 
ervan niet verenigbaar is; 

Dat het onderdeel in zoverre ge-' 
grond is; 

Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

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

6 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Nelissen Grade. 
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Nr. 490 

1 e KAMER - 6 december 1996 

1 o RECHTSPERSOONLIJKHEID 
VREEMDE RECHTSPERSOON- HANDELINGS
BEKWAAMHEID. 

2° BESLAG- GEDWONGEN TENUITVOER
LEGGING- UITVOEREND BESLAG ONDER DER
DEN - UITVOERBARE TITEL - DERDE NIET 
ALS SCHULDENAAR VERMELD. 

1 o Een in het buitenland opgerichte rechts
persoon wordt in de regel in Belgie er
kend (impliciete oplossing); de inhoud van 
de rechtspersoon wordt bepaald door het 
recht van die rechtspersoon (1). 

2° Tenzij er sprake is van simulatie, kan 
uitvoerend beslag onder derden in de re
gel alleen ten laste van de schuldenaar en 
niet van een derde worden gelegd; de om
standigheid dat een derde die rechtsper
soonlijkheid heeft, vermogensrechtelijke 
banden heeft met een schuldenaar, heeft 
niet tot gevolg dat tegen die derde zon
der een uitvoerbare titel beslag kan wor
den gelegd (2). (Art. 1539 Ger.W.) 

CSONATRACH- VENN. NAAR ALGERIJS RECHT 
T. DE MEYER-ZELZATE N.V., DISTRIGAZ N.V.) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

In zijn conclusie bij het arrest van het 
Hofvan 9 oktober 1980 (3) zegde advocaat
generaal Krings o.m. : "L'obligation pour le 
juge d'appliquer d'office la regle de con
flit, comporte necessairement aussi 
l'obligation de rechercher queUe est late
neur de la loi applicable et de determiner 
la portee de cette loi en tenant aussi lar
gement compte que possible de la maniere 
dont elle est appliquee dans le pays 
d'origine." 

In de voorliggende zaak hebben de appel
rechters zich naar deze regel gericht; zij 
hebben daarbij kunnen rekenen op om
standige toelichtingen die de partijen des
aangaande hebben verstrekt. Hun helder 

(1) Zie de conclusie van het O.M. 

(2) Zie de conclusie van het O.M. 

(3) Concl. bij Cass., 9 okt. 1980, A.R. nr. 6142, 
Bull. en Pas., 1981, I, (159) 166. 

en ruim gemotiveerd arrest wordt thans 
aan uw oordeel onderworpen. 

Over de taak van het Hof zegde 
advocaat-generaal Krings in dezelfde con
clusie : "La cour doit done verifier si 
l'interpretation qu'a donnee le juge de la loi 
etrangere est conforme a son veritable sens, 
et, a cet effet, elle tiendra compte de la ma
niere dont cette loi est interpretee dans son 
pays d'origine'" (4), 

De drie middelen die eiseres aanvoert, 
strekken inderdaad in hoofdzaak ertoe dat 
het Hof zou beslissen dat de interpretatie 
die de feitenrechters hebben gegeven van 
wetten en besluiten van de Republiek Al
gerije, onjuist is. 

Het is een merkwaardige situatie dat het 
Hof, ter uitvoering van zijn wettelijke op
dracht de eenheid van de Belgische recht
spraak te verzekeren, gehouden is van be
palingen en begrippen uit het Algerijnse 
recht de werkelijke betekenis vast te stel
len, daar waar dat recht, van dirigistisch
socialistische inspiratie op een islamiti
sche achtergrond, ons niet vertrouwd is; uit 
Algerije wordt daarenboven over de meeste 
geschilpunten volstrekt tegenstrijdig rechts
geleerd advies verstrekt. 

Ik vraag me af of aldus geen grenzen zijn 
bereikt, of er geen gevaar is dat het Hof, 
wegens tekort aan inzicht in de vreemde 
normen en hun samenhang, geen arbi
traire beslissing zal nemen. Ik meen alles
zins dat terughoudendheid te betrachten is 
bij het beoordelen van vreemde normen die 
niet op zich helder zijn, ofwaarvan de gel
dende interpretatie niet blijkt vast te 
staan (5). 

* 
* * 

De omstandigheid dat het derde mid
del door eiseres slechts in subsidiaire orde 
wordt voorgedragen, verplicht naar mijn 
mening het Hof niet om vooreerst de beide 
andere middelen te onderzoeken. 

Het is een algemene regel dat het Hof 
geen twee redeneringen volgt om tot een 
besluit te komen (6). 

Zodra duidelijk is dat een van de voor
gestelde middelen of middelonderdelen tot 

(4) Ibid., nr. 173. 

(5) Zie B. MAES, Cassatiemiddelen naar Bel
gisch recht, Mys & Breesch, 1993, 74 e.v., en 458, 
nr. 544. 

(6) R. DECLERCQ, De cassatieprocedure in straf 
zaken, Wouters, 1988, 183. 
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cassatie leidt, onderzoekt het Rof de an
dere middelen niet meer indien ze niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden of doel
loos worden door de uit te spreken vernie
tiging (7); de in die arresten gebruike
lijke formuleringen laten geen gevolgtrek
king toe over de gegrondheid van de andere 
middelen. 

Deze regel geldt ook indien een of meer
dere middelen slechts als "ondergeschikt" 
worden voorgedagen. 

De omstandigheid dat het Rof op civiel
rechtelijk vlak aileen rechtsmacht heeft 
binnen de grenzen die de partijen bepa
len door de middelen die zij opwerpen, heeft 
niet tot gevolg dat het aan de partijen toe
komt de orde te bepalen waarin het Rof de 
aangevoerde middelen ondezoekt. 

* 
* * 

Ret komt mij voor dat het bestreden ar
rest kan worden vernietigd op het eerste 
onderdeel van het derde middel. Dit voert 
aan, kort gezegd, dat het arrest de gevol
gen heeft miskend van de omstandigheid 
dat eiseres rechtspersoonlijkheid heeft, en 
het principe volgens hetwelk een vonnis 
niet kan worden uitgevoerd tegen een an
dere persoon dan deze vermeld in de uit
voerbare titel. 

Wanneer deze kritiek gegrond wordt be
vonden in de hypothese dat eiseres een so
cialistische ondememing is in de zin van de 
Algerijnse Ordonnantie 71-7 4 en artikel 688 
van de Algerijnse Code civil, geldt dit des 
te meer indien eiseres een "entreprise pu
blique economique" is in de zin van de Alge
rijnse Wet 88-01, aan welke onder
nemingsvorm het bestreden arrest terecht 
een grotere vermogensrechtelijke zelfstan
digheid toekent. 

Over de erkenning van vreemde rechts
personen in de Belgische rechtsorde zijn de 
partijen het eens met de appelrechters: ei
seres wordt in Belgie als rechtspersoon er
kend (8), doch haar komt slechts de rechts
bevoegdheid toe die zij in het land van 

(7) B. MAES, o.c., 387, nr. 453; A. MEEDS, 
L'etendue de la cassation en matiere civile, 
R.C.J.B., 1986, (261) 267, nr. 10; R. SOETAERT, Is 
een cassatiearrest leesbaar ?, R.W., 1978-79, 
(2609), 2616. 

(8) G. VAN HEeKE en K. LENAERTS, Internatio
naal Privaatrecht, inA.P.R., 1989, 11, nr. 18; wat 
specifiek publiekrechtelijke rechtspersonen be
treft : F. RIGAUX en M. FALLON, Droit internatio
nal prive, T. II, Larcier 1993, 736, nr. 1578. 

herkomt heeft (9), d.w.z. dat de Algerijnse 
Staat de draagwijdte van de door hem ver
leende rechtspersoonlijkheid bepaalt. 

Desaangaande oordelen de appelrechters 
enerzijds dat de aan de "entreprises socia
listes" verleende rechtspersoonlijkheid geen 
vermogensafscheiding inhoudt, doch te
vens dat op het vlak van de handelingsbe
kwaamheid deze ondememingen niet meer 
zijn dan functioneel gedeconcentreerde on
derdelen van het overheidsbestuur die een 
enkele zelfstandigheid genieten. 

Deze laatste beoordeling lijkt mij duide
lijk een schending te zijn van het Alge
rijnse recht, en meer bepaald van de Or
donnanties 71-74 en 75-73. Ret heeft geen 
zin rechtspersoonlijkheid te verlenen in
dien dit niet tenminste de bevoegdheid in
houdt om in zekere omstandigheden in 
rechte te kunnen treden en persoonlijk zijn 
verdediging te kunnen doen gelden. De 
vaststelling van de appelrechters dat ei
seres slechts een functioneel element is van 
de Algerijnse Staat, die het doen en laten 
van eiseres willekeurig beheerst, laat in 
rechte niet toe het bestaan van eiseres als 
rechtspersoon te negeren. 

Indien het Rof aan het begrip rechtsper
soonlijkheid naar Algerijns recht dit rechts
gevolg verbindt, kan aan het bestreden ar
rest eveneens schending van de artikelen 
806, 1494, 1495 en 1539 van het Gerech
telijk Wetboek worden verweten, nu het 
toestaat dat ten laste van eiseres uitvoe
rend beslag onder derden wordt gelegd 
krachtens een uitvoerbare titel waarin zij 
niet wordt aangewezen. 

Dergelijk beslag is onderworpen aan de 
lex fori van de staat waar beslag wordt ge
legd (10) en is maar wettig indien het, be
halve in het geval van simulatie, ten laste 
van de schuldenaar en niet ten laste van 
een derde wordt gelegd (11). Deze regel van 
Belgisch recht geldt onverminderd ook wan
neer die derde vermogensrechtelijk ver
bonden is met de schuldenaar. 

(9) Cass., 12 april188, Bull. en Pas., 1888, I, 
186. R. VANDERELST, Regles generales de con
flits de lois, Repertoire notarial, T. XV, Livre XIv, 
Larcier, 1990, 151, nr. 88.2. 

(10) E. DIRIX en K. BRoEeKX, Beslag, in A.P.R., 
1992, 53, nr. 78. G. VAN HEeKE en K. LENAERTS, 
o.c., 382, nr. 842. 

(11) Cass., 11 mei 1995, A.R. nr. C.93.0315.F 
(A. C., 1995, nr. 233) 
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Mijn conclusie luidt bijgevolg dat het eer
ste onderdeel van het derde middel te
recht is voorgesteld, en dat het bestreden 
arrest, hoe voortreffelijk ook geconcipi
eerd, behoort te worden vernietigd. 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0260.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, 3, 4 en 6 van 
de Algerijnse ordonnantie nr. 71-74 "rela
tive a la gestion socialiste des entreprises" 
("betreffende het socialistisch beheer van 
ondernemingen"), van de artikelen 1 en 2 
van de Algerijnse ordonnantie nr. 75-23 van 
29 april1975 "portant statut-type des en
treprises socialistes a caractere economi
que" ("houdende type-statuten van de so
cialistische ondernemingen van economi
sche aard"), van artikel 688 van het 
Algerijnse "Code civil" ("Burgerlijk Wet
hoek", ordonnantie nr. 75-58 van 26 sep
tember 1975 "portant Code civil" ("hou
dende Burgerlijk Wetboek")), van de 
artikelen 149 van de gecoiirdineerde Bel
gische Grondwet, 806, 1494, 1495 en 1539 
van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, 6, 
§ 1, van het Verdrag van Rome van 4 no
vember 1950 tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrij
heden, goedgekeurd door de Belgische wet 
van 13 mei 1955, 14, § 1, en 16 van het in
ternationaal Verdrag van New York van 19 
december 1966, inzake burgerrechten en 
politieke rechten, goedgekeurd door de Bel
gische wet van 15 mei 1981 en van het al
gemeen rechtsbeginsel houdende eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging, 

doordat, na in hoofdzaak te hebben vast
gesteld dat de eerste verweerster een uit
voerend derde-beslag heeft gelegd ten laste 
van eiseres in handen van tweede ver-

J weerster in uitvoering van een verstek
vonnis van 22 juni 1987 gewezen door de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent waar
bij de vennootschappen naar Algerijns recht 
Societe Nationale des Materiaux de Con
struction (SNMC), Entreprise de Ciments 
et Derives-Ouest (ERCO) en Entreprise de 
Construction et de Travaux d'Alger (ECTA) 
worden veroordeeld verscheidene bedra
gen te betalen aan eerste verweerster; dat 
dit vonnis werd betekend op 20 augustus 
1987 aan deze drie vennootschappen; dat 

blijkt uit de verklaringen van de derde
beslagene gedaan door tweede verweerster 
dat de schuldvordering van eiseres die het 
voorwerp uitmaakt van het derde-beslag 
voortspruit uit een contract van 27 novem
ber 1975 tot levering van vloeibaar aard
gas, 

en zonder te ontkennen dat, zoals werd 
voorgehouden door eiseres in haar conclu
sie (blz. 2) zonder tegenspraak van ver
weersters, het vonnis van 22 juni 1987 van 
de rechtbank van eerste aanleg te Gent 
werd betekend noch aan eiseres noch aan 
de Algerijnse Staat, 

het bestreden arrest het derde-beslag ge
legd door eerste ver,weerster ten laste van 
eiseres op de schuldvordering van deze laat
ste tegen tweede verweerster, geldig ver
klaart, 

op grond: (1) "dat luidens artikel688 van 
de Algerijnse Code civil- vervat in de or
donnantie nr. 75-58 dd. 26 september 1975 
- tot eigendom van de Staat worden ver
klaard: 'alle roerende en onroerende goe
deren die in feite of ingevolge een wets be
paling geaffecteerd worden aan een 
gemeenschappelijk gebruik, hetzij aan een 
openbare administratie of dienst, hetzij aan 
een ins telling met administratief karak
ter, aan een socialistische onderneming, een 
zelfbestuurde eenheid of een coiiperatie bin
nen het bestek van de agrarische revolu
tie"; (2) dat ''krachtens de ordonnantie nr. 
71-74 van 16 november 1971 (eiseres) al
leszins rechtspersoonlijkheid bezit, nu zulks 
eigen werd aan de erdoor gecreeerde 'en
treprise socialiste' en zij aan dit concept be
antwoordde ingevolge de vorming van haar 
'capital social' met uitsluitend publieke goe
deren"; "dat zij haar in 1966 gewijzigd sta
tuut van 'societe nationale', dat in 1971 ook 
de kwalificatie 'societe socialiste' kreeg 
sindsdien ongewijzigd heeft behouden; dat 
zij als 'societe nationale' een ESCE ('en
treprise socialiste a caractere economi
que') is, zoals bedoeld in het presidentieel 
decreet nr 88-101 van 16 mei 1988, maar 
geen EPE; dat hoger is gebleken dat (ei
seres) als 'societe nationale regie par les lois 
en vigueur et par les presents statuts', als 
'entreprise socialiste' rechtspersoonlijk
heid geniet"; (3) "dat de 'entreprise socia
liste' die geen aandelenstructuur kent 
krachtens artikel3 van de ordonnantie nr. 
71-74 van 16 november 1971 eigendom is 
van de Staat en initieel een vermogen ge
affecteerd krijgt (art. 6), dat jaarlijks dient 
geevalueerd te worden (art. 72); ... ; dat uit 
de financiele structuur van de 'entreprise 
socialiste' evenals uit haar beheersmodel 
blijkt dat zulke onderneming niet meer is 
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dan een functioneel gedeconcentreerd on
derdeel van het Overheidsbestuur, dat geen 
enkele zelfstandigheid geniet en in alle op
zichten onderworpen is aan voogdij
maatregelen; dat in tegenstelling tot de 
EPE haar werkingsmiddelen, activa en pas
siva, haar niet zelf, maar wel aan de Staat 
toebehoren, hetgeen trouwens eveneens be
vestigd wordt in artikel 688 van het Alge
rijns Burgerlijk Wetboek, waarvan niet 
blijkt dat het impliciet of expliciet zou op
geheven zijn; dat de notie 'rechtspersoon
lijkheid', zoals ze door de Algerijnse be
voegde overheden wordt gehanteerd, 
zodoende kennelijk op een ander concept 
berust en andere gevolgen krijgt toebe
deeld dan naar Belgisch recht het geval is, 
vermits er naar Algerijns recht niet ipso 
iure vermogensafscheiding mee gepaard 
gaat; dat de rechtspersoonlijkheid van (ei
seres) aldus met name niet met zich brengt 
dat haar werkingsmiddelen en activa haar 
toebehoren; dat de goederen die (eiseres) 
gea:ffecteerd zijn de Algerijnse Staat toe
behoren en (eiseres) dus slechts een func
tioneel instrument is van die Staat; dat de 
schuldvordering op (tweede verweerster) 
waarvan zij contractueel titularis is, in wer
kelijkheid een tegoed vormt van de Alge
rijnse Staat; dat de in beslag genomen 
schuldvordering wel degelijk behoort tot de 
klasse goederen die gea:ffecteerd zijn aan 
een socialistische onderneming en dat zij 
derhalve ook onder toepassing valt van ar
tikel 688 van de Algerijnse Code civil" en 
(4) dat "de verbintenissen waartoe de in de 
uitvoerbare titel vermelde rechtsperso
nen gehouden waren ten voordele van (eer
ste verweerster), in werkelijkheid verbin
tenissen waren ten laste van de Algerijnse 
Staat; dat de Algerijnse Staat, die het doen 
en in dit geval het laten van die rechts
personen willekeurig beheerst via de door 
de bevoegde minister per decreet aange
stelde directeurs-generaal, in wezen de enig 
belanghebbende materiels procespartij was 
in het geschil dat tot de uitvoerbare titel 
aanleiding gaf; dat de veroordelingen ver
vat in de uitvoerbare titel die (eerste ver
weerster) op 22 juni 1987 werd verleend 
kunnen ten uitvoer gelegd worden tegen 
het aansprakelijke vermogen van die ma
teriels procespartij, ook al werd voor de ge
daagde rechtspersonen niet vermeld dat zij 
die materiels procespartij vertegenwoor
digden; dat die hoedanigheid immers ge
bleken is binnen het bestek van onderha
vig geschil; dat met de betekening van die 
uitvoerbare titel aan de erin vermelde 
rechtspersonen naar Algerijns recht, met
een naar behoren betekend werd aan de 

Algerijnse Staat, waarvan ze het instru
ment zijn; dat met het beslag onder der
den ten laste van (eiseres) zodoende recht
matig beslag is gelegd op een voor beslag 
vatbaar vermogensbestanddeel van de Alge
rijnse Staat", 

eerste onderdeel, terwijl (A) luidens ar
tikel4 van de ordonnantie nr. 71-74 van 16 
november 1971 de "entreprise socialists" 
een rechtspersoon is voorzien van rechts
persoonlijkheid; dat geen enkele bepaling 
van Algerijns recht enige beperking aan
brengt aan de rechtspersoonlijkheid van de 
"entreprise socialists"; dat de artikelen 2, 
3, 6 en 72 van de ordonnantie nr. 71-7 4 van 
16 november 1971 en 688 van het Alge
rijns Burgerlijk Wetboek zich ertoe beper
ken af te wijken van het gemeen vermo
gensrecht t.a.v. de socialistische onderne
mingen voor wat betreft de eigendom van 
de goederen die hun worden geaffecteerd; 
dat, zelfs indien men zou aannemen dat 
alle goederen van de socialistische onder
nemingen toebehoren aan de Algerijnse 
Staat, deze bepalingen zich ertoe beper
ken aan de socialistische ondernemingen 
het eigendomsrecht te ontzeggen en hun 
rechtsbekwaamheid te beperken, zonder 
iets af te doen aan hun rechtspersoonlijk
heid; dat zelfs indien, uit vermogensrechte
lijk standpunt, verbintenissen van een so
cialistische onderneming deze zouden zijn 
van de Algerijnse Staat en zouden wor
den kunnen uitgevoerd op het vermogen 
van gelijk welke socialistische onderne
ming, elke "entreprise socialiste" niette
min een rechtspersoon blijft welke onder
scheiden is van de Algerijnse Staat en van 
de andere "entreprises socialistes", zoals 
wordt erkend in het arrest, en beschikt over 
geen enkele bevoegdheid om op te treden 
namens de Algerijnse Staat of namens de 
andere "entreprises socialistes", met name 
in procedurehandelingen; dat, zelfs in
dien zij een "entreprise socialists" zou zijn 
in de zin van de ordonnantie nr. 71-74 van 
16 november 1971 en zou beheerst wor
den door artikel 688 van het Algerijns Bur
gerlijk Wetboek, eiseres niettemin geniet 
van de rechtspersoonlijkheid; (B) dat arti
kel16 van het internationaal Verdrag van 
New York van 19 december 1966 inzake 
burgerrechten en politieke rechten, goed
gekeurd door de Belgische wet van 15 mei 
1981, aan elke persoon, waar hij zich ook 
bevindt, het recht toekent op erkenning van 
zijn rechtspersoonlijkheid; (C) dat elke per
soon betrokken in een geding zijn midde
len van verdediging moet kunnen laten gel
den; dat elk vonnis tegen hem gewezen 
hem moet worden betekend, en dit op 
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straffe van verval binnen het jaar indien 
het vonnis is gewezen bij verstek (artikel 
806 van het Gerechtelijk Wetboek) en dit 
vooraleer te worden uitgevoerd, op straffe 
van nietigheid van alle daden van uitvoe
ring (art. 1495 van het Gerechtelijk Wet
hoek); dat elk uitvoerend beslag een uit
voerbare titel onderstelt (art. 1494 en 1539 
van het Gerechtelijk Wetboek); dat de uit
voering van een vonnis niet kan worden be
naarstigd ten laste van een persoon welke 
niet dezelfde is als deze die wordt aange
duid in de uitvoerbare titel; dat een be
slag niet kan worden gelegd ten laste van 
een persoon in uitvoering van een vonnis 
waarbij deze persoon geen partij was, die 
hem niet werd betekend en zonder dat hij 
in de gelegenheid werd gesteld zijn mid
delen van verdediging te laten gelden, 

zodat (1) door te beslissen dat de drie 
vennootschappen veroordeeld door het von
nis van 22 juni 1987 van de burgerlijke 
rechtbank te Gent (SNMC, ETCA en 
ERCO) de Algerijnse Staat vertegenwoor
digen, dat door betekening van het von
nis aan deze drie vennootschappen deze uit
voerbare titel werd betekend aan de 
Algerijnse Staat en dat het derde-beslag ten 
laste van eiseres geldig is, miskent het be
streden arrest de gevolgen van de aparte 
rechtspersoonlijkheid van de "entreprise so
cialiste" in de zin van de ordonnantie nr. 
71-74 van 16 november 1971 en van eise
res in het bijzonder (schending van de ar
tikelen 2, 3, 4 en 6 van de Algerijnse or
donnantie nr. 71-74 van 16 november 1971, 
van de artikelen 1 en 2 van de Algerijnse 
ordonnantie nr. 75-23 van 29 april1975, 
van artikel 688 van de Algerijnse "Code ci
vil" ("Burgerlijk Wetboek"; ordonnatie nr. 
75-58 van 26 september 1975 "portant Code 
civil" ("houdende Burgerlijk Wetboek")) en 
van artikel 16 van het internationaal Ver
drag van New York van 19 december 1966 
betreffende de burgerrechten en politieke 
rechten, goedgekeurd door de Belgische wet 
van 15 mei 1981; (2) dat door toe te staan 
dat een derde-beslag wordt gelegd ten laste 
van eiseres krachtens een uitvoerbare ti
tel waarin zij niet wordt aangewezen en die 
haar niet werd betekend, (het) bestreden 
arrest de artikelen 1494 en 1539 van het 
Belgisch Gerechtelijk Wetboek schendt (wat 
betreft de vermelding van eiseres in de uit
voerbare titel) evenals de artikelen 806 en 
1495 van het Belgisch Gerechtelijk Wet
hoek (wat betreft de niet-betekening); (3) 
dat door een derde-beslag toe te laten ten 
laste van eiseres krachtens een vonnis ge
wezen in een geding waarin zij geen par
tij was en waarin zij niet de gelegenheid 

had haar verdedigingsmiddelen te laten 
gelden, het bestreden arrest het algemeen 
rechtsbeginsel houdende de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging schendt, 
evenals het artikel 6, § 1 van het Verdrag 
van Rome van 4 november 1950 tot be
scherming van de rechten van de mens en 
van de fundamentele vrijheden goedge
keurd door de wet van 13 mei 1955, even
als het artikel 14, § 1 van het internatio
naal Verdrag van New York van 19 
december 1966 betreffende de burgerrech
ten en politieke rechten, goedgekeurd door 
de Belgische wet van 15 mei 1981, 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : 1. de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Gent bij vonnis van 22 
juni 1987 drie ondernemingen naar Al
gerijns recht, SNMC, ETCA en ERCO, 
heeft veroordeeld bepaalde bedragen 
aan de verweerster sub 1 te betalen; 2. 
de N.V. De Meyer-Zelzate op grond van 
die veroordeling een uitvoerend be
slag heeft gelegd in handen van de 
N.V. Distrigas voor de vorderingen die 
eiseres, de onderneming naar Alge
rijns recht Sonatrach, heeft op de N.V. 
Distrigas; 

Dat het arrest beslist dat eiseres, 
een "socialistische onderneming" in de 
zin van de ordonnantie nr. 71-74 van 
16 november 1971, rechtspersoonlijk
heid heeft in de zin van de Algerijnse 
wetgeving; dat het evenwel oordeelt 
dat SNMC, ETCA, ERCO en Sona
trach allen emanaties zijn van de Alge
rijnse Staat en dat de veroordeling van 
SNMC, ETCA en ERCO kan worden 
uitgevoerd op de goederen van het pri
vaat domein van de Algerijnse Staat 
en dus op de vorderingen van Sona
trach op haar debiteur Distrigas; 

Overwegende dat de inhoud van de 
rechtspersoonlijkheid bepaald wordt 
door het recht van die rechtspersoon; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 4 van de Algerijnse ordonnantie nr. 
71-74 van 16 november 1971 de "so
cialistische ondernemingen" rechts
personen zijn; dat die ordonnantie er
aan niet in de weg staat dat dergelijke 
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ondernemingen in rechte zouden op
treden om hun belangen of doel
vermogen te beschermen; 

Dat ook al zouden de genoemde on
dernemingen slechts onderdelen zijn 
van eenzelfde publiekrechtelijke over
heid, zij, gelet op hun rechtspersoon
lijkheid, niet onbeperkt met die over
heid kunnen worden vereenzelvigd; 

Overwegende dat, tenzij er sprake is 
van veinzing, een uitvoerend beslag 
onder derden, in de regel, aileen ten 
laste van de schuldenaar en niet van 
een derde kan worden gelegd; 

Dat de omstandigheid dat een derde 
die rechtspersoonlijkheid heeft 
vermogensrechtelijke banden heeft, 
met een schuldenaar, niet tot gevolg 
heeft dat tegen die derde zonder een 
uitvoerbare titel uitvoerend beslag kan 
worden gelegd; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat eiseres rechtspersoonlijk
heid heeft en onderworpen is aan het 
statuut van de "socialistische onder
nemingen" en beslist dat het uitvoe
rend beslag onder derden kon wor
den uitgevoerd tegen eiseres die niet 
als schuldenaar was vermeld in de uit
voerbare titel; 

Dat het aldus de in het onderdeel 
aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grie

ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het stuk door eiseres neer
gelegd ter griffie op 27 oktober 1995 
onder de benaming "Zittingsnota", dat 
enkel een wederantwoord inhoudt op 
de door de verweerster sub 1 opge
worpen gronden van niet
ontvankelijkheid van de middelen, ver
nietigt het bestreden arrest, behalve in 
zoverre dit het hoger beroep ontvan
kelijk verklaart, het bestreden von
nis bevestigt in de mate dat aan de 
N.V: Distrigas akte werd verleend van 
haar tussenkomst en de kosten wer
den begroot, en in zoverre het ui t-

spraak doet over de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

6 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
ougstraete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. Kirkpatrick, Van Omme
slaghe en Simont. 

Nr. 491 

1 e KAMER- 6 december 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN- vooRziE
NING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP
BEGRIP. 

Het hof van beroep heeft rechtsmacht om 
kennis te nemen van de voorziening te
gen de uitspraak die de directeur doet 
over het bezwaar dat de wettelijkheid van 
de belastingschuld betwist op grand dat 
geen behoorlijke kennisgeving van het 
kohieruittreksel geschiedde (1). (Artt. 267 
en 278 W.I.B. 1964, thans 366 en 377 
W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. SCHEERS, VAN LINT) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

Ret cassatieberoep van de Belgische 
Staat is gericht tegen de beslissing van het 
Hofvan Beroep te Brussel dat zich, op de 
voorziening tegen een beslissing van dedi
recteur, bevoegd verklaart om te oorde
len over het verschuldigd zijn van de 
nalatigheidsinteresten op een aanslag in de 
onroerende voorheffing. 

(1) Zie de conclusie van het O.M. 
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Uit het bestreden arrest blijkt dat de ver
weerders door middel van een bezwaar
schridt aan de directeur betwistten 
nalatigheidsinteresten verschuldigd te zijn 
op een aanslag in de onroerende voorhef
fing, om reden dat het aanslagbiljet hen 
niet had bereikt. 

De gewestelijke directeur te Leuven heeft 
dat bezwaarschrift aangezien als een ver
zoek tot vrijstelling van nalatigheidsin
teresten in de zin van het toen geldende ar
tikel307 WJ.B. (thans 417 W.I.B. 1992); hij 
heeft het niet ingewilligd. 

Traditioneel wordt aanvaard dat de be
slissing die de directeur neemt met toe
passing van artikel 307 geen jurisdictio
neel karakter heeft, en niet kan worden 
bestreden door middel van een voorzie
ning voor het hof van beroep (2). Het is een 
administratieve beslissing die kan wor
den aangevochten voor de Raad van State 
(3). 

Het hof van beroep heeft in deze zaak 
vastgesteld dat de vordering die de ver
weerders bij de directeur hadden aange
bracht, geen verzoek was tot vrijstelling, 
maar een principiele bevestiging inhield 
over het verschuldigd zijn van de 
nalatigheidsinteresten. De beslissing van de 
appelrechters dat op de vordering van de 
verweerders een jurisdictionele beslis
sing moest worden genomen, en dat dedi
recteur ten onrechte meende dat artikel 307 
W.I.B. toepasselijk was, lijkt correct. 

Het vervolg van hun redenering roept 
ernstige bedenkingen op : uit het arrest van 
het Hof van 27 februari 1987 (4) waar
naar zij verwijzen, kan zeker niet wor
den afgeleid, ook niet a contrario, dat de be
twisting die de verweerders opwerpen, 
behoort tot de rechtsmacht die het oude ar
tikel267 W.I.B. (366 W.I.B. 1992) aan de di
recteur toekent. 

Het is niet omdat aan een betwisting in 
fiscale zaken slechts een einde kan wor
den gesteld door een jurisdictionele besli
sing dat het kennisnemen van die betwis
ting is opgedragen aan de directeur, en in 
hoger beroep krachtens het oude artikel 

(2) Cass., 27 feb. 1987,A.R. nr. F.1267.N (A.C., 
1986-87, nr. 388). 

(3) R.v.St., 11 feb. 1982 (Arr. R.v.St., 1982, 301). 

(4) Zie noot 2. 

278 W.I.B. (377 W.I.B. 1992) aan het hof 
van beroep (5). 

Zeker niet; de klassieke rechtspraak van 
het Hof (6) maakt een essentieel onder
scheid tussen de vestiging van de belas
ting en de invordering ervan. 

Het vestigen van de belasting geschiedt 
door de controleur en de taxatie
ambtenaren. De invordering geschiedt door 
de ontvanger, en begint wanneer hij het uit
voerbaar verklaarde kohier ontvangt, op 
grond waarvan hij de aanslagbiljetten, uit
treksels uit het kohier, aan de belc,sting
schuldigen stuurt (7). 

Alleen voor de betwistingen die betrek
king hebben op de vestiging van de belas
ting geldt artikel 276 W.I.B. Dit artikel 
geeft in afwijking van het gemene recht 
rechtsmacht aan de directeur; tegen zijn be
slissing kan aileen volgens bijzondere 
procedureregels een in zekere mate be
perkte voorziening worden ingediend bij het 
hof van beroep. 

Betwistingen die betrekking hebben op 
de invordering van de aanslagbiljeten, be
horen tot de bevoegdheid van de gewone 
rechtbank. 

Dat blijkt uit het arerst van het Hofvan 
16 oktober 1981 (8) waarnaar de eiser ver
wijst. Dat arrest beslist dat "op grond van 
artikel278 W.I.B. het hofvan beroep en
kel rechtsmacht heeft om kennis te ne
men van de grieven die op de vestiging van 
de belasting betrekking hebben en dat het 
geen rechtsmacht heeft in verband met de 
invordering van de belasting". 

Het geschil tussen de verweerders en de 
administratie heeft betrekking op de gel
digheid van de kennisgeving van de aan
slag; het hoort onbetwistbaar tot de fase 
van de invordering; het diende volgens de 
geldende rechtspraak bij de gewone recht
bank aanhangig te worden gemaakt. 

Er lijkt mij geen reden om thans van het 
gemene recht afwijkende bevoegdheids
regels extensief te interpreteren. Ik meen 

(5) J. VAN HouTTE, Beginselen van het Bel
gisch Belastingrecht, Story-Scientia, 1979, 534, nr. 
669. 

(6) Zie de concl. van adv.-gen. Krings bij Cass., 
2 feb. 1977, AC., 1977, (616), 617-618. 

(7) M. FEYE en C. CARDYN, Procedure fiscale 
contentieuse, Bruylant, 1958, 231. 

(8) A C., 1981-82, nr. 124. 
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mij aan de klassieke rechtspraak te moe
ten houden die een onderscheid maakt tus
sen de regels eigen aan de procedure van 
de vestiging en de regels eigen aan de in
vordering, in dier voege dat de ene niet op 
de andere mogen worden toegepast (9). 

Conclusie: vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0048.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 267 en 278 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen zo
als van toepassing voor aanslagjaren 1987 
en 1988, 

doordat het Hofvan beroep, na vastge
steld te hebben dat verzoekers principieel 
betwisting voerden over het bestaan van de 
verplichting om nalatigheidsinteresten te 
betalen op grond van het feit dat wegens te
kortkomingen in de procedure van kennis
geving van de kohieren, waardoor het aan
slagbiljet de belastingplichtigen niet 
bereikte, de uit de geldige kennisgeving van 
de inkohiering voortvloeiende betalings
verplichting niet kon ontstaan en het ge
brek aan betaling bijgevolg ook geen aan
leiding kon geven tot het verschuldigd zijn 
van nalatigheidsinteresten, beslist dat de 
belastingplichtige vermag dergelijke prin
cipiele betwisting over de al dan niet gel
dige kennisgeving van het kohier en de 
daaruit voortvloeiende gevolgen, bij wege 
van bezwaar in de zin van artikel 267 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen aan de jurisdictionele beslissings
bevoegdheid van de gewestelijk directeur te 
onderwerpen, dat dergelijke betwisting dan 
ook principieel ontvankelijk is als bezwaar 
in de zin van artikel 267 W.I.B. en dat het 
dan ook past de debatten te heropenen om 
de Belgische Staat toe te Iaten ten gronde 
te concluderen over de vraag of in casu aan 
de wettelijke vereisten werd voldaan om de 
nalatigheidsinteresten te doen lopen, 

terwijl, zo de directeur der directe be
lastingen en na hem het Hof van Beroep, 
respectievelijk op grond van de artikelen 
267 en 278 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (W.I.B.) bevoegd zijn 
om de rechtsgevolgen verbonden aan de al 

(9) Zie Krings, o.c., 619. 

dan niet geldige kennisgeving van het ko
hier te onderzoeken om uit te maken of het 
door de belastingplichtige ingediende be
zwaarschrift al dan niet binnen de in ar
tikel 272 W.I.B. gestelde termijn werd in
gediend, diezelfde artikelen 267 en 278 
W.I.B. aan de gewestelijk directeur der di
recte belastingen, respectievelijk aan het 
Hof van Beroep zetelend in fiscale zaken, 
geen bevoegdheid verlenen om de rechts
gevolgen op het stuk van de invordering 
van de belasting, meer bepaald van het al 
dan niet verschuldigd zijn van nalatig
heidsinteresten, te toetsen aan de al dan 
niet geldige kennisgeving van het kohier, 
zodat het arrest door de grief met betrek
king tot het al dan niet verschuldigd zijn 
van nalatigheidsinteresten als ontvanke
lijk te bestempelen in het kader van arti
kel 267 W.I.B. en door zich bevoegd te ver
klaren om in het stadium van beroep over 
die grief uitspraak te doen en door de her
opening van debatten te bevelen teneinde 
de Belgische Staat toe te Iaten ten gronde 
te concluderen over de vraag of aan de wet
telijke vereisten werd voldaan om de 
nalatigheidsinteresten te doen lopen, zo
wel artikel267 als artikel278 van het Wet
hoek van de Inkomenbelastingen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het bezwaar ingediend bij de 
directeur niet primair gericht was te
gen de afwijzing van het verzoek tot 
kwijtschelding van de nalatig
heidsinterest maar betrekking had op 
de gevolgen van de ongeldige kennis
geving van het kohier; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 267 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), de belas
tingplichtige 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 directe 
belastingen van de provincie of het ge
west in wiens ambtsgebied de aan
slag, de verhoging en de boete wer
den gevestigd; 

Overwegende dat dit artikel niet uit
sluit dat de belastingplichtige voor de 
gewestelijke directeur de wettelijk
heid van de belastingschuld betwist op 
grond dat geen behoorlijke kennisge
ving van het kohier geschiedde; dat 
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het hof van beroep bevoegd is uit
spraak te doen over de voorziening ge
richt tegen dergelijke uitspraak van de 
gewestelijke directeur; 

Dat het hofvan beroep dat zulks be
slist, de artikelen 267 en 278 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier -
Andersluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal. 

Nr. 492 

1 e KAMER - 6 december 1996 

1 o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- RECHTSPLEGING VOOR DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE- VORMEN VOORGE
SCHREVEN BIJ K.B. 17 SEPT. 1987 .. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GE
MEENTEBELASTINGEN- RECHTSPLEGING 
VOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE- VORMEN 
VOORGESCHREVEN BIJ K.B. 17 SEPT. 1987. 

3° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING· 
ZAKEN- NIEUW MID DEL- AANVOERING DAT 
HET RECHT VAN VERDEDIGING IS GESCHON
DEN DOORDAT DE ADVOCAAT VAN EEN PAR
TIJ NIET WERD VERWITTIGD- ONTVANKE
LIJKHEID. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING -
BELASTINGZAKEN - AANVOERING DAT HET 
RECHT VAN VERDEDIGING IS GESCHONDEN 
DOORDAT DE ADVOCAAT VAN EEN PARTIJ NIET 
WERD VERWITTIGD- NIEUW MIDDEL- ONT
V ANKELIJKHEID. 

so CASSATIEMIDDELEN- BELASTING
ZAKEN- TE VOEGEN STUKKEN- ALGEMENE 
BEGRIPPEN- BEWIJSKRACHT VAN STUKKEN 
WAARUIT DE BEKENDMAKING VAN EEN 
GEMEENTEREGLEMENT BLIJKT. 

6° BEWIJS - BELASTINGZAKEN- GESCHRIF
TEN- BEWIJSKRACHT- STUKKEN WAARVAN 
DE BESTREDEN BESLISSING DE INHOUD NIET 
WEERGEEFT- TE VOEGEN STUKKEN. 

Pen 2° Art. 5 van het K.B. 17 sept. 1987 
betreffende de procedure voor de besten
dige deputatie in de gevallen waarin deze 
een rechtsprekende functie vervult, ver
plicht de griffier van de provincieraad 
niet om in de oproeping zelf voor de te
rechtzitting dag en uur van inzage van 
het dossier te vermelden (1). 

3° en 4° Het middel ten betoge dat het recht 
van verdediging van de verzoekende par
tij is miskend doordat haar advocaat niet 
werd verwittigd van de datum van de 
openbare terechtzitting van de besten
dige deputatie, kan niet voor het eerst 
voor het Hof worden aangevoerd (2). 

so en 6° Niet ontvankelijk is het middel ge
grond op de miskenning van de bewijs
kracht van de stukken waaruit de be
kendmaking van het gemeentereglement 
blijkt wanneer die stukken niet aan het 
Hof zijn overgelegd en de bestreden be
slissing de inhoud ervan niet weergeeft 
(3). 

(GEMEENTE OUDERGEM 
T. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL) 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0091.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 23 juni 1994 op ver
wijzing gewezen door de bestendige de
putatie van de Provincieraad van 
Antwerpen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
23 februari 1990; 

(1) Zie Cass., 13 okt. 1989, A.R. nr. F.1779.N 
(A.C., 1989-90, nr. 93). 

(2) Cass., 23 nov. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 195). 

(3) Cass., 15 mei 1974 (AC., 1974, 1027). 
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Gelet op het verzoekschrift tot cas
satie, dat aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt, 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat artikel 5, derde 

lid, van het koninklijk besluit van 17 
september 1987 de verplichting niet 
oplegt dag en uur van inzage van het 
dossier te vermelden in de oproeping 
zelf voor de zitting; 

Overwegende dat voor het overige 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, niet blijkt dat ei
seres voor de bestendige deputatie 
heeft aangevoerd dat haar advocaat 
niet werd verwittigd en dat hierdoor 
haar recht van verdediging was ge
schonden; 

Dat dergelijke grief niet voor het 
eerst voor het Hof mag worden aan
gevoerd; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat de bestreden be

slissing oordeelt dat uit de overgelegde 
stukken niet blijkt dat de tekst zelf 
van het toepasselijke gemeente
reglement werd bekendgemaakt; dat 
zij door die beslissing geen uitleg
ging geven van de conclusie van eise
res maar van de in die conclusie be
doelde stukken; dat, nu eiseres de 
bedoelde stukken niet aan het Hof 
overlegt en de bestreden beslissing de 
inhoud van die stukken niet weer
geeft, het Hof niet kan nagaan of de 
bestendige deputatie al dan niet een 
uitlegging geeft die met de bewoor
dingen van die stukken onverenig
baar is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

6 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. 
Geinger, R. Vanhaesendonck, Brussel. 

Nr. 493 

36 KAMER - 9 december 1996 

1° DAGVAARDING- BURGERLIJKE ZA
KEN- INSTELLEN VAN DE VORDERING- AAN
HANGIGMAKING- INSCHRIJVING OP DE AL
GEMENEROL. 

2° VORDERING IN RECHTE -BURGER
LIJKE ZAKEN- INSTELLEN VAN DE VORDE
RING- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK
INSCHRIJVING OP DE ALGEMENE ROL. 

1 o en 2° Wanneer in burgerlijke zaken de 
rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, 
is de zaak bij de rechter aanhangig ge
maakt door de betekening van de dag
vaarding, voor zover de zaak op de alge
mene rol is ingeschreven voor de zitting 
die in de dagvaarding is aangegeven (1). 
(Artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717 
Ger.W.) 

(STEVENS T. ROELS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0078.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1995 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 149 van de ge
coi:irdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 2244 van het Burgerlijk Wetboek en 
voor zoveel als nodig 32, 40 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 2, 3, 4, 5, 24 van het 
Verdrag van 15 november 1965 inzake de 
betekening en kennisgeving in het buiten
land van gerechtelijke en buitengerechte
lijke stukken in burgerlijke zaken en in 
handelszaken, goedgekeurd bij wet van 24 
januari 1970, 1 en 2 van de Overeenkomst 
van 25 aprill959 tussen de Belgische re
gering en de regering van de Bondsrepu
bliek Duitsland, tot het vergemakkelij
ken van de rechtsbetrekkingen bij de 
toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's Gravenhage gesloten verdrag betref
fende de burgerlijke rechtsvordering, 

doordat het bestreden arrest zegt voor 
recht dat de deelvorderingen betrekkelijk 

(1) Cass., 4 maart 1994, A.R. nr. C.93.0218.N 
(A.C., 1994, nr. 108, met noot). 
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opzeggingsvergoeding, uitwinnings
vergoeding en extra-legale sluitingspremie 
verjaard zijn en dienvolgens eiser veroor
deelt tot betaling aan eerste verweerder ten 
titel van schadevergoeding van de som van 
581.018,- frank, te vermeerderen met de ge
rechtelijke intresten vanaf de betekening 
van het exploot van gedwongen tussen
komst op 14 september 1989 tot de dag der 
betaling van voormeld bedrag, met dien 
verstande dat de intresten dienen bere
kend te worden op voormeld bedrag on
der aftrek van wat de werkgeefster had 
moeten afhouden betrekkelijk R.S.Z.
bijdragen en bedrijfsvoorheffing, op vol
gende gronden : "Rekening houdend met 
het artikel 15 van de Arbeidsover
eenkomstenwet diende bijgevolg gedag
vaard te worden voor 30 november 1983, 
zoniet is het gedeelte der rechtsvordering 
ontstaan uit de arbeidsovereenkomst, na
melijk de vordering met betrekking tot de 
compensatoire opzeggingsvergoeding, de 
uitwinningsvergoeding en de extra-legale 
sluitingspremie, verjaard. Volgens een eens
gezinde rechtspraak en rechtsleer gebeurt 
de betekening van een dagvaardingsex
ploot in de Bondsrepubliek Duitsland door 
en op het ogenblik dat de Voorzitter van het 
Landgericht of het Amtsgericht, in wiens 
rechtsgebied de geadresseerde zich be
vindt, het exploot ontvangt (Cass., 8 juni 
1988, R.W. 1988-90, blz. 162). Aldus heeft 
de betekening van de dagvaarding, met toe
passing van de Belgisch-Duitse overeen
komst van 1959 voornoemd, slechts een 
stuitend effect overeenkomstig artikel2244 
van het Burgerlijk Wetboek, vanaf de da
tum van ontvangst van het exploot van 
dagvaarding door de Voorzitter van het 
"Landgericht" ofhet "Amtsgericht" van het 
rechtsgebied van de geadresseerde, zijnde 
in casu 12 december 1983 (Gent, 29 juni 
1994, R.W. 1994-95, blz. 542-543). Zelfs in 
de onjuiste veronderstelling dat de arbeids
overeenkomst slechts werd beeindigd op 9 
december 1982 - zoals hoger vermeld werd 
de arbeidsovereenkomst beeindigd op 30 
november 1982 - dan nog overschrijdt de 
datum van de ontvangst van het exploot 
van dagvaarding, zijnde 12 december 1983, 
de termijn van een jaar, zodat tweede en 
derde ge'intimeerde zich terecht op de ver
jaring kunnen beroepen wat de vordering 
betrekkelijk compensatoire opzeggings
vergoeding, uitwinningsvergoeding en 
extra-legale sluitingspremie betreft. Devor
dering betrekkelijk compensatoire op
zeggingsvergoeding, uitwinningsvergoeding 
en extra-legale sluitingspremie is in casu 
verjaard", 

terwijl blijkens artikel 2244 van het Bur
gerlijk Wetboek een dagvaarding voor het 
gerecht, een bevel tot betaling of een be
slag, betekend aan hem die men wil belet
ten door verjaring te verkrijgen, burger
lijke stuiting vormen. Dit stuitend effect is 
verbonden aan de wilsuiting, die in voor
noemde stukken is besloten. De stuiting 
dienvolgens is voltrokken op het ogen
blik, waarop deze wil wordt veruiterlijkt in 
de bij de wet bepaalde vorm, zonder dat 
deze akte noodzakelijk voorafgaandelijk aan 
de schuldenaar moet zijn ter kennis ge
bracht. Het volstaat dat de akte tot hem 
wordt gericht. Het tijdstip van stuiting en 
het tijdstip van betekening, in geval van 
een dagvaarding voor het gerecht, der
halve slechts zullen samenvallen voor zo
ver de wil van de schuldeiser om zich op 
zijn recht te beroepen slechts op het ogen
blik van de betekening voor het eerst wordt 
veruiterlijkt. In geval van betekening in 
Duitsland, zoals in onderhavige zaak, in af
wijking van artikel 40, eerste lid van het 
Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan 
de betekening plaatsvindt op het ogen
blik waarop het afschrift van de door de 
deurwaarder opgestelde en gedagtekende 
al~te bij een ter post aangetekende brief van 
dezelfde datum wordt verstuurd, de bete
kening eerst geschiedt op het ogenblik dat 
de voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg ("Landgericht" of" Amtsgericht") 
in het rechtsgebied waarvan de geadres
seerde zich bevindt door toedoen van de 
procureurs-generaal of procureurs des Ko
nings, aan wie de gerechtsdeurwaarder 
voorafgaandelijk het afschrift van het te be
tekenen exploot heeft overgemaakt, het aan 
de verweerder te overhandigen stuk ont
vangt. In voornoemde hypothese de wil tot 
stuiting op onomstootbare wijze vaststaat 
op het ogenblik waarop de dagvaarding 
door de Belgische gerechtsdeurwaarder 
wordt uitgestuurd, met name op het ogen
blik waarop dit exploot door de gerechts
deurwaarder aan het parket wordt over
handigd met het oog op het overmaken 
ervan aan de bevoegde voorzitter, datum 
die overigens zal blijken uit het exploot dat 
in het rechtsplegingsdossier rust. Vanaf 
voornoemd ogenblik de eisende partij im
mers de bij de wet voorziene procedure met 
het oog op de betekening in wer king heeft 
gesteld zonder dat zij nog enig initiatiefkan 
nemen voor de behandeling van de zaak op 
de inleidende zitting van de rechtbank, 
waarvoor de zaak aanhangig wordt ge
maakt, teneinde de betekening te bespoe
digen of tegen te houden. Te dezen uit 
de procedurestukken blijkt dat het 
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dagvaardingsexploot door de gerechtsdeur
waarder op 29 november 1983 aan de Pro
cureur des Konings te Oudenaarde werd 
overhandigd voor overmaking aan de be
voegde Voorzitter van het "Landgericht" of 
"Amtsgericht". De wil tot stuiting der
halve op voormeld ogenblik vaststond, zo
dat het bestreden arrest, dat de datum van 
betekening als stuitingsdatum weerhoudt, 
zonder oog te hebben voor de datum 
waarop de wil tot stuiting werd veruiter
lijkt, niet naar recht is verantwoord (scherr
ding van de in het middel aangehaalde be
palingen, met uitzondering van artikel149 
van de gecotirdineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994), althans in zoverre het na
laat een antwoord te verstrekken op ei
sers beroepsakte, waarin hij op pagina's 3 
en 4 aanvoerde dat de stuiting gebeurt op 
het ogenblik van de dagvaarding aan de 
Procureur des Konings en niet op het ogen
blik der betekening, niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
149 van de gecotirdineerde Grondwet van 
17 februari 1994) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, 
een dagvaarding voor het gerecht, be
tekend aan hem die men wil belet
ten de veijaring te verkrijgen, burger
lijke stuiting vormt; dat, in beginsel, 
onder dagvaarding voor het gerecht 
moet worden verstaan : een akte van 
rechtsingang die de zaak aanhangig 
maakt voor het gerecht; 

Dat, wanneer de rechtsingang bij 
dagvaarding geschiedt, de zaak bij de 
rechter aanhangig wordt gemaakt door 
de betekening van de dagvaarding, 
voor zover de zaak op de algemene rol 
is ingeschreven voor de zitting die in 
de dagvaarding is aangegeven; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de stuiting slechts plaats
vindt op het ogenblik van de beteke
ning van de dagvaarding, dit is, 
overeenkomstig de Belgisch-Duitse 
overeenkomst van 25 april1959, op de 
datum van ontvangst van het exploot 
van dagvaarding door de voorzitter 
van het Landgericht of het Amtsge
richt; 

Dat het arrest, zonder dienaan
gaande te worden bekritiseerd, vast
stelt dat de dagvaarding overhandigd 
werd aan de voorzitter van het Land-

gericht of Amtsgericht van het rechts
gebied van de geadresseerde toen de 
verjaringstermijn verstreken was; 

Dat het arrest aldus, zonder scherr
ding van de in het middel aangewe
zen wetsbepalingen, oordeelt dat de 
dagvaarding de veijaring niet heeft ge
stuit en het verweer van eiseres ten 
betoge dat de afgifte van de dagvaar
ding aan de Procureur des Konings de 
verjaring stuit, verwerpt en beant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over eisers vordering tot gemeen
verklaring van het arrest ten aan
zien van de verweerster sub 2 en uit
spraak doet over de kosten van die 
vordering; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiser in twee 
derde van de kosten; houdt de ove
rige kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

9 december 1996- 3" kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Geinger en De Gryse. 

Nr. 494 

3" KAMER - 9 december 1996 

(VOLTALLIGE ZITTING) 

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN - GERECHTSBRIEF - RECHTER-
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LIJKE BESLISSING- KENNISGEVING- DA
TUM - KENNISGEVING DOOR TOEZENDING 
VAN DE BESLISSING. 

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJ
ZONDERE REGELS)- VORDERING- RUST- EN 
OVERLEVINGSPENSIOEN- TERMIJN- DUUR 
-BEGIN EN EINDE- BEGIN- RECHTERLIJKE 
BESLISSING- KENNISGEVING- GERECHTS
BRIEF. 

1 o De kennisgeving van de rechterlijke be
slissing geschiedt op de datum van de toe
zending ervan en niet op de datum van de 
aanbieding en ontvangst (1). (Artt. 32, 2°, 
en 792, tweede en derde lid, Ger.W.) 

2° Laattijdig en niet ontvankelijk is het ha
ger beroep dat tegen een inzake rust
pensioen aan een zelfstandige gewezen 
vonnis wordt ingesteld, meer dan 1 
maand na de kennisgeving van de be
slissing door de griffier overeenkomstig 
art. 792, tweede en derde lid, Ger. W: (2). 
(Artt. 32, 2°, 581, zo, 704, eerste lid, 792, 
tweede en derde lid, 1051, eerste lid, 
Ger.W.) 

(DEMEES E.A. T. RIJJKSINSTITUUT VOOR DE SO
CIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0098.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1996 door het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 
gewezen; 

(1) Cass., 24jan. 1974 (A. C., 1974, 581); 24 dec. 
1982 (AC., 1982-83, 572); 5 jan. 1984, A.R. nr. 
4055 (AC., 1983-84, nr. 233); 6juni 1991,A.R. nr. 
7512 (AC., 1990-91, nr. 517) met noot J.F.L.; 3 
april1995, A.R. nr. S.94.0159.F (A. C., 1995, nr. 
183), en 20 mei 1996, A.R. nr. S.95.0087.F (A. C., 
1996, nr. 182); H. BRAEKMANS, "Zes jaar kennis
geving bij gerechtsbrief', R. W, 1974-75, nrs. 16 
en 20, kol. 776 en 778; A. FETTWEISS, Manuel de 
procedure civile, 2e ed., Liege, 1987, blz. 207, nr. 
247, noot 4; E. GuTT en J. LINSMEAU, "Examen de 
jurisprudence, Droit judiciaire prive", R.C.J.B., 
1980, nr. 18; D. LINDEMANS, Artikelsgewijze com
mentaar met overzicht van Rechtsleer en Recht
spraak; P RouARD, Traite elementaire de droit ju
diciaire prive, I, ed. 1979, 387. 

(2) Zie Cass., 2 maart 1987, A.R. nr. 5536 (A. C., 
1986-87, nr. 391). 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 32, zo, 46, § 2 (zo
als gewij zigd bij artikel 4 van de wet van 
24 mei 1985), 52, eerste lid, 792, tweede lid 
(zoals ingevoegd bij artikel 20 van de wet 
van 12 januari 1993) en 1051 (zoals gewij
zigd bij artikel 22, r, van de wet van 12 ja
nuari 1993) van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof eisers hoger be
roep niet ontvankelijk verklaart wegens 
laattijdigheid, op volgende gronden : "Ar
tikel1051, eerste lid Ger.W. bepaalt dat de 
termijn om hoger beroep aan te tekenen 
een maand is, te rekenen vanaf de bete
kening van het vonnis of de kennisgeving 
ervan overeenkomstig artikel 792, tweede 
en derde lid Ger.W.; de bij artikel1051, eer
ste lid Ger.W. vastgestelde termijn is een 
vervaltermijn, zodat een eventueel 
verzuim of laattijdigheid ambtshalve dient 
opgeworpen te worden overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 862, § 1, 1° en § 2 
Ger.W.; krachtens artikel32, 2° Ger.W. moet 
onder kennisgeving worden verstaan : de 
toezending van een akte van rechtsple
ging in origineel of in afschrift; zij geschiedt 
langs de post of, in de gevallen die de wet 
bepaalt, in de vormen die deze voorschrijft; 
als datum van kennisgeving geldt de da
tum waarop het vonnis aan de betrokkene 
werd toegezonden, zijnde de datum van de 
afgifte ter post (. .. ); daaruit volgt welis
waar dat in de praktijk de betrokkene niet 
steeds beschikt over een maand nadat hij 
"kennis heeft gekregen" van het vonnis om 
hoger beroep te kunnen aantekenen, doch 
gelet op de uitdrukkelijke en ondubbelzin
nige wettekst kan hieraan niet worden ge
tornd; ook het argument dat in het admi
nistratief recht en in het sociaal recht, de 
aanvangsdatum, voor het berekenen van de 
termijn binnen dewelke tegen de beslis
sing van de administratie kan opgeko
men worden, begint te lopen vanaf de da
tum waarop de betrokkene het stuk 
ontvangen heeft, is niet overtuigend, daar 
de toe te passen wetgeving niet identiek is; 
in casu begon de termijn voor het instel
len van het hoger beroep aldus te lopen 
vanaf 15 juni 1993, overeenkomstig het be
paalde in artikel52, eerste lid, Ger.W., om 
overeenkomstig artikel54 Ger.W. te ein
digen op 14 juli 1993; de stelling van ap
pellanten dat bedoelde termijn begint te lo
pen vanaf de datum van afgifte of van 
on tv angst van gerechtsbrief kan niet ge
volgd worden. Immers in geval van (niet
mededeling van) adreswijziging, of niet af
halen of laattijdig afhalen van de 
gerechtsbrief zou men alzo de termijn op 
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kunstmatige wijze kunnen verlengen, het
geen niet de bedoeling kan zijn"; 

terwijl wanneer - zoals te dezen - over
eenkomstig de samengelezen artikelen 792, 
tweede lid en 1051, eerste lid van het Ge
rechtelijk Wetboek, de termijn van hoger 
beroep begint te lopen vanaf de kennisge
ving van het vonnis door de griffier bij 
gerechtsbrief, uit artikel 46, § 2 van dit 
wetboek volgt dat die kennisgeving ge
schiedt door terhandstelling aan de ge
adresseerde of aan diens woonplaats zo
als bepaald in de artikelen 33, 35 en 39, 
ongeacht de bepaling van de term "ken
nisgeving" in artikel 32 van het Gerechte
lijk Wetboek; bijgevolg, de kennisgeving te 
dezen, zijnde de gebeurtenis die de ter
mijn van hoger beroep doet ingaan, bij toe
passing van artikel 52, eerste lid, plaats
heeft, niet op de dag van de afgifte ter post, 
maar eerst de dag nadien, waarop de ge
adresseerde hem ontving of er kennis van 
kon krijgen, zodat het arbeidshof, door uit 
te gaan van "de datum waarop het von
nis aan de betrokkene werd toegezonden, 
zijnde de datum van de afgifte ter post" als 
datum van kennisgeving, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van aile in het middel aangeduide wets
bepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de termijn om hoger beroep aan 
te tekenen een maand is, te rekenen 
van de betekening van het vonnis of de 
kennisgeving ervan overeenkomstig 
artikel 792, tweede en derde lid; 

Dat, luidens artikel 32, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, in dit 
wetboek wordt verstaan onder ken
nisgeving : de toezending van een akte 
van rechtspleging in origineel of in af
schrift; zij geschiedt langs de post of, 
in de gevallen die de wet bepaalt, in de 
vormen die deze voorschrijft; 

Dat, zoals het arrest beslist, de ken
nisgeving van de rechterlijke beslis
sing geschiedt op de datum van toe
zending ervan en niet op de datum 
van aanbieding of ontvangst; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel1017, tweede 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt verweerder in de kosten. 

9 december 1996 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Hutzler en Verbist. 

Nr. 495 

2e KAMER- 10 december 1996 

1 o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ON
VERMOGEN- BANKBREUK- BEDRIEG
LIJK ONTVREEMDE GOEDEREN, RECHTEN OF 
RECHTSVORDERINGEN- TERUGKEER TOT DE 
FAILLIETE BOEDEL- BEG RIP. 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ON
VERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANKBREUK 
- VERDUISTERING VAN EEN BEDRAG- VER
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BETA
LING VAN DAT BEDRAG- VERANTWOORDING. 

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST SCHADE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, PEIL
DATUM- RAMING- BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK- VERDUISTERING VAN EEN BED RAG
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BE
TALING VAN DAT BEDRAG- VERANTWOOR
DING. 

1 o Art. 579 W.Kh. heeft tot doe!, zelfs in ge
val van vrijspraak, het nadeel te herstel
len dat door de bedrieglijke ontvreem
dingen werd veroorzaakt aan de 
gezamenlijke schuldeisers; het vonnis of 
arrest dat de terugkeer tot de failliete boe
del beveelt, maakt de titel uit waardoor 
de bijzondere vorm van herstel kan wor
den ten uitvoer gelegd; voormeld artikel 
laat bovendien toe, in zoverre de bevo
len terugkeer niet van aard is om de boe
del schadeloos te stellen, aan de cura
tor desgevraagd vergoeding toe te kennen 
voor de schade welke door de bevolen te
rugkeer niet is vergoed (1). 

(1) Cass., 12 maart 1991, A.R. nr. 1615 (A. C., 
1990-91, nr. 363). 
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2° en 3° De strafrechter die, na de be
klaagde te hebben veroordeeld wegens ver
duistering van activa om een bedrag te 
hebben ontdragen, de terugkeer tot de fail
liete boedel beveelt van dat bedrag dat 
niet onder de handen van het gerecht en 
evenmin voorhanden is, en op de civiel
rechtelijke vordering van de curator de be
klaagde veroordeelt tot betaling van dat 
bedrag met interest, kent niet tweemaal 
vergoeding toe voor dezelfde schade (2). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W., 579 W.Kh.) 

(JACOBS T. F AILIJSSEMENT BELGO-REINER P.V.B.A. 
E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0693.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1995 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op de namens eiseres inge
diende memorie waarvan een door de 
gri:ffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en er deel van uitmaakt; 

A ............... . 
B. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen tegen eiser : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat artikel 579 Wet

hoek van Koophandel tot doel heeft, 
zelfs in geval van vrijspraak, het na
deel te herstellen dat door de bedrieg
lijke ontvreemdingen werd veroor
zaakt aan de gezamenlijke schuld
eisers en aldus een bijzondere vorm 
van teruggave uitmaakt; dat hieruit 
volgt dat het vonnis of het arrest, dat 
de terugkeer in de failliete boedel be
veelt, de titel uitmaakt waardoor de 
bijzondere vorm van herstel kan wor
den ten uitvoer gelegd; dat het ver
meld artikel 579 bovendien toelaat, in 
zoverre de aldus bevolen terugkeer 
niet van aard is om de boedel schade
loos te stellen, aan de curator des-

(2) Zie het arrest vermeld in noot 1. 

gevraagd vergoeding toe te kennen 
voor de schade welke door de bevo
len terugkeer niet is vergoed; 

Overwegende dat het arrest eiser 
onder de telastlegging B.II.a schul
dig verklaart aan het verduisteren of 
verbergen van een gedeelte van ac
tiva, onder meer : "een bedrag van 
1.422.000 frank, ontdragen t.n.v. 
PVBA Gardner tot betaling van de 
aanscha:ffing van een eigen onroerend 
goed gelegen Vooruitgangstraat 409/ 
411 te Brussel (Schaarbeek)"; dat het 
arrest eiser, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, tevens veroordeelt tot 
betaling van 1.422.000 frank "provi
sioneel" met interest; 

Dat uit de bewoordingen van de be
wezen verklaarde telastlegging zelf 
blijkt dat het door eiser ontdragen be
drag niet onder de handen van het ge
recht is, zelfs niet meer voorhanden is; 

Overwegende dat het arrest ver
weerster derhalve niet tweemaal ver
goeding voor dezelfde schade toekent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 december 1996 - 2e kamer- Voor- , 
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - 1 

Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Gein
ger. 

Nr. 496 

2e KAMER~ 10 december 1996 

1° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT ~ 
RECHTER- ONPARTIJDIGHEID- BEWIJS. 

2° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT
STRAFRECHTER- STUKKEN EN GEGEVENS 
WAARV AN DE RECHTER KENNISNEEMT- ON
BEVANGEN OORDEEL. 
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3o RECHTBANKEN STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- VONNISGERECHT- BE
VOEGDHEID- STUKKEN EN GEGEVENS WAAR
MEE DE RECHTER GEEN REKENING HOUDT. 

1 o, 2° en 3° Tot bewijs van het tegendeel 
wordt de rechter vermoed onbevooroor
deeld te oordelen (1); het behoort tot het 
wezen van het rechtspreken in strafza
ken eventueel te oordelen dat bepaalde 
stukken die de rechter heeft ingezien, uit 
de de batten worden geweerd, of dat met 
bepaalde gegevens geen rekening wordt 
gehouden (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

(VERBAUWEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0925.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 mei 1996 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

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

Overwegende dat de rechters con
sidereren : "Terecht merkt (eiser) in 
conclusie op dat ten onrechte in de 
strafinformatie melding wordt ge
maakt van een vroegere ontzetting. Hij 
concludeert hieruit ten onrechte ech
ter dat het volledige strafonderzoek 
nietig zou zijn. Bij de beoordeling van 
de thans aan (eiser) ten laste gelegde 
en bewezen verklaarde betichtingen 
heeft de Rechtbank geen rekening ge
houden met de in de strafinformatie 
vermelde ontzetting"; 

Over het middel : 
Wat een eerste grief betreft : 
Overwegende dat de grief op de on

derstelling berust dat de rechter in 

(1) Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5372 (A. C., 
1986-87, nr. 48). 

(2) Zie Cass., 2 feb. 1993, A.R. nr. 5909, en 6 
mei 1993,A.R. nr. 6416 (A.C., 1993, nrs. 71 en 
225). 

strafzaken in geen geval nog onbevan
gen zou kunnen oordelen wanneer het 
dossier melding maakt van een vroe
gere, uitgewiste, veroordeling ten laste 
van de beklaagde; 

Overwegende dat de rechter tot be
wijs van het tegendeel vermoed wordt 
onbevangen te oordelen; dat het tot het 
wezen van het rechtspreken in straf
zaken behoort eventueel te oordelen 
dat bepaalde stukken- die de rech
ter dus inziet- uit de debatten wor
den geweerd of met bepaalde gege
vens geen rekening wordt gehouden; 

Wat een tweede grief betreft : 

Overwegende dat de grief stoelt op 
de onderstelling dat te dezen de appel
rechters slechts blijk zouden hebben 
gegeven van een onbevangen oordeel 
wanneer ze aan eiser de "absolute 
minimumstraf' zouden hebben opge
legd; 

Overwegende dat de rechter, indien 
de wet hem daartoe de vrije beoorde
ling laat, de straf uitspreekt die hem 
gepast lijkt; 

Overwegende voor het overige dat 
de appelrechters in het vonnis de re
denen vermelden waarom zij ten laste 
van eiser een verval uit het recht tot 
het besturen van een voertuig voor de 
duur van vijfenveertig dagen uitspre
ken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiEile 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. 

10 december 1996 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. A De 
Roeck, Gent. 
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Nr. 497 

2" KAMER- 10 december 1996 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - VOOR
LOPIGE INVRIJREIDSTELLING- VERZOEK
SCRRIFT- KAMER VAN INBESCRULDIGING
STELLING- ARREST- AFWIJZING VAN RET 
VERZOEK- CASSATIEBEROEP -ARREST VAN 
RET ROF- VERNIETIGING- ARREST OP VER
WIJZING- TERMIJN. 

zo VOORLOPIGE HECHTENIS 
CASSATIEBEROEP- VOORLOPIGE INVRIJHEID
STELLING- KAMER VAN INBESCRULDIGING
STELLING- ARREST- AFWIJZING VAN RET 
VERZOEK- ARREST VAN RET ROF- VERNIE
TIGING- ARREST OP VERWIJZING- TERMIJN. 

3o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
ALLERLEI- VOORLOPIGE HECHTENIS- VOOR
LOPIGE INVRIJREIDSTELLING- VERZOEK
SCRRIFT- KAMER VAN INBESCRULDIGING
STELLING- ARREST- AFWIJZING VAN RET 
VERZOEK- ARREST VAN RET ROF- VERNIE
TIGING- ARREST OP VERWIJZING- TERMIJN. 

1 o, zo en 3° Wanneer, op het cassatieberoep 
tegen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat afwijzend be
slist over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling op grand van artikel 27, 
§ 1, 4 °' Voorlopige Hechteniswet, een 
cassatiearrest met verwijzing wordt uit
gesproken, doet de kamer van inbeschul
digingstelling waarnaar de zaak is ver
wezen uitspraak binnen de vijftien dagen 
van het arrest van het Hof, terwijl de be
trokkene in hechtenis blijft (1). (Art. 31, 
§ 4, eerste lid, Voorlopige Hechtenis
wet.) 

(PLAQUET) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1545.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1996 op 
verwijzing gewezen door het Hof van 
Beroep te Antwerpen, kamer van in
beschuldigingstelling; 

(1) Zie Cass., 16 maart 1994, A.R. nr. 
P.94.0216.F (A. C., 1994, nr. 130). 

Gelet op het arrest van het Hof van 
19 november 1996; 

Gelet op de namens eiseres neerge
legde memorie waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat het Hofvan Be

roep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling, bij arrest van 22 augus
tus 1996 eiseres wegens moord naar 
het Hof van Assisen van de Provin
cie Oost-Vlaanderen heeft verwezen en 
de tegen haar afgeleverde beschik
king tot gevangenneming heeft be
krachtigd; 

Dat het Hof van Beroep te Gent, ka
mer van inbeschuldigingstelling, bij ar
rest van 5 november 1996 het ver
zoekschrift van eiseres tot voorlopige 
invrijheidstelling heeft afgewezen; dat 
het Hofvan Cassatie dit arrest heeft 
vernietigd bij arrest van 19 novem
ber 1996; 

Dat het thans bestreden, op verwij
zing gewezen, arrest beslist dat er 
geen grond is om de onmiddellijke in
vrijheidstelling van eiseres te beve
len; 

Overwegende dat eiseres aanvoert 
dat artikel 31, § 4, Voorlopige 
Hechteniswet ter zake geen toepas
sing vindt en het bestreden arrest con
form de filosofie van artikel 27, § 3, 
van de vermelde wet had moeten wor
den gewezen binnen de vijf dagen na 
het arrest van het Hof van Cassatie en 
dat, nu dit niet is gebeurd, er tegen ei
seres geen geldige titel tot hechtenis 
meer bestaat; 

Overwegende dat een arrest van een 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
afwijzend beslist over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling op grond 
van artikel 27, § 1, 4°, Voorlopige 
Hechteniswet, een arrest is waardoor 
de voorlopige hechtenis wordt gehand
haafd in de zin van artikel31, § 1, van 
de vermelde wet; dat op het hierte
gen ingestelde cassatieberoep artikel 
31, § 4, eerste lid, van de vermelde wet 
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toepasselijk is, in zoverre het bepaalt 
dat na een cassatiearrest met verwij
zing, de kamer van inbeschuldiging
stelling waarnaar de zaak verwezen is, 
uitspraak doet binnen de vijftien da
gen van het arrest van het Hof van 
Cassatie, terwijl de betrokkene inmid
dels in hechtenis blijft; 

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

tii:ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

10 december 1996 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. L. 
Boxstaele, M. Verstraeken, Gent. 

Nr. 498 

2e KAMER - 11 december 1996 

1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 12-ARTIKEL 12.4-
VOORRANG- MANEUVER 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
- BEWIJSKRACHT- MIDDEL WAARIN DE MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHTVAN EEN SI
TUATIETEKENING WORDT AANGEVOERD
GRIEF BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN DE 
WET DOOR DE RECHTER 

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 42 -ARTIKEL 42.4.1-
0VERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS -
AFSTAND. 

1 o De verplichting van art. 12.4 Wegver
keersreglem.ent voor de bestuurder die een 
maneuver wil uitvoeren om de andere 
weggebruikers te laten voorgaan, heeft een 

algemene strekking en houdt geen ver
band met de inachtneming van de ver
keersregels door de andere weggebrui
kers, voor zover niet kon worden voorzien 
dat die andere weggebruikers zouden op
dagen (1). 

2° Niet als een grief betreffende de bewijs
kracht van een situatietekening kan wor
den beschouwd, de grief die in werkelijk
heid betrekking heeft op de uitlegging van 
een wetsbepaling door de rechter (2). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

3° Wanneer de rechter vaststelt dat een voet
ganger de rijbaan heeft overgestoken op 
28 meter van een oversteekplaats, dan be
slist hij wettig dat die voetganger in
breuk heeft gepleegd op art. 42.4.1 Weg
verkeersreglement, dat de voetgangers de 
verplichting oplegt een dergelijke over
steekplaats te gebruiken, wanneer er een 
is op minder dan ongeveer 30 meter af
stand. 

(VANDAEL T. BALLENS E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0944.F ) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 aprill996 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ver
weerder ingestelde strafVordering : 

Overwegende dat eiseres, burger
lijke partij, niet in kosten van deze 
rechtsvordering is veroordeeld, en der
halve niet bevoegd is om tegen deze 
beslissing cassatieberoep in te stel
len; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering: 

(1) Cass., 23 sept. 1981, A.R. nr. 1714 (A. C., 
1981-82, nr. 124). 

(2) Cass., 4 feb. 1986, A.R. nr. 9605 (A. C., 1985-
86, nr. 353). 
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Over het tweede middel : 

Overwegende dat, enerzijds, de grief 
betreffende de miskenning van de be
wijskracht van de bij het proces
verbaal nr. 416 gevoegde situatieschets 
kritiek uitoefent op de uitlegging van 
de bepalingen van het Wegverkeers
reglement door de feitenrechter; dat 
dat koninklijk besluit een wettelijke 
bepaling is in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek; dat een 
overtreding van de wet in de zin van 
dat artikel niet als een miskenning 
van de bewijskracht van deze wet kan 
worden aangemerkt; 

Overwegende dat, anderzijds, de in 
het middel weergegeven overweging 
beantwoordt aan het bij artikel149 
van de Grondwet voorgeschreven 
vormvereiste; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het kritiek uitoefent op de fei
telijke beoordeling van de gegevens 
van de zaak door de feitenrechter of in 
zoverre het onderzoek ervan een on
derzoek van feiten vereist waarvoor 
het Hof niet bevoegd is, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende voor het overige dat, 
krachtens artikel42.4.1 van het Weg
verkeersreglement, de voetgangers, 
wanneer er op minder dan ongeveer 30 
meter afstand een oversteekplaats 
voor voetgangers is, deze oversteek
plaats moeten volgen; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat ''het vaststaat dat er een 
(oversteekplaats voor voetgangers) is 
op 28 meter van de plaats waar (ei
seres) overgestoken is"; 

Dat de app€llrechters aldus wettig 
hebben kunnen beslissen dat eiseres 
die bepaling van het Wegverkeersre
glement heeft overtreden; 

Dat, in zoverre, het middel niet kan 
worden aangenomen; 

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

11 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M. 
Lion, Brussel. 

Nr. 499 

29 KAMER - 11 december 1996 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR
MEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES 
EN STUKKEN- VOORZIENING VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE - VERTRAGING BIJ DE 
OVERZENDING VAN HET DOSSIER- GEVOL
GEN. 

Het Hof slaat geen acht op een memorie van 
het O.M., eiser tot cassatie, indien die me
marie te laat zou zijn ingediend als het 
O.M. niet had verzuimd het dossier on
verwijld aan de procureur-generaal bij het 
Hofvan Cassatie over te zenden na het 
verstrijken van de termijn van 20 da
gen te rekenen van de verklaring van 
voorziening (1). (Art. 424 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI 
T. TERIUM E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1180.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 maart 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hoei; 

I. Op eisers voorziening : 
A. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

(1) Cass., 26 juni 1991, A.R. nr. 8994 (A. C., 
1990-91, nr. 558). 
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Over het door verweerder, be
klaagde, tegen het middel van het 
openbaar ministerie opgeworpen mid
del van niet-ontvankelijkheid, dat ge
grond is op de artikelen 422, 423 en 
424 van het Wetboek van Strafvorde
ring; dat uit het onderling verband 
tussen die artikelen blijkt dat eiser, be
last met het openbaar ministerie bij de 
rechtbank die het bestreden vonnis ge
wezen heeft, het dossier onverwijld 
aan de procureur-generaal bij het Hof 
moet zenden na het verstrijken van 
een termijn van twintig dagen, te re
kenen van de verklaring van voorzie
ning: 

Overwegende dat uit de processtuk
ken blijkt dat de voorziening is inge
steld op 27 maart 1996 en dat de over
handiging van het dossier meer dan 
vier maanden is uitgesteld, nu de 
procureur-generaal bij het Hof dat dos
sier pas heeft ontvangen op 8 augus
tus 1996; dat eisers niet gedagtekende 
memorie, verzoekschrift genoemd, op 
datzelfde ogenblik is binnengekomen 
ter griffie van het Hof, waar de zaak 
overeenkomstig artikel 424 op die
zelfde dag op de rol is gebracht; 

Overwegende dat de memorie wel
iswaar ter griffie van het Hof is bin
nengekomen binnen de bij artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, bepaalde termijn, 
maar dat uit de vermelde omstandig
heden niettemin volgt dat die memo
rie te laat zou zijn ingediend, indien ei
ser had gehandeld overeenkomstig 
artikel 424 van dat wetboek : 

Overwegende dat het Hof geen acht 
kan slaan op die memorie, nu het vast
stelt dat de neerlegging ervan bin
nen de wettelijke termijn het gevolg is 
van een door eiser zelf begane wets
schending; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om tegen die beslissing cassatie
beroep in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is, 

II. Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat niet blijkt dat ei

seres haar voorziening aan verweer
der heeft doen betekenen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt tweede eiser in 
de kosten van zijn voorziening en laat 
de kosten van eerste eiser ten laste 
van de Staat. 

11 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 500 

2° KAMER - 11 december 1996 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP -ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - TERMIJN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRIN
CIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN- GEDETI
NEERDE- VERKLARING VAN HOGER BEROEP 
-DATUM. 

1 o Het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij uitspraak gedaan 
wordt over de handhaving van de voor
lopige hechtenis van een verdachte en dat 
binnen vijftien dagen na de verklaring 
van hager beroep is gewezen, is een wet
tige titel van vrijheidsbeneming; de da
tum van de betekening van het arrest 
heeft geen ander doel dan de termijn van 
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het cassatieberoep te doen ingaan (1). 
(Art. 30, § 3, wet 20 juli 1990.) 

2° De datum van de verklaring van ha
ger beroep van een gedetineerde wordt be
paald door zijn wilsuiting ten overstaan 
van de gevangenisdirecteur of diens af
gevaardigde; die wilsuiting wordt inge
schreven in het gevangenisregister (2). 
(Art. 1 wet 25 juli 1893.) 

CIANCIOLO 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1527.F) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 27 november 1996 ge
wezen door de kamer van inbescbul
digingstelling van bet Hofvan Beroep 
te Brussel; 

Over bet eerste middel : 
Wat bet eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet arrest van 27 

november 1996, nu bet is gewezen bin
nen vijftien dagen na de op 12 novem
ber 1996 gedane verklaring van bo
ger beroep, is gewezen binnen de 
termijn bepaald in artikel 30, § 3, van 
de wet betreffende de voorlopige becb
tenis; dat die beslissing geldt als een 

(1) Zie Cass., 13 feb.1991,A.R. nr. 8892 (A.C., 
1990-91, nr. 316). 

(2) Zie Cass., 20 dec. 1995, A.R. nr. P.95.1409.F 
(A. C., 1995, nr. 562). De situaties waarvan sprake 
is in de arresten van 20 dec. 1995 en 11 dec. 1996 
verschillen hierin, dat in de in 1995 beslechte 
zaak niet was gebleken dat de enige ambtenaar 
in wiens handen de verklaring van boger be
roep was afgelegd, door de gevangenisdirecteur 
was afgevaardigd, terwijl eiser in de in 1996 be
slechte zaak aanvoerde dat hij een verklaring van 
boger beroep had afgelegd in handen van een be
waker en dat die verklaring achteraf in het 
gevangenisregister was ingeschreven door de af
gevaardigde ambtenaar, voor wie de eiser te dien 
einde was verschenen. In het eerste geval heeft 
het Hof enkel acht geslagen op de verklaring van 
boger beroep die afgelegd was in handen van een 
door het bestreden arrest niet nader omschre
ven ambtenaar. In het tweede geval heeft het Hof 
enkel acht geslagen op een verklaring afgelegd 
ten overstaan van de ambtenaar die door het hof 
van beroep duidelijk was omschreven als de af
gevaardigde van de gevangenisdirecteur. 

wettige titel van vrijbeidsbeneming 
voor een duur van vijftien dagen; dat 
de datum van de betekening van bet 
arrest niet terzake doet, nu zij geen 
ander doel beeft dan de termijn van 
het cassatieberoep te doen ingaan; 

Dat bet onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat bet tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de wet van 25 juli 

1893 betreffende de verklaring van bo
ger beroep of van voorziening in ver
breking van de gedetineerde perso
nen, teneinde te voorkomen dat de 
verklaring van hoger beroep of voor
ziening niet naar beboren zou wor
den opgetekend of aan de griffie toe
gezonden, bepaalt dat de datum van 
bet boger beroep wordt bepaald door 
het ogenblik waarop de gedetineerde 
ten overstaan van de gevangenis
directeur of diens afgevaardigde de wil 
geuit beeft om hoger beroep of 
cassatieberoep in te stellen, en die 
wilsuiting in het gevangenisregister is 
ingeschreven; 

Overwegende dat te dezen uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat verdacbte ten over
staan van de afgevaardigde van de 
gevangenisdirecteur de wil geuit heeft 
om hoger beroep in te stellen tegen de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij
vel en dat die wilsuiting op 12 novem
ber 1996 in het gevangenisregister is 
ingescbreven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest, in het 

antwoord op eisers conclusie waarin 
het bestaan van ernstige aanwijzin
gen van scbuld in deze zaak wordt be
twist, de gegevens preciseert die vol
gens de appelrechters dergelijke 
aanwijzingen uitmaken en verklaart 
"dat verdacbte in zijn conclusie zijn on
schuld poogt te bewijzen en het deel 
van de gegevens van het dossier be
twist die als aanwijzingen van schuld 
zijn aangemerkt; dat zijn betoog geen 
invloed heeft op de overtuiging van het 
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hof, dat van oordeel blijft dat de door 
het hof en de eerste rechter vastge
stelde gegevens wel degelijk ernstige 
aanwijzingen van schuld uitmaken"; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

11 december 1996- 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Ghislain, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. J. Mayence, Charleroi. 

Nr. 501 

2e KAMER - 11 december 1996 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- ARREST VAN 
HET HOF VAN CASSATIE- ONTTREKKING
VERZET- BURGERLIJKE PARTIJ- GESCHRIFT 
DAT DE MIDDELEN BEVAT- VORM- AMBTE
LIJKE TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ 
HET HOF VAN CASSATIE. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VERWIJZING 
VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
GEWETTIGDE VERDENKING- ARREST VAN 
HET HOF VAN CASSATIE- ONTTREKKING
VERZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- GE
SCHRIFT DAT DE MIDDELEN BEVAT- VORM
AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN ADVO
CAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
ONDERZOEKSRECHTER- GEWETTIGDE VER
DENKING - HOF VAN CASSATIE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - BEGRIP. 

4o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKS
RECHTER- ONPARTIJDIGHEID- CRITERIA. 

5° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
ONDERZOEKSRECHTER- GEWETTIGDE VER
DENKING- WRAKING- VERGELIJKING VAN 
BEIDE PROCEDURES. 

6° WRAKING- STRAFZAKEN- ONDER
ZOEKSRECHTER - VERWIJZING VAN EEN 
RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- GEWET
TIGDE VERDENKING- VERGELIJKING VAN 
BEIDE PROCEDURES. 

7o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
ONDERZOEKSRECHTER- GEWETTIGDE VER
DENKING- WRAKING- VERGELIJKING VAN 
BEIDE PROCEDURES. 

8° WRAKING- STRAFZAKEN- ONDER
ZOEKSRECHTER - VERWIJZING VAN EEN 
RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- GEWET
TIGDE VERDENKING- VERGELIJKING VAN 
BEIDE PROCEDURES. 

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ALLERLEI- ARTI
KEL 60- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECH
TER- CRITERIA- INTERN RECHT- INTERN 
RECHT STRENGER DAN VOORNOEMD VERDRAG 
-GEVOLG. 

10° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE MENS -
E.V.R.M.- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECH
TER- CRITERIA- INTERN RECHT- INTERN 
RECHT STRENGER DAN VOORNOEMD VERDRAG 
-GEVOLG. 

11 o MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT -
RECHTEN VAN DE MENS- E.V.R.M.- ONPAR
TIJDIGHEID VAN DE RECHTER- CRITERIA
INTERN RECHT- INTERN RECHT STRENGER 
DAN VOORNOEMD VERDRAG- GEVOLG. 

1 o en 2° De burgerlijke partij die verzet doet 
tegen een arrest van het Hofvan Cassa
tie, waarbij de onttrekking van de zaak 
aan een onderzoeksrechter en de verwij
zing ervan naar een andere onderzoeks
rechter bevolen wordt, kan haar midde
len doen gelden in een ter griffie van dat 
Hof neergelegd geschrift, zonder dat daar
toe de ambtelijke tussenkomst van een ad
vocaat bij het Hofvan Cassatie vereist is. 
(Artt. 422, 531, derde lid, en 551 Sv.) (Im
pliciet). 

3° Het Hofvan Cassatie is bevoegd om de 
gronden van een middel te beoordelen, die 
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zijn aangevoerd tot staving van een ver
zoek tot verwijzing van de zaak van een 
onderzoeksrechter naar een andere on
derzoeksrechter op grand van gewettigde 
verdenking; het slaat daarbij acht op alle 
feitelijke omstandigheden, ongeacht de 
aard of de omschrijving ervan; het is te
vens bevoegd om een andere onderzoeks
rechter aan de partijen toe te wijzen, mits 
die omstandigheden een gewettigde twij
fel wekken aangaande de geschiktheid 
van die magistraat om zijn opdracht op 
een objectieve en onpartijdige wijze te ver
vullen. (Art. 542 Sv.) 

4° Bij de beoordeling van de onpar
tijdigheidsplicht van een onderzoeksrech
ter, tegen wie de onttrekking van een zaak 
gevorderd wordt op grand van gewet
tigde verdenking, steunt het Hofvan Cas
satie op objectieve gegevens, teneinde na 
te gaan of de rechter voldoende waarbor
gen biedt om bij de partijen of bij der
den elke twijfel uit te sluiten aangaande 
zijn geschiktheid om de zaak te onder
zoeken in volledige onafhankelijkheid van 
eenieder die betrokken is bij de bij hem 
aanhangig gemaakte zaken; de onpartij
digheid kan wat dat betreft niet wor
den vastgesteld door, enerzijds, het ge
drag van de onderzoeksrechter, en 
anderzijds, de aard of de uitzonderlijke 
zwaarwichtigheid van de door hem on
derzochte feiten tegen elkaar af te we
gen. (Art. 542 Sv.) 

5° en 6° Het feit dat verwijzing op grand 
van gewettigde verdenking en wraking 
verschillende procedures zijn, waarvan de 
ene leidt tot onttrekking van een zaak aan 
een volledig rechtscollege of aan een on
derzoeksrechter die zijn eigen rechts
macht uitoefent, terwijl de andere ertoe 
leidt dat de rechter zich van de zaak ont
houdt, belet niet dat feiten die wraking 
kunnen wettigen ook als grondslag kun
nen dienen voor een verzoek tot verwij
zing. (Art. 542 Sv.; art. 828 Ger.W.) 

7o en 8° Wanneer een verzoek tot verwij
zing van een zaak van een rechtbank 
naar een andere of van een onderzoeks
rechter naar een andere bij het Hofvan 
Cassatie is aanhangig gemaakt op grand 
van gewettigde verdenking, kan het Hof 
niet redelijkerwijs aannemen dat die ver
denking met name niet kan worden ge
grond op de feiten die, indien ze tot sta
ving van een wrakingsprocedure waren 
aangevoerd en bewezen, het rechtscol
lege dat bevoegd is om over die wraking 
uitspraak te doen, geen enkele 

beoordelingsvrijheid zou gelaten heb
ben; het rechtscollege is in dat geval ver
plicht om de gewraakte rechter te beve
len zich van de zaak te onthouden. (Art. 
542 Sv.; artt. 828 en 841 Ger.W.) 

go, 10° en 11 o Geen enkele be paling van het 
E. V.R.M. verbiedt de nationale gerech
ten om de onpartijdigheid van de rech
ter te beoordelen op grand van in het in
terne recht vastgelegde criteria, die 
strenger zijn dan die van het voornoemd 
Verdrag, zoals het door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens uitgelegd 
wordt. (Art. 60 E.V.R.M.) 

(BENAiSSA T. DUTROUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1460.F) 

RET HOF;- Gelet op het arrest 
van het Hof van 14 oktober 1996, 
waarbij de onttrekking van de dos
siers betreffende verweerder of de er
mee samenhangende dossiers aan on
derzoeksrechter Connerotte te 
N eufchateau bevolen wordt op grond 
van gewettigde verdenking, en waar
bij die dossiers voor verdere behande
ling verwezen worden naar een an
dere onderzoeksrechter van hetzelfde 
arrondissement; 

Gelet op het tegen dat arrest inge
stelde verzet van 18 november 1996; 

Gehoord Meester Arnauts, advo
caat bij de Balie te Brussel, in zijn 
middelen voor de verzetdoende bur
gerlijke partij : 

Gelet op de artikelen 548, 549 en 
533 van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Over de middelen, gesteld als volgt : 
II. ONTVANKELIJKHEID VAN HET VER

ZET EN VAN ONDERHAVIG VERZOEK
SCHRIFT 

Het verzet tegen een arrest van onttrek
king staat krachtens de artikelen 548 en 
549 van het Wetboek van Strafvordering 
open voor de burgerlijke partijen, wat ver
zoeker in casu is, nu hij zich op 16 sep
tember 1996 bij onderzoeksrechter Jean
Marc Connerotte burgerlijke partij heeft 
gesteld. Te dien einde heeft verzoeker op 18 
november 1996 een verklaring gedaan ter 
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griffie van Uw Hof (voornoemd arrest van 
14 oktober 1996 waartegen verzet aan ver
zoeker is betekend op 16 oktober 1996). 

a) In hoofdorde : ontvankelijkheid. 
Verzoeker was van oordeel dat hij geen 

beroep hoefde te doen op de ambtelijke tus
senkomst van een advocaat bij het Hofvan 
Cassatie om verzet te doen en het onder
havige verzoekschrift neer te leggen. Ar
tikel 422 van het Wetboek van Strafvor
dering, waarnaar verwezen wordt in de 
artikelen 549 en 531, derde lid, van dat
zelfde wetboek, bepaalt immers dat " ... de 
burgerlijke partij, hetzij bij het doen van de 
verklaring van beroep in cassatie, hetzij 
binnen de vijftien volgende dagen, op de 
griffie van het hof of de rechtbank die het 
bestreden arrest of vonnis gewezen heeft, 
een verzoekschrift kan indienen, houdende 
de mid de len van cassatie. (. .. )" 

Onderhavig verzoekschrift werd, over
eenkomstig de rechtspraak van Uw Hof (21 
januari 1981; A. C., 1980-81, p. 533), neer
gelegd binnen de termijn en volgens de bij 
art. 422 van het Wetboek van Strafvorde
ring voorgeschreven vormen en moet der
halve ontvankelijk worden verklaard. 

b) Subsidiair: prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof. 

Ieclere verplichting voor de burgerlijke 
partijen om in het raam van deze verzet
procedure een beroep te doen op de amb
telijke tussenkomst van een advocaat bij 
het Hofvan Cassatie, die zou voortvloeien 
uit een uitlegging van de artikelen 542 en 
volgende, en inzonderheid van de artike
len 549, 533, 525 en 422 van het Wetboek 
van Strafvordering, of van enige andere 
wetsbepaling, houdt een bij de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet verboden discrimi
natie in en is in strijd met artikel 6 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, dat rechtstreekse gevolgen heeft 
in het Belgisch recht. 

Gelet op het feit dat Uw Hof in de 
onttrekkings- en verwijzingsprocedures op 
grond van gewettigde verdenking volheid 
van rechtsmacht bezit, wat niet het geval 
is in de procedure op cassatieberoep, en ge
let op het feit dat het voor voomoemde pro
cedures onder meer kenmerkend is dat zij 
partijen met tegengestelde belangen in het 
geding samenbrengen, zou het immers dis
criminerend en onbillijk zijn om de voor
ziening of de verzoekschriften en memo
ries van een bepaalde groep van partijen -
in casu de burgerlijke partijen- te on
derwerpen aan specifieke ontvanke
lijkheidsvoorwaarden, waardoor die par-

tijen zwaarder belast zouden worden of hun 
rechtspositie in het geding in het gedrang 
zou komen. 

De tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie, ongeacht de verdien
sten die hem op het vlak van beroeps
bekwaamheid kunnen worden toegeschre
ven en ongeacht de voordelen die zulks 
biedt voor de goede werking van Uw Hof, 
brengt inuners voor de partij die hierop een 
beroep moet doen, hoge kosten mee (in casu 
en bij wijze van voorbeeld, ongeveer 75.000 
BF), alsook een buitengerechtelijke, voor
afgaande controle van de argumentatie die 
zij aan haar rechter wenst voor te leggen. 
De advocaat bij het Hof van Cassatie wordt 
immers geacht vooraf zijn advies uit te 
brengen over de opportuniteit van de voor
ziening, waama hij ofwel kan weigeren zijn 
bijstand te verlenen - de rechtzoekende 
moet in dat geval te rade gaan bij een an
der lid van de Balie van Cassatie, ofwel de 
zaak kan aanvaarden maar dan "op vor
dering" of "op vordering en naar concept" 
wat impliceert dat er wordt onderhan~ 
deld over de middelen die de advocaat bij 
het Hofvan Cassatie bereid is aan Uw Hof 
voor te leggen, wat impliceert dat bepaalde 
middelen of zelfs de gehele voorziening voor 
Uw Hof a priori aan waarde verliezen ... 
door toedoen van degene die geacht wordt 
ze te verdedigen als lasthebber ad litem. 
Het is alsof een gerechtsdeurwaarder die 
zijn ambtelijke tussenkomst moet verle
nen, inspraak zou hebben in de inhoud van 
een dagvaarding. 

Ofschoon ten gevolge van de algemene 
opzet van onze strafrechtspleging en van 
sommige bepalingen in het bijzonder, de 
burgerlijke partijen in een andere - over 
het geheel genomen ongunstige - positie 
verkeren, moet Uw Hof acht slaan op het 
feit dat die rechtstoestand op oude en ove
rigens onjuiste opvattingen berust, val
gens welke de burgerlijke partijen enkel de 
erkenning van hun materiele belangen zou
den nastreven. De recente gebeurtenis
sen tonen ten overvloede aan en voor zo
ver dat nog nodig was, dat de burgerlijke 
partijen in de eerste plaats slachto:ffers zijn, 
wier zoektocht naar gerechtigheid en mo
rele genoegdoening even essentieel is en de 
maatschappij evenzeer aanbelangt als de 
even wettige en niet minder essentiele eer
biediging van het recht van verdediging van 
de personen tegen wie een strafvervol
ging is ingesteld. 

Mocht Uw Hof daaromtrent evenwel nog 
twijfels koesteren, dan vraagt de verzoe
ker subsidiair aan het Hof om, alvorens uit
spraak te doen over de ontvankelijkheid 
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van onderhavig verzoekschrift, de vol
gende prejudiciele vraag aan het Arbitrage
hof te stellen, 

"In de veronderstelling dat er uit de ge
zamenlijke toepassing van de artikelen 542 
en volgende, en inzonderheid uit de arti
kelen 549, 533, 525 en 422 van het Wet
hoek van StrafVordering, zou volgen dat de 
verzetdoende, burgerlijke partijen in de 
rechtspleging verzet tegen een arrest van 
het Hof van Cassatie tot verwijzing op 
grond van gewettigde verdenking, enkel 
door de ambtelijke tussenkomst van een ad
vocaat bij het Hof van Cassatie hun ver
zet kunnen instellen en hun middelen tot 
staving van dat verzet voordragen, ter
wijl de partijen die de eis tot verwijzing 
hebben ingesteld hun middelen zelf heb
ben kunnen uiteenzetten, zonder een be
roep te doen op zodanige tussenkomst, die 
kosten, een vertraging en een voorafgaand 
buitengerechtelijk onderzoek impliceert van 
de middelen die aan het Hof kunnen wor
den voorgelegd, en die kan uitlopen op de 
weigering van de advocaat bij het Hofvan 
Cassatie om bepaalde middelen aan het Hof 
voor te leggen, of ze voor te leggen met de 
vermelding "op vordering" of" op vorde
ring en naar concept", waardoor voor
noemde middelen voor het Hof veel aan · 
waarde verliezen, en terwijl het Hofvan 
Cassatie te dezen uitspraak doet ten grande 
en op tegenspraak, leidt die verplichting 
van de verzetdoende burgerlijke partijen 
om een beroep te moeten doen op een ad
vocaat bij het Hofvan Cassatie, niet tot een 
verboden discriminatie in de zin van de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet en in de 
zin van het recht op een eerlijk proces, dat 
gewaarborgd wordt door artikel 6 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, en moet het bijgevolg aan de 
verzetdoende, burgerlijke partijen niet wor
den toegestaan om zelf of door tussenkomst 
van hun advocaat verzet te doen en hun 
middelen in een verzoekschrift of memo
rie voor te dragen?" 

III. MIDDELEN TOT STAVING VAN RET 
VERZET 

1. In het arrest waartegen verzet herin
nert het Hofer vooreerst aan dat "de on
partijdigheid van de rechter een funda
mentele regel is van de rechterlijke 
inrichting", dat "de onpartijdigheid van een 
onderzoeksrechter dwmgend vereist dat hij 
volledig onafhankelijk staat tegenover de 
partijen, zodat hij niet de schijn van par
tijdigheid kan wekken bij het onderzoek 
van de feiten a charge of a decharge" en dat 
"de onderzoeksrechter nooit ophoudt een 

rechter te zijn die geen schijn van partij
digheid mag wekken bij de partijen ofbij de 
publieke opinie; dat geen enkele omstan
digheid, hoe uitzonderlijk ook, hem van die 
verplichting ontslaat". Het Hofbelicht ver
volgens de omvang van zijn beoordelings
vrijheid terzake : "het Hof oordeelt of de 
gronden die worden aangevoerd tot sta
ving van het verzoek tot verwijzing op 
grond van gewettigde verdenking terzake 
dienend zijn, met inachtneming van die be
ginselen en de wetsbepalingen waarin ze 
zijn neergelegd". 

2. Het Hof leidt "uit het onder ling ver
band tussen artikel 828 van het Gerech
telijk Wetboek, dat de wrakingsgronden op
somt, en artikel542 van het Wetboek van 
StrafVordering m.b.t. de verwijzing van een 
zaak van de ene rechtbank naar een an
dere op grond van gewettigde verdenking" 
af"dat de onderzoeksrechter, die door een 
partij op haar kosten is ontvangen of die 
van haar geschenken heeft aangenomen en 
aldus zijn sympathie voor die partij heeft 
geuit, in de onmogelijkheid verkeert haar 
zaak te behandelen, zonder bij de andere 
partijen, meer bepaald de verdachten, en bij 
derden verdenking te wekken aangaande 
zijn geschiktheid om zijn opdracht op een 
objectieve en onpartijdige wijze te vervul
len". 

3. Nate hebben vastgesteld "dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, meer bepaald uit de verslagen die de 
procureur des Konings te Neufchateau ge
richt heeft aan de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Luik en die de 
procureur-generaal bij het Hof gevoegd 
heeft bij het dossier, blijkt dat de hierbo
ven vermelde feiten bewezen en terzake 
dienend zijn en dat bovendien de onder
zoeksrechter Connerotte akte had ver
leend aan de v.z.w. Marc et Carine van haar 
stelling als burgerlijke partij tegen verzoe
ker", heeft het Hof geoordeeld "dat de dos
siers betreffende voornoemde verzoeker ter
stond dienen onttrokken te worden aan die 
onderzoeksrechter". 

4. Verzoeker heeft tegen die beslissing 
verzet gedaan, daar hij de mening is toe
gedaan dat het Hof zijn beslissing om de 
zaak aan de rechter Jean-Marc Conne
rotte te onttrekken niet naar recht heeft 
verantwoord. Tot staving van dat verzet 
voert hij in onderhavig verzoekschrift de 
volgende middelen aan, waarin hij poogt de 
intense malaise die niet enkel bij de pu
blieke opinie, maar tevens bij eminente spe
cialisten leeft, in een juridische redene
ring om te zetten - Moet de Wet niet 
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worden vermoed rechtvaardig, billijk en re
delijk te zijn, en is het niet de opdracht van 
de rechtsgeleerde te trachten haar, met in
achtneming van de tekst ervan, als zoda
nig uit te leggen, in een geest van beschei
denheid maar van vastberadenheid? 

A. Eerste middel : miskenning van de 
omvang van de beoordelingsvrijheid van het 
Hof krachtens art. 542 Sv - Niet
toepasselijkheid van het vermoeden van 
art. 828, 10' Ger.W. 

a) Het Hof heeft de ernst van de verwe
ten feiten en het gewettigde karakter van 
de aangevoerde verdenking niet onder
zocht. Uit de motivering van het arrest 
waartegen verzet blijkt dat het Hof, door de 
artikelen 542 Sv. en 828 Ger.W. in "onder
ling verband" te brengen, zonder verder on
derzoek heeft vastgesteld dat de in arti
kel 828, 10' Ger.W. opgesomde wrakings
gronden in feite voorhanden zijn (hetgeen 
verzoeker in zijn tweede middel overigens 
betwist), en daaruit besluit dat de verden
king, aan de zijde van de verzoekers ge
wettigd was. Het Hofheeft dus geoordeeld 
dat wegens het enkele feit dat de onder
zoeksrechter een rechtbank op zich is, het 
gewettigde vermoeden en de wettelijke 
wrakingsgronden (die vermoedens zijn) te 
zijnen aanzien samenvallen. 

Door artikel828, 10', Ger.W. aldus toe te 
passen dat de wettigheid van de verden
king wettelijk moest worden vermoed, zo
dat het Hof geen enkele beoordelings
vrijheid meer had, miskent het Hof echter 
de draagwijdte van artikel 542 Sv., dat
met opzet - geen gewag maakt van een 
dergelijk vermoeden en er evenmin naar 
verwijst. Zoals procureur-generaal De
lange reeds heeft uiteengezet ("Optreden 
van het Hof van Cassatie bij onttrekking 
van de zaak aan de rechter en verwijzing 
van een rechtbank naar een andere", A. C., 
1974, p. 10), "heeft de wetgever het Hof de 
discretionaire macht gelaten om te oorde
len of de feiten en omstandigheden, door de 
eiser tot verwijzing aangevoerd, een vol
doende rechtvaardiging zijn voor deze 
maatregel, die uitzondering moet blijven". 

b) Dat gebrek aan beoordeling is in strijd 
met de algemene opzet van de wet, met de 
wil van de wetgever en de grondwet, en 
met de grondslag van die wil. 

Ret Wetboek van StrafVordering behan
delt de gewettigde verdenking, maar maakt 
geen gewag van specifieke wrakings
gronden. Er wordt dus terecht aangeno
men dat het Gerechtelijk Wetboek subsi
diair toepasselijk is (art. 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek), en bijgevolg moet 

worden onderzocht welk verband dit Wet
hoek legt tussen de bepaling die de 
wrakingsgronden opsomt (art. 828) en die 
welke de onttrekking op grand van gewet
tigde verdenking of om andere redenen 
voorschrijft (art. 648). Welnu, er dient te 
worden vastgesteld dat laatstgenoemd ar
tikel nergens verwijst naar de wrakings
gronden van art. 828. Behalve ... in het (en
kele) geval waarin de wetgever geoordeeld 
heeft dat een vermoeden, analoog aan dat 
van art. 828, van toepassing was op de ant
trekking : de bloed- of aanverwantschap. 
Vervolgens preciseert hij en past hij de 
voorwaarde om dat vermoeden toe te pas
sen met het oog op wraking, aan aan de 
problematiek van de onttrekking van een 
zaak aan een volledige rechtbank (art. 649). 
Hij rept echter met geen woord over de an
dere, in art. 828 vermelde gevallen. Be
treft het hier nalatigheid of een bewust stil
zwijgen? Het antwoord op die vraag kan 
worden gevonden als de wil van de wetge
ver, die zelfvoortspruit uit de wil van de 
grondwetgever, wordt onderzocht en de een
voudige vraag wordt gesteld : bestaat er 
tussen de onttrekking van een zaak aan 
een rechtscollege (wat een onderzoeksrech
ter is, ondanks het feit dat hij aileen op
treedt) en de wraking van een rechter (lid 
van een rechtscollege) een wezenlijk ver
schil dat een verschil in behandeling recht
vaardigt (niet-toepasselijkheid van het ver
moeden)? Aldus blijkt dat volgens de wet 
het Hof de vrijheid (in werkelijkheid : de 
plicht) heeft om de gewettigde verden
king te beoordelen, en deze geenszins het 
resultaat is van een nalatigheid of van een 
onopzettelijke onnauwkeurigheid, maar 
daarentegen voortvloeit uit de aard van het 
begrip zelf, gelet op de belangrijke rechts
gevolgen die de wetgever eraan verbindt, 
nu het niet gaat om een loutere vervan
ging van een magistraat in een rechtscol
lege, maar wei om de onttrekking van een 
zaak aan de volledige rechtbank en de ver
wijzing ervan naar een andere. 

Zoals procureur-generaal Delange (o.c., p. 
489, nr. 2), met verwijzing naar procureur
generaal Dewandre (noot (5)), voorts be
klemtoonde, is "de onttrekking van de zaak 
aan een rechter die regelmatig ervan ken
nis genomen heeft, en de verwijzing er
van naar een rechter die er in normale om
standigheden geen kennis van had moeten 
of zelfs kunnen nemen, een ernstige maat
regel, gelet op het grondwettelijk begin
sel volgens hetwelk "niemand tegen zijn wil 
[kan] worden afgetrokken van de rechter 
die de wet hem toekent" (Gw. art. 13). 
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Daarom werd het Hof van Cassatie be
last met de opdracht om daartoe het be
vel te geven." De eventuele onttrekking tast 
dus rechtstreeks een subjectief recht aan, 
dat de burger rechtstreeks ontleent aan de 
Grondwet (art. 13), wat een fundamen
teel verschil is met de wraking, en tevens 
de reden is waarom het Hof een nauwkeu
rig en diepgaand onderzoek moet instel
len met inachtneming van het belang van 
de op het spel staande beginselen. De wra
king daarentegen kan meer berusten op 
overwegingen van eenvoud, efficientie en 
snelheid (dat is de reden waarom het 
rechtscollege zelf uitspraak doet op grond 
van vermoedens en zonder beoordelings
vrijheid). Dat is ook de reden waarom een 
rechtscollege niet kan worden gewraakt, 
zelfs niet - vooral niet - onder voorwend
sel dat het slechts uit een rechter bestaat. 

De reacties van de publieke opinie op het 
arrest waartegen verzet hebben overigens, 
voor zover nodig, afdoende aangetoond hoe
zeer de wetgever en de eminente rechts
geleerden het bij het rechte eind hadden. 
Ret Rof heeft immers, door zich ontsla
gen te achten van zijn verplichting om zijn 
beslissing op andere gronden te verant
woorden dan door de toepassing van een, 
blind juridisch mechanisme, enkel dat
gene uitgelokt wat het ongetwijfeld ver
hoopte te vermijden: het gevoel van wil
lekeur en het verlies van het vertrouwen in 
het gerecht. 

c) Conclusie : het Rof moet een werke
lijke beoordeling verrichten aan de hand 
van de criteria die voortvloeien uit de wet. 

Bijgevolg heeft het Rof, door enkel vast 
te stellen dat de feiten die met wrakings
gronden overeenstemmen, zich werkelijk 
hebben voorgedaan, zonder de intrinsieke 
en extrinsieke zwaarwichtigheid ervan te 
beoordelen, en zonder die zwaarwichtig
heid af te wegen tegen het subjectief recht 
dat de rechtzoekende - in casu de verzet
doende verzoeker - aan de Grondwet ont
leent, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoord. De volgende middelen strekken 
ertoe een beoordeling van de feiten voor te 
stellen en aan te tonen dat zij volgens ver
zoeker niet kan leiden tot de onttrekking 
van de zaak aan de rechter Jean-Marc Con
nerotte. 

Te dien einde wordt vooreerst verwe
zen naar artikel 828 10° Ger.W., in zoverre 
het Rof van oordeel was dat de aan de 
rechter verweten feiten voldeden aan de 
voorwaarden voor de toepassing van die be
paling (tweede middel). Dit wordt door de 
verzoeker betwist. 

Ret is bovendien mogelijk aan te ne
men dat voornoemde voorwaarden, wan
neer ze vervuld zijn, de uiting zouden kun
nen zijn, hetzij van een innerlijke 
overtuiging van de rechter met betrek
king tot de oplossing van het geschil in het 
voordeel van een van de partijen (subjec
tieve partijdigheid- derde middel), het
zij van het feit dat de rechter zich ten aan
zien van een partij in een bepaalde situatie 
bevindt, die weliswaar niet ipso facto enige 
partijdigheid impliceert, maar die niette
min de vrees voor partijdigheid wettigt 
(probleem van de objectieve partijdigheid -
vierde middel). Dat wordt door de verzoe
ker eveneens betwist in de voornoemde 
middelen, gelet op de context van de zaak. 

Ten slotte voert verzoeker in zijn vijfde 
middel aan dat het Rof onvoldoende in
lichtingen over de feiten heeft ingewon
nen en onderzoekt hij in de volgende mid
delen enkele bijzondere kwesties. 

B. Tweede middel: de feitelijke voor
waarden voor de toepassing van artikel 
828, 10° zijn niet vervuld. 

Artikel 828, 10° Ger.W. bepaalt dat ie
dere rechter kan worden gewraakt "in
dien hij, sedert de aanvang van het ge
ding, door een partij op haar kosten is 
ontvangen of geschenken van haar heeft 
aangenomen". Er dient vooreerst te wor
den opgemerkt dat die voorwaarden te de
zen niet vervuld zijn. 

1.- Geen "partijen" in het geding.Aan de 
bewoordingen van de stra:furet moet de res
trictieve en eenvormige draagwijdte gege
ven worden die eraan toekomt. De beteke
nis van het begrip "partij" kan dus 
onmogelijk verschillen naargelang van de 
artikelen van het Wetboek van Strafvor
dering en naargelang van de noodwendig
heden van de zaak. Ret behoort trouwens 
tot de gewone opdracht van het Rof om toe 
te zien op de toepassing van dat begrip. 

Ret hoeft niet te worden herhaald dat 
enkel de personen die strafrechtelijk wor
den vervolgd en de personen die zich op re
gelmatige wijze burgerlijke partij hebben 
gesteld, partij zijn in het strafproces. Zijn 
dus geen partij: Mej. Sabine Dardenne en 
Laetitia Delhez (wegens hun jonge leef
tijd) en hun ouders (omdat zij zich geen 
burgerlijke partij gesteld hebben). 

De v.z.w. Marc et Corine is dus even
min partij, omdat zij zich niet rechtsgel
dig burger lijke partij heeft gesteld : de ar
tikelen 1 en 3 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van StrafVordering sluiten een 
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dergelijke burgerlijke-partijstelling im
mers uit, daar een v.z.w. in deze zaak van
zelfsprekend geen eigen schade lijdt. Per
soonlijke schade - quod non in casu - is 
wel degelijk een essentiele voorwaarde voor 
de ontvankelijkheid van de burgerlijke 
rechtsvordering, zoals het Hofvan Cassa
tie het in een soortgelijke zaak zelf duide
lijk heeft herhaald in zijn arrest van 13 mei 
1986 (A.C., 1985-86, 1234). De Kamer van 
Inbeschuldigingstelling te Luik heeft die 
rechtspraak nog op 13 juni 1996 toege
past op de v.z.w. Marc et Carine (J.L.M.B., 
1996, p. 1295). Wat zou het Hof gedaan 
hebben, indien ook de v.z.w. Marc et Co
rinne, of zij aileen verzet had gedaan te
gen de arresten tot onttrekking? Zou het 
Hof dat verzet ontvankelijk hebben bevon
den, in strijd met de hierboven vermelde 
bepalingen en zijn eigen rechtspraak? 

Ten slotte zou in het geval dat de wet 
naar de letter zou worden toegepast, te
vens niet uit het oog mogen worden verlo
ren dat de maaltijd niet georganiseerd werd 
door de v.z.w. zelf, maar door diens "plaat
selijke afdeling Bertrix", d.w.z. door een 
aantallocale sympathisanten die hooguit 
een feitelijke vereniging vormen en die zich 
in de onderhavige procedure noch regel
matig noch onregelmatig burgerlijke par
tij gesteld hebben. 

Bovendien is het uiteraard moeilijk denk
baar dat het begrip "partij" zou worden uit
gebreid tot iedere persoon, fysieke per
soon of rechtspersoon, die naar zijn gevoel 
of door zijn activiteiten, bij voornoemd ge
ding "betrokken" zou zijn of zich erbij "be
trokken" zou voelen. Bijgevolg en bij wijze 
van voorbeeld verleent de omstandigheid 
dat de v.z.w. Marc et Corinne tussenkomt 
in het debat over de aan pedofielen op te 
leggen straffen, of in enig ander debat dat 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrek
king zou kunnen hebben op de zogeheten 
"zaak Dutroux-Nihoul", aan die v.z.w. 
geenszins de hoedanigheid van "partij" in 
de zin van het W.Sv. 

Overigens hoeft het hier niet te wor
den herhaald dat het enkele feit dat een 
rechter bindingen heeft met een vereni
ging of een beweging (vb. als lid van een 
vereniging of een beweging, een vakbond, 
een beroepsvereniging, een wetgevend or
gaan ... ) ofbij het publiek de schijn van der
gelijke bindingen wekt of laat bestaan, niet 
ipso facto een wrakingsgrond of een grond 
tot gewettigde verdenking vormt, zoals de 
praktijk voor alle gerechten aantoont. 

2. - Geen "ontvangst" "op kosten" van een 
partij. 

Zelfs als men ervan zou uitgaan dat de 
v.z.w. Marc et Carine zich op rechtsgel
dige wijze burgerlijke partij had gesteld -
quod non -, dan nog dient te worden be
wezen dat zij de onderzoeksrechter CON
NEROTTE "op haar kosten" "ontvangen" 
he eft. 

Teneinde na te gaan wat er in dat arti
kel bedoeld wordt, kan worden verwezen 
naar de tekst van het oude artikel378 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsple
ging, waaruit artikel 828, 10° van het Ge
rechtelijk Wetboek is voortgekomen : "in
geval hij sedert de aanvang van het 
rechtsgeding met de een of ander der par
tijen aan huis gegeten of gedronken of van 
een van hen geschenken ontvangen heeft". 
Zoals Mr Delahaye in zijn memorie in ver
zet voor de overige burgerlijke partijen zegt, 
blijkt uit die formulering waarvan de strek
king door de huidige tekst duidelijk over
genomen wordt, dat een rechter enkel kan 
worden gewraakt, indien hij voldoende be
kend is met een partij om in diens huis ont
vangen te worden. 

In het Gerechtelijk Wetboek werden de 
woorden "aan huis" vervangen door de 
woorden "op haar kosten", waarmee ver
wezen wordt naar het gebruik om vrien
den of zakenrelaties uit te nodigen om te 
gaan eten. In beide gevallen gaat het wel 
degelijk om aanwijzingen van een persoon
lijke relatie tussen de rechter en de par
tij. Welnu, er kan enkel worden vastge
steld dat zulks te dezen niet het geval is : 
het ging hier niet om een particuliere, door 
de verantwoordelijken van de v.z.w. Marc 
et Carine georganiseerde maaltijd, maar 
veeleer om een "dorpsfeest", waarmee de 
bevrijding van beide meisjes gevierd werd 
en waaraan meer dan 400 personen deel
genomen hebben. Hierdoor kreeg dat feest 
een volkomen onpersoonlijk karakter en 
kan daaruit zeker geen persoonlijke band 
ofrelatie tussen de rechter en de v.z.w. af
geleid worden (zeker niet wanneer het gaat 
om een '1okale afdeling"). Tijdens dat feest 
heeft de rechter trouwens zijn maaltijd be
taald, wat ongetwijfeld een aanwijzing 
vormt van het onpersoonlijk karakter van 
zijn deelname. 

3.- Geen "geschenken". 

In dezelfde geest als wat hierboven werd 
uiteengezet heeft de bevolking door de rech
ter een "geschenk" aan te bieden (een hal
pen met een waarde van ... 1.080 BF), dat 
zo bescheiden was dat men het zelfs kan 
omschrijven als een "gebruikelijk ge
schenk", dat hem is gegeven omdat hij kort 
tevoren het leven van Sabine en Laetitia 
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gered had, enkel op symbolische en spon
tane wijze uiting willen geven aan haar 
dankbaarheid jegens de rechter. Hieruit 
kan, eens te meer, geen vertrouwelijke band 
of persoonlijke relatie worden afgeleid (met 
wie overigens? van wie was voornoemd ge
schenk afkomstig?). 

4.- Algemeen : geen "nauwe" band met de 
in art. 828 Ger.W. bedoelde partij. 

Ten slotte moet aan de hand van de be
woordingen van artikel 828, 10" van het 
Gerechtelijk Wetboek worden nagegaan (in 
hoeverre een verdenking zou kunnen wor
den gegrond op het geheel van de daarin 
omschreven feitelijke omstandigheden), ten
einde de zwaarwichtigheid van de bedoelde 
relatie te beoordelen, in vergelijking met de 
andere, in artikel 828 opgesomde wrakings
gronden. 

In alle gevallen bedoeld in dat artikel is 
er sprake van een verwantschap of van een 
conflict van uiterst evidente en gewich
tige belangen : persoonlijk belang bij het ge
schil, bloedverwantschap, geding tussen de 
rechter en een partij, voorafgaande ken
nis van het geschil in een andere hoeda
nigheid, hoge graad van vijandschap. De 
wetgever heeft in dit geval meer bepaald 
het evenredigheidsbeginsel toegepast, aan
gezien hij criteria heeft vastgesteld om een 
evenwicht te verzekeren tussen de goede 
werking van het gerecht en de noodzaak 
van een reele en redelijke, onmiskenbare 
onpartijdigheid. 

Het feit dat artikel 828, 11" een hoge 
graad van vijandschap met een van de par
tijen vereist om een wraking te rechtvaar
digen (zoals ze door de rechtspraak uitge
legd wordt, namelijk in de zin dat een 
zekere ernst vereist is : Brussel, 25 augus
tus 1994, J.T., 1994, p. 717; Burg. rb. Brus
sel, 28 juni 1993, J.T., 1994, p. 20) bewijst 
in het bijzonder (bij analogie) hoe nauw de 
band in de zin van artikel828, 10" van het 
Gerechtelijk Wetboek wel moet zijn : het 
zou hier enkel om een "hoge graad" van 
vertrouwelijkheid kunnen gaan, d.w.z. dat 
beide partijen bijzonder nauwe betrekkin
gen moeten onderhouden. In het licht van 
de hierboven vermelde beschouwingen, kan 
redelijkerwijs niet worden volgehouden dat 
de rechter Connerotte te dezen blijk heeft 
gegeven van een dergelijke vertrouwelijk
heid. 

C. Derde middel : geen subjectieve par
tijdigheid. 

a) Begrip en vermoeden van subjectieve 
partijdigheid. 

De subjectieve partijdigheid van een ma
gistraat bestaat erin dat hij om de een of 

andere reden blijk geeft van een "vooroor
deel" (in de strikte zin), m.b.t. de oplos
sing van een hangend geschil (R. Ver
straeten, Handboek StrafVordering, Maklu, 
Antwerpen, 1993, p. 359; J-M. Piret, "Im
partialite dujuge et suspicion legitime", in 
Presence et actualite des droits de l'homme, 
Melanges offerts a Jacques Velu, Brussel, 
Bruylant, 1992, p. 869 en rechtspraak in 
noot (71)). 

Het Hofherinnert er in zijn arrest van 24 
september 1986 (A.C., 1986-87, p. 113) aan 
dat de persoonlijke onpartijdigheid van de 
rechter vermoed wordt tot het tegendeel is 
bewezen, omdat "de subjectieve partijdig
heid die een magistraat verweten wordt, 
niet lichtzinnig mag worden opgevat" (J. 
Velu en R. Ergec, La Convention 
europeenne des droits de l'homme, uittrek
sel uit R.P.D.B., aanvulling, deel VII, Brus
sel, Bruylant, 1990, nr. 543, p. 458). 

b) Het "vooroordeel" m.b.t. de oplossing 
van het geschil is niet bewezen. 

Een dergelijke partijdigheid is in casu 
niet bewezen : niets in de houding van 
rechter Connerotte wettigt het vermoe
den dat hij door zijn deelname aan de be
streden maaltijd blijk zou hebben gege
ven van een vooroordeel m.b.t. de oplossing 
van het geschil, dat wil zeggen omtrent de 
schuld van de verzoekers tot verdenking 
Dutroux en Nihoul. 

c) Het medeleven dat de rechter aan de 
slachtoffers zou kunnen hebben betuigd, 
kan niet als partijdigheid worden aange
merkt, aangezien de verzoekers hierdoor 
niet benadeeld worden. 

Het medeleven dat de rechter heeft be
tuigd aan de slachtoffers die in de kelder 
van Dutroux zijn teruggevonden, door aan 
de omstreden maaltijd deel te nemen, is te 
dezen een elementaire uiting van mense
lijkheid ten gevolge van de bewezen fei
ten (de opsluiting), die in se geen enkel ver
band houden met de schuld van de 
verzoekers tot gewettigde verdenking. Het 
kan inderdaad niet worden ontkend dat Sa
bine en Laetitia slachtoffers zijn. Het feit 
dat zij als zodanig worden beschouwd, 
houdt ipso facto, behoudens tegenbewijs -
dat te dezen niet is geleverd, niet in dat hij 
bevooroordeeld was jegens de daders van de 
feiten waarvan zij het slachtoffer zijn ge
weest. 

d) De erkenning van de hoedanigheid 
van slachtoffer moet daarentegen de alge
mene regel worden in ons strafstelsel. 

De erkenning van de slachtoffers als dus
danig door de rechter kan doorgaans dus 
niet worden beschouwd als een uiting van 
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partijdigheid, tenzij laatstgenoemde in theo
rie (aangezien het, naar wij verhopen, voor 
dat soort feiten in de praktijk niet haal
baar is) wordt gedwongen tot een merk
waardig staaltje van intellectuele en 
gedragsmatige schizofrenie. Het zou inder
daad op zijn minst tegenstrijdig en onver
antwoord zijn om een rechter, zogezegd uit 
zorg voor onpartijdigheid, te verbieden enig 
medeleven te betonen aan de slachtoffers. 
Eenieder zou immers in zijn binnenste diep 
bezorgd zijn om het uitblijven van een der
gelijk medeleven, waardoor er wei eens 
twijfel zou kunnen ontstaan omtrent de 
men tale gezondheid of de menselijkheid 
van de betrokken rechter. 

In het onderhavige geval verwacht men 
dus kortom van de rechter Connerotte dat 
hij met de slachto.ffers meeleeft, maar dat 
vooral niet toont ! Is dat wei redelijk? 

En vooral, is dat wei verantwoord, daar 
een dergelijk medeleven toch niemand be
nadeelt, aangezien het geen betrekking 
heeft op de vermoedelijke daders van de 
strafbare feiten? De verzoekers tot gewet
tigde verdenking zijn zich weliswaar van 
dat probleem bewust, en zij trachten door 
een beroep te doen op de leer van de schijn 
te doen geloven dat zij vanuit het oogpunt 
van de vereiste "objectieve" onpartijdig
heid wei degelijk schade geleden hebben. 
We zullen echter zien (zie infra) dat die 
theorie - niet zonder reden - een func
tionele betekenis heeft en geen uitstaans 
heeft met wat ons bezighoudt, en dat het 
hier dus om een twijfelachtige transposi
tie gaat. 

De verzoekers tot gewettigde verden
king zijn overigens niet de enigen die er een 
dergelijk allegaartje van maken : is het in 
het licht van de tragische gebeurtenissen 
van de zaak niet gebleken dat bepaalde ma
gistraten, uit onverschilligheid of omdat ze 
menen te voldoen aan verplichtingen die de 
wet hen niet eens oplegt, de slachto.ffers 
niet als slachto.ffers hebben erkend? Zo heb
ben zij precies de indruk gewekt van een 
volslagen gebrek aan menselijkheid, van 
een gerechtelijk apparaat dat !outer om
wille van zichzelfbestaat, in plaats van een 
openbare dienst te vervullen (alvorens een 
Macht te zijn); zo brengen zij een fatale slag 
toe aan het vertrouwen van de rechtzoe
kenden (die hun enige bestaansreden vor
men, moet het nog worden herhaald?). Er 
was niets minder nodig dan het schouw
spel van de immense pijn van de ouders, 
wier kind in totale onverschilligheid ont
voerd werd, en hun krachtige vastbera
denheid, opdat dat probleem eindelijk als 

zodanig erkend werd en in fine voor het Hof 
gebracht werd. 

De zorg om aan de beklaagden een maxi
male onpartijdigheid van hun rechters te 
waarborgen is gewettigd, maar die betrach
ting wordt onwettig, wanneer men ze zo
ver drijft dat het recht van de slachtof
fers uit het oog wordt verloren (summa jus, 
summa injuria), zonder dat die vereiste 
evenredig is met het nagestreefde doel. 

e) Conclusie. 

Uit het voorgaande blijkt dat het ge
drag van de rechter Connerotte geen aan
wijzing van partijdigheid schijnt op te le
veren ten nadele van de verzoekers tot 
verdenking, die geen enkel ander bewijs 
van subjectieve partijdigheid aanvoeren (zie 
infra). Die partijdigheid moet dus uitge
sloten worden. Door de rechter aldus wet
telijk te verplichten slachto.ffers als zoda
nig te erkennen, zou het Hofhet recht doen 
vooruitgaan en zou het een grote dienst be
wijzen aanjustitie en aan de rechtzoeken
den. De manier waarop die erkenning moet 
geschieden, kan weliswaar nog worden be
discussieerd en kan onder het toezicht van 
de tuchtoverheid toegepast worden, maar 
het beginsel ervan zou hoven aile discus
sie verheven moeten zijn. 

D. Vierde middel: geen objectieve par
tijdigheid. 

a) Begrip. 

Objectieve partijdigheid bestaat hierin (i) 
dat de rechter persoonlijk belang bij het ge
ding heeft, of (ii) dat hij er vroeger in een 
andere hoedanigheid kennis van heeft ge
nomen (R. Verstraeten, ibidem, p. 361 e.v.). 

b) Geen partijdigheid in casu. 

Het is duidelijk dat geen van die twee ge
vallen op rechter Connerotte van toepas
sing zijn, aangezien hij geen persoonlijk be
lang bij het geding heeft en er vroeger in 
geen enkele andere hoedanigheid kennis 
van heeft genomen. 

c) Het begrip "schijn" van partijdigheid 
in de zin van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens (art. 
6) wordt ten onrechte aangevoerd. 

De rechtspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens, met name de 
een tijdlang toegepaste spreuk "Justice 
must not only be done, but also seen to be 
done" - die inhoudt dat onpartijdigheid 
ook naar buiten moet blijken - werd tot 
staving van het verzoekschrift tot gewet
tigde verdenking aangevoerd, als verkla
ring waarom het gedrag van de rechter een 
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schijn van partijdigheid opleverde, waar
door de zaak aan hem onttrokken diende te 
worden. 

Het blijkt echter dat aldus aan de aan
gevoerde rechtspraak een draagwijdte ver
leend wordt die zij niet bezit : het Euro
pees Hof heeft enkel van schijn gesproken 
met betrekking tot vanzelfsprekende en 
duidelijke functionele of organieke crite
ria, zoals het feit dat een rechter vroeger in 
een andere hoedanigheid van dezelfde zaak 
kennis had genomen. Overigens is die 
rechtspraak zo geevolueerd, dat de partij 
haar verdenking thans dient te bewijzen 
aan de hand van concrete gegevens : 
"Schijn is niet langer voldoende. Er moet 
tevens acht geslagen worden op de reele fei
ten ( ... )" 

Bij de beoordeling van ieder geval die
nen de gegevens van de zaak in aanmer
king te worden genomen, teneinde te oor
delen of de subjectieve bezorgdheid van de 
beklaagde in concreto 'in dat geval als ob
jectiefverantwoord kan worden beschouwd' 
(J. Van Compernolle, "Evolution et assou
plissement de la notion d'impartialite ob
jective", opm. in C.J.C.E., 30 maart 1993, 
Rev. Trim. Dr. H., 1994, p. 444). Zo was er 
zelfs sprake van dat men de spreuk "Jus
tice must not only ... " volledig had opgege
ven (L. Bihain, J.L.M.B., 1996, nr. 1098 
e.v.). 

Hierdoor is er een wijziging opgetreden 
in de (ter herinnering : functionele of or
ganieke) criteria waarmee de objectieve on
partijdigheid beoordeeld wordt : het gaat 
niet meer zozeer om de weerslag die de cu
mulatie van verschillende rechterlijke amb
ten subjectief gezien op de rechtzoekende 
kan hebben, dan wel om de op objectieve 
wijze beoordeelde weerslag hiervan op de 
effectieve geschiktheid van een rechter om 
op een onpartijdige wijze uitspraak te doen 
(J. Van Compernolle, o.c., nr. 444). 

In het onderhavige geval moet worden 
vastgesteld dat er niet aileen geen sprake 
kan zijn van functionele partijdigheid, maar 
dat tevens het bewijs niet is geleverd van 
de ongeschiktheid van de rechter om op een 
onpartijdige wijze uitspraak te doen, vooral 
als men het feit indachtig blijft dat een on
derzoeksrechter geen uitspraak moet doen, 
maar het onderzoek moet voeren, op een 
onpartijdige wijze weliswaar. 

E. Vijfde middel : het Hof heeft onvol
doende inlichtingen over de feiten inge
wonnen. In het kader van de eerste pro
cedure heeft het Hofhet niet nuttig geacht 
de voornaamste betrokkene, namelijk de 
rechter Connerotte, alsook de heer Procu-

reur des Konings, M. Bourlet, te ondervra
gen. Die leemte zou in het raam van de 
huidige verzetprocedure moeten worden in
gevuld, omdat het Hof en de bij het ge
ding betrokken partijen bij zo'n zware be
schuldiging zo goed mogelijk ingelicht 
moeten zijn over de feiten. 

Het Hof heeft in zijn arrest waartegen 
verzet weliswaar verwezen naar een ver
sie van de feiten die "algemeen bekend is", 
wegens de artikelen die hierover in de pers 
verschenen zijn, en wegens een schrifte
lijke bevestiging ervan door de Procureur 
des Konings Bourlet. Het Hof mag zijn 
overtuiging evenwel niet enkel gronden op 
verslagen in een pers die overigens in een 
uitzonderlijk belangrijk gerechtelijk de
bat zo dikwijls in een slecht daglicht ge
steld wordt, maar het moet bovendien zijn 
oordeel omstandiger verfijnen; daartoe is 
een schriftelijk administratief verslag niet 
toereikend, daar het aan de hand daar
van onmogelijk is de feiten op een genu
anceerde en gedetailleerde wijze uiteen te 
zetten in het licht van de hierboven ver
melde feiten. 

Zo zouden op zijn minst de heer Conne
rotte, maar ook de verantwoordelijken van 
de v.z.w. Marc et Corine en de organisato
ren van de maaltijd ondervraagd moeten 
worden over de concrete omstandigheden 
en, inzonderheid, over de relatie tussen de 
v.z.w. en haar "lokale afdeling te Bertrix". 

F. Zesde middel : de overige gegevens die 
door de verzoekers tot gewettigde verden
king worden aangevoerd, zijn niet ter zake 
dienend. 

Het dient te worden opgemerkt dat de 
andere gegevens die door de verzoekers tot 
gewettigde verdenking worden aangevoerd, 
op veronderstellingen berusten ("verstand
houding met de procureur des konings''), de 
"bijzonder intieme" context van het huwe
lijk van de rechter dat op dezelfde dag 
plaatsvond, de latere burgerlijke
partijstelling van Sabine en Laetitia en de 
daarmee verband houdende gerechtskos
ten), onduidelijk zijn of louter betrekking 
hebben op vermeende leemten in de rechts
pleging (de aangevoerde gegevens die moe
ten aantonen dat het onderzoek niet a 
decharge is gevoerd, ook al is het onder
zoek een dynamisch gebeuren) en die ten 
aanzien van de onderzoeksmagistraat geen 
grond tot gewettigde verdenking kunnen 
opleveren (Cass., 21 maart 1977, AC., 1977, 
p. 787). 

G. Zevende middel: noch de wraking 
(art. 832 van het Gerechtelijk Wetboek), 
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noch de gewettigde verdenking zijn ont
vankelijk ten overstaan van het openbaar 
ministerie, vervolgende partij. 

Ter herinnering. 

H. Achtste middel : nude feitelijke si
tuatie gewijzigd is, staat niets nog eraan in 
de weg dat de rechter Connerotte zich op
nieuw bij de onderzoeksrechters vervoegt. 

Sinds het arrest van onttrekking waar
tegen verzet, zijn twee onderzoeksrechters 
met het onderzoek belast : de hh. Lang
lois en Gerard. De behandelde dossiers blij
ken bovendien zo omvangrijk te zijn dat er 
zonder een bijkomende rechter geen snel en 
efficient onderzoek mogelijk is. 

De wederinschakeling van de rechter 
Connerotte kan bovendien geen enkel be
zwaar opleveren, aangezien de onpartij
digheid, schijnbaar of niet, van het onder
zoek a charge of a decharge in ieder geval 
gewaarborgd wordt door het gezamenlijk 
werk van verschillende rechters. 

Niets staat dus de wederinschakeling van 
de rechter Connerotte in de weg; dat zou 
zowel genoegdoening geven aan de burger
lijke partijen, die totnogtoe van hun rech
ter verstoken zijn gebleven, als aan de rech
ter zelf, die in zijn eer van magistraat zou 
worden hersteld, en aan de verzoekers tot 
verdenking, wier vrees, hoe ongegrond ook, 
hierdoor zou verdwijnen. Bovendien, - en 
is dat niet het hoogste doel dat het Hof 
moet nastreven?- zou het onderzoek ai
leen maar beter en sneller geschieden 
dankzij de inbreng van rechter Conne
rotte en zijn grondige kennis van het dos
sier: 

Overwegende dat het Hof krach
tens artikel542 van het Wetboek van 
StrafVordering bevoegd is om de gron
den te beoordelen die zijn aangevoerd 
tot staving van een verzoek tot ver
wij zing van de zaak van een onder
zoeksrechter naar een andere onder
zoeksrechter op grand van gewettigde 
verdenking; dat het Hof daarbij acht 
slaat op alle feitelijke omstandighe
den, ongeacht de aard of de omschrij
ving ervan; dat het Hof tevens bevoegd 
is om een andere onderzoeksrechter 
aan de partijen toe te wijzen, mits die 
omstandigheden een gewettigde twij
fel wekken aangaande de geschikt
heid van de magistraat om zijn op
dracht op een objectieve en onpartij
dige wijze te vervullen; 

Overwegende dat het Hof bij de be
oordeling van de onpartijdigheids
plicht van een onderzoeksrechter op 
objectieve gegevens steunt, teneinde 
na te gaan of de rechter voldoende 
waarborgen biedt om bij de partijen of 
bij derden elke twijfel uit te sluiten 
aangaande zijn geschiktheid om de 
zaak te onderzoeken in volledige on
afhankelijkheid van eenieder die be
trokken is bij de bij hem aanhangig 
gemaakte zaken; 

Dat de onpartijdigheid wat dat be
treft, niet kan worden vastgesteld door, 
enerzijds, het gedrag van de onder
zoeksrechter, en anderzijds, de aard of 
de uitzonderlijke zwaarwichtigheid 
van de door hem onderzochte feiten te
gen elkaar af te wegen; 

Overwegende dat het feit dat de in 
artikel 542 van het Wetboek van Straf
vordering bedoelde verwijzing op grand 
van gewettigde verdenking en de bij 
artikel 828 van het Gerechtelijk Wet
hoek voorgeschreven wraking verschil
lende procedures zijn, waarvan de ene 
leidt tot onttrekking van een zaak aan 
een volledig rechtscollege of aan een 
onderzoeksrechter die zijn eigen 
rechtsmacht uitoefent, terwijl de an
dere ertoe leidt dat de rechter zich van 
de zaak onthoudt, niet belet dat fei
ten die wraking kunnen wettigen, ook 
als grondslag kunnen dienen voor een 
verzoek tot verwijzing; 

Dat, inzonderheid, het Hof niet re
delijkerwijs kan aannemen dat die ver
denking met name niet kan worden 
gegrond op feiten die, indien ze tot sta
ving van een wrakingsprocedure wa
ren aangevoerd en bewezen, het 
rechtscollege dat bevoegd is om over 
die wraking uitspraak te doen, geen 
enkele beoordelingsvrijheid zou gela
ten hebben; dat het rechtscollege in 
dat geval overeenkomstig art. 841 
Ger.W. verplicht is om de gewraakte 
rechter te bevelen zich van de zaak te 
onthouden; 

Overwegende dat het Hofbij het on
derzoek van de feiten die de eerste ver
zoeker met name steunend op arti
kel 828 van het Gerechtelijk Wetboek 
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had aangevoerd, enkel gebruik maakt 
van zijn. beoordelingsvrijheid; 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter Connerotte zijn sympathie 
geuit heeft voor de slachtoffers van de 
door hem onderzochte feiten door deel 
te nemen aan een maaltijd die tot doel 
had hun verdediging te bekostigen, en 
hun blijken van sympathie voor hem 
in ontvangst heeft genomen; dat die 
feiten, nu zij bewezen en terzake die
nend zijn, die magistraat in de onmo
gelijkheid stellen die zaak verder te 
behandelen, zonder bij de andere par
tijen en bij derden verdenking te wek
ken aangaande zijn geschiktheid om 
zijn opdracht op een objectieve en on
partijdige wijze te vervullen; 

Overwegende dat de middelen wat 
dat betreft, enkel kritiek uitoefenen op 
die beoordeling, zonder evenwel 
nieuwe gegevens aan te voeren die 
deze beoordeling zouden kunnen weer
leggen of een aanvullend onderzoek 
zouden kunnen verantwoorden; 

Overwegende dat de verzetdoende 
partijen tevergeefs het Verdrag van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en de rechtspraak 
van het Europees Hof aanvoeren; dat 
de bewoordingen van artikel 60 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden zelf uitsluiten dat 
een schending van het voornoemd ver
drag zou kunnen worden afgeleid uit 
de omstandigheid dat het Hof de on
partijdigheid van de rechters beoor
deelt op grond van in het interne recht 
vastgelegde criteria, die strenger zijn 
dan die van het voornoemd verdrag, 
zoals het door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens uitgelegd 
wordt; 

Overwegende dat het verzet onge
grond is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zet; veroordeelt de verzetdoende par
tij in de kosten. 

11 december 1996 - 2• kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Willems, waar-

nemend voorzitter - Gedeeltelijk gelijk
luidende conclusie (1) van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. Ar
nauts, Brussel. 

Nr. 502 

1 e KAMER- 12 december 1996 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP, VORM, 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCIDL- TERMIJN 
- UIT HUWELIJK OF AFSTAMMING ONTSTANE 
VERPLICHTINGEN -AANVANG VAN DETER
MIJN. 

2° HUWELIJK- UIT HUWELIJK ONTSTANE 
VERPLICHTINGEN - GESCHIL - RECHTER
LIJKE BESLISSING- HOGER BEROEP- TER
MIJN -AANVANG. 

3° AFSTAMMING- UIT AFSTAMMING ONT
STANE VERPLICHTINGEN- GESCHIL- RECH
TERLIJKE BESLISSING- HOGER BEROEP -
TERMIJN -AANVANG. 

4o LEVENSONDERHOUD- UIT HUWE
LIJK OF AFSTAMMING ONTSTANE VERPLICH
TINGEN - GESCHIL- RECHTERLIJKE BESLIS
SING - HOGER BEROEP - TERMIJN -
AANVANG. 

(1) Wat de grond van de zaak betreft, is de con
clusie van het O.M. volledig conform het ar
rest. Het betrofhier evenwel slechts een aan
vullende conclusie, nu het O.M. in hoofdorde had 
overwogen dat het Hof geen acht kon slaan op het 
geschrift dat de middelen van de verzetdoende 
partij bevatte, aangezien dat geschrift was neer
gelegd ter griffie van het Hof zonder de ambte
lijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie, die bij art. 425 Sv. vereist wordt 
voor elk aan de griffie van het Hof overgezon
den stuk. 

Het O.M. was bovendien de mening toege
daan dat de door de verzetdoende partij voorge
stelde prejudiciele vraag niet aan het Arbitrage
hofhoefde te worden gesteld, aangezien die vraag 
geen melding maakte van art. 425 Sv., terwijl vol
gens het O.M. het geschrift dat de middelen van 
de burgerlijke partij in verzet bevatte krach
tens die wetsbepaling terzijde moest worden ge
schoven. 
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so HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP, VORM, 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCIITL- TERMIJN 
- AARD - GEVOLG. 

1 o, 2°, 3° en 4 o Inzake uit huwelijk of af
stamming ontstane verplichtingen geeft de 
griffier van de beslissing kennis aan de 
partijen en wordt hager beroep ingesteld 
binnen een maand na de kennisgeving. 
(Art. 203ter B.W.; art. 12S3quater, ben 
d, Ger.W.) 

so De termijnen om een rechtsmiddel aan 
te wenden zijn op straffe van verval voor
geschreven; het verval wegens de laattij
digheid van het hager beroep moet door 
de rechter ambtshalve worden uitgespro
ken. (Artt. 860, tweede lid, 862, § 1, 1 o, 
en § 2, 86S en 10S1 Ger.W.) 

(M ... T.S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0008.F) ) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 juni 1995 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 203ter van het Burgerlijk Wet
hoek en 12S3quater, d, van het Gerechte
lijk Wetboek, en, voor zoveel nodig, 
schending van de artikelen 860, tweede lid, 
862, § 1, r en§ 2, 86S en 10S1 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het hoger 
beroep van verweerder tegen het vonnis 
van de vrederechter van het kanton Spa 
d.d. 14 februari 199S ontvankelijk ver
klaart, op grond "dat het hoger beroep naar 
de vorm en de termijn ontvankelijk is, daar 
het is ingesteld op 3 april199S, terwijl het 
bestreden vonnis was betekend op 9 maart 
199S, zodat de bij artikel10S1 van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalde termijn niet 
was verstreken", 

terwijl het bestreden vonnis, binnen de 
grenzen die het aangeeft, was ingegaan op 
de vordering, die eiseres had gegrond op ar
tikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek 
naar luid waarvan elk van de ouders van 
de andere ouder diens bijdrage kan vorde
ren in de kosten van levensonderhoud, op
voeding en opleiding van hun kinderen, als
ook op artikel 203ter van genoemd wetpoek 

dat met name bepaalt dat, indien de schul
denaar een van de verplichtingen opge
legd bij artikel 203bis niet nakomt, de 
schuldeiser, onverminderd het recht van 
derden, zich kan doen machtigen om, met 
uitsluiting van de schuldenaar, onder de 
voorwaarden en binnen de grenzen door de 
rechter gesteld, de inkomsten van deze 
laatste of iedere andere hem door een derde 
verschuldigde geldsom te ontvangen; laatst
genoemde bepaling vermeldt dat "de rechts
pleging en de bevoegdheden van de rech
ter worden geregeld volgens de artikelen 
12S3ter tot 12S3quinquies van het Gerech
telijk Wetboek"; artikel 12S3quater van 
voornoemd wetboek, sub b, bepaalt dat de 
griffier van de beslissing kennis geeft aan 
de partijen en, sub d, dat het hoger be
roep wordt ingesteld binnen een maand na 
de kennisgeving; krachtens de artikelen 
860, tweede lid, en 86S van het Gerechte
lijk Wetboek, de termijnen om een rechts
middel aan te wenden zijn voorgeschre
ven op stra:ffe van verval, dat niet kan 
worden gedekt; krachtens artikel862, § 1, 
r, en § 2, gecombineerd met artikel 10S1 
van hetzelfde wetboek, het verval wegens 
de laattijdigheid van het hoger beroep door 
de rechter ambtshalve moet worden uit
gesproken; de griffier van het vredege
recht te Spa het bestreden vonnis van 14 
februari 199S op 28 februari 199S ter ken
nis heeft gebracht van verweerder, zodat de 
appeltermijn van een maand verstreken 
was op het ogenblik dat verweerder, op 3 
april 199S zijn appelverzoekschrift in
diende; het bestreden vonnis, nu het, om 
het hoger beroep van verweerder ontvan
kelijk te verklaren, de termijn om hoger be
roep in te stellen doet ingaan vanaf de be
tekening van het vonnis op verzoek van 
eiseres en niet vanaf de kennisgeving er
van, ofschoon de kennisgeving meer dan 
een maand voor het appelverzoekschrift is 
gedaan, derhalve aile in het middel aan
gewezen bepalingen, inzonderheid arti
kel 12S3quater, d, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt : 

Overwegende dat het middel het be
streden vonnis verwijt het hoger be
roep van verweerder ontvankelijk te 
verklaren, ofschoon het was ingesteld 
meer dan een maand na de overeen
komstig artikel 1253quater, b, van het 
Gerechtelijk Wetboek gedane kennis
geving van het bestreden vonnis; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 203ter van het Burgerlijk Wet
hoek, de rechtspleging en de bevoegd-
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heden van de rechter inzake de ver
plichtingen die voortvloeien uit het hu
welijk of de afstamming, worden ge
regeld volgens de artikelen 1253bis tot 
1253quinquies van het Gerechtelijk 
Wetboek; dat artikel 1253quater van 
voormeld wetboek bepaalt dat de grif
fier van de beslissing kennis geeft aan 
de partijen en dat het hoger beroep 
wordt ingesteld binnen een maand na 
de kennisgeving; dat uit de artikelen 
860, tweede lid, en 865 van hetzelfde 
wetboek volgt dat de termijnen om een 
rechtsmiddel aan te wenden, zijn voor
geschreven op straffe van verval; dat, 
krachtens artikel 862, § 1, 1', en § 2, 
gecombineerd met artikel 1051 van 
dat wetboek, het verval wegens de 
laattijdigheid van het hoger beroep 
door de rechter ambtshalve moet wor
den uitgesproken; 

Overwegende dat te dezen uit de 
stukken wa,arop het Hofvermag acht 
te slaan, blijkt dat het op 14 februari 
1995 gewezen vonnis van de vrede
rechter van het kanton Spa door de 
griffier op 28 februari 1995 ter ken
nis is gebracht van verweerder, dat het 
is betekend op 9 maart 1995 en dat 
verweerder zijn appelverzoekschrift 
heeft neergelegd op 3 april 1995; 

Dat het bestreden vonnis, nu het de 
termijn om hoger beroep in te stel
len, doet ingaan vanaf de datum van 
de betekening en niet vanaf de da
tum van de kennisgeving, de in het 
middel aangewezen bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

12 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui-

dende conclusie van mevr. Lienendael, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. 
Draps. 

Nr. 503 

1 e KAMER- 12 december 1996 

1 o POST - DE POST - OPGEDRAGEN DIEN
STEN- ZENDING VAN DE SNELPOSTDIENST
VERLIES - AANSPRAKELIJKHEID - VRIJSTEL
LING- GRENZEN. 

2° POST- DE POST- OPGEDRAGEN DIEN
STEN- ZENDING VAN DE SNELPOSTDIENST
VERLIES, BEROVING, BESCHADIGING- AAN
SPRAKELIJKHEID- K.B. 18 OKT. 1990- WER
KING IN DE TIJD. 

3o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD- DE 
POST- ZENDING VAN DE SNELPOSTDIENST
VERLIES, BEROVING, BESCHADIGING- AAN
SPRAKELIJKHEID. 

1 o Buiten de speciaal in de wet bepaalde ge
vallen is de Post niet aansprakelijk voor 
opgedragen diensten (1); die vrijstelling 
van aansprakelijkheid geldt zonder enig 
onderscheid naargelang van de aard van 
de aan de Post opgedragen diensten; v66r 
de inwerkingtreding van het KB. 18 okt. 
1990 was ze onder meer van toepassing 
op het verlies van een zending van de 
snelpostdienst. (Artt. 16 tot 19bis en 23 
wet 26 dec. 1956.) 

2° en 3° V66r de inwerkingtreding van het 
K.B. 18 okt. 1990 tot wijziging van het 
K.B. 12jan. 1970 houdende reglemente
ring van de postdienst was de Post geen 
enkele vergoeding verschuldigd bij ver
lies, beroving of beschadiging van een 
zending van de snelpostdienst. (Artt. 
19bis en 23 wet 26 dec. 1956; KB. 18 okt. 
1990.) 

(1) Zie Cass., 19 maart 1981, A.R. nr. 6273, en 
25 juni 1981, A.R. nr. 6302 (AC., 1980-81, nrs. 
417 en 626), en 25 nov. 1993, A.R. nr. 9617 (ibid., 
1993, nr. 485). 
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(DE POST T. 'IELE-VISIONS C.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0033.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1995 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, zoals het van kracht was voor de 
opheffing ervan bij de wet van 21 maart 
1991, 16 tot 19, 19bis (laatstgenoemd ar
tikel, zoals het in de wet is ingevoegd bij 
het koninklijk besluit nr. 437 van 5 augus
tus 1986, artikellO, bekrachtigd bij de wet 
van 15 december 1986, artikel15), 23 van 
de wet van 26 december 1956 op de Post
dienst, 1, 2 en 3 van de wet van 6 juli 1971 
houdende oprichting van de Regie der Pos
terijen, waarbij de Regie wordt belast met 
de aan het Bestuur der Posterijen toebe
deelde bevoegdheden en waarbij de bepa
lingen van de wet van 26 december 1956 op 
de Regie van toepassing worden verklaard, 
voor zoveel nodig, 1, 2, §§ 1 en 2, 3°, 141, 
142 en 154 van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige 
autonome overheidsbedrijven krachtens 
welke de Post is belast met de bevoegdhe
den die voordien aan de Regie der Poste
rijen waren toebedeeld, en 3 van het ko
ninklijk besluit van 14 september 1992 
waarbij de Post ingedeeld wordt bij de au
tonome overheidsbedrijven, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt om 
aan verweerster het bedrag van 305.652 
frank, verhoogd met de intrest vanaf 17 fe
bruari 1989 en de kosten van beide instan
ties, te betalen, op grand "dat de n.v. La
vithas op 3 februari 1989 aan de 
taxipostdienst een voor (verweerster) be
stemde zending heeft toevertrouwd die een 
origineel en verschillende kopieen van een 
op cassette opgenomen videoreportage be
vatte; dat die zending verloren is geraakt 
en nooit bij de bestemmeling is aangeko
men; dat laatstgenoemde (eiseres) aan
sprakelijk stelt en van haar vergoeding voor 
de geleden schade (305.644 frank) vor
dert; dat de eerste rechters de vordering on
gegrond hebben verklaard hoofdzakelijk op 
grand dat, krachtens artikel 23 van de wet 
van 26 december 1956, het Bestuur der 
Posterijen niet aansprakelijk is voor opge
dragen diensten; dat artikel23 van de wet 
van 26 december 1956 op de Postdienst be
paalt dat, buiten de in de artikelen 16 
tot 19 van die wet speciaal voorziene ge-

vallen, de Post niet aansprakelijk is voor 
opgedragen diensten; dat het aldus neer
gelegde beginsel van de niet
aansprakelijkheid afwijkt van het gemeen 
recht en enkel geldt voor de taken die de 
Post vervult om de diensten te verzeke
ren waarmee de wet van 26 december 1956 
haar belast en waarvan zij het monopolie 
heeft ... ; dat het openbaar monopolie in feite 
enkel de eigenlijke postdienst geldt - zo
als die wordt omschreven in artikel 1 van 
bovengenoemde wet van 26 december 1956 

en zich niet uitstrekt tot de 
'snelpostdienst' (die niet mag worden ver
ward met de gewone 'spoedbestellingen' die 
onder de normale postdienst vallen)", 

terwijl, in strijd met wat het arrest stelt, 
de regel die vervat ligt in artikel 23, eer
ste lid, van de wet van 26 december 1956 
op de postdienst en volgens welke de Post, 
buiten de in de artikelen 16 tot 19 (thans 
16 tot 19bis) speciaal voorziene gevallen, 
niet aansprakelijk is voor opgedragen dien
sten een algemene strekking heeft en ook 
geldt voor de "snelpostdienst", waaron
der de taxipost, ook al zou eiseres niet met 
die dienst zijn "belast" of daarvan het mo
nopolie niet hebben ofniet meer hebben (zie 
dienaangaande artikel1 van de wet van 26 
december 1956 en artikel141 van de wet 
van 21 maart 1991); artikel 10 van voor
noemd koninklijk besluit nr. 437 van 5 au
gustus 1986 (artikel19bis van de wet van 
26 december 1956) immers, nu het bepaalt 
dat "bij verlies van een zending van de 
snelpostdienst, een vergoeding kan wor
den toegekend waarvan de Koning het 
maximumbedrag bepaalt", heeft beves
tigd, enerzijds, dat tot de eigenlijke inwer
kingtreding van die bepaling, geen vergoe
ding kan worden toegekend bij verlies van 
een zending van de snelpostdienst, ander
zijds, dat het beginsel volgens hetwelk de 
Post niet aansprakelijk is, een algemene 
strekking heeft en geldt voor alle post
bedelingsdiensten, en dat de Koning daar
van alleen mag afwijken voor de zendin
gen van de snelpostdienst "er kan een 
vergoeding worden toegekend, ... etc .... "); 
artikel 23 van de wet van 26 december 
1956 trouwens in de bepaling waarin het de 
post van alle aansprakelijkheid voor opge
dragen diensten ontslaat, geen enkel on
derscheid maakt tussen die diensten; het 
arrest zelf heeft toegegeven dat er ten tijde 
van het verlies van de litigieuze zending 
geen enkele wettelijke bepaling hestand 
waarin de toekenning van een vergoeding 
werd geregeld bij verlies van een zending 
van de snelpostdienst; het arrest bijge
volg, nu het beslist dat hetbeginsel van de 
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niet-aansprakelijkheid van de post (arti
kel 23 van de wet van 26 december 1956) 
niet geldt voor de zendingen van de snel
postdienst en nu het eiseres veroordeelt tot 
betaling van een vergoeding wegens het 
verlies van een dergelijke zending, ofschoon 
geen enkele wettelijke bepaling waarbij de 
toekenning van een vergoeding in dat ge
val zou zijn toegestaan en geregeld, reeds 
in voege was ten tijde van de feiten, het ge
heel van de in de aanhef van het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen, inzon
derheid de artikelen 19bis en 23 van de wet 
van 26 december 1956, schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat een op 3 februari 1989 aan de 
"taxipostdienst" van eiseres toever
trouwde zending verloren is geraakt 
en niet bij de bestemmeling is aange
komen en, zonder te worden bekriti
seerd, vaststelt dat die dienst een snel
postdienst is; 

Overwegende dat luidens artikel 23, 
eerste lid, van de wet van 26 decem
ber 1956 op de Postdienst "buiten de 
hiervoren speciaal voorziene geval
len, het Bestuur der posterijen niet 
aansprakelijk is voor opgedragen dien
sten"; 

Dat die wetsbepaling, waarbij alle 
aansprakelijkheid wordt uitgesloten, 
geen onderscheid maakt naargelang 
van de aard van de aan de post opge
dragen diensten; 

Dat artikel 19bis van de wet van 26 
december 1956, dat in de wet is inge
voegd bij het koninklijk besluit nr. 437 
van 5 augustus 1986, weliswaar be
paalt dat "bij verlies, beroving of be
schadiging van een zending van de 
snelpostdienst, een vergoeding kan 
worden toegekend waarvan de Ko
ning het maximumbedrag en de 
toekenningsvoorwaarden bepaalt", 
maar dat de Koning pas bij een be
sluit van 18 oktober 1990 tot 
wijziging van het koninklijk besluit 
van 12 januari 1970 houdende regle
mentering van de postdienst dat be
drag en die voorwaarden heeft be
paald, wat tot gevolg heeft dat die 
regeling te dezen niet kan worden toe
gepast; 

Overwegende dat het arrest, door 
eiseres te veroordelen om aan ver
weerster een vergoeding van 305.644 
frank te betalen, artikel 23 van de wet 
van 26 december 1956 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

12 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Aduocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 504 

1 e KAMER - 12 december 1996 

ERFENISSEN- VERBERGING vAN NALATEN
SCHAP- RECHTSVORDERING WEGENS VER· 
BERGING- INSTELLEN VAN DIE RECHTSVOR
DERING- WIJZE- ONTVANKELIJXHEID. 

De rechtsvordering wegens verberging van 
nalatenschap kan weliswaar gelijktij
dig met de verdeling worden ingesteld, 
maar zij kan ook rechtstreeks, hetzij v66r 
hetzij na de verdeling worden ingesteld, 
met dien verstande dat iedere erfgenaam 
slechts kan opkomen voor zijn eigen aan
deel in de verborgen gehouden zaak. (Art. 
792 B.W.) 

(F ... T. F ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. (C.96.0040.F) 

HET HOF; -Gelet op het bestre
den arrest, op 25 september 1995 
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door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 792, 1319, 1320, 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 1205 tot 1224, inzon
derheid 1209 van bet Gerechtelijk Wet
hoek en 149 van de Grondwet, 

doordat eiser betoogde dat de tegen hem 
ingestelde rechtsvordering niet ontvanke
lijk was op grond dat die vordering, of
schoon ze strekte tot betaling van bet zo
gezegd achtergehouden bedrag van 998.000 
frank aan de gei:ntimeerden, in werkelijk
heid "een rechtsvordering tot vereffening
verdeling was, wat, indien ze gegrond was, 
zou leiden tot de aanwijzing van een no
taris die ermee zou worden belast de rech
ten van eenieder, voor zover die er zijn, vast 
te stellen, vooral gelet op de gedane scherr
king en bet bestaan ofniet-bestaan van de 
mogelijkheid om deze in te korten"; "dat 
vooreerst bet actiefvan de massa moet wor
den bepaald, zowel voor de in de dagvaar
ding vermelde gelden als voor de meu
bels, die uit de woning van de overledene 
zijn weggenomen door Jean Furnemont, die 
voornoemde meubels heeft verkocht door 
toedoen van een antiquair en de prijs er
van niet vermeld heeft, op bet belache
lijke bedrag van 4.000 frank na dat hij aan 
zijn moeder overmaakte, ofschoon de be
doelde meubels een aanzienlijke waarde 
vertegenwoordigden en hij ze zich zonder 
reden en zonder bet goedvinden van de 
overledene had toegeeigend; dat vervol
gens van de massa van die nalatenschap de 
kosten van de laatste ziekte en de 
begrafeniskosten dienen te worden afge
trokken, dat is, onder voorbehoud van na
dere gegevens, 2.491 frank (overlijdensbe
richt) + 14.500 frank (begrafenismaaltijd) 
+ 8. 775 frank (openen en sluiten van de 
grafkelder, inscriptie op bet graf) + 85.839 
frank (begrafenisonderneming)" (laatste 
aanvullende conclusie van eiser voor de eer
ste rechter, die "geacht wordt in haar ge
heel overgenomen te zijn voor bet hof'); dat 
"de eerste rechter geheel ten onrechte er
van is uitgegaan dat die schenking tot ver
gelding van diensten ten dele moest wor- · .. 
den ingekort, zodat hij de inbreng ervan in 
de massa, waarvan de samenstelling bij de 
voortgezette behandeling van de zaak, in 
bet kader van de vereffening van de nala
tenschap moet worden bepaald, niet bevo
len heeft"; dat bet arrest eiser veroordeelt 
om aan de verweerders respectievelijk de 
helft van de achtergehouden zaken te be
talen, op grond "dat niet wordt betwist dat 
bet bedrag van 998.000 frank bet enige ac-

tiefvan de nalatenschap was; dat de rechts
vordering tot teruggave los van de rechts
vordering tot verdeling, dus zelfs voor de 
verdeling of de vereffening, als persoon
lijke rechtsvordering kan worden inge
steld met bet oog op de teruggave van geld
sommen ofvruchten, met dien verstande 
dat iedere erfgerechtigde enkel voor zijn ei
gen aandeel opkomt", 

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest, nu 
bet enkel vaststelt dat bet enige te verde
len actief bestond in de verborgen gehou
den zaak, niet antwoordt op de conclusie 
waarin eiser betoogde dat, bij ontstente
nis van een regelmatige procedure tot ver
deling van de nalatenschap, de rechtsvor
dering niet ontvankelijk was, en waarin hij, 
om de noodzaak van die procedure tot ver
deling te verantwoorden, aanvoerde dat de 
nalatenschap, naast een te verdelen ac
tief, ook een passief bevatte waarvan de 
omvang diende te worden bepaald door een 
in bet kader van een vordering tot 
vereffening-verdeling aangewezen nota
ris (schending van artikel 149 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in zijn in bet mid
del weergegeven conclusie uitdrukkelijk be
toogde dat de nalatenschap ook andere, te 
verdelen activa bevatte dan de zaken die hij 
zogezegd verborgen had; bet arrest bijge
volg, door bet door eiser aangevoerde mid
del van de niet-ontvankelijkheid van de 
rechtsvordering te verwerpen op grond dat 
"niet wordt betwist dat bet bedrag van 
998.000 frank bet enige actiefvan dena-· 
latenschap vormde", de bewijskracht van 
die conclusie miskent (schending van de ar- . 
tikelen 1319, 1320 en 1322 van bet Bur
gerlijk Wetboek); bet arrest bovendien, nu 
bet hierop niet antwoordt, artikel149 van 
de Grondwet schendt; 

derde onderdeel, de door de verberging 
benadeelde erfgenamen, zoals eiser be
toogde, in bet kader van de op artikel 792 
van bet Burgerlijk Wetboek gegronde 
rechtsvordering niet bet recht kunnen doen 
gelden om de dader in hun eigen voordeel 
te doen veroordelen, zolang de nalaten
schap niet verdeeld is, en, wanneer, zoals 
te dezen, die rechtsvordering v66r de ver
deling wordt ingesteld zonder dat tegelij
kertijd ook de verdeling wordt gevorderd, 
de rechter, in bet geval dat hij de rechts
vordering toewijst, enkel kan vaststellen 
dat de dader de erfrechten op de achter
gehouden zaken verliest en dat die zaken 
terugkeren naar de massa, die vervolgens, 
in voorkomend geval, in der minne ofvoor 
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de rechter zal worden verdeeld; de gerech
telijke verdeling enkel kan geschieden over
eenkomstig de regels van de artikelen 1207 
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek; 
de rechter, bij wie de vordering tot verde
ling aanhangig is, door die rechtsvorde
ring niet het recht krijgt om tot verdeling 
over te gaan, nu die opdracht enkel kan 
worden vervuld door de notaris, die de rech
ter overeenkomstig artikel 1209 van het 
Gerechtelijk Wetboek aanwijst; het ar
rest bijgevolg, nu het eiser, buiten elke pro
cedure tot verdeling om of zonder het goed
vinden van de partijen over de verdeling, 
veroordeelt om aan de verweerders de be
dragen te betalen, die hij zogezegd zou heb
ben verborgen, artikel 792 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; het deswege 
tevens de bepalingen van het Gerechte
lijk Wetboek betreffende de verdeling 
schendt (schending van de artikelen 1205 
tot 1224 van het Gerechtelijk Wetboek, 
meer bepaald van artikel 1209) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest op de in 
het middel weergegeven conclusie van 
eiser antwoordt dat "de rechtsvorde
ring tot teruggave los van de rechts
vordering tot verdeling, dus zelfs voor 
de verdeling of de vereffening, als per
soonlijke rechtsvordering kan wor
den ingesteld, met het oog op de te
ruggave van geldsommen of vruchten, 
met dien verstande dat iedere erfge
rechtigde enkel voor zijn eigen aan
deel opkomt"; 

Dat het aldus voldoet aan het vorm
vereiste van artikel149 van de Grand
wet; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring wegens verberging weliswaar ge
lijktijdig met de verdeling kan wor
den ingesteld, maar dat zij ook 
rechtstreeks, hetzij voor hetzij na de 
verdeling kan worden ingesteld, met 
dien verstande dat iedere erfgenaam 
slechts kan opkomen voor zijn eigen 
aandeel in de verborgen gehouden 
zaak; 

Dat het hof van beroep derhalve, 
door aldus uitspraak te doen op de in 
het antwoord op het eerste onderdeel 
weergegeven grond, geen van de door 
eiser aangegeven wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Over het door de verweerders aan
gevoerde middel van niet-ont
vankelijkheid, hieruit afgeleid dat de 
bekritiseerde overweging ten overvlo
ede gegeven is : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste en het derde onderdeel 
blijkt dat het hof van beroep zijn be
slissing naar recht verantwoordt door 
de in het antwoord op het eerste on
derdeel weergegeven grond; 

Dat de in het tweede onderdeel be
kritiseerde overweging geen invloed 
heeft op de wettigheid van die beslis
sing; dat derhalve de in het onder
dee! aangevoerde grieven, ook al wa
ren ze gegrond, niet tot cassatie 
kunnen leiden; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

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

12 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal-Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en De Bruyn. 
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Nr. 505 

1 e KAMER - 12 december 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE -AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN 
FORFAITAIRE AANSLAG - AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE- RECHT VAN DE BELASTING
PLICHTIGE OM TE BEWIJZEN DAT DE BELAST
BARE GRONDSLAG WILLEKEURIG IS VASTGE
STELD- WILLEKEURIGE AANSLAG- BE GRIP. 

De belastingplichtige die regelmatig van 
ambtswege is belast! heeft het re~ht .de 
aanslag te doen nietlg verklaren, md1en 
hij bewijst dat de belastbare grondslag 
willekeurig is vastgesteld omdat het be
stuur een rechtsdwaling heeft begaan of 
op onjuiste feiten heeft gesteund of nog uit 
juiste feiten niet te verantwoorden ge
volgtrekkingen heeft afgeleid (1); de om
standigheid dat het bestll:l!r aan de ~e
lastingplichtige gedeelteluke ontlastmg 
heeft, verleend impliceert op zich met dat 
de aanslag op onjuiste feiten berustte. 
(Art. 257 W.I.B. 1964.) 

CMELAN 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0019.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1995 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 246, 256, zoals gewijzigd bij arti
kel 44 van de wet van 3 november 1976, 
257, zoals gewijzigd bij artikel44 van de 
wet van 3 november 1976 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, gecotir
dineerd bij het koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964 houdende cotirdinatie van de 
wetsbepalingen betreffende de inkomsten
belastingen, en 14 7 van de Grondwet, 

doordat het Hof van Beroep te Bergen 
beslist dat de twee betwiste aanslagen niet 
willekeurig zijn, op grond, onde! meer, d:;tt 
het bestuur zich bij de vaststelhng van d1e 

(1) Cass., 5 maart 1981, A.R. nr. F.553.F (A.C., 
1980-81, nr. 394). 

aanslagen niet hee~.gebaseerd op onjuis~e 
feiten ook al heeft ZlJ op het bezwaarschrift 
dat eiser tegen de ingekohierde aansla
gen had ingediend gedeeltelijke o~tlastin
gen verleend op grond van door e1ser ver
strekte verantwoordingsstukken, 

terwijl de belastingplichtige, wanneer ~e 
aanslag op regelmatige wijze ambtshalve IS 
vastgesteld, het door het bestuur vermoe.de 
bedrag van de belastbare inkomsten met 
kan betwisten, tenzij hij het bewijs levert 
van het juiste bedrag van zijn belastbare 
inkomsten of bewijst dat de belastbare 
grondslag op willekeurige wijze is vastge
steld omdat het bestuur een rechtsdwa
ling heeft begaan, zich op onjuiste feiten ge
baseerd heeft of uit juiste feiten 
gevolgtrekkingen heeft gemaakt die niet 
kunnen worden verantwoord; een ambts
halve vastgestelde aanslag. enke.l k~n wor
den gewijzigd als de.~elastmgphch~Ige het 
juiste bedrag van ZIJn belastbare mkom
sten bewijst; een willekeurige aanslag ~a:;tr
entegen in zijn geheel moet worden mehg
verklaard; het feit dat eiser heeft 
aangetoond dat een groot ged~.elte.van de 
niet aangegeven vermoedehJke mkom
sten in feite geen inkomsten zijn, daarom 
nog niet betekent dat hij het bewijs van het 
juiste bedrag van zijn inkomsten gele
verd heeft overeenkomstig artikel257 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964); eiser bijgeyolg heeft aange
toond dat de twee betw1ste aanslagen ge
grond waren op onjuiste en dus 
willekeurige gegevens; het hof van be
roep die aanslagen in hun geheel had moe
ten nietigverklaren in plaats van de ge
deeltelijke ontlastingen ~ie ~~ gewe~te~ijk 
directeur had verleend m ZIJn beshssmg 
van 17 februari 1993, te bevestigen; het hof 
van beroep bijgevolg, nu het beslist dat de 
twee aanslagen niet willekeurig waren, on
danks de ontlastingen, die de gewestelijk 
directeur had verleend op grond van de 
door eiser overgelegde verantwoordings
stukken de artikelen 246, 256 en 257 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) schendt en dus zijn arrest niet 
naar recht met redenen omkleedt (schen
ding van de artikelen 246, 256, 257 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en 14 7 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser ambtshalve is belast op 
grond van artikel 256 van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen 
(1964) en dat het bestuur hem op het 
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door hem ingediende bezwaarschrift 
een gedeeltelijke.ontlasting heeft ver-
leend; · 

Overwegende dat de belastingplich
tige, wanneer !lij regelmatig ambts
halve. is belast, de aanslag kan doen 
nietig'verklaren; als hij bewijst dat de 
belastbare grondslag willekeurig is 
vastgesteld, omdat het bestuur een 
rechtsdwaling heeft begaan of op on
juiste feiten heeft gesteund of nog als 
het uit juiste feiten niet te verant
woorden gevolgtrekkingen heeft afge
leid; 

Dat de omstandigheid dat het be
stuur aan de belastingplichtige ge
deeltelijke outlasting heeft verleend, op 
zich niet impliceert dat de aanslag op 
onjuiste feiten berustte; 

Overwegende dat volgens het ar
rest eiser "ten onrechte betoogt dat het 
bestuur zich op onjuiste feiten ba
seert, ofschoon het de beslissing dat er 
voor de twee litigieuze jaren onvol
doende inkomsten en nettowinsten zijn 
aangegeven, grondt op feiten, die naar 
behoren zijn vastgesteld aan de hand 
van de hierboven vermelde stukken en 
elementen"; 

Overwegende dat het arrest aldus 
wettig beslist dat de aanslag niet wil
lekeurig was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 december 1996 - 1 e kamer- Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal- Advocaten : mrs. Ver
bist en De Bruyn. 

Nr. 506 

1 e KAMER - 12 december 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOM· 
STEN - BEDRIJFSLASTEN- BEWIJS - VER
GELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELAS
TINGPLICHTIGEN- BEDRIJFSLASTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOM
STEN- BEDRIJFSLASTEN - BEWIJS - VER
GELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELAS
TINGPLICHTIGEN- BEDRIJFSLASTEN. 

1 o en 2° Wanneer de vergelijking met soort
gelijke belastingplichtigen slechts wordt 
aangewend om de aftrekbare bedrijfs
uitgaven of -lasten op een redelijk be
drag te taxeren, wordt geen gebruik ge
maakt van het bij art. 248 W.I.B. 1964 
bepaald bijzonder bewijsmiddel (1). (Artt. 
44, tweede lid, 246 en 248 W.I.B. 1964; 
artt. 1349 en 1353 B.W.) 

3° en 4 o Geen enkel wetsbeginsel verbiedt 
dat het bestuur de aftrekbare bedrijfs
uitgaven of -lasten taxeert, door, als fei
telijk uermoeden, de methode te hante
ren van de vergelijking met belasting
plichtigen die een soortgelijke 
bedrijfsactiviteit uitoefenen (2). (Artt. 44, 
tweede lid, en 246 W.I.B. 1964; artt. 1349 
en 1353 B.W.) 

(1) Zie Cass., 25 feb. 1982, A.R. nr. F.565.F 
(A.C., 1981-82, 813), tweede zaak. 

(2) Zie Cass., 6 okt. 1964 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 122). 
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(DEN GIS 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIENJ 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. F.96.002l.F) 

RET HOF; - Gelet op .het bestre
den arrest, op 8 november 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek, 246, 44, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, en, voor zover no
dig, van de artikelen 1315, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 248, § 1, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), 

doordat het hof van beroep, op de con
clusie waarbij eiser aanvoerde dat "het ver
moeden (waarop de controleur steunde) be
rust op het feit dat zogenaamde soortgelijke 
-maar niet nader genoemde - belasting
plichtigen een minder hoog percentage reis
en representatiekosten zouden hebben af
getrokken (zie de tabellen voor de verge
lijking in het administratief dossier); dat die 
wijze van vergelijking onaanvaardbaar is; 
dat de bewering van het bestuur als zou
den er soortgelijke belastingplichtigen be
staan die minder hoge kosten aangeven, 
geen bekend feit is waarop een vermoe
den zou kunnen worden gegrond; dat de 
rechtspraak en de rechtsleer hierop her
haaldelijk hebben gewezen ( ... ); dat het be
stuur in feite de redelijkheid van de per
centages die het toepast niet aantoont en 
evenmin aantoont dat de door verzoeker in 
diens aangifte vermelde bedragen niet re
delijk zijn", beslist dat verweerder de kos
ten wegens gebruik van een voertuig en de 
representatiekosten die eiser van zijn 
bedrijfsinkomsten voor de aanslagjaren 
1983 en 1984 wil aftrekken, wettig heeft 
kunnen vaststellen door ze te vergelijken 
met de soortgelijke kosten, die volgens ver
weerder door drie soortgelijke belasting
plichtigen waren aanvaard; dat het hof 
hiertoe op volgende gronden steunt : "Er 
dient aan te worden herinnerd dat het ge
schil verband houdt met de aftrekbaar
heid van bedrijfsuitgaven en -lasten, dat de 
uitgaven en lasten enkel kunnen worden 
afgetrokken wanneer ze tijdens het belast
bare tijdperk zijn gedaan of gedragen om de 
belastbare inkomsten te verkrijgen of te be-

houden en voor zover de belastingplich
tige de echtheid en het bedrag ervan ver
antwoordt door middel van bewijsstukken. 
Indien de belastingplichtige de echtheid en 
het bedrag van die uitgaven niet verant
woordt, mogen ze in gemeenschappelijk 
overleg door het bestuur en de belasting
plichtige op een vast bedrag worden be
paald. Indien geen akkoord wordt bereikt, 
taxeert het bestuur die uitgaven of las
ten op een redelijk bedrag (artikel 44, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964)). Het lijdt geen 
twijfel dat verzoeker in casu niet heeft be
wezen dat het geheel van de door hem af
getrokken uitgaven betrekking had op de 
uitoefening van zijn beroep dat belast
bare inkomsten opleverde ( ... ).In die om
standigheden heeft het bestuur terecht de 
aftrekbare kosten van verzoeker op een re
delijke bedrag vastgesteld, overeenkom
stig artikel 44 van voornoemd wetboek. Ver
zoeker veroordeelt ten onrechte de 
werkwijze van het bestuur door zijn juri
dische redenering te gronden op een zoge
naamd feitelijk vermoeden dat steunt op de 
vergelijking en door het Hofvan Cassatie 
expliciet zou zijn verboden. Eerst moet erop 
worden gewezen dat de door verzoeker aan
gevoerde beslissing van het Hofvan Cas
satie (Cass., 25 februari 1982, JT, 1982, p. 
543) geen betrekking heeft op een geval van 
aftrekbaarheid van bedrijfsuitgaven maar 
wel op de vaststelling van een hestand
dee! van de belastbare winst (bruto
opbrengst van speelautomaten), dus op een 
element waarop artikel 44 van voornoemd 
wetboek klaarblijkelijk niet van toepas
sing was. Het is dus duidelijk dat de 
belastingambtenaar enkel gehouden was 
tot toepassing zonder meer van artikel 44 
van voornoemd wetboek en dat zijn werk
wijze die erin bestond de redelijke raming 
van de aftrekbare uitgaven te verantwoor
den door ze te vergelijken met die van 
soortgelijke belastingplichtigen, aldus vol
komen naar recht verantwoord was door ar
tikel 44 van het wetboek, aangezien het 
niet kan worden betwist dat verzoeker be
dragen die niet of niet voldoende verant
woord waren als uitgaven in rekening 
bracht ( ... ). Eiser toont niet aan waarom de 
voorgestelde grondslag van de raming, die 
berust op het gemiddelde van de onkos
ten, in rekening gebracht door drie belas
tingplichtigen die kantoorhouder zijn van 
een agentschap van het Gemeentekrediet 
en die eiser, naar het schijnt, bij hun naam 
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heeft kunnen noemen, onredelijk of ken
nelijk overdreven zou zijn, nu hij niet aan
toont dat de uitgaven die hij wil aftrek
ken, noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van zijn beroepsactiviteit die belastbare in
komsten oplevert", 

terwijl krachtens artikel 248 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) het bestuur, bij gebreke van bewijs
krachtige gegevens, de belastbare win
sten ofbaten bepaalt naar de normale win
sten of baten van drie, niet met naam 
genoemde, soortgelijke belastingplichti
gen; het bestuur evenwel, wanneer het de 
vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen slechts aanwendt om een gege
ven te bepalen dat dient tot de vaststel
ling van de belastbare grondslag, te dezen 
het bedrag van de bedrijfsuitgaven we
gens het gebruik van een voertuig en het 
bedrag van de representatiekosten, niet het 
bij artikel 248 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalde bijzondere be
wijsmiddel aanwendt, maar enkel een fei
telijk vermoeden dat aan het oordeel en het 
beleid van de rechter wordt overgelaten; 
zulks geldt ongeacht de omschrijving die 
het arrest geeft aan het aangewende be
wijs bij beperkte vergelijking; enerzijds, het 
hofvan beroep, luidens artikel246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
wettig en onder de door het gemeen recht 
bepaalde voorwaarden een beroep kan doen 
op het bewijs door vermoedens; ander
zijds, feitelijke vermoedens gevolgtrekkin
gen zijn die de rechter, onder de bij arti
kel 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde voorwaarden, kan aflei
den uit ieder bekend feit om te besluiten tot 
een onbekend feit; hoewel het bestaan van 
de feiten, waarop een rechter steunt door 
hem op onaantastbare wijze wordt vastge
steld, en hoewel de gevolgtrekkingen die hij 
daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oor
deel en beleid worden overgelaten, hij het 
wettelijk begrip "feitelijk vermoeden", waar
van de inachtneming door het Hof wordt 
nagegaan, niet kan miskennen of denatu
reren; hij meer bepaald uit de door hem 
vastgestelde feiten geen gevolgtrekkin
gen kan afleiden die, op grond van die fei
ten, voor geen enkele verantwoording vat
baar zouden zijn; de enkele bevestiging van 
een feit door een van de gedingvoerende 
partijen in beginsel niet kan gelden als be
wijs van het bestaan van dat feit; hoewel 
artikel 44, tweede lid, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de 
uitgaven of las ten waarvan het bedrag door 
de belastingplichtige niet is verantwoord, 
in gemeenschappelijk over leg door het be-

stuur en de belastingplichtige mogen wor
den bepaald en dat, "indien geen akkoord 
wordt bereikt, de administratie die uitga
ven of lasten op een redelijk bedrag 
taxeert", laatstgenoemde bepaling ver
biedt dat de redelijkheid van die raming 
zou worden afgeleid uit feiten waarvan het 
bestaan niet wettig is bewezen; het ar
rest, te dezen, nu het vaststelt dat de 
belastingambtenaar "de redelijke raming 
van de aftrekbare uitgaven heeft (verant
woord) door ze te vergelijken met die van 
drie soortgelijke belastingplichtigen", en nu 
hij "de voorgestelde grondslag van de ra
ming die berust op het gemiddelde van de 
kosten, in rekening gebracht door drie be
lastingplichtigen die kantoorhouder zijn 
van een agentschap van het Gemeente
krediet en die (eiser), naar het schijnt, bij 
hun naam heeft kunnen noemen", rede
lijk vindt, uit het feit dat het de redelijk
heid van het door het bestuur in aanmer
king genomen kostenbedrag grondt op de 
enkele verklaring van het bestuur dat er 
niet nader genoemde belastingplichtigen be
staan en dat de door dat bestuur verstrekte 
inlichtingen betreffende die belastingplich
tigen waarheidsgetrouw zijn, gevolgtrek
kingen maakt die, op grond daarvan niet 
kunnen worden verantwoord; het bestaan 
van die belastingplichtigen alsook de juist
heid van de door verweerder verstrekte in
lichtingen immers geen bekende feiten zijn 
aangezien ze niet wettig zijn bewezen; het 
arrest derhalve het wettelijk begrip 'ver
moeden' miskent (schending van de arti
kelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek), de redelijkheid van de raming van 
eisers kosten door het bestuur, grondt op 
een wettelijk niet toegelaten bewijsmid
del en het aldus het bestuur ontslaat van 
de verplichting de aangevoerde feiten te be
wijzen (schending van de artikelen 246 en 
44, tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en, voor zover 
nodig, van de artikelen 1315, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 248, § 1, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), en tevens eiser in de onmo
gelijkheid stelt de redelijkheid van die ra
ming naar behoren te betwisten (misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging) : 

Overwegende, enerzijds, dat arti
kel 248, § 1, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) bepaalt dat, bij gebreke van 
bewijskrachtige gegevens, geleverd 
hetzij door de belanghebbenden, 
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hetzij door het bestuur, de in artikel 
20, 1' en 3', bedoelde wins ten of ba
ten voor elke belastingplichtige wor
den bepaald naar de normale win
sten of baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen en met 
inachtneming, volgens het geval, van 
het aangewende kapitaal, van de om
zet, van het aantal werklieden, van de 
benuttigde drijfkracht, van de huur
waarde der in bedrijf genomen gron
den, alsmede van alle nuttige inlich
tingen; 

Dat, wanneer de vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen slechts 
wordt aangewend om de aftrekbare 
bedrijfsuitgaven of -lasten op een re
delijk bedrag te taxeren, geen gebruik 
wordt gemaakt van bet bij voornoemd 
artikel 248 bepaald bijzonder bewijs
middel; 

Overwegende, anderzijds, dat lui
dens artikel 44, tweede lid, van voor
noemd wetboek "de uitgaven oflas
ten waarvan het bedrag niet 
overeenkomstig het vorige lid is ver
antwoord, in gemeenschappelijk over
leg door de administratie en de belas
tingplichtige op een vast bedrag mogen 
worden bepaald. Indien geen akkoord 
wordt bereikt, taxeert de administra
tie die uitgaven of lasten op een re
delijk bedrag"; 

Overwegende dat geen enkel wet
telijk beginsel verbiedt dat het be
stuur de aftrekbare bedrijfsuitgaven of 
-lasten taxeert, door, als feitelijk ver
moeden, de methode aan te wenden 
van vergelijking met belastingplich
tigen die een soortgelijke bedrijfs
activiteit uitoefenen; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat eiser "niet aantoont waarom de 
voorgestelde grondslag van de raming, 
die berust op het gemiddelde van de 
kosten, in rekening gebracht door drie 
belastingplichtigen die kantoorhouder 
zijn van een agentschap van het 
Gemeentekrediet en die (eiser), naar 
het schijnt, bij hun naam heeft kun
nen noemen, onredelijk of kennelijk 
overdreven zou zijn, nu hij niet aan
toont dat de uitgaven die hij wil af
trekken, noodzakelijk zijn voor de uit-

oefening van zijn beroepsactiviteit die 
belastbare inkomsten oplevert", 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
verantwoordt zonder een van de in het 
middel aangegeven wetsbepalingen te 
schenden; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaai-Advocaten :mrs. 
Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 507 

18 KAMER - 12 december 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- TOE
PASSELIJKE WETSBEPALINGEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING IN CASSATIE - VORM- MEMORIE 
VAN WEDERANTWOORD- GEEN GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VOOR
ZIENING- ONTVANKELIJKHEID. 

3° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN - ALLERLEI- MEMORIE VAN 
WEDERANTWOORD- GEEN GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VOORZIENING 
- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De voorwaarden en het voorwerp van de 
voorziening voor het hof van beroep in
zake inkomstenbelastingen, alsmede de 
rol van dat rechtscollege, zijn in de bij
zondere bepalingen van de artt. 377 tot 
385 WI.B. (1992) vastgelegd; artikel1138, 
2', Ger. W: is op die rechtspleging niet van 
toepassing (1). [Artt. 377 tot 385 
W.I.B.(1992).] 

(1) Zie Cass., 12 jan. 1995, A.R. nr. F.94.0061.F 
(A. C., 1995, nr. 24). 
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2° en 3° Buiten het geval dat de verweer
der in cassatie een grond van 
niet-ontvankelijkheid tegen de voorzie
ning heeft opgeworpen, biedt geen wets
bepaling eiser tot cassatie van een ar
rest van het hof van beroep dat in 
belastingzaken is gewezen, de mogelijk
heid om te antwoorden op de door die ver
weerder neergelegde memorie van ant
woord (2). 

(DE MARNEFFE, BINARD 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0034.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1995 door 
het Hofvan Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 149 van de Grand
wet, 1138, 2", 1138, 3" van het Gerechte
lijk Wetboek en 375 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 en van het 
algemeen beschikkingsbeginsel, 

doordat het arrest het bezwaarschrift van 
de eisers verwerpt op grand met name dat 
"onder voorbehoud van het subsidiaire ar
gument betreffende het aantal kinderen, 
die te dezen een uitkering tot onderhoud 
hadden kunnen of moeten betalen aan de 
ouders (van eiser)- welk argument niet in 
aanmerking kan worden genomen, maar 
waarvan de verwerping geen invloed heeft 
op de relevantie van de beslissing - het hof 
(van beroep) de overige gronden van de be
streden beslissing aileen maar kan over
nemen (. .. ); dat uit de enkele, aan het be
stuur overgezonden verantwoordings
stukken niet blijkt dat de vermoedelijke 
staat van behoeftigheid van de ouders van 
verzoeker de toekenning van een hager be
drag noodzakelijk zou hebben gemaakt (. .. )", 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, volgens het algemeen 
beschikkingsbeginsel en artikel 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek, de partijen 
over hun vordering in rechte beschikken, 

(2) Cass., 2ljuni 1991, A.R. nr. F.1916.N (A. C., 
1990-91, nr. 550); zie Cass., 17 jan. 1967 (ibid., 
1967, 605). 

zodat de rechter de oorzaak van de eis niet 
kan wijzigen en niet ultra petita uitspraak 
kan doen; de eisers te dezen het hof van be
roep niet hebben gevraagd uitspraak te 
doen over het bestaan van de staat van be
hoeftigheid; de eisers daarentegen in hun 
verzoekschrift hadden gepreciseerd dat de 
behoeftige toestand van de begunstigden 
van de uitkering niet opnieuw ter discus
sie diende te worden gesteld, aangezien het 
door de belastingambtenaar op 8 maart 
1989 verzonden wijzigingsbericht die staat 
van behoeftigheid geenszins betwistte; ver
weerder derhalve het hofvan beroep niet 
kon vragen die staat van behoeftigheid te 
onderzoeken, in welk geval hij de aard zou 
wijzigen van het betwiste gegeven waar
over de eisers oorspronkelijk verweer moes
ten voeren voor de belastingambtenaar; het 
hofvan beroep dus, nu het nagaat of de be
gunstigden van de uitkering behoeftig wa
ren, ultra petita uitspraak doet : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de voorwaarden 
en het voorwerp van de voorziening 
voor het hofvan beroep inzake inkom
stenbelastingen, alsmede de rol van 
dat rechtscollege zijn vastgelegd in de 
bijzondere bepalingen van de artike
len 377 tot 385 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992); dat 
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek op die rechtspleging niet van 
toepassing is; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Om die redenen, ongeacht de door 
de eisers na de memorie van de Bel
gische Staat ingediende memorie van 
wederantwoord, die ten onrechte "me
marie van antwoord" wordt genoemd, 
en die op de griffie van het Hof is in
gekomen op 7 juni 1996, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

12 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, procureur-generaal- Advocaten : mr. 
DeBruyn; B. Closson, Namen. 
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Nr. 508 

1 e KAMER- 13 december 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- SANCTIES, VERHOGINGEN, AD
MINISTRATIEVE BOETEN, STRAFFEN- SANG
TIES- BEROEP OP NIET-GEREGISTREERDE 
AANNEMER- VERPLICHTINGEN VAN DE OP
DRACHTGEVER- MISLEIDING VAN DE OP
DRACHTGEVER OMTRENT DE REGISTRATIE
GEVOLG. 

De opdrachtgever die voor de uitvoering van 
de door de Koning bepaalde werkzaam
heden een beroep heeft gedaan op een 
niet-geregistreerde aannemer, wordt van 
zijn eventuele daaruit voortvloeiende ver
plichtingen jegens de overheid niet ont
slagen wegens het enkele feit dat hij in 
zijn contractuele relatie met de aanne· 
mer door deze omtrent zijn registratie 
misleid is. (Art. 299bis, § 3, W.I.B., thans 
art. 402 W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V FINANCIEN 
T. SOBRIE - VEREFFENAAR N.V POCABE) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 15 maart 1993 en 19 
oktober 1993 gewezen door bet Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel 299bis § 3 van het Wet
hoek van inkomstenbelastingen, zoals dat 
van toepassing is voor het aanslagjaar 
1981, 

doordat het arrest van 15 maart 1993, 
nummer F.102/87, heeft overwogen dat, in
dien de vennootschap SDBL een overheids
bedrijfis metals oprichters en aandeel
houders de Societe de developpement 
regional pour la Wallonie, het Groother
togdom Luxemburg en de provincie Luxem
burg, zijnde allen organismen van publiek 
recht, dit feit van aard kan zijn om in 
hoofde van appellante (toekomstige ver
weerster) een vertrouwen te wekken dat ge
leid heeft tot een onoverwinnelijke dwa
ling met betrekking tot de toepassing van 
artikel299bis van het Wetboek van inkom
stenbelastingen en daarna de heropening 
van de debatten heeft bevolen teneinde ap-

pellante toe te laten genoemd feit te be
wijzen, en het arrest van 19 oktober 1993, 
nummer F.102/87, vaststelt dat blijkens de 
door appellante (toekomstige verweerster) 
overgelegde copie van de oprichtingsakte
statuten van de Societe de Diversifica
tion Belgo-Luxembourgeoise, afgekort 
SDBL, deze cooperatieve vennootschap 
werd opgericht door o.m. de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor Wallo
nie, het Groothertogdom Luxemburg en de 
provincie Luxemburg, dat van de 20.000 
aandelen er 14.965 in bezit zijn van de Ge
westelijke Ontwikkelingsmaatschappij, 
5.000 in handen van het Groothertogdom 
en 5 in bezit van de provincie Luxemburg, 
dat aldus door appellante wordt aange
toond dat de quasi-totaliteit van de aan
delen van SDBL zich in handen bevinden 
van publiekrechtelijke rechtspersonen die 
ook de initiatiefnemers waren van de op
richting en de werking van deze vennoot
schap en beslist dat gelet op deze feite
lijke toestand appellante terecht laat gelden 
dat zij in dwaling werd gebracht met be
trekking tot de verplichting tot inhou
ding zoals bepaald in (oud) artikel299bis, 
3 W.I.B. van betalingen verricht aan 
SARSI, zijnde een filiaal van SDBL, na de
zes schrapping als geregistreerd aanne
mer, dat zij immers contractueel verplicht 
was om met dit filiaal van SDBL samen te 
werken en gelet op de publiekrechtelijke 
initiatiefnemers van het project, ervan 
mocht uitgaan dat de in genoemde wette
lijke bepalingen opgelegde maatregelen ter 
beveiliging van de fiscale inning in casu 
niet moesten worden nageleefd en dat het 
opleggen van de boete voor de niet-naleving 
van betrokken wetsbepaling in genoemde 
omstandigheden dan ook niet verantwoord 
voorkomt, 

terwijl artikel 299bis § 3 van het Wet
hoek van inkomstenbelastingen, zoals het 
van toepassing is voor het aanslagjaar 
1981, een imperatieve bepaling is welke 
zich, behoudens in de gevallen beoogd in ar
tikel 299bis § 6 van hetzelfde wetboek op
dringt aan iedere natuurlijke persoon en 
aan iedere privaatrechtelijke- of publiek
rechtelijke rechtspersoon die voor de uit
voering van een in het Koninklijk Besluit 
van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de 
artikelen 299bis van het Wetboek van in
komstenbelastingen en 30bis van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, bedoelde werkzaamheid be
roep doet op een niet-geregistreerde aan
nemer of die betalingen verricht aan een 
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medecontractant van wie de registratie in 
de loop van de uitvoering van de overeen
komst wordt geschrapt en artikel 299bis § 
3 van het Wetboek van inkomstenbelas
tingen geen enkele uitzondering of ver
schoonbare reden duldt zodat het arrest 
van 15 maart 1993 door te overwegen dat 
een onoverwinnelijke dwaling een moge
lijke verschoningsgrond zou kunnen ople
veren die de toepassing van artikel 299bis 
van hetzelfde wetboek in de weg staat en 
het eindarrest van 19 oktober 1993 door te 
beslissen dat het opleggen van een boete 
niet verantwoord is omdat toekomstige ver
weerster contractueel verplicht was om met 
SARSI, zijnde een filiaal van SDBL, sa
mente werken en gelet op de publiekrech
telijke initiatiefnemers van het project, er
van mocht uitgaan dat de in artikel299bis 
van het Wetboek van inkomstenbelastin
gen opgelegde maatregelen in casu niet 
moesten worden nageleefd, de in het mid
del aangehaalde wettelijke bepaling 
schendt: 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 299bis, § 3, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), aan eenieder die een be
roep doet op een niet-geregistreerde 
aannemer, welomschreven verplich
tingen en, in voorkomend geval, sane
ties oplegt; 

Overwegende dat uit die bepaling 
niet kan worden afgeleid dat de op
drachtgever die een beroep heeft ge
daan op een niet-geregistreerde aan
nemer, van zijn eventuele daaruit 
voortvloeiende verplichtingen jegens de 
overheid ontslagen wordt wegens 
het enkele feit dat hij in zijn contrac
tuele relatie met de aannemer 
door deze omtrent zijn registratie mis
leid is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, in zijn arrest van 15 maart 1993, 
oordeelt "dat, indien de vennootschap 
SDBL een overheidsbedrijf is (. .. ) dit 
feit van aard kan zijn om in hoofde 
van (verweerster) een vertrouwen te 
wekken dat geleid heeft tot een on
overwinnelijke dwaling desbetref
fende"; 

Dat het in zijn arrest van 19 okto
ber 1993 beslist dat verweerster in 
dwaling werd gebracht met betrek-

king tot de verplichting tot inhou
ding bepaald in voormeld artikel 
299bis, § 3, omdat de opdrachtgever 
contractueel moest werken met 
een overheidsbedrijf opgericht 
door publiekrechtelijke rechtsperso
nen; 

Dat de arresten op die gronden niet 
vermochten te beslissen dat het op
leggen van een boete niet verantwoord 
was; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

13 december 1996 - 1 e kamer- Voor
zitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
M. Spandre, Brussel. 

Nr. 509 

1 e KAMER- 13 december 1996 

1 o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN
RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN 
- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTA
TIE- CASSATIEBEROEP- VORM. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GE
MEENTEBELASTINGEN- BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE - CASSATIEBEROEP 
-VORM. 

3° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETE
KENING EN/OF NEERLEGGING- GEMEENTE
BELASTINGEN- BESLISSING VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE. 
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1 o, 2° en 3° Cassatieberoep tegen een be
slissing waarbij de bestendige deputa
tie van de provincieraad inzake gemeen
tebelastingen uitspraak doet, moet op 
straffe van verval worden ingesteld door 
afgifte, ter griffie van de provincie, van 
een tot het Hof van Cassatie gericht en 
vooraf betekend verzoekschrift, alsmede 
van het exploot van de betekening, bin
nen drie maanden te rekenen vanaf de 
door de provinciegriffier bij een ter post 
aangetekende brief verrichte kennisge
ving van de beslissing van de besten
dige deputatie. (Art. 7, tweede lid, wet 23 
dec. 1986.) 

(O.D.S. N.V. T. STAD BLANKENBERGE) 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0037.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 6 januari 1994 ge
wezen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van West
Vlaanderen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissingen uitspraak doen over aan
slagen betreffende de economische en
titeiten geheven door de stad 
Blankenberge; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 7, tweede lid, van de wet van 23 
december 1986 betreffende de invor
dering en de geschillen terzake van 
provinciale en plaatselijke heffingen, 
het cassatieberoep tegen de beslis
sing van de bestendige deputatie in
zake gemeentelijke belastingen gere
geld is zoals inzake rijksinkomsten
belastingen; 

Dat zulk een voorziening derhalve, 
krachtens artikel 289, tweede lid, van 
het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen (1964) en 388 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992), 
moet worden ingesteld door afgifte, ter 
griffie van de provincie, van een tot het 
Hofvan Cassatie gericht en voorafbe
tekend verzoekschrift, alsmede van het 
exploot van de betekening, binnen drie 
maanden te rekenen vanaf de door de 
provinciegriffier bij een ter post aan
getekende brief verrichte kennisge-

ving van de beslissing van de besten
dige deputatie; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat de 
voorziening aan verweerster werd be
tekend; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

13 december 1996 - 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. F. Moeykens en H. De Loose, 
Brugge. 

Nr. 510 

1 e KAMER- 13 december 1996 

(ALGEMENE VERGADERING) 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE 
ZITTING, ALGEMENE VERGADERING- ALGE
MENE VERGADERING- VERVOLGINGEN WE
GENS MISDAAD OF WANBEDRIJF TEN LASTE 
VAN EEN VOORZITTER VAN HET HOF VAN BE
ROEP- BEVEL VAN VOORLOPIGE ONTHOU
DING VAN DIENSTUITOEFENING. 

2° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
VERVOLGINGEN WEGENS MISDAAD OF WAN
BEDRIJF TEN LASTE VAN EEN VOORZITTER 
VAN RET HOF VAN BEROEP - BEVEL VAN 
VOORLOPIGE ONTHOUDING VAN DIENSTUIT
OEFENING- HOF VAN CASSATIE -ALGEMENE 
VERGADERING. 

1 o en 2° Het Hof van Cassatie kan aan een 
voorzitter van een hofvan beroep, die we
gens misdaad of wanbedrijf wordt ver
volgd, het bevel geven zich tijdens de ver
volging voorlopig van iedere dienstuit
oefening te onthouden. (Artt. 406, eerste 
lid, en 410, derde lid, Ger.W.) 
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(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. x; ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.96.0012.N) 

Het Hof van Cassatie, in open bare 
en algemene vergadering, samenge
steld overeenkomstig artikel 348, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

"Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 
Aangezien de heer X ... door de al-

gemene vergadering van het Hof van 
Beroep te Y ... op 11 maart 1993 tot 
voorzitter van het Hof van Beroep te 
Y ... werd verkozen en dezelfde dag de 
bij artikel 2 van het decreet van 20 
.juli 1831 voorgeschreven eed heeft af
gelegd. 

Gelet op het arrest van het Hof van 
24 september 1996 waarbij, overeen
komstig de rechtspleging van de arti
kelen 4 79 en volgende van het Wet
hoek van Strafvordering, de zaak 
verwezen werd naar de eerste voor
zitter van het Hof van Beroep te Brus
sel teneinde aanwijzing van een ma
gistraat die als onderzoeksrechter zal 
optreden. 

Gelet op de beschikking van de heer 
eerste voorzitter van het Hofvan Be
roep te Brussel van 2 oktober 1996 tot 
aanwijzing van de heer raadsheer W. 
Mahieu om te onderzoeken ten laste 
van voornoemde heer X ... , kamervoor
zitter in het Hofvan Beroep te Y. .. uit 
hoofde van omkoping (art. 249 
Strafwetboek). 

Gelet op het proces-verbaal d.d. 28 
november 1996 van voornoemde heer 
W. Mahieu, raadsheer in het Hofvan 
Beroep te Brussel, aangewezen om het 
ambt van onderzoeksrechter waar te 
nemen, waarbij hij, na aan voor
noemde heer X ... kennis te hebben ge
geven dat hij verdacht wordt van "zich 
als rechter, met name als raadsheer 
en/ofkamervoorzitter bij het hofvan 

beroep te Y ... , te hebben laten omko
pen, feiten strafbaar gesteld bij de ar
tikelen 249 en 251 van het Strafwet
boek", tot de ondervraging van 
betrokkene overging. 

Gelet op het bevel tot aanhouding 
dat op dezelfde datum lastens ver
dachte werd verleend. 

Overwegende dat het aangewezen 
voorkomt, aan betrokkene, die we
gens voormeld misdrijf wordt vervolgd, 
overeenkomstig artikel 406, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, waar
van de toepassingsvoorwaarden zijn 
vervuld, het bevel te geven zich tij
dens de vervolging voorlopig van ie
dere dienstuitoefening te onthouden; 

Overwegende dat het Hof, overeen
komstig artikel 410, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt 
van de tuchtvervolgingen ingesteld te
gen voorzitters van de hoven van be
roep; 

Gelet op de artikelen 406, eerste lid, 
410, derde lid, 417 tot 420, 422 tot 426, 
348 tot 350 en 352 van het Gerechte
lijk Wetboek; 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in open
bare terechtzitting en na onderzoek in 
raadkamer, de heer X ... , kamervoor
zitter in het Hofvan Beroep te Y ... , die 
wegens hoger vermeld misdrijfwordt 
vervolgd, bevel te geven zich tijdens 
de vervolging voorlopig van iedere 
dienstuitoefening te onthouden. 

Brussel, 3 december 1996, 
voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Goeminne". 

Gehoord X ... , bijgestaan door zijn 
raadslieden mr. De Becker en mr. Van
louwe, die vraagt dat de zaak in open
bare zitting zal worden behandeld; 

Gehoord het verslag van voorzit
ter D'Haenens; 

Gehoord advocaat-generaal Goe
minne in zijn conclusie, waarbij hij het 
Hof verzoekt recht te do en op de hier
boven weergegeven vordering van 3 
december 1996, ertoe strekkende aan 
X ... , kamervoorzitter in het Hofvan 
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Beroep te Y ... , het bevel te geven zich 
tijdens de vervolging voorlopig van ie
dere dienstuitoefening te onthouden; 

Gehoord de comparant, bijgestaan 
door mr. De Becker en mr. Vanlouwe; 

Overwegende dat zowel uit de over
gelegde stukken als uit het onder
zoek door het Hof blijkt dat de vorde
ring gegrond is; 

Om die redenen, recht doende op te
genspraak, in openbare terechtzit
ting; gelet op de artikelen 152, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 406, 
eerste lid, 409, 410, derde lid, 417 tot 
420, 422 tot 424 en 426 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden; geeft aan X ... , kamervoor
zitter in het Hofvan Beroep te Y. .. , het 
bevel zich tijdens de vervolging voor
lopig van iedere dienstuitoefening te 
onthouden; veroordeelt hem in de kos
ten die op heden nul frank belopen. 

13 december 1996 - Algemene verga
dering - Voorzitter : de h. Stranard, eer
ste voorzitter - Verslaggever : de h. 
D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Becker en 
Vanlouwe, Brussel. 

Nr. 511 

2" KAMER - 17 december 1996 

1 o STRAF - ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID- ONWETTIGE STRAF- EEN 
TELASTLEGGING- HOGER BEROEP- GEVOLG. 

2° STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN, VERSCHONINGSGRONDEN- MEERDERE 
TELASTLEGGINGEN- VERSCHONINGSGROND 
- EEN ONWETTIGE STRAF- HOGER BEROEP 
- BEVESTIGING- HEROMSCHRIJVING- HER-
VORMING- STRAFFEN- WETTIGHEID. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
DEVOLUTIEVE WERKING - MEERDERE TE
LASTLEGGINGEN- EEN ONWETTIGE STRAF
BEVESTIGING- HERVORMING- MOTIVEIDNG. 

4 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTmJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - MEERDERE TE
LASTLEGGINGEN- EEN ONWETTIGE STRAF
HOGER BEROEP - BEVESTIGING- HERVOR
MING- MOTIVERING. 

so SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- OPZETTEUJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN- SLA
GEN EN VERWONDINGEN ZONDER RET 
OOGMERK OM TE DODEN, DIE TOCH DE DOOD 
VEROORZAAKT HEBBEN - VERSCHONINGS
GROND- UITLOKKING- ONWETTIGE STRAF 
- TWEEDE TELASTLEGGING- HOGER BEROEP 
- BEVESTIGING- HEROMSCHRIJVING- HER-
VORMING- STRAFFEN- WETTIGHEID. 

1 o Een be roe pen vonnis, dat werd gewe
zen met inachtneming van de substan
tiele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen, is niet door 
nietigheid aangetast, alleen omdat de 
straf wegens een van de telastleggin
gen, gelet op de kwalificatie van het feit 
die door de rechters was aangehouden, 
onwettig was. 

2°, 3° en 4° Regelmatig met redenen om
kleed en naar recht verantwoord is de be
slissing van de appelrechters die, inge
volge de devolutieve werking van het 
hager beroep, de zaak opnieuw onderzoe
ken, het beroepen vonnis, wat een telast
legging betreft, met verwijzing naar de 
motivering van de eerste rechter bevesti
gen, wat een andere telastlegging be
treft, met eigen motieven oordelen dat de 
eerste rechter ten onrechte een 
verschoningsgrond had aangenomen en 
op grand hiervan een onwettige straf uit
sprak, de beklaagde schuldig verklaren 
aan deze laatste telastlegging, zoals om
schreven in de beschikking tot verwij
zing en hem, in aanmerking genomen de 
correctionalisering van dit feit, met een
parige stemmen veroordelen tot de bij de 
wet bepaalde straffen. (Artt. 211 en 211bis 
Sv.) 

so Regelmatig met redenen omkleed en naar 
recht verantwoord is de beslissing van de 
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appelrechters die, ingevolge de devolu
tieve werking van het hager beroep, de 
zaak opnieuw onderzoeken, het beroe· 
pen vonnis, wat betreft een telastleg
ging, met verwijzing naar demotivering 
van de eerste rechter, bevestigen, wat be
treft de telastlegging, met voorbedachte 
rade, opzettelijke slagen zonder het oog
merk om te doden maar die tach de dood 
veroorzaakt hebben, doch uitgelokt wer
den, met eigen motieven oordelen dat de 
eerste rechter ten onrechte een 
verschoningsgrond had aangenomen en 
op grand hier van een onwettige straf uit
sprak, de beklaagde schuldig verklaren 
aan deze laatste telastlegging, zoals om
schreven in de beschikking tot verwij
zing en hem, in aanmerking genomen de 
correctionalisering van dit feit, met een
parige stemmen veroordelen tot de bij de 
wet bepaalde straffen. (Artt. 401, 411 en 
414 Sw., en 211 en 211bis Sv.) 

(DECOCK T. DENECKERE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0368.N) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 8 februari 1996 door bet 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericbt 
is tegen de beslissing op de strafVor
dering tegen eiser : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 411, 414 van het Strafwetboek, 211, 
215 van het Wetboek van Strafvordering, 
en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest de aan eiser ten laste 
gelegde betichting van het toebrengen, met 
·voorbedachte rade en opzettelijk, maar zon
der het oogmerk om te doden, van slagen 
en verwondingen, die toch de dood heb
ben veroorzaakt, bewezen verklaart en ei
ser hiervoor veroordeelt tot een gevange
nisstraf van vijf jaar, met uitstel van 
tenuitvoerlegging voor een termijn van drie 
jaar voor wat betreft twee jaar van de uit
gesproken hoofdgevangenisstraf, en tot een 
geldboete van 500 frank, gebracht op 
50.000 frank, 

terwijl door het beroepen vonnis van de 
correctionele rechtbank werd aangeno
men dat de doodslag onmiddellijk uitge
lokt werd door zware gewelddaden tegen 

personen, en aldus verschoonbaar was in de 
zin van artikel411 van het Strafwetboek; 
eiser door de correctionele rechtbank werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
vier jaar en een geldboete van 500 frank, 
gebracht op 50.000 frank; overeenkom-· 
stig artikel414, derde lid, van het Strafwet
boek, in geval van het bewezen zijn van het 
verschonend feit, de straf omschreven voor 
een misdaad waarop tijdelijke dwangar
beid gesteld is, wordt verminderd tot ge
vangenisstraf van zes maanden tot twee 
jaar en tot geldboete van 50 frank tot 200 
frank; de door het beroepen vonnis opge
legde straf derhalve onwettig was; de on
wettigheid van een opgelegde gevangenis
straf en geldboete de nietigheid tot gevolg 
heeft van de ganse veroordeling; het be
roepen vonnis derhalve door nietigheid was 
aangetast; het arrest het beroepen von
nis bevestigt, mits wijziging op het vlak van 
de straftoemeting; het arrest uitdrukke
lijk verklaart uitspraak te doen op grond 
van de eigen motieven en van de hiermee 
niet-tegenstrijdige motieven van de eer
ste rechter; het arrest ook in de motive
ring zelf uitdrukkelijk verwijst naar de mo
tieven van het beroepen vonnis en deze tot 
de zijne maakt; uit de artikelen 211 en 215 
van het Wetboek van Strafvordering volgt 
dat wanneer een vonnis uitgesproken in 
eerste aanleg nietig is, de appelrechter vol
ledig zelf over de zaak moet oordelen; de 
appelrechter in casu mede steunt op de mo
tieven van het door nietigheid aangetaste 
beroepen vonnis, en derhalve de nietig
heid hiervan overneemt; het arrest der
halve zelf door nietigheid is aangetast 
(schending van de artikelen 411, 414 van 
het Strafwetboek, 211 en 215 van het Wet
hoek van Strafvordering), minstens de ver
oordeling, met overname van de motie
ven van een nietig vonnis, niet regelmatig 
met redenen omkleedt (schending van ar
tikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat bet beroepen von
nis, dat werd gewezen met inacbtne
ming van de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen, niet door nietigbeid is aan
getast, aileen omdat de uitgesproken 
straf wegens de telastlegging A, ge
let op de kwalificatie van het feit die 
door de rechters was aangehouden, on
wettig is; 

Overwegende dat de appelrecbters, 
ingevolge de devolutieve werking van 
bet boger beroep dat werd ingesteld 
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door onder meer eiser en het open
baar ministerie, de zaak opnieuw on
derzoeken; dat zij, wat de telastleg
ging B betreft, met verwijzing naar de 
motivering van de eerste rechter, het 
beroepen vonnis bevestigen en, wat de 
telastlegging A betreft, oordelen om de 
redenen die in het arrest zijn vermeld 
op de zevende bladzijde onder punt 2 
en niet, zoals in het middel wordt ge
zegd, door overneming van de moti
vering van het beroepen vonnis, dat de 
eerste rechter ten onrechte het be
staan van uitlokking, zoals bepaald in 
artikel 411 van het Strafwetboek, had 
aangenomen; dat zij dienvolgens be
slissen dat eiser schuldig is aan het 
hem ten laste gelegde feit A, zoals het 
werd omschreven in de beschikking 
van verwijzing, en hem, in aanmer
king genomen de correctionalisering 
van dit feit, met eenparige stemmen 
veroordelen tot de bij de wet bepaalde 
straffen; 

Dat zij zodoende de beslissing re
gelmatig met redenen omkleden en 
naar 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; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvordering van de verweer
ders tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

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

17 december 1996 - 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Ad· 
vocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 512 

2e KAMER - 17 december 1996 

1 o STRAF - VERZWARENDE OMSTANDIGHE
DEN- DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD 
- STRAFVERZWARING. 

2o DIEFSTAL EN AFPERSING- DIEF
STAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD- VERZWA
RENDE OMSTANDIGHEDEN- TOEPASSELIJK
HEID. 

3o DIEFSTAL EN AFPERSING- DIEF
STAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD- VERZWA
RENDE OMSTANDIGHEDEN- ONGENEESLIJKE 
ZIEKTE- VOLLEDIG VERLIES VAN HET GE
BRUIK VAN EEN ORGAAN- ZWARE VERMIN
KING- RECHTSPLEGING. 

4° DIEFSTAL EN AFPERSING- DIEF
STAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD- VERZWA
RENDE OMSTANDIGHEDEN- FOLTERING
RECHTSPLEGING. 

5o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN 
RET MISDRIJF - NIET CORRECTIONALISEER
BARE MISDAAD - VERWIJZINGSBESCHIKKING 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING- GEEN RECHTSMIDDEL MOGELIJK- AR
REST HOUDENDE ONBEVOEGDHEID
VERKLARING- KRACHT VAN GEWIJSDE
VERSTEK. 

6° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN 
HET MISDRIJF- NIET CORRECTIONALISEER
BARE MISDAAD - VERWIJZINGSBESCHIKKING 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING -ARREST HOUDENDE ONBEVOEGDHEID
VERKLARING- VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING- VERDACHTE IN HECHTENIS -
VERWIJZING NAAR DE ANDERS SAMENGE
STELDE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

7o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT -AARD VAN 
HET MISDRIJF- NIET CORRECTIONALISEER
BARE MISDAAD - VERWIJZINGSBESCHIKKING 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING -ARREST HOUDENDE ONBEVOEGDHEID
VERKLARING- VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING- VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER- SAMENHANG- GEVOLG-
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VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING- BE
PERKING- VERWIJZING NAAR DE ANDERS SA
MENGESTELDE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING. 

go VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK- KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING - AFZONDERLIJKE BE
SCHIKKING TOT HANDHAVING- REGELING 
VAN RECHTSGEBIED- VERNIETIGING VAN DE 
VERWIJZINGSBESCHIKKING- GEVOLG. 

1 o en 2° De strafverzwaring, bepaald bij ar
tikel 473, derde lid, Sw. is van toepas
sing op de misdaden waarvan sprake zo
wel in artikel 473, eerste lid, Sw. als in 
artikel 473, tweede lid, van dit wetboek 
(1). 

3° en 4° De misdaad omschreven als dief
stal door middel van geweld of bedrei
ging, gepleegd met de in artikel 472 Sw. 
bepaalde omstandigheden, kan niet ge
correctionaliseerd worden indien het ge
weld of de bedreiging hetzij een onge
neeslijke ziekte, hetzij het volledig verlies 
van het gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking ten gevolge heeft, het
zij het slachtoffer lichamelijk gefolterd 
werd. (Art. 473, derde lid, Sw.; art. 2, 
vierde lid, 3°, wet 4 oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden.) 

5° Het Hof regelt het rechtsgebied wan
neer het vaststelt dat er onderlinge te
genstrijdigheid bestaat tussen een 
verwijzingsbeschikking van de kamer van 
inbeschuldigingstelling en een arrest van 
het hof van beroep dat een geschil van 
rechtsmacht doet ontstaan dat de loop 
van het gerecht belemmert, dat tegen de 
verwijzingsbeschikking alsnog geen 
rechtsmiddel kan worden ingesteld en het 
arrest enerzijds in kracht van gewijsde is 
gegaan wat de beklaagden betreft ten 
aanzien van wie het op tegenspraak is ge
wezen, anderzijds niet vatbaar is voor ver
zet door de beklaagden ten aanzien van 
wie het bij verstek gewezen is (2). 

6° Wanneer de kamer van inbeschuldiging
stelling een verdachte verwezen heeft naar 
de correctionele rechtbank wegens een niet 
correctionaliseerbare misdaad en het hof 
van beroep zich onbevoegd heeft ver-

(1) Cass., 28 sept. 1977, A. C., 1978, 139. 

(2) Zie Cass., 22 aug. 1995, A.R. nr. P.95.916.N, 
A.C., 1995, nr. 356. 

klaard, regelt het Hof het rechtsgebied, 
vernietigt het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling en, nadat het vast
gesteld heeft dat de verdachte nog steeds 
in voorlopige hechtenis is, verwijst het de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van hetzelfde hof van be
roep, anders samengesteld (3). 

7° Wanneer enerzijds de kamer van inbe
schuldigingstelling verdachten verwe
zen heeft naar de correctionele recht
bank wegens een niet correctionaliseerbare 
misdaad, anderzijds de raadkamer be
paalde van deze verdachten verwezen 
heeft naar de correctionele rechtbank we
gens andere misdrijven en het hof van be
roep zich onbevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de strafvordering 
met betrekking tot deze samenhangende 
feiten, regelt het Hof het rechtsgebied, ver
nietigt het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling, alsook, indien er 
samenhang schijnt te bestaan tussen die 
misdaad en die andere misdrijven, de be
schikking van de raadkamer, behalve in 
zoverre daarbij werd beslist dat, wegens 
het bestaan van verzachtende omstan
digheden, de in die beschikking vermelde 
misdaad alleen nog tot correctionele straf
fen aanleiding kon geven en verwijst het 
de zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van hetzelfde hof van be
roep, anders samengesteld (4). 

(3) Zie Cass., 27 april1994, A.R. nr. P.94.0360.F 
(A.C., 1994, nr. 204); 15 juni 1994, A.R. nr. 
P.94.668.F (ibid., nr. 312); 28 nov. 1995, A.R. nr. 
P.95.1199.N (A. C., 1995, nr. 512), en de noot bij 
dit arrest van R. Declercq : Regeling van rechts
gebied en voorlopige hechtenis, Rec. Cass, 1996, 
p. 54-59; 6 feb. 1996, A.R. nr. P.95.1469.N, su
pra, nr. 73, en 22 mei 1996, A.R. nr. P.96.475.F, 
supra, nr. 186). 

(4) Nadat het onderzoek in eenzelfde dossier 
door dezelfde onderzoeksrechter was afgesloten 
had de procureur des Konings te Hasselt twee 
eindvorderingen genomen en had de raadka
mer, dezelfde dag, enerzijds een beschikking tot 
gevangenneming verleend lastens zes verdach
ten, met het oog op hun verwijzing naar het hof 
van assisen, wegens diefstal door middel van ge
weld, waarbij het slachtoffer gefolterd werd, te 
Sint-Truiden op 3 april1995, anderzijds een van 
hen wegens een diefstal door middel van braak, 
bij samenhang te Etterbeek, in de nacht van 7 op 
8 april1995, na aannemingvan verzachtende om
standigheden en dezelfde verdachte, samen met 
twee andere van hen, wegens wanbedrijven, te 
Sint-Truiden, op 9 april1995, naar de correctio
nele rechtbank verwezen. De kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hofvan Beroep te 
Antwerpen had geoordeeld dat er geen folte-
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go Door de vernietiging van de verwijzings
beschikking, bij arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, heeft de op de
zelfde datum, in art.26, § 3, Wet Voorlo
pige Hechtenis bedoelde, gewezen afzon
derlijke beschikking, waarbij de voorlo-

ring was en de zaak, na heromschrijving, ook ge
correctionaliseerd. Ten gronde heeft dat hofvan 
beroep, dat uiteindelijk kennis nam van beide za
ken samen, nadat nl. de eerste rechter, voor wie 
de zes beklaagden in een enkel exploot gedag
vaard waren, ze telkens, wegens de bewezen ver
klaarde misdrijven, bij toepassing van artikel 65 
S.W., tot een enkele strafhad veroordeeld, daar 
anders over geoordeeld. 

Deze op samenhang gegronde oplossing, be
doeld om nieuwe bevoegdheidsconfiicten te ver
mijden, blijkt niet onverenigbaar te zijn met de 
rechtspraak, waarbij het Hof, in de gevallen waar 
de rechter telkens geadieerd was door meer dan 
een verwijzingstitel (beschikking of rechtstreekse 
dagvaarding) ook zijn (niet naar recht verant
woorde) beslissing van onbevoegdverklaring, voor 
het geheel, op grond van samenhang, vernie
tigd heeft. 

In geval van samenhang mag het vonuisgerecht 
zich, wanneer zaken afzonderlijk aanhangig ge
maakt zijn, niet onbevoegd verklaren voor de ver
volging van een feit waarvan het regelmatig (en 
afzonderlijk) kennis heeft genomen (noot R.A.D. 
sub Cass., 9 jan. 1980,A.C., 1979-80, nr. 279, met 
verwijzing naar Cass., 19 jan. 1976, A. C., 1976, 
590, en naar andersluidende vroegere arresten 
van het Hof). 

Bij arrest van 5 dec. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 
224) werd beslist dat een hofvan beroep niet zelf 
voor de eerste maal kon wijzen op het bestaan 
van samenhang tussen feiten die niet wettig wa
ren voorgelegd aan het vonnisgerecht en feiten die 
dat wei waren (en waarover bij afzonderlijk be
roepen vonuis van de correctionele rechtbank ge
statueerd was) en zich dus niet wettig onbe
voegd verklaarde om kennis te nemen van deze 
laatste feiten. 

Het arrest van 8 feb. 1984, A.R. nr. 3412 (A. C., 
1983-84, nr. 310), besliste dat de correctionele 
rechtbank, die kenuis neemt van wanbedrijven op 
grond van regelmatige verwjjzing en van een niet 
gecorrectionaliseerde misdaad, krachtens een 
rechtstreekse dagvaarding van het openbaar mi
nisterie, zich niet ingevolge samenhang onbe
voegd kan verklaren voor de gehele zaak. 

De arresten van 21 sept. 1988, A.R. nr. 7032 
(A. C., 1988-89, nr. 44), 30 maart 1994, A.R. nr. 
P.94.032l.F (A.C., 1994, nr. 159), 17 jan. 1996, 
A.R. nr. P.95.1396, F (supra, nr. 38), en 22 mei 
1996, A.R. nr. P.96.475.F (supra, nr. 186), ver
nietigen gedeeltelijk de vonnissen van correctio
nele rechtbanken die te oordelen hadden na twee 
verwijzigsbeschikkingen, waarvan een regelma
tige, en zich toch voor het geheel onbevoegd ver
klaarden. => 

pige hechtenis gehandhaafd werd, geen 
bestaansreden meer (5). 

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

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1427.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Antwerpen, ge
dagtekend 7 november 1996, ter grif
fie van het Hof ontvangen op 14 no
vember 1996; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling van het Hofvan 
Beroep te Antwerpen bij arrest van 2 
april 1996- na de aan de verdach
ten sub littera A ten laste gelegde fei
ten te hebben heromschreven als : dief
stal door middel van geweld of 
bedreiging, de diefstal gepleegd zijnde 
door twee of meer personen, met ver
toon van wapens, en met de omstan
digheid dat het geweld of de bedrei
ging een blijvende fysische of 
psychische ongeschiktheid ten gevolge 
heeft gehad - met aanneming van 
verzachtende omstandigheden de ver
dachten verwezen heeft naar de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt bij de beschikking nummer 

Het arrest van 8 dec. 1993, A.R. nr. P.93.1425.F 
(A. C., 1993, nr. 509), ten slotte vernietigt gedeel
telijk het arrest van het hofvan beroep dat zo
danige beslissing van onbevoegdbeid van een cor
rectionele rechtbank bevestigt. 

Deze rechtspraak is dus niet van toepassing 
wanneer de rechter zich ook op grond van sa
menhang onbevoegd verklaart voor het geheel 
omdat bv. een enkele verwijzingsbeschikking geen 
verzachtende omstandigheden aannam voor een 
van de verdachten (zie laatst Cass., 29 maart 
1995, A.R. nr. P.95.0146.F, A. C., 1995, nr. 177). 

In dezen was er oorspronkelijk een dossier, een 
onderzoeksrechter, waren er weliswaar twee 
verwijzingsbeschikkingen (waarvan een welis
waar regelmatig), maar was er slechts een dag
vaarding, werd eenzelfde opzet weerhouden voor 
aile feiten samen, heeft de correctionele recht
bank zich niet onbevoegd verklaard en een von-
nis gewezen. G.D. 

(5) Zie noot 3. 
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51/96 van 13 februari 1996, met aan
neming van verzachtende omstan dig
heden wegens de daarin vermelde te
lastlegging A, de verdachten Alin 
Ghiga, Gheorge Meroniuc en Stefan 
Andrisan naar de Correctionele Recht
bank te Hasselt heeft verwezen ter
zake van : wat Alin Ghiga betreft, A. 
diefstal door middel van braak, C. po
ging tot diefstal door middel van 
braak, wat Gheorge Meroniuc betreft, 
B. dragen van een verboden wapen, 
wat Stefan Andrisan betreft, C. po
ging tot diefstal door middel van 
braak; 

Overwegende dat, ingevolge de beide 
hierboven vermelde verwijzings
beslissingen, de beklaagden voor de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt 
werden gedagvaard als volgt : 

Alle beklaagden wegens : 

A. Als daders, diefstal door middel 
van geweld of bedreiging, gepleegd 
door twee of meer personen, met ver
toon van wapens, en met de omstan
digheid dat het geweld of de bedrei
ging een blijvende fysische of 
psychische ongeschiktheid ten gevolge 
heeft gehad; 

de eerste beklaagde (Alin Ghiga) bo
vendien wegens : 

B. diefstal door middel van braak 
(telastlegging A in de verwijzings
beschikking nummer 51/96 van 13 fe
bruari 1996); 

D. poging tot diefstal door mid del 
van braak ( telastlegging C in de 
verwijzingsbeschikking nummer 51/96 
van 13 februari 1996); 

de vierde beklaagde (Gheorge Me
roniuc) bovendien wegens: 

C. dragen van een verboden wapen 
(telastlegging B in de verwijzings
beschikking nummer 51/96 van 13 fe
bruari 1996); 

de vijfde beklaagde (Stefan Andri
san) bovendien wegens : 

D. poging tot diefstal door middel 
van braak (telastlegging C in de 
verwijzingsbeschikking nummer 51/96 
van 13 februari 1996); 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt bij vonnis van 
28 juni 1996 de beklaagden veroor
deelde elk, wegens de hun respectieve 
ten laste gelegde feiten, tot een straf 
met toepassing van artikel 65 
Strafwetboek; 

Overwegende dat het Hofvan Be
roep te Antwerpen, op het hoger be
roep ingesteld door de beklaagde Ste
fan Andrisan en door het openbaar 
ministerie tegen alle beklaagden, zich 
bij arrest van 18 oktober 1996 onbe
voegd verklaarde om over het geheel 
van de telastleggingen te oordelen; dat 
het deze beslissing laat steunen op de 
consideransen dat "immers deze fei
ten, zoals ze blijken uit de verklarin
gen van het slachtoffer en van som
mige beklaagden en uit de vaststel
lingen van de verbalisanten en van de 
aangestelde geneesheren-deskundigen, 
erop wijzen dat het slachtoffer over
eenkomstig artikel 4 73 al. 2 van het 
Strafwetboek werd gefolterd; ( ... ) het 
slachtoffer, na eerst meermaals gesla
gen en gestampt te zijn geweest, met 
een heet strijkijzer werd bewerkt en 
dit teneinde door het pijnigen, het ver
zet van het slachtoffer om de combi
natie of de sleutel van de brandkluis 
aan de boosdoeners te geven, te bre
ken; aldus het slachtoffer niet aileen 
zowat over het gehele lichaam en in 
het aangezicht kneuzingen van stompe 
impacten opliep doch eveneens een 
ernstige en grote brandwonde; de aard 
en de ernst van de brandwonde (2. en 
s· graadsverbranding) erop wijzen dat 
het heet-gloeiend strijkijzer tegen de 
rug Oaag-dorsaal tot lumbaal) van het 
slachtoffer werd gehouden teneinde 
ondraaglijke pijnen door verbranding 
te veroorzaken; de verbalisanten op 
het strijkijzer (leze ; het marteltuig) 
delen huid aantroffen; de geneesheer
deskundige de door het slachtoffer on
dergane pijnen na de marteling als 
'zwaar' (graad 5/7) bestempelde (van 3 
april 1995 tot 10 april 1995) wat op 
zich reeds een idee kan geven van de 
doorstane pijnen op het ogenblik van 
het hoven beschreven geweld op het 
slachtoffer Wauters Guillaume; de 
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faltering zoals voorzien in artikel 4 73 
al. 2 van het Strafwetboek niet nood
zakelijk vereist dat het gebruikte fy
sieke geweld tegen het slachtoffer uit 
'meerdere handelingen' (cfr. arrest K.I. 
dd. 2 april 1996) zou moeten bestaan 
en evenmin inhoudt dat het geweld 
een relatief lange tijd in beslag zou 
moeten nemen, nu onder faltering, in 
casu, moet worden verstaan : het ex
treem en/of ondraaglijk fysiek pijni
gen door middel van een daartoe spe
cifiek uitgekozen tuig (in casu : het 
heet-gloeiend strijkijzer); de feiten van 
de tenlastelegging A, zoals hoger na
der omschreven, overeenkomstig ar
tikelen 461, 472, 473 al. 2-3 van het 
Strafwetboek een misdaad uitmaken 
die thans (wet 10 juli 1996 - Belgisch 
Staatsblad 1 augustus 1996) wordt be
straft met opsluiting van 20 tot 30 
jaar; het hof (van beroep), gelet op ar
tikel 2, 3° van de wet van 4 oktober 
1867 derhalve niet bevoegd is om ken
nis te nemen van de strafvordering 
met betrekking tot de feiten van de 
tenlastelegging A, zoals thans om
schreven en evenmin van de strafvor
dering met betrekking tot de samen
hangende feiten van de tenlasteleg
gingen B, C en D"; 

Overwegende dat tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling alsnog geen rechtsmiddel kan 
worden ingesteld en het arrest van het 
hof van beroep, enerzijds, in kracht 
van gewijsde is gegaan wat de be
klaagden betreft ten aanzien van wie 
het op tegenspraak is gewezen, an
derzijds, niet vatbaar is voor verzet 
door de beklaagden ten aanzien van 
wie het hij verstek is gewezen; 

Dat de onderlinge tegenstrijdig
heid tussen, enerzijds, de verwijzings
heschikking van de kamer van inhe
schuldigingstelling en van de raad
kamer, anderzijds, het arrest van het 
hof van heroep een geschil van rechts
macht doet ontstaan dat de loop van 
het gerecht belemmert; 

Overwegende dat het onder A aan 
de beklaagden ten laste gelegde feit de 

misdaad schijnt op te leveren die, met 
toepassing van de artikelen 468, 4 71, 
4 72 en 4 73, derde lid, Strafwetboek 
werd bestraft met levenslange dwang
arheid, thans met twintig tot dertig 
jaar opsluiting krachtens artikel 3, 
vierde lid, wet 10 juli 1996 tot ophef
fing van de doodstraf en tot wijziging 
van de criminele straffen; 

Overwegende dat de strafVerzwaring 
hepaald hij artikel 473, derde lid, 
Strafwethoek van toepassing is op de 
misdaden waarvan sprake zowel in ar
tikel 4 73, eerste lid, Strafwethoek als 
in artikel 4 73, tweede lid, van dit wet
hoek; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 2, vierde lid, 3°, wet 4 oktober 1867 
op de verzachtende omstandigheden de 
onderzoeksgerechten wegens verzach
tende omstandigheden de verdachte 
naar de correctionele rechthank kun
nen verwijzen "als het gaat om een 
misdaad hedoeld hij artikel 4 72 van 
het Strafwetboek die met toepassing 
van artikel 4 73 van hetzelfde Wet
hoek met levenslange dwangarheid 
wordt gestraft, wanneer het geweld of 
de bedreiging voor het slachtoffer geen 
andere gevolgen heeft dan een hlij
vende fYsieke of psychische ongeschikt
heid"; 

Dat hieruit volgt dat wanneer het 
gaat om een misdaad hedoeld hij ar
tikel 4 72 Strafwetboek en indien het 
geweld of de bedreiging, hetzij een on
geneeslijk lijkende ziekte, hetzij het 
volledig verlies van het gebruik van 
een orgaan, hetzij een zware vermin
king ten gevolge heeft, hetzij het 
slachtoffer lichamelijk werd gefol
terd, deze misdaad door de 
onderzoeksgerechten niet kan wor
den gecorrectionaliseerd; 

Dat mitsdien het feit A, zoals het 
werd heromschreven door het hof van 
beroep bij het arrest van 18 oktober 
1996, niet kon worden gecorrectiona
liseerd; 

Dat er samenhang schijnt te be
staan tussen deze misdaad en, ener
zijds, de misdaad omschreven onder B, 
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anderzijds, de wanbedrijven omschre
ven onder C en D; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling, bij afzonder
lijke arresten van 2 april 1996 gena
men met toepassing van artikel 26, § 
3, voorlopige hechteniswet, besliste dat 
de voorlopige hechtenis wegens de te
lastlegging A, wat de beklaagden Alin 
Ghiga, Catalin Mucea, Paul Serban, 
Gheorge Meroniuc en Gheorge 
Bujdei betreft, behouden bleef; dat zij, 
behalve Gheorge Bujdei die voort
vluchtig is, nog steeds in voorlopige 
hechtenis zijn; 

Overwegende dat door de hierna uit 
te spreken vernietiging van de 
verwijzingsbeschikking bij arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van 2 april 1996, de op dezelfde 
datum gewezen arresten waarbij de 
voorlopige hechtenis gehandhaafd 
werd, geen bestaansreden meer heb
ben; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling van 2 april 1996; vernie
tigt de beschikking nummer 51/96 van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt van 13 fe
bruari 1996, behalve in zoverre daar
bij werd beslist dat, wegens het be
staan van verzachtende omstandig
heden, de in die beschikking vermelde 
telastlegging A (diefstal door middel 
van braak) alleen nog tot correctio
nele straffen aanleiding kan geven; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest en van de gedeel
telijk vernietigde beschikking num
mer 51/96; verwijst de zaak naar het 
hof van beroep te Antwerp en, kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders sa
mengesteld. 

17 december 1996 - 2° kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 

Nr. 513 

2° KAMER - 17 december 1996 

1 o OMKOPING VAN AMBTENAREN -
OPENBAAR OFFICIER- MET EEN OPENBARE 
DIENST BELAST PERSOON- BEG RIP- RECH
TER VAN DE RECHTERLIJKE ORDE. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - INZAGE 
VAN RET DOSSIER- HAND HAVING- BERICHT 
AAN RAADSMAN - AFWEZIG - GEVOLG -
RECHT VAN VERDEDIGING. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- BERICHT AAN RAADSMAN- AFWE
ZIG- GEVOLG. 

1 o Onder "een ambtenaar, een openbaar of
ficier, een met een openbare dienst be
last persoon" begrijpt art. 252 Sw. de 
rechters van de Rechterlijke Orde. 

2° en 3° Is naar recht verantwoord de be
slissing van het onderzoeksgerecht over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis dat het recht van verdediging van de 
verdachte, wiens raadsman geen bericht 
kreeg van de dagstelling, niet is mis
kend, op grand van de vaststellingen dat 
de verdachte daarvan zelf tijdig bericht 
kreeg, dat het dossier gedurende de laat
ste werkdag voor de terechtzitting te zijner 
beschikking werd gehouden, dat zijn 
raadsman kennis had van het dossier en 
omstandige besluiten kon opmaken en dat 
deze raadsman, noch hijzelf een uitstel 
meenden te moeten vragen (1). (Art. 21, § 
3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) 

(VAN DER WAARDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1546.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : 

voorzitter- Gelijkluidende conclusie van (1) Zie Cass., 21 nov. 1995, A.R. =· P.95.1247.N 
de h. Dubrulle, advocaat-generaal. (A. C., 1995, nr. 503). 
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Overwegende dat artikel 252 
Strafwetboek onder "een ambtenaar, 
een openbaar officier, een met een 
openbare dienst belast persoon" de 
rechters van de Rechterlijke Orde be
grijpt; 

Dat artikel 139, § 4, van de 
wijzigingsbepalingen van artikel3 van 
de wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek, niet, zoals 
eiser voorhoudt, aan de opsomming 
van personen vermeld in artikel 252 
StrafWetboek het woord "rechter
assessor" heeft toegevoegd, maar 
slechts het woord "werkrechter" - dat 
ingevolge de afschaffing van de werk
rechtersraden en de instelling van de 
arbeidsgerechten niet meer correct was 
- heeft vervangen door het woord 
"rechter-assessor"; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat te dezen de ka

mer van inbeschuldigingstelling in eer
ste en laatste feitelijke aanleg oor
deelde over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat niet wordt betwist 
dat aan eiser zelf tijdig bericht werd 
gegeven van de dagstelling van de ver
schijning voor de kamer van inbeschul
digingstelling en het dossier gedu
rende de laatste werkdag v66r de 
terechtzitting te zijner beschikking 
werd gehouden; 

Dat het bestreden arrest conside
reert: "dat de raadsman van (eiser) 
kennis had van het dossier en om
standige besluiten kon opmaken; dat 
noch hij, noch (eiser) een uitstel meen
den te moeten vragen; dat noch op dit 
punt noch op om het even welk an
der punt de rechten van de verdedi
ging werden geschonden"; 

Dat de appelrechters uit de door hen 
gedane feitelijke vaststellingen -
waartegen eiser niet opkomt - wet
tig vermogen af te leiden dat het recht 
van verdediging van eiser niet werd 
miskend; dat zij hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

17 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. W. 
Muls, Brussel. 

Nr. 514 

2e KAMER- 17 december 1996 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING - VERTEGEN
WOORDIGING- VERDACHTE- ONDERZOEKS
GERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -ALLER
LEI - ONDERZOEKSGERECHTEN - VER
DACHTE - VERTEGENWOORDIGING. 

3o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- 'IERECHTZITTING- AANWEZIGHEID 
VAN DE VERDACHTE- VEREISTE- VERTE
GENWOORDIGING - ADVOCAAT - VOOR
WAARDE. 

4o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING- VERDACHTE DIE NIET WENST TE 
VERSCHIJNEN - VERZOEK TOT UITSTEL- AD
VOCAAT- VERTEGENWOORDIGING NIET TOE
GELATEN- WEIGERING- VERANTWOORDING. 

1 o en 2° Art. 185, § 2, Sv. betreft slechts de 
vertegenwoordiging van de verdachte voor 
de correctionele rechtbank en voor het hof 
van beroep en is niet van toepassing op de 
vertegenwoordiging van de verdachte voor 
de onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen over de voorlopige hechtenis. 

3° De aanwezigheid van de verdachte op de 
terechtzitting van de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen over zijn voorlopige 
hechtenis is in de regel vereist; hi} wordt 
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alleen door zijn advocaat vertegenwoor
digd "indien hij in de onmogelijkheid ver
keert op de terechtzitting te verschijnen". 
(Art. 23, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) 

4° Naar recht verantwoord is de beslis
sing van het onderzoeksgerecht over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis waarbij de verdaging van de behan
deling van de zaak geweigerd wordt, 
wanneer de verdachte, door niet ter te
rechtzitting te verschijnen, geen gebruik 
heeft gemaakt van de mogelijkheid om op 
regelmatige wijze uitstel van de behan
deling van de zaak te vragen, zijn "con
clusie", waarin hij om uitstel van de zaak 
verzoekt, slechts is "aangekomen na beein
diging van het beraad" en zijn advocaat 
hem niet wettig kon vertegenwoordigen (1) 
(2). (Art. 23, 2°, en 32 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

(CHIHAOUI) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.159l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 185, § 2, 

Wetboek van Strafvordering slechts de 
vertegenwoordiging van de beklaagde 
voor de correctionele rechtbank en voor 
het hof van beroep betreft en niet van 
toepassing is op de vertegenwoordi
ging van de verdachte voor de 
onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen over de voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat uit de artikelen 
23, 2°, en 32 van de wet op de voorlo-

(1) Ret tweede onderdeel van het enig mid
del stelde dat eiser zich wou laten vertegenwoor
digen door zijn advocaat enkel om verdaging van 
de zaak te vragen en deze twee conclusies !a
ten neerleggen, waarvan een door eiser zelf ge
schreven en ondertekend. 

(2) Zie Cass., 26 feb. 1992, A.R. nr. 9763 (A. C., 
1991-92, nr. 339, en 31 okt. 1995, A.R. nr. 
P.95.1196.N (A.C., 1995, nr. 466). 

pige hechtenis volgt dat de aanwezig
heid van de verdachte op de terecht
zitting van de onderzoeksgerechten die 
uitspraak doen over zijn voorlopige 
hechtenis, in de regel vereist is en dat 
hij alleen door zijn advocaat wordt ver
tegenwoordigd "indien (hij) in de on
mogelijkheid verkeert op de terecht
zitting te verschijnen"; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
meer bepaald uit stuk 93 van het 
strafdossier, blijkt dat eiser in de ge
vangenis een verklaring ondertekende 
waarin hij te kennen gaf dat hij niet 
wenste te verschijnen op 6 december 
1996; dat het arrest constateert dat ei
ser niet is verschenen; 

Overwegende dat eiser niet aan
voert dat hij in de onmogelijkheid zou 
hebben verkeerd om ter terechtzit
ting van de kamer van inbeschuldi
gingstelling te verschijnen; 

Dat hij, door niet ter terechtzitting 
te verschijnen, geen gebruik heeft ge
maakt van de mogelijkheid om op re
gelmatige wijze om uitstel van de be
handeling van de zaak te vragen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de "conclusie" van eiser "(dd. 
5.12.1996)" waarvan gewag wordt ge
maakt, slechts is "aangekomen na 
beeindiging van het beraad"; 

Dat deze "conclusie" derhalve niet 
hoefde te worden beantwoord; 

Dat de beslissing waarbij de ver
daging van de behandeling van de 
zaak wordt geweigerd, naar recht ver
antwoord is; 

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

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

17 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens, 
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
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de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. B. Schutyzer, Brussel. 

Nr. 515 

2e KAMER- 18 december 1996 

1° VREEMDELINGEN- BEVEL OM RET 
GRONDGEBIED TE VERLA TEN- BESLISSING 
TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS- HECR
TENIS TE DIEN EINDE - MOTIVERING. 

2° MACHTEN- UITVOERENDE MACHT- AD
MINISTRATIEVE MAATREGEL- MOTIVERING
VREEMDELINGEN -BEVEL OM RET GROND
GEBIED TE VERLATEN - BESLISSING TOT 
TERUGLEIDING NAAR DE GRENS - RECRTE
NIS TE DIEN EINDE. 

1 o en 2• De administratieve beslissingen 
worden krachtens art. 62, Vreemdelin
genwet, met redenen omkleed; de minis
teriele beslissing om de vreemdeling zon
der verwijl naar de grens te doen 
terugleiden en hem te dien einde in hech
tenis te stellen, moet met redenen om
kleed worden, ongeacht de motivering van 
het bevel om het grondgebied te verla
ten. (Artt. 7, tweede en derde lid, en 62 
Vreemdelingenwet.) 

(CEYLAN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1535.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1996 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hofvan Beroep 
te Brussel; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de minister van 

Justitie of zijn gemachtigde, in de ge
vallen bedoeld in artikel 7 van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het ver
blijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, de vreemdeling die 
noch gemachtigd noch toegelaten is om 

meer dan drie maanden in het Rijk te 
verblijven of er zich te vestigen, be
vel kan geven het grondgebied v66r 
een bepaalde datum te verlaten; dat 
voornoemd artikel bovendien bepaalt 
dat de minister, indien hij zulks no
dig acht, in dezelfde gevallen de 
vreemdeling zonder verwijl naar de 
grens kan doen terugleiden en dat de 
vreemdeling te dien einde opgeslo
ten kan worden voor de tijd die strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van 
de maatregel, zonder dat de duur van 
de hechtenis twee maanden te hoven 
mag gaan; 

Overwegende dat de administra
tieve beslissingen krachtens artikel 62 
van de bedoelde wet met redenen om
kleed zijn; 

Overwegende dat het arrest beslist 
"dat (eiser) ten onrechte betoogt dat de 
beslissing van 23 oktober 1996 niet be
hoorlijk met redenen omkleed is; dat 
uit de motivering van die beslissing 
immers blijkt dat (eiser) het grondge
bied client te verlaten, op grond van 
het feit dat illj in het Rijk verblijft zon
der in het bezit te zijn van de vereiste 
documenten, en dat de minister het 
nodig acht hem zonder verwijl naar de 
grens te doen terugleiden en hem te 
dien einde van zijn vrijheid te bero
ven"; 

Overwegende dat uit die overwe
gingen blijkt dat de ministeriele be
schikking weliswaar wettig met rede
nen omkleed is met betrekking tot het 
bevel om het grondgebied te verla
ten, maar niet met betrekking tot de 
beslissing om eiser onverwijld naar de 
grens te doen terugleiden en hem te 
dien einde op te sluiten; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
zegt dater geen grond is tot verwij
zing. 
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18 december 1996 - 2" kamer- Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggeuer : de h. Echement -
Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal- Aduocaat : 
mr. P. Jaspis, Brussel. 

Nr. 516 

1 e KAMER- 19 december 1996 

VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TER
MIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)
VORDERING TOT HERS TEL VAN DE DOOR EEN 
MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE- TERMIJN 
BEPAALD BIJ ARTIKEL 26 V.T.SV- DISCRIMI
NATIE. 

De uordering tot herstel van schade die is 
ueroorzaakt door een {out, oak al maakt 
zij een misdrijf uit, is niet onderworpen 
aan de bij art. 26 V.T.Su. bepaalde uer
jaringstermijn, aangezien dat artikel een 
bij de artt. 10 en 11 Gw. verba den dis
criminatie inuoert (1). (Art. 2262 B.W.) 

(PAULUS T. UNIVERSITE DE LIEGE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0198.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 

Gelet op het arrest van 26 april 
1996 van het Hof (2); 

Gelet op het arrest nr. 51/96 van 12 
juli 1996 van het Arbitragehof; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden ar

rest, dat het bcroepen vonnis beves
tigt, verklaart dat de door eiser op 25 
april 1988 ingestelde vordering tot ver-

(1) Zie Cass., 7 feb. 1992, A.R. nr. 7375 (A. C., 

goeding van de door een heelkundige 
ingreep van 21 mei 1982 veroorzaakte 
schade, met toepassing van artikel 26 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering verjaard is; 

Overwegende dat het Arbitrage
hof, in zijn antwoord op de door het 
Hofin zijn arrest van 26 april1996 ge
stelde prejudiciele vraag, in zijn ar
rest van 12 juli 1996 voor recht zegt : 
"Artikel 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering 
schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet"; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, nu het de door eiser ingestelde 
rechtsvordering verjaard verklaart op 
grond van bovengenoemd artikel 26, 
de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet en artikel 2262 van het Burger
lijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verklaart dit arrest bindend voor 
de naamloze vennootschap AG 1824 en 
voor Paul Remits; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

19 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Aduocaten : mrs. Draps, De Bruyn en Si
mont. 

Nr. 517 

1 e KAMER - 19 december 1996 

1991-92, nr. 295), en 14 sept. 1995, A.R. nr. ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
C.93.0452.N (ibid., 1995, nr. 383), en noot 1. NUTTE _ BILLIJKE VERGOEDING _ RA-

(2) Niet gepubliceerd. MING- GEGEVENS. 
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Om het bedrag te bepalen van de billijke 
vergoeding waarop de onteigende recht 
heeft, moet de rechter, om op het ogen
blik van zijn beslissing het eventueel ver
schuldigde aanvullend bedrag te begro
ten, slechts rekening houden met de 
vermindering van de koopkracht van de 
munt of de stijging van de immobilien
markt, wanneer hij vaststelt dat het be
drag, dat de onteigenaar voordien ter be
schikking van de onteigende had gesteld, 
niet toereikend was (1). (Art. 16 G.W.; art. 
8 Onteigeningswet.) 

(WAALS GEWEST T. WITTAMER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0030.F) 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 16 van de op 17 februari 1994 ge
coordineerde Grondwet (oud artikelll van 
de Grondwet van 7 februari 1831), 8, 9, 14 
en 15 van de wet van 26 juli 1962 betref
fende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, die vervat is in artikel 5 
van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigeningen ten algemenen nutte en de 
concessies voor de bouw van autosnelwe
gen, 

doordat het arrest, aan de hand van het 
verslag van de gerechtelijk deskundige van 
30 september 1974, de verkoopwaarde van 
het als bouwgrond beschouwde gedeelte 
van de ingenomen grond en dat van het 
resterende, niet als bouwgrond beschouwde 
gedeelte, respectievelijk vaststelt op 528.750 
frank en 24.900 frank, en vervolgens aan 
de verweerders voor de totale waarde van 
de gronden een vergoeding toekent die het 
van 553.650 frank (528. 750 frank + 24.900 
frank) op 1.000.000 frank brengt, op grond: 
"dat, wanneer de rechter, bij de schatting 
van het bedrag van de billijke vergoeding 
die verschuldigd is aan de eigenaar wiens 
onroerend goed ten algemenen nutte ont
eigend is, vaststelt dat het bedrag dat de 
onteigenaar voordien ter beschikking van 
de onteigende had gesteld, niet toerei
kend was, hij, om op het ogenblik van zijn 

(1) Cass., 24 april1980 (A.C., 1979-80, nr. 541). 

beslissing het aanvullende bedrag van de 
billijke vergoeding te begroten, in voorko
mend geval rekening moet houden met de 
vermindering van de koopkracht van de 
munt of de stijging van de immobilien
markt; dat alleen voor verhoging in aan
merking komt de vergoeding die overeen
stemt met het bedrag dat de onteigenden 
nodig zouden hebben gehad om zich een on
roerend goed aan te schaffen van dezelfde 
waarde als het goed waarvan ze werden 
ontzet; dat de vergoeding van 553.650 frank 
(528. 750 frank + 24.900 frank) op 1.000.000 
moet worden gebracht, gelet op de stij
ging van de immobilienmarkt in de betrok
ken streek sinds de dag waarop de vergoe
ding is vastgesteld", 

terwijl, eerste onderdeel, de verkoop
waarde van het onteigend goed die begre
pen is in de, bij artikel 16 van de Grand
wet vereiste, billijke en voorafgaande 
schadeloosstelling bestaat in de prijs die de 
onteigende ten tijde van de onteigening had 
kunnen krijgen bij vrijwillige verkoop van 
het goed; de rechter bij de vaststelling van 
de definitieve vergoeding, enkel wanneer de 
aan de onteigende ter beschikking gestelde 
bedragen niet toereikend waren op het 
ogenblik dat ze zijn toegekend, in voorko
mend geval, om op het ogenblik van zijn be
slissing het bedrag van de billijke vergoe
ding te begroten, rekening moet houden 
met de vermindering van de koopkracht 
van de munt of de stijging van de immo
bilienmarkt sinds het ogenblik van de over
gang van de eigendom; de door de vrede
rechter van het kanton Messancy 
aangewezen deskundige in zijn op 30 sep
tember 1974 ingediend verslag de verkoop
waarde van de ingenomen grond op 553.650 
frank heeft geschat; de provisionele ver
goedingen (1.500.000 frank) en de voorlo
pige vergoedingen (2.065.500 frank, waar
van 1.500.000 frank client afgetrokken), die 
respectievelijk bij het vonnis van 14 juni 
1974 van de vrederechter van het kanton 
Messancy en bij dat van 23 april1976 van 
de vrederechter van het eerste kanton van 
Luik zijn toegekend, toereikend waren om 
voornoemde verkoopwaarde te dekken; het 
bedrag van 553.650 frank, waarop die 
waarde door de gerechtelijk deskundige is 
begroot nooit is betwist door de verweer
ders die in hun op 23 oktober 1974, 29 mei 
1975 en 26 januari 1976 met het oog op de 
toekenning van voorlopige vergoedingen, 
neergelegde conclusies uitsluitend het voor
noemde bedrag van 553.650 frank vorder
den als vergoeding van de verkoopwaarde 
van de ingenomen grond; hetzelfde be
drag van 553.650 frank (528.750 frank+ 
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24.900 frank) door de verweerders tijdens 
de herzieningsprocedure werd gevorderd en 
hun opnieuw werd toegekend door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen die, 
bij vonnis van 8 november 1977, de defi
nitieve vergoeding vaststelde op 1.469.982 
frank, waarin de voornoemde bedragen van 
528.850 frank en 24.900 frank begrepen 
waren die overeen kwamen met de waarde 
van het belangrijkste ingenomen stuk 
grond, enerzijds, en met de waarde van de 
resterende ingenomen grond, anderzijds; 
het arrest, niettemin, zoals hierboven ver
meld, het bedrag van 553.650 frank op 
1.000.000 frank heeft gebracht "gelet op de 
stijging van de immobilienmarkt ... sinds de 
dag waarop de vergoeding (is) vastgesteld", 
namelijk sinds de dag waarop het vonnis 
van de vrederechter te Luik van 23 april 
1966, waarbij de de voorlopige vergoedin
gen werden bepaald, de berekening van de 
deskundige heeft bekrachtigd en eiser heeft 
veroordeeld tot betaling van voornoemd be
drag; het arrest zodoende de vergoeding 
van 553.650 frank, die door de deskun
dige was begroot en door de vrederechter 
voorlopig bepaald, heeft aangepast zon
der vast te stellen dat zij niet overeen
kwam met de verkoopwaarde van de inge
nomen grond op het ogenblik van de 
onteigening en dat de door de vrederech
ter toegekende en reeds betaalde - pro
visionele en voorlopige - vergoedingen niet 
toereikend waren om die waarde te dek
ken of dat het in die vergoedingen begre
pen bedrag van 553.650 frank, voor de ver
weerders op het ogenblik van de toekenning 
ervan, niet toereikend was om een gelijk
waardig stuk grond te kopen; het arrest al
dus de onteigenende partij veroordeelt tot 
een vergoeding die hoger is dan de bil
lijke en voorafgaande schadeloosstelling die 
door de Grondwet wordt vereist bij ontei
gening ten algemenen nutte (schending van 
artikel 16 van de op 17 februari 1994 ge
coiirdineerde Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de rechter, ter be
groting van de door de onteigende ge
leden schade, rekening moet houden 
met de waarde die het goed heeft, het
zij, ingeval de wet van 17 april 1835 op 
de onteigening ten algemenen nutte 
wordt toegepast, op de dag van het bij 
artikel 7 van die wet bedoelde decla
ratieve vonnis, hetzij, ingeval toepas-

sing wordt gemaakt van de wet be
treffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte, op de 
dag van het vonnis waarbij de door de 
on teigenaar verschuldigde provi
sionele vergoeding overeenkomstig ar
tikel 8 van laatstgenoemde wet wordt 
vastgesteld; 

Overwegende dat de rechter, enkel 
wanneer hij, bij de schatting van het 
bedrag van de billijke vergoeding die 
is verschuldigd aan de eigenaar wiens 
onroerend goed ten algemenen nutte 
onteigend is, vaststelt dat het bedrag 
dat de onteigenaar voordien ter be
schikking van de onteigende had ge
steld, niet toereikend was, om het aan
vullende bedrag van de billijke 
vergoeding op het ogenblik van zijn be
slissing te begroten, in voorkomend ge
val rekening moet houden met de ver
mindering van de koopkracht van de 
munt of de stijging van de immobi
lienmarkt; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de vergoeding van 553.650 frank, 
die overeenkomt met de verkoop
waarde van de ingenomen grond, op 1 
miljoen frank moet worden gebracht 
"gelet op de stijging van de immobi
lienmarkt in de betrokken streek sinds 
de dag waarop de vergoeding is vast
gesteld"; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
die vergoeding verhoogt zonder vast te 
stellen dat ze niet toereikend was op 
de dag waarop ze is toegekend, eiser 
veroordeelt tot betaling van een be
drag dat hoger dan de billijke en voor
afgaande schadeloosstelling die bij ar
tikel 16 van de Grondwet wordt 
vereist; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het be-
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streden arrest in zoverre het het de 
vergoeding van 553.650 frank die over
eenkomt met de verkoopwaarde van 
de ingenomen grond, op 1 miljoen 
frank brengt, derhalve de weder
beleggingskosten en de verwijl
interesten vaststelt op 356.086 frank 
en de onteigeningsvergoeding op 
2.025.078 frank, de verweerders ver
oordeelt om aan eiser enkel het ver
schil van 40.422 frank tussen de voor
lopige vergoedingen en de definitieve 
vergoedingen terug te betalen, ver
hoogd met de interest tegen de wet
telijke rentevoet vanaf de datum 
waarop de gelden bij de Deposito- en 
Consignatiekas worden opgevraagd, en 
uitspraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

19 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ¥er
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 518 

1 e KAMER - 19 december 1996 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN 
HUUR- OVERDRACHT DOOR DE PACHTER AAN 
ZIJN AFSTAMMELINGEN PACHT
VERNIEUWING- VOORWAARDEN. 

Art. 35 Pachtwet bepaalt dat de pacht
vernieuwing ten voordele van de afstam
melingen van de pachter slechts geldt in
dien laatstgenoemde hun de pacht heeft 
overgedragen en van die overdracht aan 
de verpachter kennis heeft gegeven bin-

nen drie maanden na de ingenottreding 
van de overnemer (1). 

(FLABAT E.A. T. BENOIT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0049.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 oktober 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijvel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 11.2., 34, 35 (de laatste twee, v66r 
de wijziging ervan bij de wet van 7 novem
ber 1988), en 36, die vervat zijn in arti
kel1 van de wet van 4 november 1969 hou
dende Afdeling 3 "Regels betreffende de 
pacht in het bijzonder" van Hoofdstuk II, 
Titel Vlll, Boek III van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat de eerste rechter op de vraag of 
de door de eisers op 10 september 1986 ge
dane opzegging voortijdig was omdat zij 
meer dan vier jaar v66r het verstrijken van 
de pacht was gedaan (artikel11.2. van de 
wet van 4 november 1969) bevestigend had 
geantwoord op grond dat de litigieuze per
celen het voorwerp hadden uitgemaakt van 
een gewone overdracht aan de eisers (ar
tikel 34 van de wet van 4 november 1969) 
en dus vielen onder een pachtovereen
komst die op 13 april1977 was ingegaan, 
en dat de eisers zich aldus in de tweede 
gebruiksperiode bevonden die op 13 april 
1995 eindigde; het bestreden vonnis daar
entegen op die vraag negatief antwoordde 
(N.B. de opzegging is niet voortijdig); dat 
het immers overwoog dat uit het op 23 fe
bruari 1980 tussen de vader van eiser, ei
ser en de vader van verweerster opge
maakte geschrift bleek dat er een 
bevoorrechte pachtoverdracht had plaats
gevonden ten voordele van eiser (artikel 35 
van de wet van 4 november 1969) waar
uit een nieuwe pacht was ontstaan die liep 
vanaf 15 september 1980 en eindigde op 15 
september 1989, zodat de op 10 septem
ber 1986 gedane opzegging niet voortij
dig was; dat het bestreden vonnis aldus be
slist : " ... dat de pachter de bevoorrechte 

(1) Zie Cass., 30 jan. 1976 (A. C., 1976, 642); H. 
n•UnEKEM n·Acoz, Le bail a ferme et le droit de 
preemption, Novelles, Droit civil, d. VI, vol. III, nr. 
449; H. CLOSON, Le bail a ferme, Brussel, 
Bruylant, 1970, blz. 155, nr. 74. 
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pachtoverdracht aan de verpachter ter ken
nis moet brengen binnen drie maanden na 
de ingenottreding van de overnemer; dat 
die kennisgeving op straffe van betrekke
lijke nietigheid op de bij artikel57 van de 
Pachtwet bepaalde wijze geschiedt bij 
gerechtsdeurwaardersexploot ofbij aange
tekende brief; dat de wetgever in het ge
val van kennisgeving de bevoorrechte 
pachtoverdracht als de regel heeft be
schouwd; dat de pachter dan vermoed 
wordt aan zijn kennisgeving de ruimste ge
volgen te hebben willen verbinden; dat de 
aanvaarding van de overnemer door de 
pachter hier ondubbelzinnig blijkt uit het 
op 23 februari 1980 opgemaakte stuk; dat 
de toestemming van de eigenaar-verpachter 
inhoudt dat hij de overdracht erkent; dat 
die erkenning gelijkstaat met kennisge
ving waardoor, enerzijds, de overdracht aan 
de verpachter kan worden tegengewor
pen, anderzijds, die overdracht een bevoor
rechte pachtoverdracht wordt, aangezien de 
overnemer vermoed wordt aan zijn ken
nisgeving de ruimste gevolgen te hebben 
verbonden; dat niet kan worden aanvaard 
dat aan die overdracht wegens de 
noodwendigheden van de zaak een an
dere uitlegging wordt gegeven die noch in
formeel noch onzeker is; dat de opzegging 
dus regelmatig is gedaan", 

terwijl artikel 34 van de wet van 4 no
vember 1969, v66r de wijziging ervan bij de 
wet van 7 november 1988, bepaalt dat "de 
pachter, zonder toestemming van de ver
pachter, zijn pacht geheel kan overdra
gen aan zijn afstammelingen of aangeno
men kinderen of aan die van zijn 
echtgenoot. De overnemer treedt in al de 
rechten en verplichtingen die uit de pacht 
voortvloeien, maar de overdrager blijft met 
hem hoofdelijk gehouden tot de verplich
tingen die uit de pacht zijn ontstaan"; ar
tikel35 van die wet bepaalt dat "op voor
waarde dat de pachter of zijn rechtver
krijgenden binnen drie maanden na de 
ingenottreding van de overnemer, aan de 
verpachter kennis geven van de pacht
overdracht die de pachter heeft gedaan aan 
zijn afstammelingen of aangenomen kin
deren of aan die van zijn echtgenoot, en 
hem daarbij de namen, voornamen en het 
adres van de overnemer of de overnemers 
meedelen, bij gebreke van geldig verklaard 
verzet van de verpachter, van rechtswege 
pachtvernieuwing ontstaat ten voordele van 
de overnemer of de overnemers. Die pacht
vernieuwing heeft ten gevolge dat, met 
handhaving van alle andere voorwaar
den, ten voordele van de overnemer of over
nemers een nieuwe eerste pachtperiode van 

negenjaar ingaat op de vm:jaardag van de 
ingenottreding van de overdrager volgend 
op de kennisgeving; bovendien is de over
drager ontslagen van alle uit de pacht 
voortvloeiende verplichtingen die na de 
kennisgeving zijn ontstaan"; artikel 36 
daaraan toevoegt dat de verpachter te
gen de pachtvernieuwing kan opkomen 
door de vroegere en "de nieuwe pachter" 
voor de vrederechter te dagvaarden; uit het 
onderling verband tussen die drie bepalin
gen volgt dat de bevoorrechte pacht
overdracht ten voordele van een afstam
meling veronderstelt dat laatstgenoemde 
eerst gewone overnemer is geweest krach
tens voornoemd artikel 34 en dat hij zich al 
op het pachtgoed bevindt als exploitant en 
nieuwe pachter; dat artikel 35 immers in de 
mogelijkheid van een bevoorrechte over
dracht voorziet, door een pachtvernieuwing 
"binnen drie maanden na de ingenottre
ding van de overnemer"; anders gezegd, de 
aan de verpachter gedane kennisgeving van 
de pachtoverdracht aan een afstamme
ling enkelleidt tot pachtvernieuwing on
der de bij artikel 35 bepaalde voorwaar
den, namelijk een bevoorrechte pacht
overdracht, indien zij binnen drie maanden 
na de ingenottreding van die afstamme
ling wordt gedaan; hieruit volgt dat het be
streden vonnis, nu het vaststelt dat, bij ge
schrift van 23 februari 1980, "de heer 
Flabat-Lempereur Marcel de door hem ge
pachte grond, met toestemming van de ei
genaar, de heer Benoit Albert, overdraagt 
aan zijn zoon Jose (eiser)", en dat hij ze dus 
niet voordien aan hem had overgedragen, 
dat eiser derhalve op 23 februari 1980 het 
goed nog niet voor eigen rekening exploi
teerde, niet zonder de in de aanhef van het 
middel aangehaalde bepalingen van de wet 
van 4 november 1969, inzonderheid arti
kel 35, te schenden, kon beslissen dat de 
door de verpachter in dat geschrift gege
ven toestemming gold als kennisgeving van 
een bevoorrechte pachtoverdracht ten voor
dele van eiser en, dat bijgevolg de door ver
weerster op 10 september 1986 gedane op
zegging niet voortijdig was : 

Over de eerste twee door ver
weerster aangevoerde middelen van 
niet-ontvankelijkheid volgens welke 
het middel nieuw en zonder belang is : 

Overwegende dat die middelen van 
niet-ontvankelijkheid hierop steu
nen dat de eisers nooit hebben be
toogd en daar geen belang bij had
den, dat de ''kennisgeving" van de op 
23 februari 1980 tussen de vader van 
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eiser en laatstgenoemde gedane pacht
overdracht was gedaan zonder dat er 
werkelijk overdracht was geschied en 
zonder dat eiser op dat ogenblik de 
landbouwexploitatie had overgeno
men; 

Overwegende dat het middel be~ 
twist dat eiser zich v66r 23 februan 
1980 op het pachtgoed bevond als ex
ploitant en nieuwe pachter; 

Over het derde en het vierde mid
del van niet-ontvankelijkheid, die door 
verweerster zijn aangevoerd en hier
uit afgeleid dat het middel opkomt te
gen de beoordeling van de wil van de 
partijen door de appelrechters, zon
der de toepasselijke wetsbepalingen 
aan te wijzen : 

Overwegende dat het tussen de par
tijen bestaande geschil geen betrek
king heeft op de interpretatie van hun 
wil en evenmin op de bewijskracht 
va~ de akten, of op de verbindende 
kracht van de overeenkomst, maar op 
de toepasselijkheid van artikel 35 van 
de Pachtwet; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 35 van de 

Pachtwet bepaalt dat op voorwaarde 
dat de pachter of zijn rechtverkrijgen
den binnen drie maanden na de mge
nottreding van de overnemer, aan de 
verpachter kennis geven van de pacht
overdracht die de pachter heeft ge
daan aan zijn afstammelingen of aan
genomen kinderen of aan die van zijn 
echtgenoot, bij gebreke van geldig ver
klaard verzet van de verpachter, van 
rechtswege pachtvernieuwing ont
staat ten voordele van de ovememer of 
de overnemers. Die pachtvernieuwing 
heeft tot gevolg dat, met handhaving 
van alle andere voorwaarden ten voor
dele van de overnemer of overnemers, 
een nieuwe eerste pachtperiode van 
negen jaar ingaat op de verjaardag 
van de ingenottreding van de over
drager volgend op de kennisgeving; dat 
de overdrager bovendien ontsla~en is 
van alle uit de pacht voortvloe1ende 

verplichtingen die na de kennisge
ving zijn ontstaan; 

Overwegende dat uit die wets~epa
ling volgt dat er naast de kenmsge
ving binnen de drie voorafgaande 
maanden een overeenkomstig arti
kel 34 van die wet gedane pacht
overdracht tussen de pachter en de 
ovememer moet geschied zijn, zodat de 
kennisgeving aan de verpachter na de 
ingenottreding van de ovememer moet 
worden gedaan; 

Overwegende dat het bestreden von
nis derhalve niet kon beslissen dat uit 
het op 23 februari 1980 opgemaakte 
geschrift, waarin werd vastgesteld dat 
de oorspronkelijke pachter de gepachte 
gronden aan zijn zoon, thans eiser, had 
overgedragen, de bij voornoemd arti
kel 35 bepaalde gevolgen konden 
voortvloeien, namelijk dat een nieuwe 
en eerste periode van negen jaar in
ging op de veijaardag van de ingenot
treding van de overdrager, op de en
kele gronden dat "de toestemming van 
de eigenaar-verpachter inhoudt dat hij 
de overdracht erkent" en "dat die er
kenning gelijkstaat met kennisge
ving"; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het de op
zegging voor het perceel dat het om
schrijft, van waarde verklaart op de 
vervaldag van 15 september 1985, en 
uitspraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus
sel, zitting houdende in hager beroep. 

19 december 1996 - 1 • kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggeuer : mevr. Charlier - Gelijklui· 
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Aduocaten : mrs. De Bruyn en 
Btitzler. 
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Nr. 519 

1e KAMER- 19 december 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING- INKOMSTEN UIT ROE
RENDE GOEDEREN- BIJZONDERE HEFFING
ONTHEFFING- VOORWAARDEN- WEDER
BELEGGING VAN DE INKOMSTEN- 'IERMIJN
OVERMACHT- GEVOLGEN. 

Art. 42, § 3, wet 28 dec. 1983 aJ) houdende 
fiscale en begrotingsmaatregelen belet niet 
dat de rechter aan de belastingplichtige 
een aanvullende termijn toekent om de in
komsten uit roerende goederen weder te 
beleggen die aan de in dat artikel be
paalde bijzondere hefting zijn onderwor
pen, als die belastingplichtige verhin
derd werd om die wederbelegging binnen 
de wettelijke termijn te doen. 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0040.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikel 42 van de wet van 28 de
cember 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen, v66r de wijziging er
van bij artikel 38 van de wet van 7 decem
ber 1988 houdende hervorming van de in
komstenbelastingen en wijziging van de 
met het zegel gelijkgestelde taksen (hierna 
artikel 42), 

doordat het arrest, uitspraak doende over 
een verhaal tegen de bijzondere heffingen 
op inkomsten uit roerende goederen die zijn 
vastgesteld ten laste van verweerster voor 
de aanslagjaren 1987 en 1988 en, meer be
paald, over een betwisting betreffende de 
toepassing van artikel42, § 3, krachtens 
hetwelk de bijzondere heffing in bepaalde 
gevallen niet verschuldigd is, en na vast
gesteld te hebben "(. .. ) dat verweerster we
gens het (tussen haar en de andere erfge
namen van wijlen haar man) bestaande 
geschil over de nalatenschap, niet kon be
schikken over de inkomsten die door de 

notaris waren gei"nd en door hem bewaard 
in naam van de nalatenschap (tot het ge
schil werd beslecht door een compromis 
over de verdeling d.d. 28 maart 1988)", be
slist dat de litigieuze bijzondere heffin
gen niet verschuldigd zijn en de onthef
fing ervan beveelt waarbij het verweerster 
tevens machtigt om de bij artikel 42, § 3, 
vereiste wederbelegging te doen binnen een 
maand vanaf het ogenblik waarop het ar
rest definitiefzal zijn, op grand: r "dat (de) 
tekst (van artikel42, § 3) klaarblijkelijk er
van uitgaat dat de belastingplichtige over 
gelden kon beschikken voor de weder
belegging die hij binnen een bepaalde ter
mijn moet doen", 2" "dat het vaststaat en 
niet betwist wordt dat ten gevolge van het 
geschil geen van de erfgenamen kon be
schikken over uit de erfenis afkomstige gel
den (zodat) overmacht wegens het bestaan 
van een geschil over de erfenis de (in ar
tikel 42, § 3 bepaalde) termijn heeft ver
lengd'·', en 3" "dat (verweerster) in de prak
tijk onmogelijk kon aantonen dat ze van 
plan was (de wederbelegging te doen zo
lang) zij niet over de gelden kon beschik
ken en ze dus niet kon wederbeleggen (. . .)" 

terwijl, de erfgenamen over de door de 
notaris gei"nde gelden niet konden beschik
ken zolang het geschil over de erfenis niet 
was beslecht, wat door het bestuur niet 
meer wordt betwist, zodat verweerster die 
gelden in feite pas "heeft gei"nd of verkre
gen" in de zin van artikel 42 na het com
promis over de verdeling d.d. 28 maart 
1988, en zij pas vanaf dat ogenblik de daar
mee samengaande verplichting had om die 
gelden overeenkomstig artikel 42, § 6, vol
gens de door de Koning bepaalde modali
teiten aan te geven in een bijzonder for
mulier voor het aanslagjaar 1989, 
overeenkomstig artikel 42, § 4; de liti
gieuze bijzondere heffingen weliswaar niet 
verschuldigd zijn voor de aanslagjaren 1987 
en 1988 aangezien verweerster, nu zij tij
dens de jaren 1986 en 1987 geen aan de bij
zondere heffing onderworpen inkomsten 
heeft verkregen, de aangifte niet diende te 
doen, en zij, a fortiori, evenmin de daar
bij samengaande verbintenis tot weder
belegging diende aan te gaan; het bestre
den arrest evenwel de ontheffing van die 
bijzondere heffingen, die het terecht had be
volen, niet kon verbinden aan een verlen
ging van de termijn voor de wederbelegging 
tot 28 maart 1988 wegens overmacht ten 
gevolge van het feit dat die inkomsten niet 
beschikbaar waren, aangezien artikel 42 
niet van toepassing was op die aanslag
jaren; het arrest, nu het wegens overmacht 
een verlenging van de termijn beveelt voor 
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de nakoming van de verplichting tot weder
belegging, ofschoon die verplichting voor 
verweerster niet bestond tijdens de 
aanslagjaren waarover het uitspraak doet, 
artikel 42 schendt : 

Overwegende dat het arrest ener
zijds vermeldt dat de tekst van arti
kel 42, § 3, van de wet van 28 decem
ber 1983 "klaarblijkelijk ervan uitgaat 
dat de belastingplichtige (in casu ver
weerster) over de gelden kon beschik
ken voor de wederbelegging die zij bin
nen een bepaalde termijn moest doen", 
en anderzijds vaststelt " dat het te de
zen vaststaat en niet betwist wordt dat 
ten gevolge van een geschil geen van 
de erfgenamen (onder wie verweerster) 
kon beschikken over de gelden van de 
erfenis"; 

Dat het arrest, door die vaststellin
gen en overwegingen, zonder voor
noemd artikel 42, § 3, te schenden, zijn 
beslissing waarbij aan verweerster een 
termijn van een maand wordt toege
kend voor de wederbelegging van de in 
voornoemd artikel bedoelde inkom
sten verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 december 1996 - 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. A. Masset, 
Verviers. 

Nr. 520 

1e KAMER- 20 december 1996 

HUWELIJK - WEDERZIJDSE RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN - ECHTGENOTEN -
BESTUURSBEVOEGDHEID- PERSOONLLJKE ZE· 

KERHEDEN - GEZINSBELANG - GEV AAR
SANCTIE- NIETIGHEID- VORDERING- TIJD
STIP- HOEDANIGHEID. 

De vordering tot nietigverklaring, op ver
zoek van de andere echtgenoot van de per
soonlijke zekerheden die tijdens het hu
welijk door een van de echtgenoten zijn 
gesteld en die de belangen van het ge
zin in gevaar brengen, kan worden inge
steld door de inmiddels uit de echt ge
scheiden echtgenoot, binnen de voorge
schreven termijn van 1 jaar te rekenen 
van de dag die volgt op deze waarop de 
betwiste handeling ter kennis is geko
men. (Art. 224, § 1, 4°, B.W.) 

(L ... T. A .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0230.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikelen 224, § 1, 4 °, van het Bur
gerlijk Wetboek, 17, 18, 1289, 1304, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging de door eiseres ingestelde vorde
ring tot nietigverklaring van de verbinte
nissen van borgstelling, door eerste 
verweerder ten aanzien van tweede en 
derde verweersters aangegaan, en tot ver
oordeling der drie verweerders tot beta
ling ener schadevergoeding van 100.000 fr., 
niet toelaatbaar verklaart wegens gebrek 
aan belang in hoofde van eiseres, op vol
gende gronden ; ... dat het Hof moet on
derzoeken of artikel 224, § 1, 4 °, B. W. kan 
worden ingeroepen na echtscheiding; dat 
niet betwist wordt dat eiseres feitelijk ge
scheiden leefde vanaf 17 november 1980 en 
dat de echtscheiding werd overgeschre
ven op 23 juli 1985; dat de wederzijdse 
rechten van de echtgenoten, in het voor
uitzicht van de echtscheiding, werden vast
gelegd bij notariele akte van 17 mei 1984; 
dat eerste verweerder persoonlijke zeker
heden aanging ten aanzien van tweede en 
derde verweersters op 27 oktober 1980 en 
in de periode van 30 oktober 1981 - 10 
mei 1984; dat artikel 224 B.W. deel uit
maakt van het primair huwelijksstelsel; dat 
die bepaling derhalve geldig blijft tot aan 
de ontbinding van het huwelijk; dat bij een 
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echtscheiding door onderlinge toestem
ming, het vonnis of arrest waarbij de echt
scheiding wordt toegestaan, eerst gevol
gen heeft vanaf de overschrijving, wat de 
persoon van de echtgenoten betreft en wat 
hun goederen betreft, ten aanzien van der
den; dat, ten aanzien van de echtgeno
ten, wat hun goederen betreft, het vonnis 
of arrest terugwerkt tot en met de eerste 
verschijning voor de Voorzitter van de 
Rechtbank (art. 1304 Ger.W.); dat art. 224 
B.W. geldt voor alle echtgenoten, onge
acht of ze met of zonder huwelijkscontract 
zijn gehuwd; dat de echtgenoten aan die be
palingen zijn onderworpen ongeacht hun 
huwelijkssituatie, en dus ook in geval van 
feitelijke scheiding en tijdens een 
echtscheidingsprocedure; dat de bepalin
gen van hoek I, titel V, Hoofdstuk VI 
(waarin art. 224) op alle gehuwden van toe
passing zijn, maar niet meer indien het hu
welijk door echtscheiding ontbonden wordt; 
dat, nu eiseres nog de echtgenoot van ver
weerder was in de periode van 27 okto
ber 1980 tot 10 mei 1984, en zij blijkbaar 
pas op 15 maart 1985 op de hoogte werd 
gebracht van de zekerheden die hij zon
der haar tussenkomst had aangegaan, het 
begrijpelijk is dat zij de toepassing van art. 
224, § 1, 4° B.W. als redplank trachtte te 
gebruiken, waarschijnlijk ook met het oog 
op de kinderen (de zekerheden werden ook 
solidair en ondeelbaar aangegaan, voor ver
weerder en zijn erfgenamen); dat het Hof, 
gelet op de tekst van artikel 224, § 1, 4° 
B.W. niet anders kan dan het bestreden 
vonnis bevestigen, 

terwijl het feit dat het huwelijk van ei
seres met verweerder ontbonden was op 23 
juli 1985 door de overschrijving van het 
vonnis van echtscheiding in de registers 
van de burgerlijke stand, en zij sindsdien 
niet meer de hoedanigheid had van echt
genote van verweerder, niet tot gevolg heeft 
dat eiseres ook geen hoedanigheid meer zou 
hebben om, bij exploten van 20 en 22 no
vember 1985, een vordering tot nietig
heid der op 27 oktober 1980 en tussen 30 
oktober 1981 en 10 mei 1985 door verweer
der ten aanzien van verweersters verleende 
borgstellingen, in te stellen; dat inder
daad deze borgstellingen door verweer
der verleend werden aan de verwerende 
banken toen eiseres nog echtgenote was 
van verweerder nl. v66r de overschrijving 
van het vonnis van echtscheiding op 23 juli 
1985 in de registers van de burgerlijke 
stand te Antwerpen, en de gevolgen de
zer echtscheiding voor wat betreft de goe
deren van partijen tegenover de verwe
rende banken slechts tot die datum 

terugwerken; dat de hoedanigheid van ei
seres, om de vordering tot nietigheid in te 
stellen, ook dient beoordeeld te worden op 
het ogenblik dat de borgstellingen, waar
van de nietigheid wordt gevorderd, door 
verweerder verleend werden, en dat als
dan eiseres zowel het vereiste belang als de 
vereiste hoedanigheid had om deze vorde
ring in te stellen; dat het feit dat ze daarna 
echtgescheiden is haar dit belang noch hoe
danigheid heeft doen verliezen (scherr
ding van art. 224, § 1, 4°, B.W., 17, 18, 
1289, 1304, Ger.W.), 

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

Overwegende dat, krachtens arti
kel224, § 1, lid 4, van het Burgerlijk 
Wetboek, nietig kunnen worden ver
klaard, op verzoek van de andere echt
genoot, de persoonlijke zekerheden 
door een van de echtgenoten gesteld 
die de belangen van het gezin in ge
vaar brengen; 

Overwegende dat, krachtens § 2 van 
hetzelfde artikel, de vordering tot nie
tigverklaring op strafvan verval moet 
worden ingesteld binnen een jaar na 
de dag waarop de handeling ter ken
nis is gekomen van de echtgenoot
eiser; 

Dat de vordering tot nietigverkla
ring ingesteld binnen de wettelijke ter
mijn ook mag uitgaan van de inmid
dels uit de echt gescheiden echtgenoot; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat in het geval bepaald bij artikel 
224, § 1, lid 4, van het Burgerlijk Wet
hoek, de vordering ingesteld overeen
komstig artikel 224, § 2, van hetzelfde 
wetboek, niet meer kan worden inge
steld na de ontbinding van het huwe
lijk; 

Dat het arrest aldus artikel 224, § 1, 
lid 4, van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

20 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van mevr. 
De Raeve, advocaat-generaal- Advoca
ten : mrs. Houtekier en Van Ommeslaghe. 

Nr. 521 

1 e KAMER - 20 december 1996 

DAGVAARDING- BURGERLIJKE ZAKEN
AANHANGIGMAKING- ONREGELMATIGHEID
GEVOLG. 

Wordt niet regelmatig aanhangig gemaakt 
voor de rechter en valt buiten de wer
kingssfeer van de excepties van nietig
heid, de gedinginleidende dagvaarding 
die betekend werd noch aan persoon, noch 
aan de woonplaats, noch aan een geko
zen woonplaats, maar aan de lastheb
ber, bij wie geen woonplaats werd geko
zen (1). (Artt. 39, eerste lid, 40, eerste lid, 
en 860, eerste lid, Ger.W.) 

(PRECAM N.V E.A. T. MS CAM BUBINGA) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0443.N) 

HET HOF;- Gelet op bet bestre
den arrest, op 1 februari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 39, eerste lid, 40, eer-

(1) Zie R. Soetaert, '1Iet toepassingsgebied van 
de nietigheidsregeling in de artikelen 860-867 Ge
rechtelijk Wetboek", T.P.R., 1980, 165-194, nr. 42; 
B. DECONINCK, Excepties van nietigheid, O.R.G., 
artikel 860, 1 o, nrs. 5 en 6; G. DE LEVAL, "Excep
ties van nietigheid en middelen van niet
ontvankelijkheid", De gerechtsdeurwaarder, 1992, 
94-104, nr. 5. 

ste lid, 43-3°, 43-4° (zoals van toepassing 
voor diens wijziging door artikel 3 van de 
Wet van 24 mei 1985), 860, inzonderheid 
eerste lid, 861, 862 § 1, 9° (thans opgehe
ven bij artikel 34 van de Wet van 3 augus
tus 1992 tot wijziging van het Gerechte
lijk Wetboek), en, voor zoveel als nodig, 
1042, 1054 en 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het hofvan beroep beslist dat de 
oorspronkelijke dagvaarding nietig was op 
grond van de overwegingen dat "alhoe
wel niet betwist is, dat de dagvaarding be
tekend werd aan de PVBA Unimar Zee
transport, als agente van de rederij te 
Antwerpen, deze als lasthebber van de re
derij te beschouwen is, en de onderlinge be
trekkingen van deze partijen door de re
gels van de lastgeving worden beheerst; dat 
(eiseressen) in gebreke blijven aan te to
nen dat de scheepsagent over een bijzon
der mandaat beschikte om de betekening 
van het exploot te ontvangen; dat immers 
op grond van artikel39 Ger.W. de beteke
ning aan de woonplaats van de lastheb
ber mag geschieden, wanneer de geadres
seerde daar woonplaats heeft gekozen 
hetgeen ten deze wordt ontkend; overwe
gende dat geen betekening geschiedde con
form art. 40 en 43,4 van het Ger.W.; dat 
het inleidend exploot derhalve nietig was, 
zonder dat aangetoond moet worden dat de 
belangen van gei:ntimeerde geschaad wer
den", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel860, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat wat de verzuimde of onregelma
tig verrichte vorm ook zij, geen 
proceshandeling nietig kan worden ver
klaard, indien de wet de nietigheid ervan 
niet uitdrukkelijk heeft bevolen; noch ar
tikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek, naar 
luid waarvan de betekening aan de woon
plaats van de lasthebber mag geschieden 
wanneer de geadresseerde bij de lastheb
ber keuze van woonplaats heeft gedaan, 
noch artikel 40 van het Gerechtelijk Wet
hoek, dat de wijze van betekening voor
schrijft ten aanzien van hen die in Belgie 
geen gekende woonplaats, verblijfplaats, of 
gekozen woonplaats hebben, noch enige an
dere wetsbepaling uitdrukkelijk de nietig
heid van de gedinginleidende dagvaar
ding voorschrijft wanneer het exploot aan 
een lasthebber werd betekend, zonder dat 
de geadresseerde woonplaats bij deze last
hebber heeft gekozen; 

de appelrechters derhalve de aan de last
hebber betekende gedinginleidende dag
vaarding niet nietig konden verklaren zon
der artikelen 39, eerste lid en 860, 
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inzonderheid eerste lid van het Gerechte
lijk Wetboek te schenden; 

tweede onderdeel, artikel43, 4" (in de ver
sie van toepassing v66r de Wet van 24 mei 
1985) van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat het exploot van betekening op 
straffe van nietigheid moet ondertekend 
zijn en de naam, de voornaam en, bij voor
komend geval, de hoedanigheid van de per
soon aan wie het afschrift ter hand ge
steld is, moet vermelden; de betekening van 
de dagvaarding te dezen overeenkomstig 
artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek 
aan de lasthebber gebeurde zodat het ex
ploot van betekening op straffe van nietig
heid de naam, voornaam en hoedanigheid 
van de persoon aan wie het afschrift ter 
hand gesteld is moest vermelden; het ex
ploot van 13 december 1983 vermeldt dat 
het afschrift ter hand werd gesteld aan de 
heer Walter Daelemans, haar bediende; het 
exploot aldus de door artikel43, 4" van het 
Gerechtelijk Wetboek vereiste vermeldin
gen bevat; 

de appelrechters derhalve op grond van 
de enkele vaststelling dat eiseressen in ge
breke blijven aan te tonen dat de 
scheepsagent over een bijzonder mandaat 
beschikte om de betekening van het ex
ploot te ontvangen niet zonder schending 
van artikel43, 4" van het Gerechtelijk Wet
hoek konden beslissen dat geen beteke
ning geschiedde conform deze bepaling; 

derde onderdeel, zo het exploot onregel
matig zou zijn omdat verweerster geen 
woonplaats bij haar agent had gekozen, 
deze onregelmatigheid enkel de vermel
ding betreft van de naam, de voornaam, de 
woonplaats en de hoedanigheid van de per
soon voor wie het exploot bestemd is zo
als vereist door artikel43, 3" van het Ge
rechtelijk Wetboek, en niet de in artikel 
862, § 1, 9" van hetzelfde wetboek bedoelde 
vermelding dat de exploten en akten van 
tenuitvoerlegging betekend zijn aan de per
soon of de plaats die de wet bepaalt; uit de 
samenlezing van deze bepalingen volgt dat 
de nietigheid slechts kan worden uitge
sproken ingeval verweerster overeenkom
stig artikel861 van het Gerechtelijk Wet
hoek, kan aantonen dat het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onregelmatig
heid haar belangen schaadt; zelfs indien de 
appelrechters een onregelmatigheid had
den vastgesteld op grond van voormeld ar
tikel 43, 3", zij derhalve niet konden be
slissen dat het inleidend exploot nietig was 
zonder dat aangetoond moet worden dat de 
belangen van verweerster geschaad wer-

den, zonder de artikelen 43-3", 861 en 862, 
§ 1, 9" van het Gerechtelijk Wetboek te 
schenden: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat de dag
vaarding betekend werd noch aan per
soon, noch aan de woonplaats van 
verweerder, noch aan een gekozen 
woonplaats, maar aan een lastheb
ber van verweerder bij wie gn.en woon
plaats was gekozen; 

Dat het arrest uit die vaststellin
gen, zonder schending van de in het 
onderdeel aangewezen wetsbepalin
gen die de nietigheid van akten be
treffen, vermocht te beslissen dat de 
verweerder niet rechtsgeldig was ge
dagvaard; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel er

van uitgaat dat de betekening van de 
dagvaarding overeenkomstig artikel 39 
van het Gerechtelijk Wetboek is ge
schied; 

Overwegende evenwel dat het ar
rest uitdrukkelijk vaststelt dat de be
tekening niet aan een gekozen woon
plaats is geschied; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel er

van uitgaat dat de desgevallende on
regelmatigheid van de dagvaarding en
kel de vermeldingen betreft bepaald in 
artikel 43, 3", van het Gerechtelijk 
Wet hoek; 

Dat uit de vaststellingen van het ar
rest niet blijkt dat de appelrechters 
voornoemd artikel toepassen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 
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20 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van mevr. 
De Raeve, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Nelissen Grade en Van Omme
slaghe. 

Nr. 522 

1 e KAMER- 20 december 1996 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT -
OORZAKELIJK VERBAND - KENMERK. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE - ALGE
MEEN- SCHADE MEDE VEROORZAAKT DOOR 
FEIT VAN DERDE- FOUTLOOS OPTREDEN 
DOOR EEN DERDE - GEVOLG. 

1 o en 2° Degene die een fout heeft begaan, 
is aansprakelijk voor de geleden schade, 
oak al is de schade mede veroorzaakt door 
andere factoren; het oorzakelijk verband 
tussen die {out en de geleden schade kan 
slechts worden uitgesloten als de rech
ter oordeelt dat de schade zoals ze zich in 
concreto voordeed, op dezelfde wijze zou 
zijn ontstaan zonder {out (1). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

3° Een foutloos optreden door een derde ver
breekt het oorzakelijk verband tussen de 
initiele fout en de geleden schade in be
ginsel niet (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Zie Cass., 23 feb. 1994, A.R. nr. P.93.1248.F 
(A.C., 1994, nr. 90 en noot). 

(2) Zie: H. VANDENBERGHE en M. VAN QUICKEN
BORNE, "Overzicht van rechtspraak" (1979-84); 
"Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", 
T.PR., 1987, II, biz. 1559, nr. 189. 

(PISOLATI T. MATTHIJS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0006.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
dingvan artikelen 1134, 1142, 1147, 1149, 
1150, 1151, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 149 (voor
heen 97) van de Grondwet, 

doordat het Hof van Beroep vooraf vast
stelt dat "(eiser) op 22 september 1980 het 
slachtoffer was van een arbeidsongeval 
waarbij zijn linkerpols gekwetst werd in
gevolge de val van een metalen buis; naar 
aanleiding van dit ongeval in de kliniek 
door Vercauteren-Drubbel te Gent een ra
diografie werd gemaakt en op 23 septem
ber 1980 een medisch attest werd opge
steld en afgeleverd, bestemd voor de 
arbeidsverzekeraar, waarbij het letsel werd 
omschreven als een 'sterke verstuiking van 
de linkerpols'; een gipsverband werd aan
gelegd en betrokkene nag dezelfde dag voor 
nazorg werd verwezen naar het centrum 
Discca in de Sint-Camillus kliniek te Ant
werpen w aar hij werd gezien door Dr. 
Gunst en Dr. Stoop; (eiser) vrijwel geen 
klachten had, het gipsverband kundig be
vestigd was en op het daar afgeleverde me
disch getuigschrift de diagnose van contu
sio van de linkerpols herhaald werd met als 
prognose volledige genezing en de duur van 
de werkonbekwaamheid werd vastgesteld 
op veertien dagen; (eiser) verscheidene rna
len opnieuw op controle ging in Discca en 
verder gevolgd werd door Dr. Stoop die in
middels was teruggekeerd; consolidatie in
trad op 20 oktober 1980", en vervolgens ten 
grande zowel de vordering van eiser te
gen verweersters als zijn vordering tegen 
dokter Gunst en dokter Stoop als onge
grond afwijst, om reden dat "de omstan
digheid dat (eiser) onmiddellijk door Dr. 
Vercauteren-Drubbel werd doorverwezen 
naar het centrum Discca in de St. Camil
luskliniek te Antwerpen van aard is om het 
oorzakelijk verband te verbreken tussen de 
beweerde fout (protocolering) en de jaren 
nadien beweerde ontstane schade nu de 
verdere verpleging en opvolging van de ge
neeskundige letsels in handen was van de 
geneesheer van dienst van Discca", en dat 
"in hoofde van de geneesheren Dr. Gunst en 
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Dr. Stoop geen fout bewezen is in de op
volging van het helingsproces van de let
sels die (eiser) opliep nude expert Depla 
deze niet weerhoudt; trouwens gezien het 
zeer vlotte verloop van het helingsproces 
van de letsels met werkhervatting op 9 ok
tober 1980, en bij ontstentenis van klach
ten van (eiser) op controle-onderzoeken bij 
Dr. Stoop op 14 oktober 1980 en 20 okto
ber 1980, geenszins meerdere radiografi
sche investigaties vereist waren waar de 
geuite klachten en het verloop van het ge
nezingsproces geen medische aanduidin
gen verschaften in de zin van een navicu
lare breuk'', 

terwijl, eerste onderdeel, in zoverre het ar
rest zo dient gelezen dat de appelrechters 
van oordeel zijn dat de rechtsvoorganger 
van verweersters geen fout beging, het Hof 
van Beroep nalaat te antwoorden op de 
door eiser regelmatig voorgedragen mid
delen waarin werd betoogd, dat, zoals oak 
de gerechtsdeskundige had besloten, de 
rechtsvoorganger van verweersters, door 
een verkeerde diagnose te stellen en deze 
nadien niet te corrigeren bij de geneeshe
ren van het Discca-centrum, een fout had 
begaan (bladzijde 4 en 5 van de eerste 
appelconclusie) (schending van artikel149 
(voorheen 97) van de Grondwet); 

het Hofvan Beroep aldus tevens van het 
deskundigenverslag, waarin uitdrukke
lijk werd gesteld dat de rechtsvoorganger 
van verweersters een fout beging, een uit
legging geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en zodoende de be
wijskracht ervan schendt (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, in zoverre 
het arrest zo moet worden begrepen dat de 
tussenkomst door de geneesheren van het 
Discca-centrum het oorzakelijk verband 
tussen de fout van de rechtsvoorganger van 
verweersters en de door eiser geleden 
schade is verbroken, overeenkomstig de 
equivalentietheorie, zodra een fout heeft bij
gedragen tot het ontstaan van schade, die
gene die de fout heeft begaan, aansprake
lijk is voor die schade op grand van artikel 
1382 en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek, oak al is zij mede veroorzaakt door 
andere factoren; 

daaruit volgt dat, indien iemand een fout 
beging, het oorzakelijk verband tussen die 
fout en de schade slechts dan kan wor
den uitgesloten indien de rechter vast
stelt dat de schade, zoals ze zich in con
creto voordeed, op dezelfde wijze zou zijn 
ontstaan zonder de fout; 

te dezen de gerechtsdeskundige, dokter 
Depla, in zijn verslag ingediend op 4 de
cember 1989, uitdrukkelijk stelt dat "de ini
tiele fout gebeurde in de kliniek Vercau
teren : breuk werd radiografisch vastgesteld 
en miskend en de diagnose werd gesteld 
van zware contusio. Indien slachtoffer geen 
zware klachten uitte en zich rustig be
vond met het gipsverband aan, treft Dr. 
Gunst zeker geen schuld, vooral daar hij 
het getuigschrift van Gent (i.e. van de 
rechtsvoorganger van verweersters) had ge
kregen dat het slachtoffer hem had afge
geven, metals diagnose contusio. Na 14 da
gen werd het gips verwijderd. Gezien het 
een zware contusio betrof en hij tijdelijk 
gei:mmobiliseerd werd, zal deze man nag 
duidelijke klachten hebben gehad na de 
ontgipsing, doch indien de diagnose van een 
zware contusio was gesteld diende niet on
middellijk overgegaan te worden om nag 
een bijkomende radiografie te nemen, te 
meer daar 2 medische getuigschriften, de 
diagnose van contusio bevestigden" (blad
zijde 9/13), en verder dat "de toestand ech
ter totaal anders ware geweest indien de 
rx-opnames waren doorgestuurd geweest 
aan de dienst van Dr. Stoop in Discca te 
Antwerpen. In dat geval zou Dr. Stoop ze
ker niet het gips hebben verwijderd maar 
een nieuw gips hebben aangelegd en ze
kere nieuwe rx-opname hebben laten ne
men. Verder is er oak geen enkel bewijs ge
vonden van eventuele telefonische afspraak 
tussen de dienst van Dr. Vercauteren en 
Discca" (bladzijde 10/13); 

de deskundige uiteindelijk besluit dat 
"(dokter Stoop en dokter Gunst) zich te
vreden konden stellen met de lezing 
van het attest van Dr. Vercauteren daar 
de diagnose op 22.9 en op 23.9.80 door 
dezelfde geneesheer, die tach een zekere 
faam genoot, werd gesteld" (bladzijde 
11113); 

de deskundige aldus, om te besluiten tot 
de afwezigheid van elke fout in de behan
deling door dokter Stoop en dokter Gunst, 
naar wie eiser werd verwezen nadat hij 
werd behandeld door de rechtsvoorganger 
van verweersters, precies uitgaat van het 
feit dat zij mochten steunen op de dia
gnose gesteld door de rechtsvoorganger van 
verweersters; 

de beslissing in het aangevochten ar
rest dat geen fout is bewezen in hoofde van 
dokter Gunst en dokter Stoop, steunt op dit 
deskundigenverslag; 

het evenwel tegenstrijdig is om ener
zijds vast te stellen dat dokter Gunst en 
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dokter Stoop hem, voortgaande op de dia
gnose van de rechtsvoorganger van ver
weersters, verder behandelden voor een 
ernstige verstuiking van zijn linkerpols, 
zonder dat hen dienaangaande enige fout 
kan worden verweten, precies gelet op het 
door de rechtsvoorganger van verweersters 
afgeleverde getuigschrift, en anderzijds te 
beslissen dat het oorzakelijk verband tus
sen de diagnose gesteld door de rechts
voorganger van verweersters en de door ei
ser geleden schade werd doorbroken door 
de verdere behandeling door dokter Gunst 
en dokter Stoop; 

het arrest zodoende aangetast is door een 
tegenstrijdigheid in de motieven (schen
ding van artikel149 (voorheen 97) van de 
Grondwet); 

het Hof van Beroep bovendien niet, 
zonder aan het deskundigenverslag een be
tekenis te geven die niet verenigbaar is 
met de zin, de draagwijdte en de beteke
nis van de erin gebruikte bewoordingen, 
kan besluiten dat de foutieve diagnose 
door de rechtsvoorganger van verweersters 
niet in oorzakelijk verband staat met de 
door eiser geleden schade gelet op de daar
opvolgende behandeling door dokter Gunst 
en dokter Stoop (schending van de artike
len 1134, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

de appelrechters ten slotte niet zonder 
miskenning van het begrip "oorzakelijk ver
band", vermochten te besluiten dat de dia
gnose gesteld door de rechtsvoorganger 
van verweersters niet in oorzakelijk ver
band staat met de door eiser geleden 
schade, en tegelijkertijd dat aan dokter 
Gunst en dokter Stoop geen fout kan wor
den verweten, omdat zij bij de vaststel
ling van hun verdere behandeling terecht 
afgingen op de diagnose van de rechts
voorganger van verweersters (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Over het door de sub 4 tot bindend
verklaring van het arrest opge
roepen partijen ingeroepen mid
del van niet-ontvankelijkheid 
van de vorderingen tot bindend
verklaring : de vordering vertoont geen 
belang: 

Overwegende dat de voorziening 
opkomt tegen de beslissingen op 
de door eiser tegen de rechts
voorgangers van de verweersters 
sub 1 tot 3 en van de verweerders sub 

4 en tegen de verweerder sub 5 inge
stelde vordering; dat hij inzonder
heid aanvoert dat de beslissing die 
eensdeels inhoudt dat Vercauteren
Drubbel geen fout beging en ander
deels inhoudt dat Gunst en Stoop 
evenmin een fout begingen, tegenstrij
dig is; 

Dat eiser belang heeft het te wij
zen arrest bindend te horen verkla
ren ten aanzien van Gunst en van de 
rechtsopvolgers van Stoop; 

Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid moet worden verwor
pen; 

Over het middel zelf : 
Wat het tweede onderdeel be

treft: 

Overwegende dat degene die een 
fout heeft begaan, aansprakelijk is 
voor de geleden schade, ook al is de 
schade mede veroorzaakt door an
dere factoren; dat het oorzakelijk ver
b and tussen die fout en de geleden 
schade slechts kan worden uitgeslo
ten als de rechter oordeelt dat de 
schade, zoals ze zich in concreto voor
deed, op dezelfde wijze zou zijn ont
staan zonder fout; 

Dat een foutloos optreden door een 
derde op zichzelf het oorzakelijk ver
band tussen de initiele fout en de ge
leden schade niet doorbreekt; 

Overwegende dat het arrest niet uit
sluit dat Vercauteren-Drubbel een fout 
heeft begaan maar oordeelt dat het 
daaropvolgend optreden van Stoop en 
Gunst, aan wie volgens het arrest geen 
fout kan worden verweten, het oorza
kelijk verband tussen de beweerde fout 
in de protocolering begaan door 
Vercauteren-Drubbel en de latere 
schade verbreekt; 

Dat het aldus zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de gegrondheid van de vor
dering van eiser tegen de verweersters 
sub 1 tot 3; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; verklaart dit arrest 
bindend voor de verweerders sub 4 en 
sub 5; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Gent. 

20 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarne
mend voorzitter - Verslaggever : de h. 
Boes - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. Verbist, Butzler en Dela
haye. 

Nr. 523 

1 e KAMER - 20 december 1996 

ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG VAN 
TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. DE 
PERSONEN- T.A.V. DE ECHTGENOTEN- UIT
KERING TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHT
SCHEIDING- FEITELIJKE SCHEIDING MEER 
DAN 5 JAAR- VASTSTELLING UITKERING
VEREISTEN. 

Wanneer de echtscheiding wordt verkre
gen op grond van 5 jaar feitelijke schei
ding, moet de uitkering na echtschei
ding zodanig worden vastgesteld, dat zij 
de onderhoudsgerechtigde, gelet op haar
inkomsten en mogelijkheden, in staat kan 
stellen in haar bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het sa
menleven (1). (Artt. 232, eerste lid, 301, 
306 en 307bis B.W.) 

(1) Zie Cass., 26 sept. 1985,A.R. nr. 7353 (A.C., 
1985-86, nr. 60); Cass., 28 sept. 1989, A.R. nr. 
8473 (A.C., 1989-90, nr. 64). 

(H ... T.T ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.020l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
9 oktober 1992; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van de artikelen 232, eerste lid, 301, 
§ 1, 306 en 307bis van het Burgerlijk Wet
boek, 

doordat de appelrechters in het bestre
den arrest de vordering van eiseres tot toe
kenning van een onderhoudsgeld onge
grond verklaren om reden dat "de 
levensstandaard gedurende het samenle
ven het referentiecriterium is en dat de uit
kering na echtscheiding wegens duurzame 
ontwrichting van het huwelijk een alimen
tair karakter heeft" en dat ''het bedrag van 
de inkomsten waarover (eiseres) beschikte 
en thans nog beschikt haar in staat stelt 
dezelfde levensstandaard aan te houden 
dan deze ten tijde van het samenleven" en 
dat "de vaststelling dat het inkomen van de 
onderhoudsgerechtigde op het ogenblik van 
de overschrijving van de echtscheiding vol
staat om haar toe te laten haar levens
standaard tijdens het samenleven aan te 
houden tot de conclusie noopt dat de ali
mentaire vordering ongegrond is, zonder 
dat de inkomsten van de onderhoudsplich
tige op het ogenblik van de echtscheiding 
dienen onderzocht", 

terwijl, de uitkering na echtscheiding, die 
met toepassing van de artikelen 301, 306 
en 307bis van het Burgerlijk Wetboek kan 
worden toegekend aan de echtgenoot die 
verweerder was in het geding tot echtschei
ding op grand van feitelijke scheiding van 
meer dan vijf jaar, niet enkel strekt tot le
vensonderhoud, maar ook tot vergoeding, 

de appelrechters derhalve niet zonder 
schending van de in het middel aange
haalde bepalingen konden beslissen dat de 
uitkering na echtscheiding wegens duur
zame ontwrichting van het huwelijk een 
alimentair karakter heeft en dat de vast
stelling dat het inkomen van de 
onderhoudsgerechtigde op het ogenblik van 
de overschrijving van de echtscheiding vol
staat om haar toe te laten haar levens
standaard tijdens het samenleven aan te 
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houden tot de conclusie noopt dat de ali- Nr. 524 
mentaire vordering ongegrond is, zonder 
dat de inkomsten van de onderhoudsplich-
tige op het ogenblik van de echtscheiding 3e KAMER - 23 december 1996 
dienen onderzocht (schending van alle in 
het middel aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat, wanneer de echt
scheiding op grond van artikel 232, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek is verkregen, de uitkering die de 
rechter krachtens artikelen 301, 306 
en 307bis van voornoemd wetboek kan 
toekennen, zodanig moet worden vast
gesteld dat zij de verkrijger, gelet op 
zijn inkomsten en mogelijkheden in 
staat kan stellen in zijn bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze 
als tijdens het samenleven; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het bedrag van de inkom
sten waarover eiseres beschikt, haar in 
staat stelt dezelfde levensstandaard 
aan te houden als deze tijdens het sa
menleven en op die grond haar "ali
mentaire vordering" ongegrond ver
klaart; 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen de beslissing van de 
appelrechters dat de uitkering na echt
scheiding wegens duurzame ontwrich
ting van het huwelijk een alimentair 
karakter heeft; 

Dat het middel opkomt tegen een 
overweging die de wettigheid van de 
bestreden beslissing niet kan bei:n
vloeden; 

Dat het, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is; 

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

20 december 1996 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van mevr. 
De Raeve, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Verbist, Geinger. 

ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGEMEEN 
- OVEREENKOMST - OVEREENGEKOMEN 
VOORWAARDEN- LOON- EENZIJDIGE WIJ
ZIGING- ESSENTIEEL BESTANDDEEL- GE
VOLG. 

De partij die eenzijdig een belangrijke wij
ziging aanbrengt in het overeengeko
men loon, dat een essentieel bestand
deel van de arbeidsovereenkomst is, 
beeindigt onrechtmatig de ouereenkomst 
(1). (Art. 1134 B.W.) 

(EYGENRAAM T. VALGAEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0041.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1995 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling 
Hasselt, gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 17.1, 20.3° en 32, eer
ste lid, van de Wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming voor recht zegt dat de vorderin
gen van eiser om verweerster te veroorde
len tot betaling van een verbrekings
vergoeding van 1.480.284 fr. en tot betaling 
van de som van 209.540 fr. uit hoofde van 
de groepsverzekering bij N.V. Assubel
Leuven, elke rechtsgrond missen en eiser 
veroordeelt tot betaling aan verweerster 
van 679.509 fr. ten titel van verbrekings
vergoeding en tot terugbetaling van 659.7 40 
fr. op de volgende gronden : "Ook aan de 
beloningswijze zijn geen essentiele wijzi
gingen aangebracht. Onbestreden door (ei
ser), wordt hem verweten dat hij geen be
wijs bijbracht van gedane kosten, eigen aan 
de werkgever. Contractueel werd hem een 
firmawagen ter beschikking gesteld (zie 
briefBonneux van 26 december 1985) en 
deze brief he eft zeer summier die vergoe
dingen als volgt omschreven : 'Tevens zal er 

(1) Zie Cass., 20 dec. 1993, A.R. nr. S.93.0058.N 
(A.C., 1993, nr. 535, met noot). 
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een firmawagen ter Uwer beschikking zijn, 
en de onkosten die U voor de zaak maakt 
zullen vergoed worden'. Welnu (eiser) bleef 
de beschikking hebben over de bedrijfswa
gen; enkel werd vanaf april 1992 om fis
cale redenen, hem opgelegd voor het par
ticulier gebruik een maandelijkse vergoe
ding te betalen. Doch de onkos
tenvergoeding moet in haar geheel wor
den aanzien. De werkgever heeft nooit de 
bedoeling gehad om deze onkosten niet 
meer te vergoeden, doch wenste voortaan 
bewijsstukken van deze onkosten te zien 
i.p.v. de forfaitaire vergoeding uit te beta
len; deze doenwijze constitueert enkel maar 
een herschikking van het opzet om zo
veel mogelijk aan te sluiten op een ade
quate vergoeding van effectieve kosten en 
zulks conform de oorspronkelijk contrac
tueel vooropgezette bepalingen. Daarin kan 
derhalve geen verandering van essentiele 
arbeidsvoorwaarden worden gevonden. Uit 
de samenlezing van deze rechtzettingen 
kan ook niet worden besloten dat de werk
gever de bedoeling had om aan de arbeids
overeenkomst een einde te stellen, doch 
daaruit is enkel af te leiden dat het opzet 
erin bestond het bedrijf te reanimeren, een 
doorgedreven verkoopspolitiek te organi
seren met opvolging der resultaten, d.w.z. 
een rationalisatie te bekomen door econo
mische optimalisering van het arbeidspo
tentieel van (eiser). De vordering inzake 
verbreking werd dan ook ten onrechte aan 
(eiser) toegewezen. Door zijn arbeidstaak 
niet te willen uitvoeren zoals van hem werd 
verlangd in functie van het voortbestaan 
van de onderneming en ten onrechte de 
contractbreuk in hoofde van de werkge
ver te betekenen, gevolgd door het weg
blijven van het werk, heeft (eiser) zelf de 
arbeidsovereenkomst beeindigd. Aan de 
werkgever is een schadeloosstelling ver
schuldigd, gelijk aan het loon van 4,5 
maanden. Het maandloon client als volgt te 
worden berekend : jaarloon 119.785 fr. x 
13,85 == 1.659.022 fr. Voordeel in natura 
voor auto privegebruik : een voordeel van 
10.000 fr. per maand is ex aequo et bono te 
aanvaarden, vermits (eiser) werd vrijge
steld van aanschaf, investeringskapitaal, 
onderhoud verzekering en taks auto. Dit 
bedrag client verminderd met de tussen
komst van 3000 fr. : saldo 7.000 fr. x 12: 
84.000 fr. groepsverzekering 69.000 fr. = 
1.812.022 fr. Eindbedrag : 1.812.022 fr. : 12 
= 151.002 fr. De verbrekingsvergoeding be
draagt derhalve 151.002 fr. x 4,5 maan
den of 679.509 fr. De vordering inzake de 
voordelen van de groepsverzekering is on
gegrond daar beroepene vrijwillig een einde 

heeft gesteld aan de arbeidsovereenkomst 
binnen de acht jaar na het begin van de ar
beidsovereenkomst (zie art. 5.2.2. van het 
groepsreglement)"; 

terwijl, de partij die eenzijdig een be
langrijke wijziging aanbrengt in een es
sentieel bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst, de arbeidsovereenkomst on
rechtmatig beeindigt; dat het loon een 
essentieel bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst uitmaakt; dat het bestreden ar
rest vaststelt dat het maandloon van ei
ser ondermeer bestaat uit een voordeel in 
natura, namelijk het privegebruik van de 
firmawagen geschat op 10.000 fr. per 
maand; dat het bestreden arrest even
eens vaststelt dat vanaf april 1992 eiser op
gelegd werd voor dit gebruik een maande
lijkse vergoeding te betalen van 3.000 fr. 
waardoor de waarde van dit voordeel ver
minderd werd tot 7.000 fr. per maand; dat 
aldus vanaf april1992 het loon van eiser 
verminderd werd en het bestreden arrest 
derhalve ten onrechte beslist heeft dat 
daarin geen verandering van essentiele ar
beidsvoorwaarden kan worden gevonden 
(schending van art. 1134 B.W., 17.1, 20.3°, 
en 32, eerste lid, wet 3 juli 1978), zodat het 
bestreden arrest de in het middel aange
wezen bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat de partij die een
zijdig een belangrijke wijziging aan
brengt in het overeengekomen loon, 
dat een essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst is, de arbeids
overeenkomst onrechtmatig beein
digt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat in het overeengekomen 
maandloon een voordeel in natura is 
begrepen, namelijk het prive-gebruik 
van de firmawagen, door het arrest ex 
aequo et bono geraamd op 10.000 
frank per maand; dat het arrest vast
stelt dat eiser vanaf april1992 opge
legd werd 3.000 frank per maand te 
betalen voor het particulier gebruik 
van de firmawagen; 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het vaststelt dat eiser voor het 
particulier gebruik van de bedrijfswa
gen, dat van zijn loon deel uitmaakte, 
voortaan een maandelijks vergoeding 
diende te betalen, niettemin oordeelt 
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dat daarin geen wijziging van een es
sentiele arbeidsvoorwaarde kan wor
den gevonden; 

Dat het arrest aldus de aangewe
zen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

23 december 1996 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Houtekier en 
De Gryse. 

Nr. 525 

3° KAMER - 23 december 1996 

1° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- ALLERLEI - ONREGELMATIGE SA· 
MENSTELLING RECHTSMACHT- NIETIGE BE
SLISSING GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID- DEKKING NIETIGHEID 
- VOORWAARDEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN- ARBEIDSGERECHTEN 
- BEVOEGDHEID - AARD VAN GESCHIL -
OPENBARE ORDE. 

3o RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN -ARBEIDSHOF -SA
MENSTELLING- GESCHIL- ZELFSTANDIGE
VRIJE INV ALIDITEITSVERZEKERING -ARREST 
NIET GEWEZEN DOOR 2 RAADSHEREN SOCIALE 

ZAKEN- WERKGEVER- WERKNEMER- NIE
TIGE BESLISSING. 

1 o Ontvankelijk is het middel dat de nie
tigheid aanvoert van een arrest wegens 
onregelmatige samenstelling van een 
Arbeidshof; de excepties van nietigheid be
paald in de artikelen 860 tot 864 Ger. W. 
zijn enkel toepasselijk op de vormen en 
proceshandelingen en niet op vonnissen 
en arresten, buiten de te dezen niet die
nende gevallen die uitdrukkelijk in die be
palingen worden omschreven (1). 

2° Artikel 580 Ger. W., dat de geschillen ver
meldt die ter beslechting aan de 
arbeidsrechtbanken moeten worden voor
gelegd en tot doel heeft de paritaire sa
menstelling van de arbeidsgerechten te 
verwezenlijken en de rechterlijke organi
satie betreft, is van openbare orde. 

3° Nietig is het arrest van een arbeidshof 
dat niet met twee raadsheren in sociale 
zaken, respectievelijk benoemd als werk
gever en als werknemers, en de voorzit
ter, uitspraak doet over het hager beroep 
tegen een vonnis gewezen in een geschil 
betreffende de rechten die een zelfstan
dige put uit de bijkomende verzekering 
die sommige mutualiteiten boven de wet
telijke uitkeringen aanbieden. (Artt. 104, 
vierde lid, 580, 6°, 607, 779, eerste lid, en 
1042 Ger. W.) 

(ONDERLINGE ZIEKENKAS T. VAN COILLIE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0082.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1996 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 104, vierde lid, 
580, W, 607, 779, eerste lid en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest van 13 februari 1996 werd ge
wezen door de vierde kamer van het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, sa
mengesteld uit de heren "Decraeye Wal
ter, Kamervoorzitter in het Arbeidshof, 

(1) Cass., 6 feb. 1984, A.R. nr. 6912 (A. C., 1983-
84, nr. 304); zie Cass., 13 sept. 1974 (A. C., 1975, 
49). 
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Dewulf Lionel, Raadsheer in het Arbeids
hof, Debouver Wilfried, Raadsheer in so
ciale zaken benoemd als zelfstandige", 

terwijl de arbeidsrechtbank overeenkom
stig artikel 580, 6" van het Gerechtelijk 
Wetboek kennis neemt "van geschillen be
treffende de rechten en verplichtingen van 
de personen en hun rechtverkrijgenden die 
een maatschappelijke verzekering heb
ben aangegaan krachtens ( ... )de wet van 23 
juni 1894 houdende herziening van de wet 
van 3 april 1851 op de mutualiteits
verenigingen"; de arbeidsrechtbank krach
tens gezegd artikel580, 6" bevoegd is ken
nis te nemen van geschillen betreffende de 
rechten en verplichtingen uit bijkomende 
verzekeringen die sommige mutualiteits
verenigingen aan hun leden aanbieden bo
ven de wettelijke uitkeringen; onderha
vig geschil betrekking heeft op de rechten 
die eerste verweerder kan putten uit een 
vrijwillige invaliditeitsverzekering die hij 
met een ziekenfonds afsloot en derhalve een 
aangelegenheid betreft, bedoeld in arti
kel 580, 6" van het Gerechtelijk Wetboek; 
het arbeidshof dat op grond van artikel 607 
van het Gerechtelijk Wetboek in graad van 
beroep van dit geschil kennisnam, over
eenkomstig artikell04, vierde lid van het 
Gerechtelijk Wetboek diende samenge
steld te zijn uit een Voorzitter en twee 
raadsheren in sociale zaken, respectieve
lijk benoemd als werkgever en werkne
mer; het arbeidshof te dezen slechts sa
mengesteld werd uit een raadsheer in 
sociale zaken, bovendien optredend als 
"zelfstandige"; zodat het bestreden arrest 
niet, zoals bepaald in artikelen 779, eer
ste lid en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek, door het voorgeschreven aantal rech
ters werd gewezen, het hof onregelmatig 
was samengesteld, en het arrest derhalve 
nietig is (schending van alle in de aanhef 
van het middel aangevoerde wetsbepalin
gen) : 

Over de door verweerder sub 1 te
gen het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : een eventuele 
nietigheid van het arrest is gedekt 
krachtens artikel 864, tweede lid en 
862, § 1, 4", van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat de artikelen 860 
tot 864 van het Gerechtelijk Wetboek 
enkel toepasselijk zijn op de vormen en 
proceshandelingen en niet op de von
nissen en arresten, buiten de te de
zen niet dienende gevallen die uit-

drukkelijk in die bepalingen worden 
omschreven; 

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

Over het middel zelf : 

Overwegende dat artikel 104, vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat het arbeidshof bestaat, bui
ten de voorzitter, uit twee raadshe
ren in sociale zaken, respectievelijk 
benoemd als werkgever en als werk
nemer, wanneer het kennisneemt van 
hoger beroep tegen een vonnis, gewe
zen in een geschil betreffende de aan
gelegenheden bedoeld in artikel 580 
van het Gerechtelijk Wetboek; dat deze 
wetsbepaling, die tot doel heeft de pa
ritaire samenstelling van de arbeids
gerechten te verwezenlijken en de 
rechterlijke organisatie betreft, van 
openbare orde is, zodat er niet van 
mag worden afgeweken; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 580, 6", van het Gerechtelijk Wet
hoek, de arbeidsrechtbank kennis
neemt van geschillen betreffende de 
rechten en verplichtingen van perso
nen en hun rechtverkrijgenden die een 
maatschappelijke verzekering heb
ben aangegaan krachtens de wet van 
23 juni 1894 houdende herziening van 
de wet van 3 april 1851 op de 
mutualiteitsverenigingen; 

Overwegende dat het beroepen von
nis, blijkens de vaststellingen van het 
arrest, gewezen was in een geschil als 
hiervoren bedoeld; 

Dat, overeenkomstig artikel 104, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de kamer van het arbeidshof die 
van het hoger beroep kennisnam, 
diende te bestaan uit een voorzitter en 
twee raadsheren in sociale zaken, res
pectievelijk benoemd als werkgever en 
als werknemer; 

Dat uit het arrest evenwel blijkt dat 
die kamer bestond uit een voorzitter, 
een raadsheer in het arbeidshof en een 
raadsheer in sociale zaken, benoemd 
als zelfstandige; 

Dat het middel gegrond is; 
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Overwegende dat de vernietiging be
perkt is tot de beslissingen van het ar
rest die door de voorziening worden 
bestreden; 

Overwegende dat het tweede en het 
derde middel niet tot ruimere cassa
tie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
het hager beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel1017, tweede lid, 
veroordeelt eiseres in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

23 december 1996 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Biitzler, Gein
ger en Delahaye. 

Nr. 526 

3" KAMER- 23 december 1996 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN - GEWETTIGDE VERDENKING- VOOR
ZITTER ARBEIDSRECHTBANK- ONTTREKKING 
- VORDERING- VERZOEK- ONTVANKELIJK
HEID - VEREISTE. 

2° WRAKING- BURGERLIJKE ZAKEN
VOORZITTER ARBEIDSRECHTBANK- GEWET
TIGDE VERDENKING- ONTTREKKING- ON
DERSCHEID. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONT
TREKKING- VORDERING- IN HOOFDORDE 
VOORZITTER ARBEIDSRECHTBANK- ONDER
GESCHIKT- ARBEIDSRECHTBANK ALS DUS
DANIG- ONTV ANKELIJKHEID VAN HET VER
ZOEK- VEREISTE. 

1 o en 2° Het Hof wijst het verzoek tot ant
trekking op grand van gewettigde ver
denking af, wanneer uit de bewoordin
gen van het verzoek blijkt dat de 
verdenking enkel betrekking heeft op de 
voorzitter van de Arbeidsrechtbank en 
niet op enige andere rechter van deze 
rechtbank; dat, gesteld dat de aange
voerde motieven een of meer gronden tot 
wraking zouden opleveren ten aanzien 
van de voorzitter van de Arbeidsrecht
bank het niet aan het Hof staat daar
van kennis te nemen (1). (Artt. 648 e.v. en 
828 Ger.W.) 

3° Het Hof wijst een in ondergeschikte orde 
geformuleerd verzoek tot onttrekking van 
de zaak tevens ten aanzien van de 
arbeidsrechtbank als dusdanig af wan
neer dit verzoek in werkelijkheid alleen de 
modaliteiten betreft van de gevorderde 
onttrekking van de zaak aan de voorzit
ter van de arbeidsrechtbank. (Art. 648 e.v. 
Ger.W.) 

(ZGAOUI) 

ARREST 

(A.R. nr. S .96.0175.N) 

HET HOF; - Gelet op het op 25 ok
tober 1996 op de griffie van het Hof 
neergelegde verzoekschrift tot ant
trekking van de zaak aan de rechter 
op grand van gewettigde verdenking; 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van het verzoek blijkt dat het in 
hoofdorde ertoe strekt de zaak te ont
trekken aan Marc van Wymeersch, 
voorzitter van de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen; dat de tot staving van dat 
verzoek aangevoerde verdenking ai
leen op die magistraat betrekking 
heeft en geen betrekking heeft op 
enige andere rechter van die recht
bank; 

Dat, gesteld dat de in het verzoek 
aangevoerde motieven een of meer 
gronden tot wraking zouden opleve
ren ten aanzien van de in de vorde
ring genoemde magistraat, het niet 
aan het Hof staat daarvan kennis te 

(1) Cass., 3 juni 1993, A.R. nr. C.93.0096.F 
(A.C., 1993, nr. 267). 
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nemen, zoals blijkt uit de artikelen 828 
en volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat de in hoofdorde ingestelde vor
dering niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat verzoeker onder
geschikt verlangt dat de zaak tevens 
zou worden onttrokken ten aanzien 
van de arbeidsrechtbank als dusda
nig en hierbij vermeldt dat "voor zo
ver (het Hof) zou oordelen dat bij een 
onttrekking van de zaak aan de Voor
zitter van de Arbeidsrechtbank te Ant
werpen, de verwij zing niet ipso facto 
zou dienen te geschieden naar een 
arbeidsrechtbank van een ander ge
rechtelijk arrondissement,(. .. ) het hoe 
dan ook niet raadzaam voorkomt de 
zaak te laten behandelen in de schoot 
van een rechtbank waarvan de voor
zitter, als korpsoverste, van de zaak 
werd onttrokken"; 

Overwegende dat dit verzoek in wer
kelijkheid geen ondergeschikt ver
zoek uitmaakt maar alleen de moda
liteiten betreft van de gevorderde 
onttrekking van de zaak aan Marc van 
Wymeersch; 

Dat die vordering niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek 
af; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 december 1996 - 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Butzler. 

Nr. 527 

2e KAMER- 24 december 1996 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND· 
HAVING- INZAGE VAN RET DOSSIER DOOR DE 
VERDACHTE EN DOOR ZIJN RAADSMAN- IN
HOUD VAN HET DOSSIER- OVERTUIGINGS
STUKKEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP- STUKKEN DOOR DE PROCU
REUR DES KONINGS TE BEZORGEN AAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL- OVERTUIGINGS
STUKKEN. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- INZAGE VAN RET DOSSIER DOOR DE 
VERDACRTE EN DOOR ZIJN RAADSMAN- IN
HOUD VAN RET DOSSIER- OVERTUIGINGS
STUKKEN. 

4 o ONDERZOEKSGERECHTEN- vooR
LOPIGE RECRTENIS- HANDHAVING- INZAGE 
VAN RET DOSSIER DOOR DE VERDACRTE EN 
DOOR ZIJN RAADSMAN- INROUD VAN RET 
DOSSIER- OVERTUIGINGSSTUKKEN. 

1", 2°, 3° en 4° Geen wetsbepaling schrijft 
voor . dat de in beslag genomen 
overtuigingsstukken zich moeten bevin
den in het dossier dat met toepassing van 
art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis ter be
schikking moet worden gehouden van de 
verdachte en van zijn raadsman, of dee! 
uitmaken van de stukken die, in geval 
van hager beroep, door de procureur des 
Konings overeenkomstig art. 30 van de
zelfde wet worden bezorgd aan de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep; het komt toe aan de verdachte of zijn 
raadsman om de overlegging van de in 
beslag genomen overtuigingsstukken te 
verzoeken. 

(AMARGY) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1620.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel : 
Overwegende dat het middel, in zo

verre het onderzoek ervan het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling voorschrijft dat de overtuigings
stukken zich moeten bevinden in het 
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dossier dat voor de verschijning in 
raadkamer ter beschikking van de ver
dachte en zijn raadsman moet wor
den gehouden, of dat deze over
tuigingsstukken deel uitmaken van de 
stukken die, in geval van hoger be
roep, door de procureur des Konings 
worden bezorgd aan de procureur
generaal bij het hof van beroep; 

Dat, in voorkomend geval, het aan 
de verdachte of zijn raadsman toe
komt om de over legging van de in be
slag genomen overtuigingsstukken te 
verzoeken indien zij dit voor de uit
oefening van het recht van verdedi
ging nuttig achten; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser of zijn raadsman 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling, met het oog op de uitoefe
ning van het recht van verdediging, 
om de overlegging van overtuigings
stukken hebben verzocht, noch om uit
stel van de behandeling van de zaak 

hebben gevraagd overeenkomstig ar
tikel 32 Voorlopige Hechteniswet; dat 
integendeel blijkt dat eiser, bijgestaan 
door zijn raadsman, voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling is versche
nen en zonder voorbehoud zijn verde
diging heeft voorgedragen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

24 december 1996 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R. 
Moszynski, Brussel. 

D/1998/0196/2 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 7 van JAARGANG 1996 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Begrip. 1067 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Oorzakelijk verband- Ken
merk. 1243 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter. 1243 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Algemeen - Schade mede veroor
zaakt door feit van derde- Foutloos optreden 
door een derde - Gevolg. 1243 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, 
peildatum - Raming - Bedrieglijke bank
brenk - Verduistering van een bedrag -
Veroordeling van de beklaagde tot betaling 
van dat bedrag- Verantwoording. 1185 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade, elementen en 
grootte- Vernield voertuig- Aankoop van 
een ander voertuig - Belasting over de toe
gevoegde waarde. 1106 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade- Interest- Vergoedende interest
Aanvangsdatum. 1124 

Mstamming 
Uit afstamming ontstane verplichtingen -
Geschil - Rechterlijke beslissing - Hoger 
beroep - Termijn - Aanvang. 1204 

Arbeid 
Sociale documenten- Artikel11bis K.B. nr. 5 
van 23 okt. 1978 - Vergoeding - Ambts
halve veroordeling- Fysieke persoon- Rechts
persoon. 1107 

Arbeidsongeval 
Vergoeding- Basisloon- Omvang- Voor
deel - Besternming- Betwisting- Bewijs
last. 1094 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Ge
meente - Schadevergoeding - Arbeids
ongeschiktheid - Rente - Opeisbaarheid -
Gerechtelijke betwisting. 1109 

Arbeidsovereenkomst 
Algemeen - Overeenkomst - Overeengeko
rnen voorwaarden - Loon - Eenzijdige wij
ziging - Essentieel bestanddeel - Gevolg. 

1247 

Arbeidsovereenkornst 
Einde - Ontslag om dringende reden -
Werkgever- Ontslag- Wettelijke termijn 
- Werknemer- Verweten feit- Bewerin
gen - Bewijs - Geen bewijs - Gevolg -
Vroegere feiten. 1141 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bankbreuk - Bedrieglijk ontvreemde goede
ren, rechten of rechtsvorderingen - Terug
keer tot de failliete boedel - Begrip. 1185 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bedrieglijke bankbreuk- Verduistering van 
een bedrag- Veroordeling van de beklaagde 
tot betaling van dat bedrag - Verantwoor
ding. 1185 

Bescherming van de maatschappij 
Terbeschikkingstelling van de regering- Reci
divist of gewoontemisdadiger - Internering 
gelast door minister van Justitie - Kennis
geving van de beslissing - Belang (doel). 

1157 

Beslag 
Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend 
beslag onder derden - Uitvoerbare titel -
Derde niet als schuldenaar vermeld. 1172 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Burgerlijke partij - Cassatie
beroep- Betekening- Vorm. 1153 



Betekeningen en kennisgevingen 
Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing 
Kennisgeving- Datum- Kennisgeving door 
toezending van de beslissing. 1183 

Betekeningen en kennisgevingen 
Allerlei - Bescherming van de maatschappij 
- Terbeschikkingstelling van de regering -
Recidivist of gewoontemisdadiger - Interne
ring gelast door minister van Justitie- Ken
nisgeving van de beslissing - Belang. 1157 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Aanleg - Sociaal pro
cesrecht- Sociale verkiezingen- Organisa
tie-Handelingen die aan deverkiezingsprocedure 
voorafgaan- Werkgever- Geen informatie 
noch consultatie - Hoger beroep - Gevolg. 

1084 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid- Plaatse
lijke bevoegdheid - Faillissement, faillisse
mentsakkoord en gerechtelijk akkoord- Fail
lissement - Rechtbank van koophandel -
Vennootschap - Maatschappelijke zetel -
Uitzondering - Fictieve zetel. 1136 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken- Bevoegdheid- Plaatse
lijke bevoegdheid - Faillissement, faillisse
mentsakkoord en gerechtelijk akkoord- Fail
lissement - Eenheid van faillissement -
Geschil inzake rechtscolleges- Belgische recht
banken van koophandel- Vennootschap
Statutaire zetel in het buitenland gevestigd 
- Fictieve zetel - Gevolg Werkelijke 
zetel. 1136 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Slagen en ver
wondingen- Onopzettelijk doden- Wegver
keer. 1068 

Bevoegdheid en aanleg 
lnternationale bevoegdheid - Faillissement, 
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord 
- Faillissement- Eenheid van faillissement 
- Geschil inzake rechtscolleges - Belgische 
rechtbanken van koophandel - Plaatselijke 
bevoegdheid - Vennootschap - Statutaire 
zetel in het buitenland gevestigd - Fictieve 
zetel- Gevolg- Werkelijke zetel. 1136 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelings
vrijheid- Sociale zaken - Arbeidsongeval
Vergoeding- Basisloon- Omvang- Voor
deel - Bestemming- Betwisting- Bewijs
last. 1094 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
kracht- Bewijskracht van de akten- Begrip. 

1119 

2 -

Bewijs 
Strafzaken- Geschriften- Bewijskracht
Middel waarin de miskenning van de bewijs
kracht van een situatietekening wordt aange
voerd - Grief betreffende de uitlegging van 
de wet door de rechter. 1189 

Bewijs 
Belastingzaken - Geschriften - Bewijs
kracht- Stukken waarvan de bestreden beslis
sing de inhoud niet weergeeft - Te voegen 
stukken. 1180 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrijheid
stelling- Verzoekschrift gericht tot het Hof 
van Cassatie - Ontvankelijkbeid. 1159 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, ver
enigde kamers, voltallige zitting, algemene 
vergadering - Algemene vergadering -
Vervolgingen wegens misdaad of wanbedrijf 
ten laste van een voorzitter van het hof van 
beroep - Bevel van voorlopige onthouding 
van dienstuitoefening. 1219 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Burgerlijke zaken -
Beperking van de aangevochten beslissing in 
de voorziening. 1124 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Middel van 
niet-ontvankelijkbeid- Vordering tot bindend
verklaringvan het arrest- Gebrek aan belang. 

1081 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Eiser -
Gemeente - College van burgemeester en 
schepenen - Gemeenteraad- Machtiging
Bewijs. 1109 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatie
beroep en betekening- Duur, begin en einde 
- Bestreden beslissing - Kennisgeving -
Gerechtsbrief- Gevolg. 1077 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en 
termijn van betekening en/of neerlegging -
Cassatieverzoekschrift - Indienen ter griffie 
- Voorafgaande betekening- Openbare orde 
- Subst,ntiele vormvereiste. 1114 
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Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en 
termijn voor memories en stukken- Stukken 
- Toelaatbaar karakter van het cassatie
beroep - Bewijs - Gemeente - College van 
burgemeester en schepenen - Gemeenteraad 
- Machtiging- Overlegging- Sluiting van 
de debatten, 1109 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Algemeen- Niet ont
vankelijk hoger beroep - Geen middel -
Gevolg - Cassatiemiddel - Faillietverkla
ring, 1136 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Burgerlijke rechtsvordering - Tussenko
mende partij - Geen geding voor de feiten
rechter aangegaan tussen eiser en verweerder 
- Geen veroordelling van de ene partij ten 
voordele van de andere- Gevolg. 1161 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onder
zoeksrechter- Beslag- Verzoekschrift tot 
opheffing- Weigering- Voorziening- Ont
vankelijkheid. 1159 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
van betekening en/of neerlegging - Beteke
ning - Burgerlijke rechtsvordering - Bur
gerlijke partij. 1153 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken- Voorziening van 
het openbaar ministerie- Vertraging bij de 
overzending van het dossier - Gevolgen. 

1190 

Cassatieberoep 
Strafzaken- Aller lei- Voorlopige hechtenis 
- Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek
schrift - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Arrest - Afwijzing van het verzoek -
Arrest van het Hof- Vernietiging- Arrest 
op verwijzing - Termijn. 1188 

Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen- Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen- Inkomsten
belastingen - Verzoekschrift- Neerleggen 
ter griffie van het Hofvan Cassatie- Gevol
gen. 1169 

Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen- Vorm en ter
mijn van betekening en/of neerlegging -
Gemeentebelastingen - Beslissing van de 
bestendige deputatie. 1218 
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Cassatieberoep 
Belastingzaken- Vormen- Allerlei- Memo
rie van wederantwoord - Geen grond van 
niet-ontvankelijkbeid tegen de voorziening
Ontvankelijkheid. 1215 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Wijze 
van publicatie van een koninklijk besluit -
Ontvankelijkbeid. 1119 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Bepa
ling van openbare orde - Verbod aan de 
rechter om bij het uitoefenen van een ander 
gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde 
zaak - Ontvankelijkbeid. 1124 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Bestrijding van de uitlegging van een akte 
van reglementaire aard - Vermelding van de 
geschonden wetsbepalingen- Vermelding van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W. -
Ontvankelijkbeid. 1119 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Allerlei - Onregelma
tige samenstelling rechtsmacht- Nietige beslis
sing - Grond van niet-ontvankelijkbeid -
Dekking nietigheid- Voorwaarden. 1249 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Nieuw middel - Aanvoe
ring dat het recht van verdediging is geschon
den doordat de advocaat van een partij niet 
werd verwittigd - Ontvankelijkheid. 1180 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen
Toepasselijke wetsbepalingen. 1169 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken- Te voegen stukken- Alge
mene begrippen- Bewijskracht van stukken 
waaruit de bekendmaking van een gemeente
reglement blijkt. 1180 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Toepassingsgebied - Buurtspoorwegen. 1141 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Statuut van de vakbondsafvaardigingen -
Toepassingsgebied- Buurtspoorwegen.1141 

D 

Dagvaarding 
Strafzaken - Onderscheiden dagvaardingen 
- Zelfde terechtzitting - Gerechtskosten -
Tarief in strafzaken - Beperking. 1097 

Dagvaarding 
Burgerlijke zaken - Instellen van de vorde
ring - Aanhangigmaking - Inschrijving op 
de algemene rol. 1181 



Dagvaarding 
Burgerlijke zaken - Aanhangigmaking -
Onregelmatigheid - Gevolg. 1241 

Diefstal en afpersing 
Diefstal door middel van geweld- Verzwa
rende omstandigheden Toepasselijkheid. 

1223 

Diefstal en afpersing 
Diefstal door middel van geweld- Verzwa
rende omstandigheden- Ongeneeslijke ziekte 
- Volledig verlies van het gebruik van een 
orgaan - Zware verminking - Rechtsple
ging. 1223 

Diefstal en afpersing 
Diefstal door middel van geweld- Verzwa
rende omstandigheden- Faltering- Rechts
pleging. 1224 

Douane en accijnzen 
Stra:!Vordering- Bevoegd orgaan- Terecht
zitting - Aanwezigheid - Vertegenwoordi
ging - Afwezigheid - Instemming van de 
beklaagde - Gevolg. 1099 

Douane en accijnzen 
Stra:!Vordering- Bevoegd orgaan. 1099 

Douane en accijnzen 
Stra:!Vordering- Bevoegd orgaan- Terecht
zitting - Afwezigheid - Instemming van de 
beklaagde - Gevolg - Rechten van de Mens 
- Redelijke termijn. 1099 

Dwangsom 
Oplegging - Bevoegdheid van de rechter. 

1115 

E 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - T.a.v. de echt
genoten - Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding - Feitelijke scheiding meer 
dan 5 jaar- Vaststelling uitkering- Vereis
ten. 1246 

Erfenissen 
Verberging van nalatenschap - Rechtsvorde
ring wegens verberging - Instellen van die 
rechtsvordering - Wijze - Ontvankelijk
heid. 1208 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Beginsels - Richtlijn 
- Te bereiken resultaat - Lid-Staten -
Uitvoering- Verplichtingen- Doeltreffend
heid- Nationale rechter- Nationaal recht 
- Uitlegging. 1130 
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Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Beginsels - Richtlijn 
- Vennootschappen- N.V.- Splitsing van 
vennootschap- Te bereiken resultaat- Lid
Staten - Uitvoering - Verplichtingen -
Doeltreffendheid- N ationale rechter- N atio
naal recht - Uitlegging. 1130 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Instellingen - Richt
lijn- Te bereiken resultaat- Lid-Staten
Uitvoering- Verplichtingen- Doeltreffend
heid - N ationale rechter - N ationaal recht 
- Uitlegging. 1130 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Instellingen - Richt
lijn- Vennootschappen- N.V.- Splitsing 
van vennootschap - Te bereiken resultaat -
Lid-Staten- Uitvoering- Verplichtingen
Doeltreffendheid- N ationale rechter- N atio
naal recht - Uitlegging. 1130 

F 
Faillissement, faillissementsakkoord en 

gerechtelijk akkoord 
Bevoegdheid- Rechtbank van koophandel
Plaatselijke bevoegdheid- Vennootschap
Maatschappelijke zetel - Uitzondering -
Fictieve zetel. 1136 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Bevoegdheid - Eenheid van faillissement -
Geschil inzake rechtscolleges- Belgische recht
banken van koophandel- Plaatselijke bevoegd
heid - Vennootschap - Statutaire zetel in 
het buitenland gevestigd - Fictieve zetel -
Gevolg- Werkelijke zetel. 1136 

G 
Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas

tingen 
Rechtspleging- Rechtspleging voor de besten
dige deputatie- Vormen voorgeschreven bij 
K.B. 17 sept. 1987. 1180 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Rechtspleging- Gemeentebelastingen-Beslis
sing van de bestendige deputatie- Cassatie
beroep- Vorm. 1218 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Gemeentebelastingen - Rechtspleging voor 
de bestendige deputatie - Vormen voorge
schreven bij K.B. 17 sept. 1987. 1180 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen 
Gemeentebelastingen 
bestendige deputatie 
Vorm. 

Beslissing van de 
Cassatieberoep -

1218 
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Gerechtskosten 
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter 
- Dagvaarding - Onderscheiden dagvaar
dingen - Zelfde terechtzitting - Tarief in 
strafzaken - Beperking. 1097 

H 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Principaal beroep, vorm, 
termijn, onsplitsbaar geschil - Termijn -
Uit huwelijk of afstamming ontstane verplich
tingen - Aanvang van de termijn. 1204 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen)- Principaal beroep, vorm, 
termijn, onsplitsbaar geschil - Termijn -
Aard - Gevolg. 1204 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Vordering - Rust- en 
overlevingspensioen - Termijn - Duur -
Begin en einde- Begin- Rechterlijke beslis
sing - Kennisgeving - Gerechtsbrief. 1183 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Principaal beroep, vorm, termijn - Gede
tineerde - Verklaring van hoger beroep -
Datum. 1191 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter -
Devolutieve werking- Meerdere telastleggin
gen - Een onwettige straf - Bevestiging -
Hervorming - Motivering. 1221 

Huur van goederen 
Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, 
enz.) - Ontbinding - Tenietgaan van het 
verhuurde goed - Begrip. 1165 

Huur van goederen 
Pacht - Onderverhuring en overdracht van 
huur - Overdracht door de pachter aan zijn 
afstammelingen- Pachtvernieuwing- Voor
waarden. 1235 

Huwelijk 
Vorderingen van echtgenoten betreffende hun 
wederzijdse rechten en plichten - Uitkerin
gen tot levensonderhoud - Rechtspleging -
Hoger beroep- Vonnis- Kennisgeving
Gerechtsbrief. 1077 

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- Rechtspleging- Hoger beroep- Von
nis - Kennisgeving - Gerechtsbrief. 1077 
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Huwelijk 
Uit huwelijk ontstane verplichtingen- Geschil 
- Rechterlijke beslissing - Hoger beroep -
Termijn - Aanvang. 1204 

Huwelijk 
Wederzijdse rechten en verplichtingen- Echt
genoten - Bestuursbevoegdheid - Persoon
lijke zekerheden - Gezinsbelang - Gevaar 
- Sanctie- Nietigheid- Vordering- Tijd
stip - Hoedanigheid. 1239 

Huwelijksvermogensstelsels 
Algemeen- Vorderingen van echtgenoten
Rechtspleging- Hoger beroep- Vonnis
Kennisgeving - Gerechtsbrief. 1077 

Huwelijksvermogensstelsels 
Algemeen- Vorderingen van echtgenoten
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- Rechtspleging- Hoger beroep- Von
nis - Kennisgeving - Gerechtsbrief. 1077 

I 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting- Inkomsten uit roerende 
goederen - Bijzondere hefting - Ontheffing 
- Voorwaarden - Wederbelegging van de 
inkomsten- Termijn- Overmacht- Gevol
gen. 1238 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Stopzettingsvergoedingen - Echtgenoten -
Toepasselijke aanslagvoet. 1167 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bedrijfslasten- Bewijs- Vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen. 1212 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bedrijfslasten- Bewijs - Vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen. 1212 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Belastingaangifte - Niet 
gedateerde noch getekende bijlage - Gevol
gen. 1072 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte - Voorwaarden. 

1072 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Aanslag van ambtswege 
en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambts
wege- Recht van de belastingplichtige om te 
bewijzen dat de belastbare grondslag wille
keurig is vastgesteld - Willekeurige aanslag 
- Begrip. 1211 



Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Verge
lijking met soortgelijke belastingplichtigen -
Bedrijfslasten. 1212 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Verge
lijking met soortgelijke belastingplichtigen
Bedrijfslasten. 1212 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties, verhogingen, 
administratieve boeten, straffen - Sancties 
- Beroep op niet-geregistreerde aannemer -
Verplichtingen van de opdrachtgever- Mis
leiding van de opdrachtgever om trent de regis
tratie - Gevolg. 1217 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Beslissing van de direc
teur - Gedelegeerd ambtenaar die zijn advies 
aan de directeur heeft gegeven - Onpartij
digheid. 1074 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Ter
mijn- Overschrijden door de belastingplichtige 
- V ergissing van het bestuur - Gevolgen. 

1075 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hofvan beroep-Bevoegd
heid van het hofvan beroep- Begrip. 1177 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Toe
passelijke wetsbepalingen. 1215 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie- Vorm- Memorie 
van wederantwoord - Geen grand van niet
ontvankelijkheid tegen de voorziening- Ont
vankelijkheid. 1215 

In teres ten 
Compensatoire interesten - Aanvangs
datum. 1124 

K 

Kort geding 
Bevoegdheid van de rechter in kart geding -
Toetsing. 1088 

Kort geding 
Ogenschijnlijke rechten - Schending van het 
materiele recht. 1088 

L 

Levensonderhoud 
Uitkeringen- Rechtspleging- Hoger beroep 
- Vonnis- Kennisgeving- Gerechtsbrief. 

1077 
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Levensonderhoud 
Uitkeringen - Dringende voorlopige maatre
gelen betreffende de persoon en de goederen 
van de echtgenoten en de kinderen - Ern
stige verstoring van de verstandhouding tus
sen de echtgenoten- Rechtspleging- Hoger 
beroep - Vonnis - Kennisgeving- Gerechts
brief. 1077 

Levensonderhoud 
Uit huwelijk of afstamming ontstane verplich
tingen- Geschil- Rechterlijke beslissing
Hoger beroep - Termijn - Aanvang. 1204 

M 

Mach ten 
Uitvoerende Macht- Administratieve maat
regel- Motivering- Vreemdelingen- Bevel 
om het grondgebied te verlaten - Beslissing 
tot terugleiding naar de grens - Hechtenis te 
dien einde. 1231 

Mach ten 
Rechterlijke ¥acht- Rechter- Onpartijdig
heid - Bewijls. 1186 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Strafrechter - Stuk
ken en gegevens waarvan de rechter kennis
neemt - Onbevangen oordeel. 1186 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Rechten van de Mens 
- E.V.R.M.- Onpartijdigheid van de rechter 
- Criteria - Intern recht - Intern recht 
strenger dan voornoemd verdrag - Gevolg. 

1193 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Vervolgingen wegens 
misdaad ofwanbedrijf ten laste van een voor
zitter van het hof van beroep - Bevel van 
voorlopige onthouding van dienstuitoefening 
- Hof van Cassatie - Algemene vergade
ring. 1219 

0 
Omkoping van ambtenaren 

Openbaar officier - Met een openbare dienst 
belast persoon - Begrip - Rechter van de 
Rechterlijke Orde. 1228 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite -
Beschermde werknemers-Kandidaat- Ont
slag - Herplaatsing - Aanvraag- Termijn. 

1146 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite -
Verkiezingen - Organisatie - Handelingen 
die aan de verkiezingsprocedure voorafgaan 
- Werkgever- Geen informatie noch consul
tatie - Aanleg - Hoger beroep - Gevolg. 

1084 
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Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking- Persoon die het werkelijk genot 
heeft van de plaats - Schriftelijke en vooraf
gaande toestemming of verzoek - Algemeen 
geldende regel. 1154 

Onderzoek in strafzaken 
Beslag door de onderzoeksrechter bevolen -
Verzoekschrift tot opheffing- Art. 13 E.V.R.M. 
- Rechtshulp - Begrip. 1159 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hechtenis- Handhaving- Inzage 
van het dossier door de verdachte en door zijn 
raadsman - Inhoud van het dossier - Over
tuigingsstukken. 1252 

Onteigening ten algemenen nutte 
Billijke vergoeding - Raming - Gegevens. 

1232 

Openbaar vervoer 
Buurtspoorwegen - Collectieve arbeidsover
eenkomst - Toepassingsgebied. 1141 

Openbaar vervoer 
Buurtspoorwegen - Collectieve arbeidsover
eenkomst - Statuut van de vakbonds
afvaardigingen- Toepassingsgebied. 1141 

Openbare orde 
Rechterlijke organisatie- Samenstelling van 
het rechtscollege- Verbod aan de rechter om 
bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk 
ambt kennis te nemen van dezelfde zaak. 

1124 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Beding dat het recht toe
kent de overeenkomst te beeindigen- Begrip. 

1169 

p 

Post 
De Post - Opgedragen diensten - Zending 
van de snelpostdienst- Verlies- Aanspra
kelijkheid - Vrijstelling - Grenzen. 1206 

Post 
De Post - Opgedragen diensten - Zending 
van de snelpostdienst - Verlies, beroving, 
beschadiging- Aansprakelijkheid- K.B. 18 
okt. 1990- Werking in de tijd. 1206 

R 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Vonnis
gerecht - Bevoegdheid - Stukken en gege
vens waarmee de rechter geen rekening houdt. 

1186 
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Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 3 -
Gehospitaliseerde gedetineerde- Gebruik van 
handboeien of voetkluisters- Voorwaarden. 

1069 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Redelijke termijn- Douane en 
accijnzen- Bevoegd orgaan- Terechtzitting 
- AfWezigheid- Instemming van de beklaagde 
- Gevolg. 1099 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 13 -
Daadwerkelijke rechtshulp voor een natio
nale instantie - Begrip. 1159 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 13 -
Schending - Begrip. 1159 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Allerlei -
Artikel 60 - Onpartijdigheid van de rechter 
- Criteria - Intern recht - Intern recht 
strenger dan voornoemd verdrag - Gevolg. 

1193 

Rechterlijke organisatie 
Algemeen- Rechten van de Mens- E. VR.M. 
- Onpartijdigheid van de rechter - Criteria 
- Intern recht - Intern recht strenger dan 
voornoemd verdrag- Gevolg. 1193 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het 
rechtscollege- Verbod aan de rechter om bij 
het uitoefenen van een ander gerechtelijk 
ambt kennis te nemen van dezelfde zaak -
Draagwijdte. 1124 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Arbeidsgerechten -
Bevoegdheid - Aard van geschil- Openbare 
orde. 1249 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Arbeidshof - Samen
stelling - Geschil - Zelfstandige - Vrije 
invaliditeitsverzekering - Arrest niet gewe
zen door 2 raadsheren sociale zaken- Werk
gever - Werknemer - Nietige beslissing. 

1249 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Wijziging van het rechtscollege -
Behandeling hervat "ab initio" - Gevolg. 

1163 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Burger
lijke rechtsvordering - W.A.M.-verzekering 
- Tussenkomst van de verzekeraar- Ver
oordeling van de verzekerde, beklaagde -
Beslissing gemeen en tegenstelbaar aan de 
verzekeraar verklaard - Hoger beroep van 
de verzekeraar aileen - Gevolgen. 1161 



Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel van goed bestuur - Vroeger gang
bare handelwijze van de belastingadministratie 
- Gevolgen. 1072 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op de onpartijdigheid van de rechter -
Belastingzaken - Aanslag - Bezwaar -
Beslissing van de gedelegeerd ambtenaar -
Ambtenaar die zijn advies aan de directeur 
heeft gegeven. 1074 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel van goed bestuur - Inkomstenbe
lastingen - Voorziening voor het hof van 
beroep - Termijn - Overschrijden door de 
belastingplichtige- Vergissing van het bestuur 
- Gevolgen. 1075 

Rechtspersoonlijkheid 
Vreemde rechtspersoon- Handelingsbekwaam
heid. 1172 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Slagen en verwondingen -
Onopzettelijk doden- Verweermiddelen
Omvang. 1067 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Hand
having - Bericht aan raadsman - AfWezig 
- Gevolg. 1228 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Hand
having - lnzage van het dossier door de 
verdachte en door zijn raadsman - Inhoud 
van het dossier - Overtuigingsstukken. 

1252 

Recht van verdediging 
Belastingzaken - Aanvoering dat het recht 
van verdediging is geschonden doordat de 
advocaat van een partij niet werd verwittigd 
- Nieuw middel - Ontvankelijkheid. 1180 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf- Motivering - Misdrijf strafbaar met 
een gevangenisstraf en/of een geldboete -
Veroordeling tot een geldboete. 1105 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Meerdere telastleggingen - Een onwettige 
straf- Hoger beroep - Bevestiging - Her
vorming- Motivering. 1221 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Algemeen- Begrip. 1104 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Algemeen - Vereiste- Geschil 
van rechtsmacht - Tussen onderzoeksrech
ter en vonnisgerecht. 1104 
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Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf -
Slagen en verwondingen- Onopzettelijk doden 
- Wegverkeer. 1068 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf -
Niet correctionaliseerbare misdaad -
Verwijzingsbeschikking van de kamer van 
inbeschuldigingstelling- Geen rechtsmiddel 
mogelijk - Arrest houdende onbevoegdheid
verklaring- Kracht van gewijsde- Verstek. 

1223 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf -
Niet correctionaliseerbare misdaad -
Verwijzingsbeschikking van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest houdende 
onbevoegdheidverklaring- Vernietiging van 
de beschikking- Verdachte in hechtenis
Verwijzingnaar de anders samengestelde kamer 
van inbeschuldigingstelling. 1223 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf -
Niet correctionaliseerbare misdaad -
Verwijzingsbeschikking van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Arrest houdende 
onbevoegdheidverklaring- Vernietiging van 
de beschikking- Verwijzingsbeschikkingvan 
de raadkamer - Samenhang - Gevolg -
Vernietiging van de beschikking- Be perking 
- Verwijzing naar de anders samengestelde 
kamer van inbeschuldigingstelling. 1223 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Militair. 1156 

s 
Slagen en verwondingen, doden 

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
en onopzettelijk doden - Gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg - Begrip. 1067 

Slagen en verwondingen, doden 
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en 
opzettelijk doden - Slagen en verwondingen 
zonder het oogmerk om te doden, die tach de 
dood veroorzaakt hebben - Verschonings
grond - Uitlokking - Onwettige straf -
Tweede telastlegging- Hoger beroep- Beves
tiging - Heromschrijving - Hervorming -
Straffen- Wettigheid. 1221 

Sociale zekerheid 
Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen 
- Berekening - Activiteit - Aanvang of 
hervatting- Geen bedrijfsinkomsten referte
periode - Refertejaar - Begrip - Gevolg. 

1082 
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Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstel van plaats in 
de vorige staat- Vordering van de gemach
tigde ambtenaar of van het college van burge
meester en schepenen- Aard van de vordering. 

1149 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstel van plaats in 
de vorige staat - Vordering tot vrijwaring 
van het algemeen belang- Vordering inge
steld door de gemeente - Ontvankelijkheid. 

1149 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Onwettige straf- Een telastlegging - Hoger 
beroep - Gevolg. 1221 

Straf 
Geldboete en opdeciemen - Misdrijf straf
baar met een gevangenisstraf en/of een geld
boete - Veroordeling tot een geldboete -
Motivering. 1104 

Straf 
Verzachtende omstandigheden, verschonings
gronden - Meerdere telastleggingen -
Verschoningsgrond- Een onwettige straf
Hoger beroep - Bevestiging - Her
omschrijving - Hervorming - Straffen -
Wettigheid. 1221 

Straf 
Verzwarende omstandigheden- Diefstal door 
middel van geweld - Strafverzwaring. 1223 

Strafvordering 
Douane en accijnzen - Bevoegd orgaan. 

1099 

Strafvordering 
Douane en accijnzen - Bevoegd orgaan -
Terechtzitting- Aanwezigheid- Vertegen-
woordiging - AfWezigheid Instemming 
van de beklaagde - Gevolg. 1099 

Strafvordering 
Douane en accijnzen - Bevoegd orgaan -
Terechtzitting- AfWezigheid- Instemming 
van de beklaagde - Gevolg- Rechten van de 
Mens - Redelijke termijn. 1099 

T 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken- Cassatiegeding- Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
- Ontvankelijkheid 1081 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken- Cassatiegeding- Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
- Doel. 1081 

I 
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Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding- Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
-Aard. 1081 

v 
Vennootschappen 

Handelsvennootschappen - Naamloze ven
nootschappen - Splitsing van vennootschap 
- Europese Unie- Verdragsbepalingen
Instellingen- Richtlijn- Te bereiken resul
taat- Lid-Staten- Uitvoering- Verplich
tingen- Doeltreffendheid- N ationale rechter 
- Nationaal recht- Uitlegging. 1130 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde)- Vordering tot herstel van 
de door een misdrijf veroorzaakte schade -
Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv.- Dis
criminatie. 1232 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen -
Aanvang - Wegverkeer - Vluchtmisdrijf. 

1067 

Vervoer 
Goederenvervoer - Landvervoer, wegvervoer 
- E.E.G.-verordeningen - Vrachtwagen
bestuurders - Werkorganisatie - Verant
woordelijke - Vaststelling - Hoedanigheid 
- Vereiste. 1097 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Voorzitter arbeidsrechtbank - Onttrek
king- Vordering- Verzoek- Ontvanke
lijkheid- Vereiste. 1251 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Onttrekking- Vordering- In hoofdorde 
voorzitter arbeidsrechtbank- Ondergeschikt 
- Arbeidsrechtbank als dusdanig- Ontvan
kelijkheid van het verzoek- Vereiste. 1251 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Arrest 
van het Hof van Cassatie - Onttrekking -
Verzet- Burgerlijke partij - Geschrift dat 
de middelen bevat - Vorm - Ambtelijke 
tussenkomst van een advocaat bij het Hofvan 
Cassatie. 1193 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewet
tigde verdenking - Hof van Cassatie -
Beoordelingsbevoegdheid - Begrip. 1193 
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Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Onderzoeksrechter- Onpartijdigheid- Cri
teria. 1193 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewet
tigde verdenking- Wraking- Vergelijking 
van beide procedures. 1193 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewet
tigde verdenking- Wraking- Vergelijking 
van beide procedures. 1193 

Verzet 
Strafzaken- Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere - Gewettigde verdenking -
Arrest van het Hof van Cassatie - Onttrek
king - Verzet van de burgerlijke partij -
Geschrift dat de middelen bevat- Vorm
Ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij 
het Hofvan Cassatie. 1193 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behande
ling en berechting van de vordering- Ver
zoekschrift op tegenspraak- Uitkeringen tot 
levensonderhoud - Vorderingen - Hoger 
beroep-Vonnis- Kennisgeving- Gerechts
brief. 1077 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- Strafvordering- Vonnis door 
nietigheid aangetast - Bevestiging door de 
appelrechter - Gevolg. 1153 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- Strafvordering-Vertegenwoor
diging- Verdachte- Onderzoeksgerechten 
- Voorlopige hechtenis. 1230 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Ernstige aanWlJZmgen van 
schuld - Toetsing van het Hof - Grenzen. 

1164 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Verwijzing naar de correctio
nele rechtbank - Kamer van inbeschul
digingstelling - Afzonderlijke beschikking 
tot handhaving - Regeling van rechtsgebied 
- Vernietiging van de verwijzingsbeschik
king- Gevolg. 1224 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Verdachte die niet wenst te 
verschijnen- Verzoek tot uitstel- Advocaat 
- Vertegenwoordiging niet toegelaten- Wei
gering- Verantwoording. 1229 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Terechtzitting - Aanwezig
heid van de verdachte- Vereiste - Verte
genwoordiging - Advocaat - Voorwaarde. 

1229 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Inzage van het dossier door de 
verdachte en door zijn raadsman - Inhoud 
van het dossier - Overtuigingsstukken. 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling 
schrift gericht tot het Hof van 
Ontvankelijkheid. 

Voorlopige hechtenis 

1252 

Verzoek
Cassatie-

1159 

Voorlopige invrijheidstelling Verzoek
schrift - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Arrest - Afwijzing van het verzoek -
Cassatieberoep- Arrest van het hof- Ver
nietiging - Arrest op verwijzing - Termijn. 

1188 

Voorlopige hechtenis 
lnzage van het dossier Handhaving -
Bericht aan raadsman - Afwezig - Gevolg 
- Recht van verdediging. 1228 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling- Termijn. 1191 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep - Stukken door de procureur 
des Konings te bezorgen aan de procureur
generaal - Overtuigingsstukken. 1252 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep - Voorlopige invrijheidstel
ling - Kamer van inbeschuldigingstelling -
Arrest - Afwij zing van het verzoek -Arrest 
van het Hof - Vernietiging Arrest op 
verwijzing - Termijn. 1188 

Voorlopige hechtenis 
Aller lei- Onderzoeksgerechten- Verdachte 
- Vertegenwoordiging. 1229 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Instellen van de vorde
ring - Aanhangigmaking van de zaak
Inschrijving op de algemene rol. 1181 

Vreemdelingen 
Bevel om het grondgebied te verlaten- Beslis
sing tot terugleiding naar de grens - Hech
tenis te dien einde- Motivering. 1231 

w 
Wegen 

Buurtweg - Breedte - Vermelding in de 
atlas der buurtwegen - Gevolgen. 1116 

Wegen 
Openbare erfdienstbaarheid van overgang
Gemeente - Verkrijging door dertigjarige 
verjaring. 1116 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel 68 - Vluchtmisdrijf- Verjaring. 1067 
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Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 12 - Artikel 
12.4- Voorrang- Maneuver. 1189 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 42 - Artikel 
42.4.1- Oversteekplaats voor voetgangers
Mstand. 1189 

Werkloosheid 
Recht op uitkering- Werkstaking- Speci
fieke regeling- Toekenningsvoorwaarden
Beheerscomite RVA - Beoordelingsbevoegd
heid- Wettelijke criteria- Gevolg. 1091 

Werkloosheid 
Allerlei- Onderbrekingsuitkeringen- Recht 
- Draagwijdte- Werking in de tijd. 1112 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Uitlegging- Uitlegging door de feitenrechter 
- Middel ter bestrijding van die uitlegging
Middel afgeleid uit schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 B.W. - Ontvankelijk
heid. 1119 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Uitlegging- Nationale rechter- Nationaal 
recht- Vennootschappen- N.V.- Splitsing 
van vennootschap- Europese Unie- Ver
dragsbepalingen - lnstellingen - Richtlijn 
- Te bereiken resultaat - Lid-Staten -

r---: 

Uitvoering- Verplichtingen- Doeltreffend
heid. 1130 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Draagwijdte - Reglementering. 

1112 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Onmiddellijke toepassing -
Werkloosheid- Onderbrekingsuitkeringen
Recht. 1112 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - De Post - Zending van de 
snelpostdienst- Verlies, beroving, beschadi
ging - Aansprakelijkheid. 1206 

Wraking 
Strafzaken - Onderzoeksrechter- Verwij
zing van een rechtbank naar een andere -
Gewettigde verdenking - Vergelijking van 
beide procedures. 1193 

Wraking 
Strafzaken - Onderzoeksrechter- Verwij
zing van een rechtbank naar een andere -
Gewettigde verdenking - Vergelijking van 
beide procedures. 1193 

Wraking 
Burgerlijke zaken- Voorzitter arbeidsrecht
bank - Gewettigde verdenking - Onttrek
king - Onderscheid. 1251 
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