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Nr. 237 

3e KAMER- 11 mei 1998 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN - FEITELIJKE GRONDSLAG- BESTRE
DEN BESLISSING- ONJUISTE UITLEGGING. 

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR
RECHT OP RECHTSZEKERHEID - BELASTING
ZAKEN. 

1 o Feitelijke grondslag mist het middel dat 
op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing berust (1). 

2° De algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur sluiten het recht op rechtszeker
heid in en zijn ook bindend voor het be
stuur van Financien; dat recht houdt o. m. 
in dat de burger moet kunnen vertrou
wen op de openbare diensten en erop moet 
kunnen rekenen dat zij regels in acht ne
men en een standvastig beleid volgen dat 
hi} niet anders kan opvatten (2). (Begin
sel van behoorlijk bestuur.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0075.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 246, 251 en 

260 van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (afgekort, W.I.B. 1964), 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt : - dat de 
administratie voor het aanslagjaar 1984 on
der het artikel520321 ten laste van de ver
weerders een eerste aanslag heeft ingeko
hierd; - dat zij op 18 november 1986 aan 
verweerder een bericht van wijziging heeft 
gezonden, aangezien zij van oordeel was dat 

(1) Cass., 25 juni 1968 (A. C., 1968, 1308). 

(2) Cass., 13 feb. 1997, A.R. nr. F.06.004 7 .F 
(AC., 1997, nr. 84). 

verweerders inkomsten met 600.000 frank 
moesten worden verhoogd; - dat de ad
ministratie op 12 december 1986, d.w.z. 
v66r het verstrijken van de bij artikel 251, 
W.I.B. (1964) bepaalde termijn van een 
maand, onder het artikel 6712555 een aan
vullende aanslag bij het artikel 520321 
heeft ingekohierd; dat die aanvullende aan
slag evenwel wegens een procedurefout bij 
beslissing van 23 februari 1987 nietig werd 
verklaard; - dat de administratie, na die 
nietigverklaring, op 7 april1987 onder ar
tikel 720021 een nieuwe aanvullende aan
slag bij het artikel 520321 heeft ingeko
hierd en - dat de verweerders de 
administratie (verweten hebben) dat zij zich 
op artikel 260, W.I.B. (1964) had beroe
pen, metals enig doel het op 31 decem
ber 1986 ingetreden verval te voorkomen; 
dat het arrest vervolgens beslist dat, "ge
let op die feiten moet worden aangeno
men dat de administratie, die niet verant
woordt waarom de rechten van de Schatkist 
wegens een andere oorzaak dan het ver
strijken van de aanslagtermijn in gevaar 
verkeren, niet kon beschikken over de bui
tengewone termijn voor de vaststelling van 
een nieuwe ·aanslag op grond dat een on
wettige aanslag, die zij vastgesteld had v66r 
het verstrijken van de in artikel 259, eer
ste lid, W.I.B. (1964) vastgestelde gewone 
termijn van drie jaar, was nietig verklaard, 
aangezien de nog resterende gewone ter
mijn niet is aangewend om de aanvullende 
aanslag regelmatig in te kohieren; dat de 
belastingplichtigen bijgevolg terecht beto
gen dat artikel260, W.I.B. (1964) ten on
rechte is toegepast"; dat het arrest de on
der het artikel 720021 vastgestelde 
aanvullende aanslag nietig verklaart, 

terwijl de nieuwe, op grond van artikel 
260, W.I.B. (1964), vastgestelde aanslag 
weliswaar onwettig is, als blijkt dat de ad
ministratie op dat artikel een beroep heeft 
gedaan met het oogmerk om het verval te 
voorkomen en een aanvullende termijn, nl. 
die van artikel260, W.I.B. (1964), te ver
krijgen; het hofvan beroep evenwel, wan
neer het kennisneemt van verweerders 
griefbetreffende dat opzet, moet nagaan of 
dat opzet behoorlijk is bewezen, en of daar
bij alle, bij artikel 246, W.I.B. (1964) toe
gelaten bewijsmiddelen, met inbegrip van 
de feitelijke vermoedens zijn gebruikt, op 
de wijze bepaald in het gemeen recht, dat 
zijn de artikelen 1349 en 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek; dat het feitelijk vermoe
den de gevolgtrekking is die de magis
traat afl.eidt uit een bekend feit om te 
besluiten tot een onbekend feit; het 
bestaan van de feiten waarop het hof van 
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beroep zijn beslissing grondt, weliswaar op 
onaantastbare wijze door dat hof wordt 
vastgesteld en de gevolgtrekkingen die het 
als vermoeden daaruit afleidt, weliswaar 
aan diens oordeel en beleid overgelaten 
worden, maar het hof het wettelijk be
grip "feitelijk vermoeden" niet mag mis
kennen ofverdraaien, en, inzonderheid, uit 
de feiten die het vastgesteld heeft, geen ge
volgtrekkingen mag maken die op grond 
van die feiten niet kunnen worden verant
woord; de loutere bewering van een proces
partij dat een feit bestaat, in de regel niet 
kan gelden als bewijs van het bestaan van 
dat feit; het hof van beroep bijgevolg, nu het 
vaststelt, enerzijds, dat de administratie de 
aanslag nr. 720021 (lees : 6712555) voor het 
aanslagjaar 1984 ten kohiere heeft ge
bracht v66r het verstrijken van de bij ar
tikel 251 W.I.B. (1964), bepaalde termijn 
van een maand, en, anderzijds, dat ver
weerder de ter vervanging van die aan
slag vastgestelde aanslag betwist, op grond 
dat die aanslag volgens hem alleen vast
gesteld was met de bedoeling om het ver
val te voorkomen, maar het aangevoerde 
feit alleen maar stelt zonder het te bewij
zen, niet zonder de in het middel aange
geven wetsbepalingen te schenden kon af
leiden dat de administratie niet aangaf 
waarom de rechten van de Schatkist we
gens een andere oorzaak dan het verstrij
ken van de aanslagtermijn in gevaar ver
keerden: 

Overwegende dat het arrest met be
trekking tot het aanslagjaar 1984 vast
stelt dat de administratie op 18 no
vember 1986 aan de verweerders een 
bericht van wijziging heeft gezonden; 
dat zij, zonder te wachten tot de bij ar
tikel251, derde lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) 
bepaalde termijn van een maand ver
streken was, een aanvullende aan
slag heeft ingekohierd; dat die aan
slag bij een beslissing van de directeur 
nietig verklaard werd en dat de ad
ministratie vervolgens een nieuwe 
aanvullende aanslag vastgesteld heeft 
op grond van artikel 260 van dat wet
hoek; 

Overwegende dat het arrest beslist 
"dat gelet op die feiten moet worden 
vastgesteld dat de administratie, die 
niet verantwoordt waarom de rech
ten van de Schatkist wegens een an
dere oorzaak dan het verstrijken van 

de aanslagtermijn in gevaar verke
ren, niet kon beschikken over de bui
tengewone termijn voor de vaststel
ling van een nieuwe aanslag op grond 
dat een onwettige aanslag, die zij vast
gesteld had v66r het verstrijken van de 
in artikel 259, eerste lid, W.I.B. (1964) 
vastgestelde gewone termijn van drie 
jaar, was nietig verklaard, aangezien 
de nog resterende gewone termijn niet 
is aangewend om de aanvullende aan
slag regelmatig in te kohieren"; 

Overwegende dat uit die overwe
gingen blijkt dat het arrest zijn be
slissing dat de aanslag nr. 6712555 is 
ingekohierd, is gebracht om de verja
ring ervan te voorkomen, niet verant
woordt door verweerders bewering 
zonder meer over te nemen; dat het ar
rest, zonder op dat punt te worden be
kritiseerd, zijn beslissing grondt, ener
zijds, op het feit dat de administra
tie niet verantwoordt waarom de rech
ten van de Schatkist in gevaar zouden 
verkeren en, anderzijds, op het feit dat 
de nog resterende gewone termijn niet 
is aangewend om de aanvullende aan
slag regelmatig in te kohieren; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

miskenning van het beginsel volgens het
welk de wettelijke bepalingen inzake in
komstenbelastingen de openbare orde ra
ken en, voor zoveel nodig, schending van 
artikel6 van het Burgerlijk Wetboek, als
ook miskenning van het beginsel van de 
eenjarigheid van de belasting, zoals het 
voortvloeit uit de artikelen 20, 2°, b, 26, 
tweede lid, 2°, 27, § 1, tweede lid, 2°, 32 ter 
en 265 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1964 (afgekort : W.I.B. 
1964) en schending van de artikelen 164 en 
167, § 1, 3°, b, van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1964 (afgekort : K.B./W.I.B. 
1964), alsook van artikel278, W.I.B. (1964), 

doordat het arrest erop wijst : - dat, wat 
de aanslagjaren 1984 en 1985 betreft, de 
administratie de belastingplichtige mede
gedeeld heeft dat zijn belastbare inkom
sten verhoogd zouden worden met 600.000 
frank voor elk van die jaren, uit hoofde van 
de voordelen die voortvloeien uit het ge
bruik van een voertuig dat toebehoort aan 
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de vennootschap waarin de belastingplich
tige de functie van bestuurder uitoefende; 
- dat de verweerders, wat dat betreft, zich 
beroepen op een eerder over een bedrag van 
270.000 frank gesloten akkoord en op het 
feit dat de administratie het gebruik van 
voornoemd voertuig voor prive-doeleinden 
niet bewijst; - en dat de administratie dat 
eerder gesloten akkoord niet betwist, maar 
betoogt dat zij, nu het om voordelen van 
alle aard gaat, de waarde ervan kan aan
passen met inaanmerkingneming van de 
gegevens en andere feiten die zij vaststelt, 
en aldus erop wijst dat het door de voor
noemde vennootschap in leasing gena
men voert uig gratis ter beschikking is ge
steld van de belastingplichtige, de 
bestuurder van de vennootschap, die geen 
bijzondere functies uitoefent en niet be
wijst dat hij voor de vennootschap werke
lijke arbeid verricht; dat het arrest vervol
gens beslist dat een tussen de administratie 
en de belastingplichtige gesloten akkoord, 
in de regel, alleen voor de toekomst kan 
worden gewijzigd en dat het op de opmer
king van de administratie, volgens welke er 
uitsluitend over de bedrijfslasten maar niet 
over de voordelen in natura een akkoord 
kan worden gesloten, antwoordt dat er ook 
over louter feitelijke kwesties akkoorden 
kunnen worden gesloten en dat de raming 
van de belastbare grondslag, die een ra
ming inhoudt van de verschillende bestand
delen ervan, aldus kan leiden tot een sa
menloop van wilsuitingen waarvan de 
gevolgen beperkt zijn; dat het hof (van be
roep) van oordeel is dat er, met toepas
sing van dat algemeen beginsel, een indi
vidueel akkoord kan worden gesloten over 
het bedrag van een voordeel van alle aard; 
dat het hof van beroep meent dat, aange
zien de belastingplichtigen, zonder op dat 
punt te worden tegengesproken, aange
voerd hebben dat het voertuig in 1983 en 
1984 onder dezelfde voorwaarden is ge
bruikt als tijdens de voorbije aanslagjaren, 
er geen enkele reden bestond om het daar
over gesloten akkoord te betwisten; dat de 
opzegging ervan alleen voor de toekomst ge
volgen kon hebben en dat de grief van de 
verweerder bijgevolg gegrond is, dat het 
voordeel van alle aard voor beide litigieuze 
aanslagjaren niet op een hoger bedrag dan 
270.000 frank kon worden geraamd, 

terwijl de wettelijke bepalingen betref
fende de vaststelling van de belasting de 
openbare orde raken en er over de toepas
sing ervan, behoudens uitdrukkelijke af
wijking in de belastingwet, geen overeen
komsten kunnen worden gesloten tussen de 
belastingplichtige en de administratie der 

directe belastingen; de belasting immers 
wordt vastgesteld krachtens de wettelijke 
bepalingen die op het beschouwde aanslag
jaar van toepassing zijn en niet krach
tens overeenkomsten die tussen de belas
tingplichtige en de fiscus gesloten worden; 
artikel 265, W.I.B. (1964), overigens be
paalt dat de voor een aanslagjaar verschul
digde belasting gevestigd wordt op de in
komsten welke de belastingplichtige 
behaald ofverkregen heeft gedurende het 
belastbaar tijdperk, en de artikelen 164 en 
167, § 1, 3°, b, K.B./W.I.B. (1964) bepalen 
dat, wat de personenbelastingen betreft, de 
tijdens het belastbaar tijdperk aan de be
lastingplichtige betaalde oftoegekende in
komsten tot de inkomsten van dat tijd
perk behoren; het beginsel van de 
eenjarigheid van de belasting, dat voort
vloeit uit de artikelen 20, 2°, b, 26, tweede 
lid, 2°, 27, § 1, tweede lid, 2°, en 265, W.I.B. 
(1964), veronderstelt dat, als het voorde
len van alle aard betreft die anders dan in 
geld verkregen zijn, het bedrag van die 
voordelen bepaald moet worden tot be
loop van de werkelijke waarde die zij voor 
de beschouwde belastbare periode heb
ben, zonder acht te slaan op de feiten die 
de administratie bij het onderzoek van de 
voor vroegere aanslagjaren ingediende be
lastingaangiften kan hebben aangeno
men; het hof van beroep, als het met toe
passing van artikel 278, W.I.B. (1964), 
kennisneemt van een voorziening tegen een 
beslissing van de directeur der belastin
gen, wegens het feit dat belastingzaken de 
openbare orde raken, aldus zelf, in feite en 
in rechte, binnen de per ken van het aan
hangig gemaakte geschil, de bewijswaarde 
moet beoordelen van de aan het hof regel
matig voorgelegde gegevens van de zaak, 
teneinde de belastingschuld te bepalen en, 
in casu, het bestaan van voordelen van alle 
aard en van de werkelijke waarde ervan 
voor de betrokken jaren moet vaststellen; 
het hof van beroep bijgevolg, nu het be
slist dat de administratie voor de toekomst 
gebonden was door het vroegere over de 
voordelen van alle aard gesloten indivi
duele akkoord, en dat, aangezien het voer
tuig tijdens de litigieuze jaren onder de
zelfde voorwaarden was gebruikt als tijdens 
de voorgaande aanslagjaren, er geen en
kele reden was om het daarover gesloten 
akkoord te betwisten, en nu het de werke
lijke waarde dat voornoemd voordeel voor 
de betrokken aanslagjaren heeft, niet zelf 
raamt en evenmin nagaat of het ten ge
volge van het vroeger akkoord in aanmer
king genomen bedrag wel degelijk over
eenstemde met die werkelijke waarde voor 
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de betrokken aanslagjaren, de in het mid
del aangegeven wettelijke bepalingen en 
rechtsbeginselen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de administratie het bedrag 
van de inkomsten van verweerder ver
hoogd heeft met 600.000 frank per 
aanslagjaar, uit hoofde van voorde
len die voortvloeien uit het gebruik 
van een voertuig dat toebehoorde aan 
de vennootschap waarin hij de func
tie van bestuurder uitoefende, dat de 
verweerders zich beriepen op een eer
der met de administratie over een be
drag van 270.000 frank gesloten ak
koord, en dat het bestaan van dat 
akkoord door de administratie niet 
ontkend wordt; 

Overwegende dat het hof van be
roep, zonder dienaangaande bekriti
seerd te worden, oordeelt dat het ak
koord betrekking had op een feitelijke 
kwestie, namelijk de raming van een 
voordeel in natura; 

Overwegende dat uit het arrest niet 
blijkt dat voornoemd akkoord ook 
maar het geringste voorbehoud be
vat of door dwaling of enig ander wils
gebrek is aangetast, of dat er na het 
sluiten van voornoemd akkoord 
nieuwe gegevens zijn ontdekt; 

Overwegende dat de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur het 
recht op rechtszekerheid omvatten; dat 
die beginselen bindend zijn voor de ad
ministratie van Financien; 

Dat het recht op rechtszekerheid on
der meer impliceert dat de burger ver
trouwen moet kunnen stellen in wat 
alleen als een vaste beleids- en 
bestuursregel kan worden opgevat; dat 
de overheidsdiensten bijgevolg, in de 
regel, de burger niet mag beschamen 
in de gerechtvaardigde verwachtin
gen die zij bij hem hebben gewekt; 

Dat het hofvan beroep, door te over
wegen dat de administratie voor de li
tigieuze aanslagjaren gebonden was 
door het akkoord over de raming van 
een voordeel in natura, zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclerq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick, 
voor de verweerders. 

Nr. 238 

3e KAMER - 11 mei 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTIN
GEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BE
ROEP-HOFVANBEROEP-ARREST-MOTI
VERING- WETSBEPALING- BESTANDDELEN 
- AANWIJZING- VERPLICHTING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- GEEN 
CONCLUSIE -ARREST- MOTIVERING. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
NIEUW BEZWAAR. 

1 o en 2° Het hof van beroep doet uitspraak 
over een voorziening tegen de beslissing 
van de directeur van de directe belastin
gen, hoeft, bij ontstentenis van conclu
sie dienaangaande, niet uitdrukkelijk de 
wetsbepaling die het toepast aan te wij
zen, noch uitdrukkelijk vast te stellen dat 
alle vereisten voor de toepassing van die 
bepaling aanwezig zijn (1). (Art. 149 Gw. 
[1994].) 

3° De belastingplichtige kan voor het hof 
van beroep geen bezwaren formuleren die 
berusten op feiten die niet voor de direc
teur van de belastingen zijn aangevoerd 
(2). (Artt. 372, 375, 377, 378, 380 en 381 
W.I.B. [1992].) 

(1) Cass., 17 feb. 1984, A.R. nr. F.1094.N (A. C., 
1983-84, nr. 339); raadpl. Cass., 6 maart 1997, 
A.R. nr. C.96.0170.F, en 16 mei 1997, A.R. nr. 
C.95.0328.N (ibid., 1997, nrs. 129 en 231). 

(2) Cass., 8 feb. 1990, A.R. nr. F.1039.F (AC., 
1989-90, nr. 356). 
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(KRUPP KOPPER GMBH- VEN. NAAR DUITS RECHT 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0089.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 5, inzonderheid (2), 7°, van de 
Overeenkomst van 11 april1967 tussen het 
Koninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek 
Duitsland tot voorkoming van dubbele be
lasting en tot regeling van sommige an
dere aangelegenheden inzake belastin
gen van inkomen en van vermogen, met 
inbegrip van de ondernemingsbelasting en 
de grondbelastingen, goedgekeurd bij de 
wet van 9 juli 1969, 140, § 3, (zoals het be
stand v66r de vervanging ervan bij arti
kel 314 van de wet van 22 december 1989), 
142 (zoals het bestond v66r de vervan
ging ervan bij artikel314 van de wet van 
22 december 1989), 259 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen gecoiirdi
neerd bij het koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964, 165, 166, 167, 168 van het ko
ninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen (1964) en 149 van de op 17 
februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet, 

doordat het arrest, om de voorziening die 
eiseres voor het aanslagjaar 1985 en voor 
het (bijzonder) aanslagjaar 1987 heeft in
gesteld te verwerpen, eraan herinnert dat : 
"(. .. ) (eiseres) in conclusie betoogt dat de 
drie contracten die zij in Belgie voor reke
ning van de n.v. Cockerill heeft uitgevoerd, 
geacht moeten worden als afzonderlijk en 
gespreid in de tijd te zijn gesloten, ter
wijl (verweerder) van oordeel is dat deli
tigieuze werken van 1981 tot 1989 zon
der onderbreking zijn blijven bestaan; ( ... ) 
(eiseres) tevens betoogt dat de voorlopige 
oplevering van een werk doorslaggevend is 
voor het tijdstip waarop het resultaat be
lastbaar is, aangezien het werk nog v66r de 
oplevering kan worden beeindigd"; dat het 
beslist dat "(verweerder) niet kan wor
den verweten dat hij de aanslagperiodes be
paalt met inachtneming van de omstan
digheid dat de op grond van verschillende 
contracten uitgevoerde werken samenge
voegd moeten worden, wanneer de uitvoe
ring ervan, zoals in casu, een eenheid vormt 
waardoor de werken in de tijd blijven door
lopen, zodat het begrip vaste inrichting in 
de zin van de Belgisch-Duitse overeen-

komst kennelijk terecht wordt gebruikt en 
de data en de aanslagjaren met betrek
king tot de litigieuze aanslagen, in het licht 
van het geheel van de omstandigheden van 
de zaak, verantwoord zijn"; dat het die be
slissing hierop grondt dat "(. .. ) de over
gang van theorie naar praktijk in werke
lijkheid te dezen wordt vergemakkelijkt 
doordat (eiseres) zelf haar huidig 
standpunt heeft tegengesproken door, 
tijdens de administratieve fase, in hoofd
zaak te verklaren dat 'het werk beeindigd 
was op het tijdstip waarop de laatste be
perkingen voor de definitieve oplevering 
van de werken waren opgeheven', wat tot 
gevolg had dat zij oordeelde dat zij een 
bouwwerk heeft gehad vanafhet begin van 
de werken ter uitvoering van het eerste 
contract tot de opheffing van de beperkin
gen voor de definitieve oplevering van de 
werken ter uitvoering van het derde con
tract'; dat het gelet op de omstandighe
den van de zaak niet bewezen is dat (ei
seres) - die bekend staat als een 
multinational die met miljarden omgaat en 
bijgestaan wordt door ervaren fiscalisten -, 
'ten onrechte' zich vergist heeft (. .. ) in de 
draagwijdte van haar oorspronkelijke ana
lyse van de feiten i.v.m. de duur van de 
werken, bij welke analyse het hof (van be
roep) zich, in het licht van alle gegevens 
van het dossier, aansluit"; en dat ''het wat 
dat betreft, niet terzake doet dat er na het 
eerste contract geen andere handelspartner 
meer heeft meegewerkt en dat die over
eenkomsten niet tegelijkertijd zijn onder
tekend, wat de commentaren op de over
eenkomst waarnaar (verweerder) verwijst 
ook mogen zeggen; dat uit de aangiften in 
de Belgische bedrijfsvoorheffing en uit de 
evolutie van de reiskosten blijkt dat er na 
21 januari 1984 ter plaatse nog altijd wer
ken werden uitgevoerd door het perso
neel van (eiseres) en dat die werken thans 
door eiseres zomaar geminimaliseerd wor
den in het licht van alle gegevens van het 
dossier"; dat "artikel 259 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen (1964) 
dus niet geschonden is", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel 5 (2), T, van de tussen Belgie en Duits
land gesloten overeenkomst tot voorko
ming van dubbele belasting een vaste 
inrichting onder meer "de uitvoering van 
een bouwwerk of constructiewerkzaam
heden is waarvan de duur negen maan
den overschrijdt"; constructiewerkzaam
heden, zelfs wanneer ze door hetzelfde 
person eel of vanop hetzelfde adres wor
den uitgevoerd, voor de berekening van de 
periode van negen maanden alsook voor het 
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antwoord op de vraag of ze een of meer 
vaste inrichtingen vormen, niet mogen wor
den samengevoegd wanneer ze op verschil
lende plaatsen in Belgie worden uitge
voerd; het arrest bijgevolg, nu het zijn 
beslissing dat de op grond van verschil
lende contracten uitgevoerde werken sa
mengevoegd moeten worden en derhalve 
een enkel bouwwerk en dus een enkele 
vaste inrichting vormen, louter hierop 
grondt dat de uitvoering ervan "een een
heid vormt waardoor de werken in de tijd 
blijven doorlopen, zodat het begrip vaste in
richting in de zin van de Belgisch-Duitse 
overeenkomst kennelijk terecht wordt ge
bruikt", hoewel die "eenheid" in het ar
rest niet nader wordt omschreven, uit de 
vaststellingen van het arrest niet blijkt dat 
de werken op dezelfde plaats werden uit
gevoerd, het arrest vaststelt dat er na het 
eerste contract geen andere handelspartner 
meer heeft meegewerkt en dat de overeen
komsten niet tegelijkertijd zijn onderte
kend, de beslissing dat er maar een bouw
werk en er derhalve maar een vaste 
inrichting bestaat en dat "in het licht van 
alle omstandigheden van de zaak, de data 
en de aanslagjaren met betrekking tot de 
litigieuze aanslagen verantwoord zijn" niet 
naar recht verantwoord is (schending van 
artikel 5 (2), T, van de tussen Belgie en 
Duitsland gesloten overeenkomst tot voor
koming van dubbele belasting en van ar
tikel140, § 3, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen [1964] ); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 5 (2), T, van de tussen het Ko
ninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek 
Duitsland tot voorkoming van dub
bele belasting en tot regeling van som
mige andere aangelegenheden inzake 
belastingen van inkomen en van ver
mogen, met inbegrip van de onderne
mingsbelasting en de grondbelastin
gen, onder de uitdrukking "vaste 
inrichting" onder meer wordt verstaan 
de uitvoering van een bouwwerk of 
constructiewerkzaamheden waarvan 
de duur negen maanden overschrijdt; 

Overwegende dat het onderdeel het 
arrest verwijt dat het niet vaststelt dat 
de werken door eiseres op een en de
zelfde plaats waren uitgevoerd; 

Overwegende dat het hof van be
roep bij ontstentenis van enige con-

clusie dienaangaande, niet uitdruk
kelijk hoefde vast te stellen dat alle 
vereisten voor de toepassing van het 
vorenaangehaalde artikel 5 aanwe
zig waren; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 377 en 378 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, gecoi.irdi
neerd bij het koninklijk besluit van 10 april 
1992, goedgekeurd bij de wet van 12 juni 
1992 alsook, voor zover nodig, van de ar
tikelen 278 en 279 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, gecoi.irdineerd bij het 
koninklijk besluit van 26 februari 1964, 

doordat het arrest, om de voorziening 
van eiseres betreffende het aanslagj aar 
1985 en het (bijzondere) aanslagjaar 1987 
te verwerpen, bij de uitspraak over het be
zwaar volgens hetwelk de ambtshalve aan
slag willekeurig is, beslist dat ''het, gelet op 
de gegevens van het dossier, niet bewe
zen is dat (eiseres) het onderhavige be
zwaar rechtsgeldig heeft geformuleerd op 
grond van te gelegener tijd aangevoerde fei
telijke gegevens, zodat "het hof (van be
roep) de eventuele gegrondheid ervan niet 
kan nagaan"; dat het aldus beslist op grond 
dat "(eiseres), om de niet-ontvankelijkheid 
van het door het bestuur aangevoerde be
zwaar te voorkomen, zich beroept op de 
stukken 323, 325 en 326 van het admini
stratief dossier, die, enerzijds, bestaan uit 
haar berekening van het omzetcijfer van 
haar Belgische vestiging en, anderzijds, uit 
de bevestiging door een ambtenaar van de 
ontvangst van het uittreksel van verschil
lende rekeningen; het feit dat (eiseres) der
gelijke stukken aan het bestuur heeft be
zorgd (in voorkomend geval op verzoek van 
laatstgenoemde, zie stuk 322) niet zon
der meer kan worden gelijkgesteld met het 
aanvoeren van een bezwaar, d.w.z. in casu 
van kritiek op de willekeur van de aan
slag, te meer daar, zoals reeds is gezegd, 
(eiseres) tijdens de administratieve fase in 
hoofdzaak betoogde dat de resultaten van 
de werken niet te laat (zoals ze meer be
paald thans in conclusie aanvoert) maar te 
vroeg (dus v66r de volledige uitvoering) wa
ren belast", 

terwijl, krachtens de artikelen 377 en 378 
van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen 1992 alsook voorheen, krachtens de 
artikelen 278 en 279 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (1964), eiser aan 
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het hofvan beroep bezwaren mag voorleg
gen die noch in het bezwaarschrift wer
den geformuleerd, noch ambtshalve door de 
directeur of de door hem gedelegeerde amb
tenaar werden onderzocht, voor zover zij 
een overtreding van de wet of een scherr
ding van de op straf van nietigheid voor
geschreven procedurevormen aanvoeren en 
de bedoelde bezwaren (behoudens verval of 
gezag van gewijsde) geformuleerd wor
den in de voorziening of in een geschrift dat 
ter griffie wordt afgegeven binnen zestig da
gen na de neerlegging van het administra
tief dossier; het bezwaar volgens hetwelk de 
ambtshalve aanslag willekeurig is, ook al 
gaat het om een nieuw bezwaar, een be
zwaar is waarin een overtreding van de wet 
wordt aangevoerd; het voor de ontvanke
lijkheid van het bezwaar nodig, maar vol
doende is dat het wordt aangevoerd in de 
voorziening of in een geschrift dat wordt af
gegeven binnen zestig dagen na de neer
legging van het administratief dossier ter 
griffie van het hof van beroep en niet be
rust op feiten die niet aan de gewestelijke 
directeur ter beoordeling zijn voorgelegd; 
het arrest bijgevolg, nu het vaststelt dat het 
bezwaar van eiseres berust op bepaalde 
stukken uit het administratief dossier, die 
het opsomt, wat impliceert dat zij ter sta
ving van haar bezwaar geen nieuwe fei
ten aanvoert, en hoewel uit de processtuk
ken blijkt dat het bezwaar volgens hetwelk 
de ambtshalve heffing willekeurig is, door 
eiseres is aangevoerd zowel in de door haar 
voor het aanslagjaar 1985 ingestelde voor
ziening als in de door haar voor het aan
slagjaar 1986 en het (bijzondere) aanslag
jaar 1987 ingestelde voorziening, niet wet
tig kan beslissen dat het "op feitelijke ge
gevens gegronde" bezwaar volgens hetwelk 
de ambtshalve aanslag willekeurig is, niet 
te gelegener tijd is aangevoerd, zodat het 
hofvan beroep "de eventuele gegrondheid 
ervan" niet kon "onderzoeken" (scherr
ding van de artikelen 377 en 378 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
alsook, voor zover nodig, van de artikelen 
278 en 279 van het Wetboek van de in
komstenbelastingen 1964) : 

Overwegende dat uit de artikelen 
372, 375, 377,378 en 381 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992 volgt dat de belastingplichtige 
voor het hofvan beroep geen bezwa
ren meer kan formuleren die berus
ten op fei ten die niet voor de direc
teur van de belastingen zijn aange
voerd; 

Overwegende dat uit de vermeldin
gen van het arrest blijkt dat eiseres 
voor de directeur niet heeft aange
voerd dat de ambtshalve heffing wil
lekeurig was en zich daartoe baseerde 
op feiten die niet geformuleerd zijn tij
dens de administratieve fase van de 
procedure; 

Dat het hofvan beroep bijgevolg zijn 
beslissing dat het bezwaar niet kan 
worden onderzocht, naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 mei 1998- 3• kamer- Voorzitter: 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De
lahaye en De Bruyn. 

Nr. 239 

39 KAMER- 11 mei 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGE
MEEN - PERSONENBELASTING - YEN· 
NOOTSCHAPSBELASTING- BELASTING DER 
NIET-VERBLIJFHOUDERS- BEDRIJFSINKOM
STEN- WINSTEN- EATEN illT VRIJE BEROE
PEN EN WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN- BIJ
KOMEND PERSONEEL - BELASTING -
VRIJSTELLING- illTZONDERING- PERSO
NEEL- VORIGE TEWERKSTELLING- ONDER
NEMINGEN- WEDERZIJDSE AFHANKELIJK
HEID - VOORTZETTING VAN BEROEPSWERK
ZAAMHEID- ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 

2o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER -
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BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTIN
GEN -ALGEMEEN- PERSONENBELASTING
VENNOOTSCHAPSBELASTING - BELASTING 
DER NIET-VERBLIJFHOUDERS- BEDRIJFSIN
KOMSTEN- WINSTEN- EATEN UIT VRIJE BE
ROE PEN EN WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN
BIJKOMEND PERSONEEL- BELASTING- VRIJ
STELLING- UITZONDERING- PERSONEEL
VORIGE TEWERKSTELLING- ONDERNEMIN
GEN- WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID -
VOORTZETTING VAN BEROEPSWERKZAAMHEID 
- RECHTBANKEN- FEITELIJKE BEOORDE
LING. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSATIE - CASSATIEMIDDEL
VEREISTE VERMELDINGEN- GESCHONDEN 
WETSBEPALINGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

4o CASSATIEMIDDELEN- BELASTING
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GE
SCHONDEN WETSBEPALINGEN- INKOMSTEN
BELASTINGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CAS SA TIE - VORM- MEMORIE 
VAN WEDERANTWOORD- GEEN MID DEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID AAN RET CASSATIE
BEROEP TEGENGEWORPEN- ONTVANKELIJK
HEID. 

6° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- VORMEN -ALLERLEI- INKOMSTENBELAS
TINGEN- MEMORIE VAN WEDERANTWOORD
GEEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
AAN RET CASSATIEBEROEP TEGENGEWOR
PEN- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Bij de vaststelling van de 
belastingvrijstelling die wordt verleend 
wegens de indienstneming van bijko
mend personeel en die van toepassing is 
op de winsten en baten, bedoeld in art. 44 
wet 27 december 1984 houdende fiscale 
bepalingen, wordt er geen rekening ge
houden met de personeelsleden die voor
heen waren tewerkgesteld in onderne
mingen waarmee de belastingplichtige 
zich rechtstreeks of onrechtstreeks in eni
gerlei band van wederzijdse afhankelijk
heid bevindt of waarvan hij de beroeps
werkzaamheid geheel of gedeeltelijk 
voortzet; de feitenrechter oordeelt in feite 
of de belastingplichtige zich rechtstreeks 
of onrechtstreeks bevindt in een band van 
wederzijdse afhankelijkheid met de boven
bedoelde ondernemingen dan wel of hij de 
beroepswerkzaamheid van die onderne-

mingen geheel of gedeeltelijk voortzet (1). 
(Art. 44 wet 27 dec. 1984.) 

3° en 4° Niet ontvankelijk is het middel dat 
een onwettigheid aanvoert zonder de 
daarop betrekking hebbende wettelijke be
palingen als geschonden aan te wijzen (2). 
(Art. 388, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

5° en 6° Buiten het geval dat de verweer
der in cassatie een grand van niet-ontvan
kelijkheid tegen de voorziening heeft op
geworpen, biedt geen wetsbepaling eiser 
tot cassatie van een arrest van het hof van 
beroep dat in belastingzaken is gewe
zen, de mogelijkheid om te antwoorden op 
een door die verweerder neergelegde me
marie van antwoord (3). (Art. 389, eer
ste lid, W.I.B. [1992].) 

(ENTREPRISES JEROUVILLE FRERE N.V 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.009l.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel, luidend als volgt : 
schending van artikel 44 van de wet van 27 
december 1984, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
de beslissing van de directeur van 9 maart 
1994, de aftrekposten voor het aanslag
jaar 1987 in hun geheel verwerpt en ze voor 
het aanslagjaar 1988 beperkt tot het be
drag van 750.000 frank; dat het derhalve 
het hoger beroep van eiseres ontvanke
lijk maar niet gegrond verklaart, 

terwijl het arrest op grond van eenvou
dige omstandigheden, die niet vervat zijn 
in artikel 44 van de wet van 27 december 
1984, en zonder dat de voorwaarden voor 
de toepassing van artikel 44, § 3, tweede 
lid, kunnen worden geacht vervuld te zijn, 

(1) Vgl. Cass., 2 mei 1962 (Bull. en Pas., 1962, 
I, 968). 

(2) Cass., 26 april1997, A.R. nr. F.94.0067.N 
(A. C., 1997, nr. 203); raadpl. Cass., 7 april1976 
(ibid., 1976, 905); 7 jan. 1993, A.R. nr. F.1228.F 
(ibid., 1993, nr. 13). 

(3) Cass., 9 maart 1998, A.R. nr. F.97.0026.F, 
supra, nr. 128. 
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de door eiseres met toepassing van arti
kel 44, § 1, van de wet van 27 december 
1984 gevraagde aftrekposten had moeten 
aannemen; de wettelijke voorwaarde im
mers die aan de toepassing van artikel 44, 
§ 1, van de wet van 27 december 1984 in de 
weg staat, namelijk het bestaan van een 
rechtstreekse of onrechtstreekse band van 
wederzijdse afhankelijkheid tussen de be
lastingplichtige en een andere onderne
ming, ontbreekt; in de rechtspraak alge
meen wordt aangenomen dat een dergelijke 
band van wederzijdse afhankelijkheid moet 
worden afgeleid uit een geheel van vol
doende bewijskrachtige gegevens, zoals het 
feit dat een vennootschap een participa
tie bezit in het kapitaal van de andere, de 
omvang van het kapitaal, wat te dezen 
geenszins het geval is; de rechtspraak bo
vendien tevens in die zin gevestigd is "dat 
er geen sprake is van verboden veinzing ten 
aanzien van de belastingen en derhalve 
evenmin van belastingontduiking, wan
neer de partij en, teneinde een gunstiger 
belastingregeling te genieten, gebruik rna
ken van de vrijheid van overeenkomst, 
maar zonder enige wettelijke verplich
ting te verzuimen, om akten op te maken 
waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, oak 
al is de vorm die ze eraan geven niet de 
meest normale"; het arrest bijgevolg, nu het 
artikel 44, § 1, van de wet van 27 decem
ber 1984 niet toepast op grand van ver
moedens die in die bepaling niet zijn ver
vat, artikel44 van de wet van 27 december 
1984 schendt : 

Overwegende dat luidens artikel 44, 
§ 1, van de wet van 27 december 1984 
houdende fiscale bepalingen winst van 
nijverheids-, handels- oflandbouwbe
drijven die op 31 december 1984 of op 
het einde van het jaar waarin het be
drijf is aangevangen, als die aanvang 
op een latere datum valt, minder dan 
vijftig werknemers, in de zin van ar
tikel 20, 2", a, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, tewerkstel
len, en baten, onder welke naam ook, 
van vrije beroepen, ambten of pas
ten, en van elke winstgevende bezig
heid die niet bedoeld is in artikel 20, 
1" en 2", van hetzelfde wetboek, van de 
personenbelasting, van de vennoot
schapsbelasting of van de belasting der 
niet-verblijfhouders worden vrijge
steld tot een bedrag gelijk aan 

150.0000 frank per in Belgie bijko
mend tewerkgestelde personeels
eenheid; 

Dat luidens § 3, tweede lid, van het
zelfde artikel er geen rekening wordt 
gehouden met personeelsleden die 
voorheen waren tewerkgesteld in on
dernemingen waarmee de belasting
plichtige zich rechtstreeks of onrecht
streeks in enigerlei band van 
wederzijdse afhankelijkheid bevindt of 
waarvan hij de beroepswerkzaam
heid geheel of gedeeltelijk voortzet; 

Overwegende dat de feitenrechter in 
feite oordeelt of de belastingplichtige 
zich rechtstreeks of onrechtstreeks be
vindt in een band van wederzijdse af
hankelijkheid met de in de bovenaan
gehaalde bepaling bedoelde onderne
ming dan wel of hij de beroeps
werkzaamheid van die onderneming 
geheel of gedeeltelijk voortzet; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de motivering van de 
beslissing van de directeur erop wijst 
dat "-Joseph en Paul Jerouville, die 
respectievelijk bestuurder en afge
vaardigd bestuurder van de n.v. Jerou
ville zijn, zaakvoerder waren van de 
b.v.b.a. Locaville;- de b.v.b.a. Loca
ville bij haar oprichting materieel heeft 
gekocht bij de n.v. Jerouville;- de 
werkzaamheid van de b.v.b.a. bestond 
in de verhuur van machines en rna-
terieel voor ondernemingen; - haar 
enige klant de n.v. Jerouville was 
waaraan de huur tegen kostprijs werd 
gefactureerd;- de b.v.b.a. over de uit
rusting van de naamloze vennootschap 
beschikte. De gemeenschappelijke kos
ten opnieuw werden gefactureerd aan 
de b.v.b.a.; -de naamloze vennoot
schap bij de ontbinding van de b.v.b.a. 
het materieel heeft teruggenomen en, 
als tegenprestatie, alle verbintenis
sen van de ontbonden vennootschap je
gens de bank Brussel-Lambert heeft 
overgenomen;- de b.v.b.a. een be
drag van 2.800.000 frank had voorge
schoten aan de naamloze vennoot
schap; - een gedeelte van het 
personeel van de b.v.b.a. in 1984 even
eens voor de naamloze vennootschap 
werkte"; 

t<---
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Overwegende dat het hof van be
roep uit die vaststellingen wettig heeft 
kunnen afieiden dat de in artikel 44, 
§ 3, tweede lid, van de wet van 27 de
cember 1984 bedoelde voorwaarden te 
dezen vervuld waren; 

Dat, in zoverre, het middel niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel aan het arrest verwijt dat 
het arrest het recht van de belasting
plichtige om de gunstigste belasting
regeling te kiezen schendt, en de wets
be paling of de wetsbepalingen die het 
arrest zou geschonden hebben, niet 
aangeeft naar het vereiste van arti
kel 338 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992; 

Dat, in zoverre, het middel niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiseres neergelegde 
memorie van repliek, nu verweerder 
tegen de voorziening geen grand van 
niet-ontvankelijkheid heeft opgewor
pen, verwerpt de voorziening; veroor
deelt eiseres in de kosten. 

11 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
T'Kint; Th. Radelet, Nijvel. 

Nr. 240 

ze KAMER- 12 mei 1998 

BEWIJS- STRAFZAKEN- GETUIGEN- ANO
NIEME GETUIGE - INLICHTINGEN VERSTREKT 
AAN POLITIEAMBTENAAR- BEWIJSWAARDE. 

lnlichtingen door een anoniem gebleven ge
tuige aan een politieambtenaar verstrekt, 
mogen niet als bewijsmiddel van door
slaggevend belang worden aangewend bij 

de vorming van de innerlijke overtui
ging van de rechter (1). 

.(C ... ) 

ARREST 

CAR. nr. P.96.0263.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1996 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op eisers verzoekschrift, waar
van een door de griffier van het Hof 
voor eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en ervan deel uit
maakt; 

Over de grieven, ·in zoverre zij op
komen tegen de beoordeling van ei
sers schuld door de feitenrechter : 

Overwegende dat de grieven, in zo
verre zij opkomen tegen de onaantast
bare beoordeling van feiten door de 
rechter en in zoverre het onderzoek er
van het Hof zou verplichten tot een on
derzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is, niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat de rechter in straf
zaken, wanneer, zoals te dezen, de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, op onaantastbare wijze in feite 
de bewijswaarde beoordeelt van de 
hem regelmatig overgelegde feitelijke 
gegevens waarover de partijen tegen
spraak hebben kunnen voeren, waar
onder de verklaringen van partijen en 
van getuigen; 

Overwegende dat inlichtingen aan 
een politieambtenaar verstrekt door 

(1) Zie Cass., 2 mei 1990, A.R. nr. 8168 (A. C., 
1989-90, nr. 516) met concl. van adv.-gen. Jans
sens de Bisthoven, in Bull. en Pas., 1990, I, zelfde 
nummer; 15 juli 1997, A.R. nr. P.97.0780.N (A. C., 
1997, nr. 314, enR.W, 1997-98, 640) met de cone!. 
van adv.-gen. De Riemaecker. 

Buiten de omstandigheid dat in de geanno
teerde zaak de anonieme verklaringen niet wer
den afgelegd aan een onderzoeksrechter of een 
zittingsrechter, hebben de feitenrechters niet ge
controleerd of de getuige om een aannemelijke re
d en anoniem wilde blijven, en werd ook de re
gel van de proportionaliteit niet geeerbiedigd 
aangezien de aan eiser ten laste gelegde feiten 
strafbaar zijn met een maximumstraf van 3 
maanden en 100 frank. 
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een anoniem gebleven getuige niet als 
bewijsmiddel van doorslaggevend be
lang mogen worden aangewend bij de 
vorming van de innerlijke overtui
ging van de rechter; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grand van in het arrest vermelde 
feitelijke gegevens van de zaak de ver
klaringen van eiser ongeloofwaardig 
en die van een anonieme getuige ge
loofWaardig achten, en besluiten tot de 
schuld van eiser aan het hem ten laste 
gelegde misdrijf; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de zogenaamde ano
nieme getuige niet onder eed werd ge
hoord, en deze uitsluitend aan de ver
balisanten inlichtingen verstrekte; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grand van de vaststelling "dat de 
door de anonieme getuige opgegeven 
omstandigheden waarin de feiten 
plaatsvonden nagetrokken werden en 
juist bevonden werden" niet vermo
gen te concluderen "dat (eiser) zo
doende onterecht voorhoudt dat ai
leen deze getuigenis als grondslag voor 
de vervolgingen diende"; dat de appel
rechters geen gewag maken van an
der bewijsmateriaal van doorslagge
vend belang betreffende het aan eiser 
ten laste gelegde wanbedrijf; 

Dat de appelrechters mitsdien hun 
beslissing niet naar recht verantwoor
den; 

Dat de grieven in zoverre gegrond 
zijn; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige namens eiser aangevoerde grie
ven 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 Gent. 

12 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Hont - Gelijkluidende con-

clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaat: mr. P. Dillemans, 
Brussel. 

Nr. 241 

2e KAMER - 12 mei 1998 

1 o WATERS - BESCHERMING VAN OPPER
VLAKTEWATEREN TEGEN VERONTREINIGING
LOZENVAN AFVALWATER- VOORWAARDEN
DRAAGWIJDTE. 

2° WATERS- BESCHERMING VAN OPPER
VLAKTEWATEREN TEGEN VERONTREINIGING
LOZEN VAN AFVALWATER- CONTROLE- VER
ZET TEGEN TOEZICHT - MISDRIJF. 

1 o De bepaling van art. 4bis KB. 3 augus
tus 1976luidens dewelke de overeenkom
stig de artt. 9 en 20 van dit besluit be
paalde algemene en sectoriele voorwaar
den maximale waarden zijn die op elk 
ogenblik dienen te worden nagekomen, 
tenzij zij in de lozingsvergunning wer
den omgezet in gemiddelde waarden voor 
een periode van 24 uur, geldt ook voor de 
voorwaarden die, overeenkomstig de artt. 
9, § 5, a, en 20, § 5, a, van hetzelfde be
sluit zijn gekoppeld aan een sectorieel 
referentievolume of die oy grand hier
van, met toepassing van het voorlaatste 
lid van de vermelde paragrafen, vanuit 
het specifiek lozingsvolume van de on
derneming worden berekend. [Artt. 4bis, 
9 en 20 K.B. 3 aug. 1976 (1).] 

2° Het bij art. 41, § 1, 4, wet 26 maart 1971 
strafbaar gestelde verzet tegen de uitvoe
ring van de opdrachten van controle, toe
zicht en opsporing van de hiertoe aange
wezen ambtenaren kan bestaan in de 
weigering om te voldoen aan de uitnodi
ging of het bevel van die ambtenaren om 
een einde te stellen aan een feitelijkheid 
waardoor dit toezicht onmogelijk wordt 
gemaakt. (Art. 41, § 1, 4, wet 26 maart 
1981.) 

(1) Wat het Vlaams Gewest betreft is dit ko
ninklijk besluit met inang van 1 aug. 1995 op
geheven ingevolge Besl.Vl.Reg. 1 juni 1995 (Vla
rem II), dat echter dezelfde verplichtingen oplegt. 
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(VS. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0584.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

( ... ) 
Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 9, 20 van het 

koninklijk besluit van 3 augustus 1976, 
houdende algemeen reglement voor het lo
zen van afvalwater in de gewone opper
vlaktewateren, in de openbare riolen en de 
kunstmatige afvoerwegen voor regenwa
ter, 1, 5, en 41, § 1, van de Wet van 26 
maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreini
ging, en 5 van het koninklijk besluit van 4 
september 1985 tot vaststelling van de sec
toriele voorwaarden voor de lozing van af
valwater afkomstig van de sector van de 
viscoseproductie, in de gewone oppervlakte
wateren en in de openbare riolen, 

doordat het bestreden arrest de tenlas
telegging A I 1 tot 5 en A I 7 tot 9 gegrond 
verklaart in hoofde van eiser na onder meer 
te hebben gesteld aangaande het referentie
volume : "De in de dagvaarding vermelde 
analyseresultaten houden volgens de be
klaagden ten onrechte geen rekening met 
het specifiek referentievolume geldend voor 
de viscoseproduktie. Vooreerst dient te wor
den opgemerkt dat de analyseresultaten 
niet dienen te worden berekend rekening 
houdend met het specifiek referentie
volume. Overeenkomstig art. 9, par. 5, a) 
van het K.B. van 3 augustus 1976 hou
dende algemeen reglement voor het lozen 
van afvalwater in de gewone oppervlakte
wateren, in de openbare riolen en in de 
kunstmatige afvoerwegen voor regenwa
ter, kunnen de sectorale voorwaarden 'on
der andere' bestaan uit een specifieke hoe
veelheid polluent, dit wil zeggen een 
maximum hoeveelheid verontreinigende 
stoffen per eenheid gefabriceerd ofbehan
deld produkt of per tewerkgestelde per
soon in de ondememing. In dat geval zal de 
lozingsvergunning, in elk geval, de in het 
geloosde water toegelaten grensconcentra
ties bepalen, berekend naar de hoeveel
heid geloosd water en naar de produktie. 
Dat zelfde artikel bepaalt verder dat deze 
bepaling niet van toepassing is voor de 
microbiologische parameters (BOD niet in
begrepen), de pH, de temperatuur, de 

smaak, de kleur en de geur. Het hof (van 
beroep) stelt echter vast dat wat de ver
volgde overschrijdingen betreft van secto
rale normen met betrekking tot de hier be
doelde vergunningen, de sectorale normen 
niet bestaan uit grensvoorwaarden gekop
peld aan een referentievolume. De bedoelde 
sectorale normen worden in de vergunnin
gen eenvoudig uitgedrukt in gehalten per 
liter afvalwater die niet mogen worden 
overschreden, zoals dit wettelijk was toe
gelaten ten tijde van de hier telastege
legde feiten. Er is dus op die grond hele
maal geen reden om met enig referentie
volume te dezen rekening te houden. Dit is 
evenmin het geval voor de in bedoelde 
lozingsvergunningen opgelegde bijzon
dere lozingsvoorwaarden, vermits de als
dan toepasselijke wetgeving de koppeling 
van bijzondere lozingsvoorwaarden aan een 
referentievolume niet voorzag (zie art. 10 
van voornoemd K.B. van 3 augustus 1976)", 

terwijl blijkens artikel9, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 3 augustus 1976 hou
dende algemeen reglement voor het lozen 
van afvalwater in de gewone oppervlakte
wateren, in de openbare riolen en in de 
kunstmatige afvoerwegen voor regenwa
ter de Koning sectoriele voorwaarden kan 
vaststellen voor alle ondernemingen van 
eenzelfde sector of ondersector, welke de al
gemene voorwaarden kunnen aanvullen. 
Uit artikel 9, § 5, van voornoemd besluit 
volgt dat deze voorwaarden onder andere 
kunnen bestaan uit een maximum hoe
veelheid verontreinigende stoffen per een
heid gefabriceerd of behandeld produkt of 
per tewerkgestelde persoon in de onderne
ming. Deze specifieke hoeveelheden ver
ontreinigende stoffen kunnen worden uit
gedrukt in gehalten aan verontreinigende 
stoffen gekoppeld aan een specifiek 
referentievolume (hoeveelheid geloosd af
valwater per eenheid gefabriceerd of be
handeld produkt of per tewerkgestelde per
soon in de onderneming), hetwelk ook geldt 
voor de algemene voorwaarden die van toe
passing zijn op de beschouwde sectoren. 
Voor de ondernemingen waarvan het spe
cifiek volume lager of hoger ligt dan het 
specifiek referentievolume de waarden van 
de sectoriele voorwaarden in dezelfde ver
houding dienen te worden verhoogd of ver
laagd. Uit artikel 20 van het aangehaald 
besluit volgt dat de Koning dit referentie
volume kan vaststellen voor alle onderne
mingen van eenzelfde sector of ondersector. 
Aldus bij artikel 5 van het koninklijk be
sluit van 4 september 1985 tot vaststel
ling van de sectoriele voorwaarden voor de 
lozing van afvalwater, afkomstig van de 
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sector van de viscoseproductie, in de ge
wone oppervlaktewateren en in de open
bare riolen, bepaald wordt dat de lozings
voorwaarden zijn vastgesteld op basis van 
het specifiek referentievolume van 400 m3 

per ton omgevormde cellulose. Uit de 
lozingsvergunning van 15 september 1987, 
gedeeltelijk hervormd bij het besluit van de 
Gemeenschapsminister van Leefrnilieu, na
tuurbehoud en landinrichting van 23 fe
bruari 1990, geenszins blijkt dat van voor
noemde bepaling zou zijn afgeweken. Er 
integendeel in het besluit van 23 februari 
1990 uitdrukkelijk verwezen wordt naar 
het referentievolume waarvan sprake in het 
koninklijk besluit van 4 september 1985, 
zodat het bestreden arrest niet wettig kon 
beslissen dat er geen reden was om met 
enig referentievolume rekening te hou
den (schending van de artikelen 9 en 20 
van het koninklijk besluit van 3 augus
tus 1976 houdende algemeen reglement 
voor het lozen van afvalwater in de ge
wone oppervlaktewateren, in de riolen en 
de kunstmatige afVoerwegen voor regen
water en 5 van het koninklijk besluit van 
4 september 1985 tot vaststelling van de 
sectoriele voorwaarden voor de lozing van 
afValwater, afkomstig van de sector van de 
viscoseproductie, in de gewone oppervlakte
wateren en in de openbare riolen) en der
halve de tenlasteleggingen A I 1 tot en met 
5 en A I 7 tot en met 9 in hoofde van ei
ser niet wettig bewezen kon verklaren 
(schending van de artikelen 1, 5, en 41, 
§ 1, van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktewateren te
gen verontreiniging) : 

Overwegende dat eiser voor de 
appelrechters concludeerde ten be
toge dat bij de beoordeling van de 
analyseresultaten van de monsters 
van het geloosde water ook rekening 
moest worden gehouden met het ef
fectief lozingsvolume van de onderne
ming, getoetst aan het referentie
volume dat geldt voor de sector van de 
viscoseproductie en in functie waar
van de voor deze sector geldende 
lozingsnormen werden bepaald, waar
bij telkens overeenkomstig het voor
laatste lid van de artikelen 9, § 5, a, en 
20, § 5, a, Algemeen Lozingsreglement 
van 3 augustus 1976, de analyse
uitslag omgekeerd evenredig diende te 
worden aangepast; dat het middel de 
appelrechters verwijt te hebben be
slist dat er geen reden was om met 

enig referentievolume rekening te hou
den en overeenkomstige correcties toe 
te passen; 

Overwegende dat, luidens artikel 
4bis Algemeen Lozingsreglement, de 
overeenkomstig de artikelen 9 en 20 
van dit besluit bepaalde algemene en 
sectoriele voorwaarden maximale 
waarden zijn die op elk ogenblik die
nen te worden nagekomen, tenzij zij in 
de lozingsvergunning werden omge
zet in gemiddelde waarden voor een 
periode van 24 uur; 

Dat deze bepaling ook geldt voor de 
voorwaarden die, overeenkomstig de 
artikelen 9, § 5, a, en 20, § 5, a, van 
het reglement, zijn gekoppeld aan een 
sectorieel referentievolume of die op 
grond hiervan, met toepassing van het 
voorlaatste lid van de vermelde para
grafen, vanuit het specifiek lozings
volume van de onderneming worden 
berekend; 

Dat immers ook in dit geval deze 
voorwaarden bestaan uit een speci
fieke hoeveelheid polluent in de zin 
van het eerste lid van de vermelde § 5, 
a, en overeenkomstig het tweede lid, 
de lozingsvergunning in elk geval de in 
het geloosde water toegelaten grens
concentratie zal bepalen, berekend 
naar de hoeveelheid geloosd water en 
naar de productie; 

Dater dan ook geen reden bestaat 
om het referentie- of specifiek volume, 
dat reeds in acht wordt genomen bij 
het bepalen van de toegelaten grens
concentratie voor elke algemene of sec
toriele lozingsvoorwaarde in de ver
gunning, nogmaals in rekening te 
brengen bij de beoordeling van de 
monstername of de toetsing van de 
analyseresultaten aan deze voorwaar
den; 

Overwegende dat de bij de artike
len 9, § 5, a, en 20, § 5, a, Algemeen 
Lozingsreglement bepaalde vastleg
ging van de lozingsnormen in func
tie van het referentie- en specifiek vo
lume aileen de algemene en sectoriele 
lozingsvoorwaarden betreft; 
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Dat, krachtens artikellO van dit re
glement, de bij de vergunning opge
legde bijzondere voorwaarden niet 
minder streng mogen zijn dan deal
gemene en sectoriele voorwaarden, on
der meer wat betreft de maximale 
waarden die op elk ogenblik dienen te 
worden nagekomen; 

Overwegende dat de beslissing van 
de appelrechters (25ste blad, tweede 
paragraaf, van het arrest) "dat de 
analyseresultaten niet dienen te wor
den berekend rekening houdend 
met het specifiek referentievolume" op 
deze gronden naar recht is verant
woord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 5, 37 
en 41, § 1.4, van de Wet van 26 maart 1971 
op de bescherming van de oppervlakte
wateren tegen verontreiniging, 11, 13 en 15 
van het koninklijk besluit van 3 augus
tus 1976 houdende algemeen reglement 
voor het lozen van afvalwater in de ge
wone oppervlaktewateren, in de openbare 
riolen en de kunstmatige afVoerwegen voor 
regen water, 

doordat het bestreden arrest de tenlas
teleggingen A II 1 en F in hoofde van ei
ser bewezen verklaart na onder meer te 
hebben overwogen : "11. Verdunning van 
het afvalwater (tenlastelegging A II, B III 
van notitie A en tenlastelegging A van no
titie B) en het hierdoor verhinderen van het 
toezicht (tenlasteleggingen Den F van no
titie A en tenlastelegging B van notitie B). 
Uit de vaststellingen van de verbalisan
ten is gebleken dat tijdens de periode aan
geduid in de tenlasteleggingen de NV Fa
belta het eigenlijke industriele afvalwater 
met ongeveer 60% verdunde met Dender
water. Dit gebeurde niet in het kader van 
een desbetreffend vergund zuiverings
proces. Wat de feiten bedoeld in notitie A 
betreft werd het Denderwater via drie bui
zen vermengd met het effluent in een eer
der kleine verzamelbak die zich aan het be
gin van de afVoergoot bevond die leidt naar 
de venturi waar de kontrolemetingen ge
beurden. De vermenging bedoeld in noti
tie B gebeurde in een zuiveringsbekken. De 
verdunning van het afvalwater bedoeld in 

notitie A gebeurde bovendien niet in het ka
der van een normaal zuiveringsproces (de 
NV Fabelta had zich verplicht zelf haar af
valwater te zuiveren) en had als gevolg dat 
de kontroleput niet alle waarborgen hood 
om de kwaliteit en kwantiteit van het wer
kelijk geloosde water te controleren. Deze 
vermenging liet niet toe het werkelijk de
biet van het afvalwater te meten. Aldus 
werd het wettelijk georganiseerd toezicht 
in een belangrijke mate gehinderd temeer 
daar deze manier van werken in notitie A 
niet eens was gekend door de inspectie
diensten en men tijdens de controles wil
lekeurig het debiet kon wijzigen onafhan
kelijk van het produktieproces. Daardoor 
kon men ook tijdens eventuele kontroles 
o.a. het pH-gehalte naar eigen wens ma
nipuleren. Het is dus niet omdat de ver
dunning enkel een invloed had op de con
centratie op het moment van de lozing en 
niet op de vuilvracht dat het toezicht niet 
werd gehinderd nu de vergunning door de 
telastgelegde overschrijdingen enkel 
emissiegrenswaarden als op ieder ogen
blik na te leven normen aangaf. Aan het be
wezen zijn van de tenlasteleggingen D en 
F van notitie A (verhinderen van toezicht) 
wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat 
de NV Fabelta Ninove ook bij de hier hu
ger beschreven toevoegingen van Dender
water binnen de maximum toegelaten 
debietsnorm zou zijn gebleven. Het staat 
niet a an het hof (van beroep) de door de 
wet gemaakte keuze van kontrolemethodes 
te beoordelen. Door aldus te handelen over
trad de NV Fabelta om dezelfde redenen te
vens dezelfde vergunningsvoorwaarde be
doeld in de tenlasteleggingen A, II, 1 en B, 
III van notitie A met name : "Deze kon
troleput moet aile waarborgen bieden om de 
kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk 
geloosde water te kontroleren en toelaten 
gemakkelijk monsters van het water te ne
men". Het hof (van beroep) client zich in die 
omstandigheden niet verder in te laten met 
de opportuniteit van het eventueel ge
bruik van Denderwater in het normaal 
zuiveringsproces", 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 11 van 
het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 
volgt dat het scheiden van de verschil
lende soorten water door de lozings
vergunning kan worden opgelegd. Naar luid 
van artikel 13 van dit besluit de lozings
vergunning kan vermelden : - de maxi
mum hoeveelheid afvalwater die per dag 
mag geloosd worden alsook het maximum
debiet van dit water; - dat het geloosde 
water langs een inrichting moet worden af
gevoerd, die de waarde van het debiet of 
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van zekere karakteristieken van het ge
loosde water aanduidt, evenals de dage
lijkse hoeveelheid geloosd water en het ge
makkelijk nemen van monsters van het 
geloosde water mogelijk maakt; - dat een 
controlekamer moet worden aangebracht. 
Uit artikel15 van voornoemd besluit ten
slotte volgt dat elke blijvende wijziging van 
de hoeveelheid of samenstelling van het ge
loosde water het voorwerp moet zijn van 
een nieuwe vergunning. In uitvoering van 
deze bepalingen de lozingsvergunning van 
15 september 1987 bepaalt dat al het an
der afvalwater dan normaal huisafval
water moet afgevoerd worden naar een 
controlepunt. Er langs dit controlepunt 
geen normaal huisafvalwater, noch koel
water, noch regenwater afgevoerd mag wor
den. Van Denderwater evenwel geen ge
wag wordt gemaakt. Dit evenmin wordt 
uitgesloten door de vereisten inzake kwa
liteit en kwantiteit, nu deze voorwaarden 
de controleput als dusdanig betreffen en 
duidelijk in verband worden gebracht met 
artikel13, 3°, van het koninklijk besluit van 
3 augustus 1976, waarin gesteld wordt dat 
van hieruit gemakkelijk monsters moe
ten kunnen worden aangebracht, zodat het 
bestreden arrest niet wettig kon beslis
sen dat eiser zich schuldig maakte aan het 
onwettig lozen van industrieel afvalwa
ter door het eigenlijke industriele afval
water te verdunnen met Denderwater 
(schending van de artikelen 1, 5, 41, § 1, 
van de Wet van 26 maart 1971 op de be
scherming van de oppervlaktewateren te
gen verontreiniging, 11, 13 en 15 van het 
koninklijk besluit van 3 augustus 1976) en 
derhalve niet wettig kon besluiten dat ei
ser het bij de wet voorgeschreven toezicht 
verhinderde (schending van de artikelen 37 
en 41, § 1.4, van de Wet van 26 maart 
1971), hierbij tevens de bewijskracht van de 
lozingsvergunning miskennende door hier
aan een uitlegging te geven die met haar 
bewoordingen onverenigbaar was, nu hier
uit volgt dat het vermengen met Dender
water niet uitgesloten werd en de vereiste 
waarborgen in verband te brengen waren 
met de controleput als dusdanig (scherr~ 
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, blijkens artikel 41, § 
1.4, van de Wet van 26 maart 1971 straf
baar is hij die zich verzet tegen de uitvoe
ring van de opdrachten van controle, toe
zicht en opsporing waarmede de in de 
artikelen 36 en 37 bedoelde personen be
last zijn. Uit artikel 36 van de Wet van 26 
maart 1971 volgt dat de technische con
trole op de lozing van afvalwater het ne-

men van monsters van het geloosde wa
ter en van het ontvangende water, alsmede 
de analyse ervan omvat. Uit artikel 37 van 
diezelfde wet volgt dat de ambtenaren bij 
dag en bij nacht toegang hebben tot aile on
dernemingen of installaties, wanneer zij 
vermoeden dat aldaar de wet of de beslui
ten betreffende de bescherming van het op
pervlaktewater tegen verontreiniging wor
den overtreden en processen-verbaal 
opstellen van de overtredingen. Uit de ge
dane vaststellingen van het bestreden ar
rest geenszins blijkt dat eiser zich tegen de 
uitvoering van voornoemde opdrachten of 
van enige andere opdracht zou hebben ver
zet. De eventuele verdunning van het ge
loosde water alleszins niet als dergelijk ver
zet kan worden aangezien, vermits hierdoor 
enkel de concentratie van het geloosde af
valwater werd verminderd en dit met het 
oog op de naleving van de in de lozings
vergunning vastgestelde waarden. Ret be
streden arrest overigens wijst op de mo
gelijkheid van manipulaties zonder evenwel 
de realiteit hiervan vast te stellen, zodat 
het bestreden arrest op grond van de ge
dane vaststellingen niet wettig kon beslis
sen dat eiser zich schuldig maakte aan de 
in artikel 41, § 1.4, van de Wet van 26 
maart 1971 bedoelde inbreuk (schending 
van de artikelen 1, 37 en 41, § 1.4, van de 
Wet van 26 maart 1971) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser aanvoert dat 

de artikelen 11 tot 13 Algemeen 
Lozingsreglement noch de voorwaar
den van de lozingsvergunning met be
trekking tot de waarborgen die de 
controleput moet bieden, hem verbie
den het afvalwater v66r deze controle
inrichting met Denderwater te ver
dunnen, en dat de appelrechters door 
het tegendeel te beslissen en hem op 
grond hiervan wegens niet-naleving 
van de vergunningsvoorwaarden en 
hinderen van toezicht te veroorde
len, de draagwijdte van de vermelde 
reglementaire bepalingen evenals de 
bewijskracht van de vergunningsakte 
miskennen; 

Overwegende dat de vergunning, als 
beschikking van de overheid die iets 
toestaat wat tevoren niet geoorloofd 
was en waarbij de overheid bepaalde 
handelingen niet onmogelijk wil rna
ken maar ze toch in het algemeen be
lang aan toezicht wil onderwerpen, 
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met zich meebrengt dat de hierbij op
gelegde voorwaarden te interprete
ren zijn in de zin dat zij een daadwer
kelijk toezicht op de naleving van de 
uitbatingsvoorwaarden nastreven; 

Overwegende dat artikel 3, § 4, van 
de lozingsvergunning van 15 septem
ber 1987 bepaalt : "( ... ) Al het ander af
valwater dan normaal huisafvalwater 
moet afgevoerd worden naar een 
controleput. Deze controleput moet alle 
waarborgen bieden om de kwaliteit en 
de kwantiteit van het werkelijk ge
loosde water te controleren en toela
ten gemakkelijk monsters van het wa
ter te nemen ( ... )"; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de in het middel aangehaalde mo
tivering te kennen geven onder meer 
dat met deze voorwaarde niet aileen 
wordt bedoeld dat de controleput op 
zichzelf alle vermelde waarborgen 
moet bieden, doch daarenboven op zo
danige wijze moet worden geplaatst 
dat hij toelaat de kwaliteit en de 
kwantiteit van het werkelijk geloosde 
afvalwater te controleren, zonder mo
gelijkheid om, onafhankelijk van het 
productieproces, door toevoeging van 
Denderwater de resultaten willekeu
rig te be'invloeden, onder meer wat het 
debiet en de zuurtegraad betreft, en 
dit zonder weten van de inspectie
diensten; 

Dat zij, door de aldus geboden waar
borgen van de controle-inrichting over
eenkomstig artikel13, 2°, laatste lid, 
Algemeen Lozingsreglement in func
tie van de gehele lozingsinstallatie te 
onderzoeken en ze ontoereikend te be
vinden, en door op grond hiervan ei
ser wegens niet-naleving van de des
betreffende vergunningsvoorwaarde te 
veroordelen, de bewijskracht van de 
vergunningsakte niet miskennen noch 
enige wettelijke bepaling schenden; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bij artikel41, 
§ 1, 4, Oppervlaktewaterenwet straf
baar gestelde verzet tegen de uitvoe-

ring van de opdrachten van controle, 
toezicht en opsporing van de hiertoe 
aangewezen ambtenaren kan bestaan 
in de weigering om te voldoen aan de 
uitnodiging of het bevel van de ver
melde ambtenaren om aan een feite
lijkheid waardoor dit toezicht onmo
gelijk wordt gemaakt, een einde te 
stellen; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen niet aileen dat door het toe
voegen van Denderwater het wette
lijk georganiseerde toezicht in belang
rijke mate werd gehinderd doch 
daarenboven (32ste blad, eerste para
graaf, van het arrest) "dat de N.V Fa
belta Ninove ( ... ) wat de verdunning 
van het afvalwater betreft niet onmid
dellijk heeft gereageerd op de terechte 
aanmaningen van de inspectie ( ... )" en 
(36ste blad, tweede paragraaf) "ook na
dat (de inspectie) dit had ontdekt en 
het bedrijf had aangemaand dit niet te 
doen, ( ... )(de beklaagden, waaronder 
eiser) onverstoord de verdunning ver
der (hebben) gezet"; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

12 mei 1998 - 28 kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
uer : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. Geinger. 
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Nr. 242 

2e KAMER- 12 mei 1998 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
ALGEMEEN- ONTVANKELIJKHEID- MIDDEL 
DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN TOT DE UIT
LEGGING VAN EEN GESCHRIFT. 

Als een beklaagde met toepassing van art. 
39, § 1, 2·, Milieuvergunningsdecreet is 
veroordeeld wegens het niet naleven van 
een vergunningsvoorwaarde, is niet ont
vankelijk het cassatiemiddel dat, ge
stoeld op de aanvoering dat de 
vergunningsvoorwaarde onduidelijk is, 
het Hof zou verplichten tot de uitleg
ging van die voorwaarde (1). (Artt. 14 7, 
tweede lid, Gw., 608 Ger.W., 422 Sv.) 

(MUYS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1370.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1996 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de Grand

wet, artikel 7 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950 en goed
gekeurd bij de Belgische Wet van 13 mei 
1955, het legaliteitsbeginsel in strafza
ken en het algemeen rechtsbeginsel van de 
rechtszekerheid, 

doordat het hofvan beroep eiser schul
dig verklaart aan de misdrijven zoals om
schreven in de tenlasteleggingen A1 en B 
door met name nagelaten te hebben de on
ontbeerlijke voorzorgen te treffen om de 
buurt niet te hinderen door gas, damp, rook 
en roet, stof en andere uitwasemingen; de 
appE!lrechters deze bewezenverklaring la
ten steunen op de volgende redengeving : 
"Thnlastelegging A1 en B: (eiser) voert pre
liminair aan dat de exploitatievoorwaarden 
opgelegd in de vergunning van 1982 nooit 
van toepassing zouden zijn geweest op zijn 

(1) Zie DUM ON, F., "De motivering van de von
nissen en arresten en de bewijskracht van de ak
ten",A.C., 1978, (1), nrs. 14 tot 16. 

bedrijf, gelet op het feit dat voormelde ver
gunning betrekking had op een uitbrei
ding van het bedrijf welke nooit zou zijn ge
realiseerd. Het (hof van beroep) stelt 
evenwel vast, mede gelet op de brief van 22 
september 1989 (strafdossier, st. 177), dat 
de oorspronkelijke vergunning van 1979 in 
realiteit gevolgd werd door een tweede ver
gunning op 9 juli 1982 ten gevolge van een 
verplaatsing van de vergunde werkplaats. 
In voormelde brief wordt uitdrukkelijk ge
steld dat 'alhoewel de bij beide vergunnin
gen horende plannen niet erg duidelijk zijn', 
het 'wel zeker (is) dat de eerst verleende 
vergunning zonder voorwerp geworden is 
en dat het de voorwaarden van de tweede 
zijn welke moeten nageleefd worden'. Er is 
geen enkele reden om te twijfelen aan het 
correct karakter en de geloofwaardigheid 
van deze appreciatie door de administra
tie voor ruimtelijke ordening en stede
bouw, geloofwaardigheid die in concreto 
overigens ook niet wordt aangevochten, en 
door het hof (van beroep) wordt weerhou
den. Onafgezien van hetgeen voorafgaat, is 
het (hof van beroep) van oordeel dat bij
komende, desgevallend strengere, voor
waarden die aan de afievering van een wij
zigende vergunning worden gekoppeld, hoe 
dan ook toepasselijk worden, onafgezien 
van het al dan niet realiseren van de door 
de vergunningsplichtige gevraagde wijzi
ging. Dit is trouwens de zin van art. 9 van 
de beslissing van de Bestendige Deputa
tie van 9 juli 1982 waarin niet aileen het 
beginnen, doch ook de 'voortzetting' van de 
exploitatie afhankelijk wordt gesteld van de 
nauwkeurige naleving van de in het be
sluit opgesomde voorschriften en voorwaar
den. De feiten vermeld in de tenlasteleg
ging zijn dan ook rechtsgeldig aanhangig 
gemaakt op grond van de beslissing van de 
Bestendige Deputatie van 9 juli 1982, in te
genstelling tot hetgeen door (eiser) wordt 
voorgehouden. Meteen behoeft het ver
weer van (eiser) dat in ondergeschikte orde 
om trent voormelde tenlasteleggingen 1A 
(A1) en B naar voor wordt gebracht 'in
dien het (hofvan beroep) van oordeel zou 
zijn dat zij de kwalificatie zou kunnen aan
passen naar een inbreuk op de exploitatie
voorwaarde(n) van de vergunning van 19 
oktober 1979', hetgeen zoals vermeld niet 
het geval is, niet te worden beantwoord. 
Door de gegevens van de strafinformatie, 
met inbegrip van de resem klachten om
trent milieuhinder, en de behandeling van 
de zaak voor het (hofvan beroep) komen 
voormelde tenlasteleggingen, zoals nader 
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omschreven in de oorspronkelijke dagvaar
~ing en door de eerste rechter geherkwa
hficeerd, lastens de (eiser) genoegzaam be
wezen voor" (bestreden arrest, blz. 5 en 6), 

terwijl, eerste onderdeel, het hofvan be
roep geen antwoord geeft op de verweer
II_liddelen die door eiser in zijn regelma
tig voor het hof van beroep ingediende 
conclusie waren ontwikkeld met betrek
king tot de feiten omschreven onder de ten
last~leggingen A1 en B; eiser in zijn regel
matlg voor het hof van beroep ingediende 
conclusie met betrekking tot de betichtin
gen A1 en B had uiteengezet dat de 
exploitatievoorwaarden, opgenomen in de 
vergunning waarop de strafVordering was 
gebaseerd, onwettig waren, en tevens had 
geargumenteerd dat het strafrechtelijk le
galiteitsbeginsel en meer bepaald de 
legaliteitseis aangaande de strafbaarstel
li?g een precieze en nauwkeurige omschrij
~g vru: de ~ei'ncrinlineerde gedraging ver
eisen; e1ser m dezelfde regelmatig voor het 
hofvan beroep ingediende conclusie an
dere ov~rwegingen had laten gelden met 
betrekking tot het gebrek aan bewijs van de 
ten laste gelegde feiten, de aanwezigheid 
van onoverwinnelijke dwaling en de afwe
zigheid van abnormale hinder; deze door ei
ser in zijn appelconclusie ontwikkelde ar
gumenten (blz. 7 tot en met 16 van de 
appelconclusie) door de appelrechters niet 
worden beantwoord; de appelrechters ten 
onrechte aannemen dat het verweer van ei
ser om trent voormelde tenlasteleggingen A1 
en B niet meer diende te worden beant
woord (bestreden arrest, blz. 6); de appel
rechters deze argumentatie evenwel had
den dienen te beantwoorden aangezien de 
in de appelconclusie door eiser ontwik
kelde argumenten (blz. 7 tot en met blz. 
16), zowel voor de vergunning van 19 ok
tober 1979 als de vergunning van 9 juli 
~9~2 golden; de aan de vergunning dd. 9 
JUh 1982 ontleende bewoordingen met 
name "de onontbeerlijke voorzorgen t~ tref
fen om de buurt niet te hinderen door gas, 
damp, rook en roet, stof en andere uitwa
semingen" ook opgenomen zijn in de ver
gunning van 19 oktober 1979 en de grand
slag vormen voor de tegen eiser ingestelde 
strafVordering; de appelrechters ten on
rechte hebben nagelaten de verweermid
delen van eiser te beantwoorden· het ar
rest bijgevolg niet voldoet a'an het 
vormvereiste van artikel149 van de Grand
wet; 

. en terwijl, tweede onderdeel, de omschrij
vmg van de onder de betichtingen A1 en B 
ten laste gelegde feiten niet beantwoord(t) 
aan het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel en 

het beginsel van de rechtszekerheid, val
gens dewelke een precieze en nauwkeu
rige omschrijving van de gei:ncrimineerde 
gedragingen vereist is; de rechtsonderhorige 
vooraf in alle duidelijkheid en nauwkeu
rig dient te kunnen weten welke gedragin
gen in concreto strafbaar zijn; de voorwaar
den dat "de onontbeerlijke maatregelen 
moeten genomen worden om de buurt niet 
te hinderen" zeer vaag is en de rechts
onderhorige niet toelaat op voorhand te we
~en welke gedragingen strafbaar zullen zijn; 
1mmers slechts a posteriori kan worden 
geoordeeld of de door de rechtsonderhorige 
genomen maatregelen volstaan om de toe
passing v.~n de Straf'Y.et. te vermijden; de 
1nhoudeh]ke omschnJvmg van een mis
drijf op een precieze wijze moet geschie
den door de wetgever; de appelrechters ei
se~ .schuldig v~rklaren aan inbreuk op het 
M1heuvergunnmgsdecreet van 28 juni 1985 
door nagelaten te hebben te voldoen aan de 
volgende vergunningsvoorwaarde: "de on
ontbeerlijke voorzorgen te treffen om de 
buurt niet te hinderen door gas, damp, rook 
?f ro~t, ~tof ~n ~dere uitwasemingen"; deze 
1ncnmmatie met beantwoordt aan arti
kel 7 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
het legaliteitsbeginsel en de eis van een: 
precieze omschrijving van de strafbare fei
ten; de appelrechters derhalve hun beslis
sing niet regelmatig met redenen hebben 
omkleed (schending van artikel149 van de 
Grondwet) en tevens hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden (schending van 
artikel 7 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
het legaliteitsbeginsel in strafzaken en het 
algemeen rechtsbeginsel van de rechtsze
kerheid): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiser met betrek
king tot de telastleggingen A.1 en B 
concludeerde tot vrijspraak, in hoofd
or~e .om reden dat de vergunning van 
9 JUh 1982 waarop deze telastleggin
gen stoelen niet toepasselijk is onder
geschikt, "indien het hof (van beroep) 
van oordeel zou zijn dat zij de kwali
~icatie zou kunnen aanpassen naar een 
mbreuk op de exploitatievoorwaar
de(n) van de vergunning van 19 okto
ber 1979", op grond van het desbetref
fende verweer, vervat in eisers con
clusie, bladzijden 6 tot 16; 
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Dat het vermelde verweer aldus uit
sluitend betrekking heeft op een even
tuele overtreding van de vergunning 
van 19 oktober 1979 en niet op een 
overtreding van de vergunning van 9 
juli 1982; dat de eventueel identieke 
voorwaarden in beide vergunningen 
hieraan niets afdoen; 

Overwegende dat de appelrechters, 
met aanwijzing van de feitelijke ge
gevens waarop zij hun oordeellaten 
steunen, considereren dat, anders dan 
door eiser wordt aangevoerd, de fei
ten vermeld in de telastleggingen 
rechtsgeldig aanhangig zijn gemaakt 
op grond van de beslissing van de be
stendige deputatie van 9 juli 1982, zo
dat eisers verweer, dat aileen de niet
naleving van de voorwaarden van de 
vergunning van 19 oktober 1979 be
treft, niet hoeft te worden beantwoord; 

Dat zij met hun motieven eisers ver
weer verwerpen en zijn conclusie be
antwoorden; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderzoek 

naar de beweerde onduidelijkheid van 
de exploitatievoorwaarde waarop de 
strafvervolging steunt, de uitlegging 
van deze voorwaarde impliceert; 

Dat aileen de feitenrechter bevoegd 
is om geschriften tot vaststeiling van 
een overeenkomst of een andere 
rechtshandeling of enig ander rechts
feit uit te leggen; 

Dat deze uitlegging een feiten
kwestie is en geen rechtsvraag; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
bij ontstentenis van conclusie waar
bij de telastlegging van niet-naleving 
van kwestieuze voorwaarde van de 
vergunning van 9 juli 1982 werd be
twist, de appelrechters met de consi
derans : "Door de gegevens van de 
strafinformatie, met inbegrip van de 
resem klachten omtrent milieuhinder, 
en de behandeling van de zaak voor 
het hof (van beroep) komen voormelde 

tenlasteleggingen, zoals nader om
schreven in de oorspronkelijke dag
vaarding en door de eerste rechter ge
herkwalificeerd, lastens (eiser) ge
noegzaam bewezen voor", waardoor zij 
de feiten in de bewoordingen van de 
wet bewezen verklaren, hun beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den en naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de Grand
wet en de artikelen 195 en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering, doordat het 
bestreden arrest eiser veroordeelt tot een 
effectieve geldboete van 3.000 frank, 

terwijl de Correctionele Rechtbank te 
Gent eiser had veroordeeld tot een geld
boete van 1.000 frank, waarvan 400 frank 
effectief en 600 frank met uitstel gedu
rende een termijn van drie jaar, de appel
rechters de door de Correctionele Recht
bank te Gent uitgesproken straf verzwaren 
op de volgende gronden : "In die omstan
digheden is de door de eerste rechter op
gelegde geldboete onvoldoende. Slechts een 
geldboete zoals hierna bepaald, vormt een 
passende bestraffing en moet volstaan om 
(eiser) ervan te overtuigen zich in de toe
komst niet meer aan dergelijke feiten schul
dig te maken, hierbij in acht nemend dat 
(eiser) inmiddels de uitbating vrijwillig 
heeft stopgezet" (bestreden arrest, blz. 11), 

terwijl het tegenstrijdig is, enerzijds, de 
door de eerste rechter uitgesproken geld
boete te verhogen om eiser ervan te over
tuigen zich in de toekomst niet meer aan 
dergelijke feiten schuldig te maken en te
gelijk in acht te nemen dat eiser inmid
dels de uitbating vrijwillig heeft stopge
zet; een verhoging van de door de eerste 
rechter uitgesproken straf om eiser ertoe 
aan te zetten zich in de toekomst niet meer 
aan dergelijke feiten schuldig te maken, 
volstrekt onverenigbaar is met de vaststel
ling dat eiser inmiddels de uitbating vrij
willig heeft stopgezet; dergelijke tegenstrij
digheid in de redengeving gelijkstaat met 
een afWezigheid van redengeving, zodat het 
arrest niet voldoet aan het vormvereiste 
van artikel 149 van de Grondwet en te
vens de beslissing niet naar recht verant
woord is; de appelrechters derhalve hun be
slissing niet regelmatig met redenen 
hebben omkleed (schending van artikel149 
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van de Grondwet) en hun beslissing zo
doende niet beantwoordt aan de vereis
ten van de artikelen 195 en 211 van het 
Wetboek van StrafVordering: 

Overwegende dat de omstandig
heid dat eiser inmiddels de uitbating 
van de inrichting, voorwerp van de 
strafvervolging, heeft stopgezet, niet 
uitsluit dat hij zich in de toekomst aan 
gelijkaardige feiten zou schuldig rna
ken; 

Dat de motivering van de appel
rechters niet tegenstrijdig is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, wat de beslissing 
op de tegen eiser ingestelde strafvor
dering betreft, dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

12 mei 1998 - 28 kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 243 

28 KAMER- 12 mei 1998 

BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAF
ZAKEN - BEVOEGDHEID - MATERIELE BE
VOEGDHEID- VERZOEK VAN EEN PARTIJ TOT 
WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE- NIET GE
CORRECTIONALISEERDE MISDAAD - GEVOLG 
T.A.V DE BEVOEGDHEID. 

Het staat aan de rechter in strafzaken om 
aan het feit dat hij moet beoordelen de 

juiste kwalificatie te geven (1); de om
standigheid dat een partij verzoekt dit feit 
als een niet gecorrectionaliseerde mis
daad te heromschrijven brengt geen on
bevoegdheid met zich. (Art. 182 Sv.) 

(VR. EN K. T. K.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1448.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 oktober 1996 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Gelet op het namens de eisers neer
gelegde verzoekschrift, waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eens
luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvorde
ring: 

Overwegende dat de eisers, die niet 
in kosten van deze vordering werden 
veroordeeld, geen hoedanigheid heb
ben om zich tegen deze beslissing te 
voorzien; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door de eisers tegen verweerder inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over de middelen : 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre zij opkomen tegen de beoor
deling van feiten door de rechter of in 
zoverre het onderzoek ervan het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is, 
niet ontvankelijk zijn; 

(1) Zie Cass., 14 aprill987,A.R. nr. 946 (A.C., 
1986-87, nr. 491), en 23 sept.1987,A.R. nr. 6005 
(ibid., 1987-88, nr. 51); DECLERCQ, R., Beginse
len van strafrechtspleging, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1994, nrs. 899 en 906 e.v. 
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Overwegende dat na voorafgaande 
correctionalisering, verzachtende om
standigheden niet opnieuw worden 
toegepast; 

Overwegende dat de rechter in straf
zaken op onaantastbare wijze het feit 
onderzoekt dat hij moet beoordelen; 

Dat de omstandigheid dat een par
tij om heromschrijving van dit feit als 
een niet-gecorrectionaliseerde mis
daad verzoekt, geen onbevoegdheid 
met zich meebrengt; 

Dat het aan de rechter staat bij het 
onderzoek van de zaak zelf de juiste 
kwalificatie aan het feit te geven; 

Overwegende dat de rechter in straf
zaken, behoudens in zich te dezen niet 
voordoende gevallen, vrij de bewij s
waarde beoordeelt van de hem regel
matig overgelegde feitelijke gegevens 
waarover partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren; dat niets hem be
let geloof te hechten aan bepaalde ge
gevens en aan andere gegevens 
bewijswaarde te ontzeggen; 

Overwegende dat, aansluitend op de 
conclusie van de eisers ten betoge dat 
hun dochtertje slachtoffer was van 
seksueel geweld met penetratie, te 
kwalificeren als, op 22 en 23 januari 
1993, verkrachting op een kind van 
minder dan tien j aar, minstens pa
ging hiertoe, de appelrechters consi
dereren slechts uitspraak te kunnen 
doen over de feitelijke gedragingen die 
regelmatig bij hen aanhangig wer
den gemaakt, te dezen de verwijzing 
van verweerder uit hoofde van fei
ten, zo bewezen, gepleegd te Antwer
pen op 23 januari 1993, omschreven 
als aanranding der eerbaarheid en op
zettelijke slagen ofverwondingen, met 
verzwarende omstandigheden, en 
waaromtrent de door de eerste rech
ter doorgevoerde datumwijziging tot 
een niet toelaatbare toevoeging van 
nieuwe feiten zou leiden; 

Dat de appelrechters voorts met 
aanwijzing op de bladzijden 5 tot 10 
van het arrest, van de feitelijke gege
vens waarop zij hun beoordeling la-

ten steunen, waaronder de medische 
verslagen, de bevindingen van de 
gerechtsdeskundigen en de verklarin
gen in het dossier, considereren dat 
weliswaar "ontegensprekelijk vast
staat dat het slachtoffer op 23 januari 
1993 zware kwetsuren had opgelo
pen" doch "dat het hof (van beroep) 
vaststelt dat op basis van de dossier
gegevens niet kan achterhaald wor
den hoe het kind de letsels heeft op
gelopen (. .. ) uit het geheel van de 
voorliggende elementen van de zaak 
vervat in het strafdossier, opgeleverd 
door het vooronderzoek, de afgelegde 
verklaringen en door het onderzoek ter 
terechtzitting (. .. ) gedaan, de ware toe
dracht van de feiten der tenlasteleg
gingen niet op eenvormige en duide
lijke wijze blijkt, dat geen bewijs van 
schuld van (de verweerder) wordt ge
leverd (. .. ) (en) deze schuld evenmin 
blijkt uit gewichtige, bepaalde en over
eenstemmende gegevens"; 

Dat zij hierbij geen bewijskracht van 
enige akte miskennen, doch de ver
melde verslagen en verklaringen on
derling vergelijken en de bewijswaarde 
ervan op onaantastbare wijze beoor
delen; 

Dat zij met hun motivering de strij
dige of andere feitelijke aanvoerin
gen van de eisers verwerpen, zodoende 
hun conclusie beantwoorden, en de be
slissing dat de aan verweerder ten 
laste gelegde feiten niet bewezen zijn, 
regelmatig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

12 mei 1998 - ze kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. J. Flamme en 
P. Van Eeckhaut, Gent. 
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Nr. 244 

2e KAMER- 12 mei 1998 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING- ONDERZOEK 
TER TERECHTZITTING- PLEEGVORMEN- BE
WIJS. 

2° HINDERLIJKE INRICHTINGEN
VERGUNDE HINDERLIJKE INRICHTING - VER
ANDEREN VAN DE INRICHTING- AANVRAAG 
TOT REGULARISATIE- WEIGERING- ONWET
TIGE OVERHEIDSBESLISSING - GEVOLG. 

3° LANDBOUW- EXPLOITATIE VAN HIN
DERLIJKE INRICHTING- VERGUNNING- VER
ANDEREN VAN DE INRICHTING- AANVRAAG 
TOT REGULARISATIE- WEIGERING- ONWET
TIGE OVERHEIDSBESLISSING- GEVOLG. 

4 o MILIEURECHT- EXPLOITATIE VAN HIN
DERLIJKE INRICHTING- VERGUNNING- VER
ANDEREN VAN DE INRICHTING- AANVRAAG 
TOT REGULARISATIE- WEIGERING- ONWET
TIGE OVERHEIDSBESLISSING- GEVOLG. 

5o HINDERLIJKE INRICHTINGEN
VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTING- EX
PLOITATIE OF VERANDERING ZONDER VER-
GUNNING STRAFVERVOLGING 
EXPLOITATIEVERBOD -AARD VAN DE MAAT
REGEL. 

6° LANDBOUW- EXPLOITATIE VAN HIN
DERLIJKE INRICHTING- EXPLOITATIE OF VER
ANDERING ZONDER VERGUNNING- STRAF
VERVOLGING- EXPLOITATIEVERBOD - AARD 
VAN DE MAATREGEL. 

7° MILIEURECHT- EXPLOITATIE VAN HIN
DERLIJKE INRICHTING- EXPLOITATIE OF VER
ANDERING ZONDER VERGUNNING- STRAF
VERVOLGING- EXPLOITATIEVERBOD -AARD 
VAN DE MAATREGEL. 

1 o Waar het proces-verbaal der terechtzit
ting de naleving van de pleegvormen voor 
de strafrechter vermeldt, vermag de rech
ter evenwel dienaangaande in zijn uit
spraak aanvullende vermeldingen te doen 
(1). (Artt. 155, 190bis en 211 Sv.) 

(1) Zie Cass., 27 mei 1986,A.R. nr. 36 (A.C., 
1985-86, nr. 593); 2 sept. 1987, A.R. nr. 5693 
(ibid., 1987-88, nr. 1); 23 april 1997, A.R. nr. 
P.97.0372.F (ibid., 1997, nr. 200); DECLERCQ, R., 
Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer rechts
wetenschappen 1994, nr. 1364 e.v. 

2°, 3° en 4° De eventuele onwettigheid van 
de overheidsbeslissing die de regularisa
tie weigert van de verandering van een 
vergunde hinderlijke inrichting heeft niet 
tot gevolg dat de verandering van de ex
ploitatie zonder hiertoe over de vereiste 
vergunning te beschikken, als vergund 
mag worden aangezien (2). (Art. 4, § 1, 
Deer. Vl. 28 juni 1985.) 

5°, 6° en 7° Het door art. 39, § 2, Milieu
vergunningsdecreet bepaalde verbod om 
een vergunningsplichtige inrichting te ex
ploiteren, is een veiligheidsmaatregel en 
heeft niet het karakter van een straf(3). 
(Art. 39, § 2, Deer. Vl. 28 juni 1985.) 

CCOBBAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1457.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1996 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser tot 
gevangenisstraf en geldboete wordt 
veroordeeld : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6.1 en 3, a) en 

b), van het Verdrag tot beseherming van de 
reehten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, en goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, en van het algemeen 
reehtsbeginsel van de eerbied voor de rech
ten van de verdediging, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de tenlastelegging verbetert zo
als vermeld sub 2, eiser veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstrafvan 3 maanden, met 
uitstel van de tenuitvoerlegging gedu
rende een termijn van 3 jaar, en tot een 
geldboete van 2.000 frank, en het verbod 
uitspreekt de hinderlijke inriehting be
staande uit twee varkensstallen te Oost
ende, aan de Polderdijk, 10, voor meer dan 

(2) Zie Cass., 7 nov. 1995, A.R. nr. P.94.1076.N 
(A.C., 1995, nr. 479). 

(3) DE NAUW, A., en V ANDEBOTERMET, M., "Com
mentaar bij art. 39 Milieuvergunningsdecreet", nr. 
20, in Commentaar Milieurecht, Die Keure. 
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1.000 zeugen, beren en/of mestvarkens 
ouder dan 10 weken, waarop de verleende 
milieuvergunning geen betrekking heeft, te 
exploiteren voor een termijn ingaand vanaf 
het tijdstip waarop het arrest kracht van 
gewijsde zal hebben bekomen en eindi
gend bij het verlenen van een milieu
vergunning die de exploitatie van deze hin
derlijke inrichting toelaat, op volgende 
gronden : de kwali:ficatie van het ten laste 
gelegde feit dient als volgt te worden ver
beterd : - weglating in de tijdsbepaling 
van de vermelding "minstens",- wegla
ting van de verwijzing naar art. 39, par. 3, 
van het Milieuvergunningsdecreet van 28 
juni 1985, nu deze bepaling de regels 
schond die door of krachtens de Grand
wet zijn vastgesteld voor het bepalen van 
de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, 
de Gemeenschappen en de Gewesten, -
toevoeging na "in 3 stallen" van de ver
melding "zonder voorafgaande en schrif
telijke vergunning van de verandering". 
Van deze aanpassing werd aan eiser ter te
rechtzitting van 7 juni 1996 kennis gege
ven. De aldus verbeterde kwali:ficatie heeft 
betrekking op hetzelfde feit als datgene dat 
aan de oorspronkelijke tenlastelegging ten 
grondslag ligt, 

terwijl, eerste onderdeel, het proces
verbaal van de terechtzitting van 7 juni 
1996 van de 10° kamer van het Hofvan Be
roep te Gent (stuk n ° 3 van de appelbundel) 
niet de verbetering vermeldt van de kwa
li:ficatie van het ten laste gelegde feit door 
weglating van de verwijzing naar artikel 
39, par. 3, van het Milieuvergunnings
decreet van 28 juni 1985 gezien de schen
ding van de bij de Grondwet voorziene 
bevoegdheidsregeling van de Staat, Ge
meenschappen en Gewesten; dat dienten
gevolge het bestreden arrest door te stel
len dat dit alsdan wel gebeurd was, de 
bewijskracht van dit zittingsblad van 7 juni 
1996 heeft miskend (schending van de art. 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de wijziging van de 
tenlastelegging door het weglaten van de 
verwijzing naar artikel 39, par. 2, van het 
Milieudecreet van 28 juni 1985, nu deze be
paling de regels schond door ofkrachtens 
de Grondwet vastgesteld voor het bepa
len der onderscheiden bevoegdheden van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewes
ten, zonder dat eiser van deze wijziging ver
wittigd werd, een schending uitmaakt van 
zijn rechten van verdediging; dat immers 
eiser niet onverwijld in bijzonderheden op 
de hoogte gebracht werd van de tegen hem 
ingestelde strafvervolgingen en geen vol-

doende faciliteiten heeft gehad om zijn ver
dediging voor te bereiden; dat eiser de ge
wijzigde betichting niet op voorhand heeft 
kunnen onderzoeken en zijn verdediging 
niet heeft kunnen aanpassen; dat het feit 
dat de wijziging der tenlastelegging ge
beurde overeenkomstig een arrest van het 
Arbitragehof daaraan geen afbreuk doet 
(schending van de art. 6.1, en 3, a en b, van 
het Verdrag van 4 november 1950 en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
bied voor de rechten van de verdediging), 
zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepalingen en algemeen 
rechtsbeginsel geschonden heeft : 

Overwegende dat het middel er
van uitgaat dat de naleving van de 
pleegvormen alleen in het proces
verbaal van de terechtzitting mag wor
den vermeld; 

Dat de rechter dienaangaande even
wei vermag in zijn uitspraak aanvul
lende vermeldingen te doen; 

Overwegende dat de appelrechters 
vermelden dat ter terechtzitting van 7 
juni 1996 onder meer de weglating van 
de verwijzing naar artikel 19, § 3, 
Milieuvergunningsdecreet aan eiser 
ter kennis werd gebracht; 

Dat deze vermelding in het arrest 
niet wordt tegengesproken door het 
proces-verbaal van de vermelde te
rechtzitting; 

Dat de appelrechters zodoende de 
bewijskracht van dit proces-verbaal 
niet miskennen; 

Overwegende dat niet blijkt dat ei
ser na vermelde kennisgeving om een 
uitstel heeft verzocht teneinde zijn ver
dediging aan de gewijzigde kwalifica
tie aan te passen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede midd,el, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 6.1, van het 
Europese Verdrag van 4 november 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, gesloten te 
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 159 van de ge
coiirdineerde Grondwet van 1994, 4, § 1, 39, 
§ 1, van het decreet van 28 juni 1985 van 
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de Vlaamse Raad betreffende de milieu
vergunning, 5, § 1, van het besluit van 6 fe
bruari 1991 van de Vlaamse Regering hou
dende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende de milieuvergunning 
(Vlarem I), 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de tenlastelegging verbetert zo
als vermeld sub 2, eiser veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstraf van 3 maanden, met 
uitstel van de tenuitvoerlegging gedu
rende een termijn van 3 jaar, en tot een 
geldboete van 2.000 frank, en het verbod 
uitspreekt de hinderlijke inrichting be
staande uit twee varkensstallen te Oost
ende, aan de Polderdijk, 10, voor meer dan 
1.000 zeugen, beren en/of mestvarkens 
ouder dan 10 weken, waarop de verleende 
milieuvergunning geen betrekking heeft, te 
exploiteren voor een termijn ingaand vanaf 
het tijdstip waarop het arrest kracht van 
gewijsde zal hebben bekomen en eindi
gend bij het verlenen van een milieu
vergunning die de exploitatie van deze hin
derlijke inrichting toelaat, op volgende 
gronden : de vraag of de onderscheiden wei
geringen van de overheid om een vergun
ning af te leveren voor de exploitatie van de 
twee bijkomende varkensstallen wettig zijn 
stelt zich niet, zodat er niet dient inge
gaan te worden op de middelen, in conclu
sies aangevoerd i.v.m. de beweerde onwet
tigheid. De eventuele onwettigheid van deze 
overheidsbeslissingen om de vergunning af 
te leveren heeft immers niet tot gevolg dat 
de inrichting als vergund wordt aange
zien, zodat het gevorderde wettigheids
toezicht voor het bestaan van het misdrijf 
niet relevant is. Een wettigheidstoezicht 
van de beslissing van 18 februari 1993 van 
de Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van West-Vlaanderen in de mate dat 
deze een vergunning inhoudt is evenmin 
aan de orde, nu ook deze vergunning niet 
tegen hem wordt aangevoerd. De tenlas
telegging betreft immers de exploitatie van 
de twee stallen die een hinderlijke inrich
ting van de eerste klasse uitmaken, zon
der vergunning voor het veranderen van de 
vergunde inrichting en niet van enige mis
kenning van de voorwaarden van de ver
gunning van 18 februari 1993. De omstan
digheid dat naar deze vergunning wordt 
verwezen in de tenlastelegging, nu het feit 
een niet vergunde verandering van een ver
gunde hinderlijke inrichting betreft, doet 
hieraan geen afbreuk, 

terwijl, eerste onderdeel, de eventuele on
wettigheid van de door de overheid gege
ven weigering van de door eiser gevraagde 

uitbreiding van de vergunning van zijn hin
derlijk bedrijf tot gevolg he eft dat de ver
oordeling van eiser wegens het exploite
ren van het alzo uitgebreide bedrijf zonder 
vergunning, strijdig is met de beginselen 
van behoorlijk bestuur en bijzonder van de 
redelijkheid; dat immers de onwettigheid 
van de weigering van de uitbreiding het on
redelijk maakt eiser te vervolgen en te 
straffen wegens het exploiteren van het ver
gunde bedrijf met de uitbreiding die we
derrechtelijk geweigerd werd (schending 
van art. 4, § 1, 39, § 1, van het decreet van 
28 juni 1985, 5, § 1, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 6 februari 1991, en 
van de algemene rechtsbeginselen van be
hoorlijk bestuur en redelijkheid); dat deze 
beginselen eveneens vervat zijn in het ver
eiste van eerlijk proces, zoals voorzien bij 
artikel6.1 van het Verdrag van 4 novem
ber 1950 (schending van art. 6.1, van het 
Verdrag van 4 november 1950); 

tweede onderdeel, de eventuele onwet
tigheid van de overheidsbeslissingen, waar
bij de aanvraag tot uitbreiding van het door 
een geexploiteerde hinderlijk bedrijf ge
weigerd werden, dientengevolge wel rele
vant is voor het bestaan van het aan ei
ser ten laste gelegde misdrijf, zodat het 
bestreden arrest ten onrechte de door ei
ser gevraagde wettigheidscontrole op deze 
besluiten niet uitgeoefend heeft (schen
ding van art. 159 van de gecoordineerde 
Grondwet van 1994), zodat het bestreden 
arrest de in het middel aangewezen bepa
lingen en algemene rechtsbeginselen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat eiser een overtre
ding van artikel 39, § 1, 1", Milieu
vergunningsdecreet wordt ten laste ge
legd, meer bepaald "2.260 (varkens) te 
hebben gehouden in 5 stallen, ter
wijl de exploitatievergunning afgele
verd op 18.2.1993 geldt voor een to
tale capaciteit van 1.000 dieren in 3 
stallen, zonder voorafgaande en schrif
telijke vergunning van de verande
ring"; 

Overwegende dat de eventuele on
wettigheid van de overheidsbeslissing 
om de regularisatie te weigeren, niet 
tot gevolg heeft dat de verandering 
van de uitbating zonder hiertoe over 
de vereiste vergunning te beschik
ken, als vergund mag worden aange
zien; 
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Dat dienvolgens een onderzoek naar 
de wettigheid van de weigerings
beslissing voor het bestaan van het 
vermelde misdrijf niet relevant is; 

Dat de appelrechters, door aldus te 
beslissen en eiser wegens het ten laste 
gelegde misdrijf te veroordelen, de 
aangehaalde bepalingen niet schen
den noch de in het middel vermelde 
rechtsbeginselen miskennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij aan ei
ser het verbod tot uitbating van twee 
varkensstallen wordt opgelegd : 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 159 van de 

gecoi:irdineerde Grondwet van 1994, 7 van 
het Strafwetboek, 11 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 
instellingen, 39, § 1, en 2, van het decreet 
van 28 juni 1985 van de Vlaamse Raad be
treffende de milieuvergunning, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming ten laste van eiser het verbod uit
spreekt de hinderlijke inrichting bestaande 
uit twee varkensstallen te Oostende, aan de 
Polderdijk, 10, voor meer dan 1.000 zeu
gen, beren en/of mestvarkens ouder dan 10 
weken, waarop de verleende milieu
vergunning geen betrekking heeft, te ex
ploiteren voor een termijn ingaand vanaf 
het tijdstip waarop dit arrest kracht van ge
wijsde zal hebben bekomen en eindigend bij 
het verlenen van een milieuvergunning die 
de exploitatie van deze hinderlijke inrich
ting toelaat, op volgende gronden : eiser 
wordt gehoord in verband met het nemen 
van de maatregel bedoeld in art. 39, § 2, 
van het Milieuvergunningsdecreet. De' in
geroepen argumenten overtuigen het hof 
(van beroep) niet om anders dan vereist 
met het oog op het behoud van een gezond 
leefmilieu de exploitatie zonder de ver
eiste vergunning te gedogen. Aan het in ei
gen handen nemen van het recht zoals ei
ser deed dient bij wijze van veiligheids
maatregel een einde te worden gesteld; 
anders beslissen zou immers een aanspo
ring voor eiser en derden betekenen om de 
voorschriften ter bescherming van het leef
milieu verder met de voeten te treden, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 39, § 2, 
van het Milieudecreet, op grond waarvan 
het exploitatieverbod van de twee varkens
stallen, waarop de verleende milieu-

vergunning geen betrekking heeft, ten laste 
van eiser werd uitgesproken, ressorteert on
der het hoofdstuk IX van het decreet, dat 
de strafbepalingen bevat; dat dientenge
volge dit exploitatieverbod niet enkel een 
beveiligingsmaatregel is, maar eveneens 
het karakter heeft van een straf; nu deze 
straf niet voorzien is in het StrafWetboek, 
de Vlaamse decreetgever onbevoegd was om 
deze te voorzien (schending van art. 11 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 7 
van het Strafwetboek, 39, § 2, van het de
creet van 28 juni 1985); dat dientenge
volge het bestreden arrest ten onrechte toe
passing gemaakt heeft van deze onwette
lijke straf (schending van art. 159 van de 
gecoi:irdineerde Grondwet van 1994); 

tweede onderdeel, het bestreden arrest in 
alle geval het uitgesproken verbod om de 
inrichting nog te exploiteren opgelegd heeft 
niet als een veiligheidsmaatregel maar als 
een straf; dat immers het verbod uitge
vaardigd werd om een einde te stellen aan 
het feit dat eiser het recht in eigen han
den nam, zodat de rechters eiser daarom 
wel degelijk wilden bestraffen en zij het be
grip veiligheidsmaatregel alzo miskend heb
ben (schending van art. 39, § 2, van het de
creet van 28 juni 1985); 

derde onderdeel, het verbod om de in
richting, die aan de oorsprong van de in
breuk ligt, nog verder te exploiteren een 
veiligheidsmaatregel is die het verhinde
ren van de exploitatie der kwestieuze in
richting tot voorwerp heeft en die vreemd 
is aan de bedenking dat zoniet derden een 
aansporing zouden krijgen om eveneens de 
milieuwetgeving niet na te leven; dat deze 
motieven de veiligheidsmaatregel niet 
rechtvaardigen, en het begrip daarom alzo 
miskend werd (schending van art. 39, § 1, 
en 2, van het decreet van 28 juni 1985), zo
dat het bestreden arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat de door eiser aan
gevoerde miskenning van de 
bevoegdheidsregels tussen Staat, Ge
westen en Gemeenschappen steun 
zoekt op de aanvoering dat het door 
artikel 39, § 2, Milieuvergunnings
decreet bepaalde exploitatieverbod oak 
een straf zou zijn; 

Overwegende dat dit verbod krach
tens de termen van het vermelde ar
tikel een veiligheidsmaatregel is die er 
toe strekt de bedreiging voor de mens 
of het leefmilieu weg te nemen die de 
exploitatie van de inrichting, die aan 
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de oorsprong van de inbreuk ligt, met 
zich meebrengt; 

Dat de omstandigheid dat dit ver
bod, als maatregel gericht op het weg
nemen of beperken van de vermelde 
bedreiging, ook aan bepaalde perso
nen een nadeel toebrengt die zij als 
een sanctie ervaren, aan dit karak
ter van veiligheidsmaatregel, en niet 
van straf, niet afdoet; 

Overwegende dat de appelrechters, 
in de context van de door hen bepaalde 
duur van de maatregel die zij afhan
kelijk stellen van het bekomen van de 
vereiste milieuvergunning, en van hun 
motivering dat de ingeroepen argu
menten hen niet overtuigen om "an
ders dan vereist met het oog op het be
houd van een gezond leefmilieu", de 
exploitatie zonder de vereiste vergun
ning te gedogen, met hun motieven : 
"Aan het in eigen hand en nemen van 
het recht zoals (eiser) deed dient bij 
wijze van veiligheidsmaatregel een 
einde te worden gesteld; anders be
slissen zou immers een aansporing 
voor (eiser) en derden betekenen om 
de voorschriften ter bescherming van 
het leefmilieu verder met de voeten te 
treden", aileen te kennen geven dat zij 
door het opleggen van dit verbod wil
len voorkomen dat eiser door zijn han
delwijze het leefmilieu verder of nog 
meer in gevaar zou brengen; 

Dat zij met hun motieven de beslis
sing 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, zonder acht te 
slaan op de verbeterende nota die na
mens eiser ter griffie van het Hof werd 
neergelegd op 7 februari 1997, dit is 
buiten de termijn van twee maand be-

paald bij artikel420bis Wetboek van 
Strafvordering, de zaak ingeschre
ven zijnde op de algemene rol van het 
Hof op 18 november 1996, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

12 mei 1998 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 245 

2e KAMER- 12 mei 1998 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSIN
GEN IN FEITE EN IN RECHTE- ONGEDAAN
VERKLARING VAN VERZET - DRAAGWIJDTE 
VAN HET CASSATIEBEROEP. 

2° VERZET- STRAFZAKEN- ONGEDAAN
VERKLARING- CASSATIEBEROEP- DRAAG
WIJDTE. 

3o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING
BESLISSING DIE EEN VERZET ONGEDAAN VER
KLAART- MIDDEL BETREFFENDE DE VERJA
RING VAN DE STRAFVORDERING- ONTVAN
KELIJKHEID. 

4° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- ALLERLEI- BESLISSING DIE 
EEN VERZET ONGEDAAN VERKLAART -
CASSATIEBEROEP- CASSATIEMIDDEL BETREF
FENDE DE VERJARING VAN DE STRAFVORDE
RING- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o, 2°, 3° en 4 o Wanneer cassatieberoep ge
richt is tegen de beslissing waarbij het 
verzet ongedaan wordt verklaard, dient 
het Hof slechts na te gaan of de beslis
sing die het verzet ongedaan verklaart 
overeenkomstig de wet is gewezen; het 
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middel tot staving van zodanig cassatie
beroep dat betrekking heeft op de verja
ring van de strafvordering is niet ont
vankelijk (1). (Artt. 188, tweede lid, en 
208, derde lid, Sv.) 

(GRABIJN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0439.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 februari 1997 in ho
ger beroep op verzet gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van art. 68 K.B. 16 maart 
1968 (en art. 22 voorafg. titel Sv.), 

doordat het vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Gent 18de Kamer dd. 
18.02.1997, het verzet van 30.01.1997 te
gen het verstekvonnis dd. 17.12.1996, ver
zoekster ter hand gesteld op 16.01.1997, als 
niet gedaan beschouwde en het verstek
vonnis dd. 17.12.1996 bevestigde, 

terwijl de feiten waarvoor verzoekster 
vervolgd werd en die dateerden van 
09.02.1995, ingevolge de laatste nuttige 
stuitingsdaad van 26.01.1996, op het ogen
blik van het aantekenen van het verzet op 
30.01.1997 reeds definitiefverjaard wa
ren; dat de correctionele rechtbank zich be
perkte tot het verzet ongedaan te beschou
wen, en niet ambtshalve, na het verzet 
toelaatbaar te hebben beschouwd, de ver
jaring uitsprak; dat de verjaringstermijn 
voor inbreuken inzake verkeer overeen
komstig art. 68 KB 16 maart 1968 noch
tans slechts een jaar bedraagt; dat de ver
jaring gestuit kan worden gedurende de 
eerste termijn van de lopende verjaring 
overeenkomstig art. 22 Voorafg. Titel Sv.; 
dat de verjaring in voorliggende zaak ge
stuit werd door een onderzoeks- en 
vervolgingsdaad van 26.01.1996; dat de 
strafVervolging met andere woorden ver
jaarde op 25.01.1997; dat de correctionele 
rechtbank bij de behandeling op verzet dd. 
18.02.1997 echter geenszins de verjaring 
uitsprak; dat de rechtspleging op verzet 

(1) Cass., 7 dec. 1988,A.R. nr. 7088 (A.C., 1988-
89, nr. 207); zie Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 97 46 
(ibid., 1985-86, nr. 115); 6 juni 1995, A.R. nr. 
P.95.0369.N (ibid., 1995, nr. 277); 23 juli 1996, 
A.R. nr. P.96.1024.N (ibid., 1996, nr. 277). 

nochtans twee aspecten omvat, namelijk 1) 
het onderzoek naar de toelaatbaarheid van 
het rechtsmiddel en 2) het onderzoek naar 
de gegrondheid van het verzet; dat de 
rechtbank ongeacht of de verzetdoende par
tij in persoon of vertegenwoordigd door een 
advocaat (zoals in casu door de wet toege
laten) ter terechtzitting verschijnt, voor
eerst dient na te gaan of het verzet toe
laatbaar is; dat het verzet dat toelaatbaar 
is de uitspraak bij verstek met terugwer
kende kracht doet vervallen wat betreft de 
beschikkingen waartegen het verzet is ge
richt (Cass., 20 november 1972, Pas., 1973, 
I, 279; Cass., 19 december 1972, Pas. 1973, 
I, 396; Cass., 24 juni 1974, R.W., 1974-
75, 727 in D'Haenens, J., Belgisch Straf
procesrecht, Gent, Story-Scientia, 78 ev.); 
dat de verjaring van de strafvordering van 
openbare orde is; dat de rechter de verja
ring derhalve ambtshalve moet inroepen, 
en dit in iedere stand van het geding (vgl. 
Cass., 22 maart 1965, Pas., 1965, I, 776; 
Cass., 9 december 1974, Pas., 1975, I, 382, 
in D'Haenens, J., Belgisch Strafproces
recht, Gent, Story-Scientia, 128); dat on
geacht of de verzetdoende partij ter te
rechtzitting verscheen de rechtbank, na de 
toelaatbaarheid te hebben vastgesteld, in 
ieder geval ambtshalve de ingetreden ver
jaring diende op te werpen; dat vermits het 
verzet dat toelaatbaar wordt verklaard, zo
als in casu, de beslissing bij verstek te niet 
doet, wordt over de waarde van het ver
zet uitspraak gedaan door een nieuw von
nis (D'Haenens, J., Belgisch Strafproces
recht, Gent, deel II, verloop van het 
strafproces, vol. B, Story-Scientia, 1980); 
dat de rechtbank welk een nieuw vonnis 
nam aldus het verzet niet ongedaan kon be
schouwen wanneer blijkt dat de ten laste 
gelegde feiten reeds verjaard waren: 

Overwegende dat de beslissing die 
het verzet ongedaan verklaart het 
rechtsmiddel dat regelmatig was in
gesteld, doet vervallen; dat bij onge
daan verklaard verzet de bij verstek 
genomen beslissing blijft bestaan en de 
rechter niet vermag na te gaan of op 
het ogenblik van de uitspraak bij ver
stek, de verjaring was bereikt; dat de 
rechter evenmin vermag na te gaan of 
de strafvordering niet zou zijn ver
j aard indien het verzet niet ongedaan 
zou zijn verklaard; 

Overwegende dat het Hof slechts 
dient na te gaan of de beslissing waar
bij het verzet van eiseres ongedaan 
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wordt verklaard, overeenkomstig de 
wet is gewezen; dat het Hof geen uit
spraak vermag te doen over het mid
del betreffende de verj aring van de 
strafVordering; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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 eiseres in de kos
ten. 

12 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggeuer : de h. Holsters, voorzitter -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
B. Robinson, Gent. 

Nr. 246 

2e KAMER - 12 mei 1998 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- STRAF
VORDERING- EENSTEMMIGHEID- TOEPAS
SING. 

2° MISDRIJF - DEELNEMING- VOORWAAR
DEN. 

1 o Wanneer de eerste rechter een veroorde
ling uitspreekt zonder de staat van her
haling in acht te nemen waarin de be
klaagde het misdrijf heeft gepleegd, zijn 
de appelrechters die de door de eerste 
rechter opgelegde straf bevestigen we
gens het in staat van wettelijke herha
ling gepleegde misdrijf, niet gehouden 
hun beslissing met eenparige stemmen te 
nemen (1). (Artt. 56 Sw. en 211bis Sv.) 

2° Om een beklaagde te veroordelen als me
dedader aan een misdrijf is het niet ver-

(1) Zie Cass., 10 mei 1954 (A. C., 1954, 586); DE
CLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, Klu
wer rechtswetenschappen, 1994, nr. 1960, 714. 

eist dat alle bestanddelen van het mis
drijf begrepen zijn in de deelnemings
handelingen; het volstaat dat een dader 
het misdrijf heeft gepleegd en dat de me
dedader wetens en willens aan de uit
voering ervan heeft meegewerkt op een 
van de wijzen bepaald in art. 66, tweede 
en derde lid, Strafwetboek (2). (Art. 66, 
tweede lid, Sw.) 

(BOUGHZA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0485.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1998 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

A. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing op de tegen 
eiser ingestelde strafVordering : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser miskenning van 
het recht van verdediging wegens de 
in het middel vermelde omstandig
heid heeft aangevoerd voor de appel
rechters; dat hij dit niet voor het eerst 
mag doen voor het Hof; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat het proces-verbaal 

van de terechtzitting van 17 februari 
1998 vermeldt "Het hof (van beroep) 
brengt ter kennis dat de telastleg
ging dient aangevuld te worden met de 
datum der feiten : 29 januari 1996", 
waarna het vaststelt dat eiser werd 
ondervraagd en werd gehoord in zijn 
middelen van verdediging ontwik
keld door zijn raadsman; 

(2) Zie Cass., 19 sept. 1995, A.R. nr. 
P.94.0377.N (A.C., 1995, nr. 388). 
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Dat aldus uit deze procesakte blijkt, 
anders dan in het middel wordt aan
gevoerd, dat eiser werd verwittigd van 
de aanvulling van de telastlegging met 
de datum van de feiten en hij de ge
legenheid heeft gehad zich desomtrent 
te verdedigen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

de door de eerste rechters uitgespro
ken straf bevestigen, en hierbij vast
stellen dat eiser zich in staat van wet
telijke herhaling bevindt; 

Overwegende dat wanneer de rech
ter in hoger beroep uitspraak doet over 
een hoger beroep tegen een vonnis 
waarbij een beklaagde wordt veroor
deeld tot straf en voor het eerst vast
stelt dat deze beklaagde een bij hem 
ingevolge het hoger beroep aanhan
gig gemaakt misdrijf heeft gepleegd in 
staat van wettelijke herhaling, hij geen 
veroordeling uitspreekt wegens een 
misdrijf dat aanleiding heeft gege
ven tot vrijspraak; 

Dat wanneer hij de door de eerste 
rechter opgelegde straf bevestigt, hij 
evenmin een zwaardere straf uit
spreekt wegens het in staat van wet
telijke herhaling gepleegde misdrijf 
dan deze welke wegens het misdrijf 
door de eerste rechter werd opgelegd 
zonder inachtneming van de staat van 
wettelijke herhaling; 

Overwegende dat de appelrechters 
de tegen eiser uitgesproken straf niet 
verzwaren, derhalve niet gehouden 
waren hun beslissing met eenparige 
stemmen te nemen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het vierde middel : 
Overwegende dat in het aangewe

zen proces-verbaal het slachtoffer Ste
fan Sievers niet aileen verklaarde : 
"Wij zijn dan gestopt aan de Grote 
Markt. Aldaar heeft Edward (Kha
lik) me 20 (frank) gegeven. Ik moest in 
een cafe gaan bellen naar de Pelgrom 
om te zeggen dat we inAntwerpen wa
ren en dat we langskwamen", maar te-

vens : "Edward is in de wagen blij
ven zitten. Ahmed (eiser) is met mij in 
de taverne binnengegaan (. .. ) Ik heb 
dan vanuit het cafe naar de Pelgrom 
gebeld (. .. )"; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de door het middel bekritiseerde 
considerans "Dat het vervolgens (ei
ser) was die Sievers Stefan verplichtte 
om vanuit een cafe naar de Pelgrom te 
bellen", van de vermelde verklaring 
van het slachtoffer geen interpreta
tie geven die met de bewoordingen er
van onverenigbaar is, mitsdien de be
wijskracht van het proces-verbaal 
waarin deze verklaring is opgenomen, 
niet miskennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel : 

Overwegende dat om een beklaagde 
te veroordelen als mededader aan een 
misdrijf, het niet vereist is dat aile be
standdelen van het misdrijf begre
pen zijn in de deelnemings
handelingen; dat het volstaat dat een 
dader het misdrijf heeft gepleegd en 
dat de mededader wetens en willens 
aan de uitvoering ervan heeft meege
werkt op een van de wijzen bepaald in 
artikel 66, tweede en derde lid, 
Strafwetboek; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser schuldig verklaren als mededa
der aan gijzeling, op grond van de 
vaststelling, enerzijds, dat "eiser (. .. ) 
wist dat de oorzaak van de feiten lag 
in een 'schuld' welke het slachtoffer 
Sievers Stefan nog aan Khalik Edward 
diende te betalen", anderzijds, reke
ning gehouden met de elementen van 
het strafdossier vermeld op de blad
zijden 4 tot en met 9 van het bestre
den arrest, dat "(eiser) aan de uitvoe
ring van het misdrijf omschreven in de 
telastlegging heeft meegewerkt op een 
van de wijzen door artikel 66 van het 
Strafwetboek omschreven"; 

Dat zij aldus oordelen dat eiser op
zettelijke en onontbeerlijke hulp aan 
de uitvoering van de gijzeling heeft 
verschaft; 
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Dat zij de beslissing regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering op de bladzij
den 4 tot en met 9 van het bestreden 
arrest, met vermelding van de feite
lijke gegevens waarop zij hun beslis
sing laten steunen, het verweer van ei
ser dat het materiele noch het morele 
bestanddeel van het hem ten laste ge
legde misdrijf wat hem betreft bewe
zen zijn, verwerpen, zodoende zijn con
clusie beantwoorden, en hun beslissing 
regelmatig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel, in 
zoverre het opkomt tegen de beoorde
ling van feiten door de rechter en in 
zoverre het onderzoek ervan het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de rechter in straf
zaken, behoudens in zich te dezen niet 
voordoende gevallen, vrij de bewijs
waarde beoordeelt van hem regelma
tig overgelegde gegevens waarover de 
partijen tegenspraak hebben kun
nen voeren, waaronder de verklarin
gen van het slachtoffer, van getuigen 
en beklaagden; 

Dat niets hem belet aan bepaalde 
verklaringen geheel of gedeeltelijk ge
loof te hechten en aan andere verkla
ringen geheel of gedeeltelijk bewijs
waarde te ontzeggen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij de on
middellijke aanhouding van eiser 
wordt bevolen : 

Overwegende dat de veroordelende 
beslissing ten gevolge van de hierna 
uit te spreken verwerping van de er
tegen gerichte voorziening in kracht 
van gewijsde gaat; 

Dat de voorziening geen bestaans
reden meer heeft; 

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

12 mei 1998 - 2° kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge· 
ver : de h. Landers - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. W. Mertens, 
Antwerpen. 

Nr. 247 

2° KAMER- 13 mei 1998 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTENVAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJ
DING- SANCTIE- ONTVANKELIJKHEID VAN 
DE STRAFVORDERING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF

ZAKEN- STRAFVORDERING- ONTVANKE
LIJKHEID - REDELIJKE TERMIJN - OVER
SCHRIJDING. 

1 o en 2° Uit de vaststelling dat de in art. 
6.1 E. V.R.M. bedoelde redelijke termijn is 
overschreden, kan het vonnisgerecht niet 
afleiden dat de strafvordering niet ont
vankelijk is (1). (Art. 6.1 E.V:R.M.) 

(1) Cass., 1 feb. 1994, A.R. nr. P.93.1466.N 
(A. C., 1994, nr. 62); zie Cass., 3 mei 1995, A.R. nr. 
P.95.0345.F (ibid., 1995, nr. 268); 9 dec. 1997, A.R. 
nr. P.96.0448.N (ibid., 1997, nr. 543), met cone!. 
adv.-gen. Bresseleers, en 17 feb. 1998, A.R. nr. 
P.96.0963.N, supra, nr. 96. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. VAN HUMBEECK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0077.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 december 1997 in 
hager beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing oordeelt dat de vertraging 
waarmee het geschil is opgelost, geen 
invloed heeft gehad op de bewijsvoe
ring of op de uitoefening van het recht 
van verdediging; dat zij evenwel be
slist dat "de vervolgingen" wegens de 
''belangrijke vertraging" "niet ontvan
kelijk moeten worden verklaard"; 

Overwegende dat het weliswaar aan 
de feitenrechters staat te bepalen 
welke de gevolgen zijn van een over
schrijding van de redelijke termijn, in
dien zij die vaststellen; dat zij daar
uit evenwel niet kunnen afleiden dat 
de vervolgingen niet ontvankelijk zijn; 

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; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Nijvel, zitting hou
dende in hager beroep. 

13 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Spreutels, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 248 

2e KAMER - 13 mei 1998 

1 o RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - MEERDERE FElTEN -
EENHEID VAN OPZET- WIJZIGING VAN DE OM
SCHRIJVING- GEVOLG. 

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- MEERDERE FElTEN- EENHEID 
VAN OPZET- WIJZIGING VAN DE OMSCHRIJ
VING- GEVOLG. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.3- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING
MEERDERE FElTEN- EENHEID VAN OPZET
WIJZIGING VAN DE OMSCHRIJVING- GEVOLG. 

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- MEERDERE FEl
TEN- EENHEID VAN OPZET- WIJZIGING VAN 
DE OMSCHRIJVING- GEVOLG. 

5° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- COLLECTIEF MISDRIJF- EEN
HEID VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL
BE GRIP. 

6° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID 
VAN OPZET- DEELNEMING- OPZET.- BE
GRIP. 

7° MISDRIJF- DEELNEMING- OPZET
MOREEL BESTANDDEEL- BEGRIP. 

1°, 2°, 3° en 4° Wanneer de rechter beslist 
dat de verschillende, aan de beklaagde 
ten laste gelegde feiten eerder een collec
tief misdrijf door eenheid van opzet dan 
een materiele samenloop van misdrij
ven vormen, moet hij de beklaagde daar 
niet vooraf kennis van geven, aangezien 
die beslissing geen wijziging van de om
schrijving inhoudt (1). (Art. 65 Sw.; artt. 
182 en 211 Sv.; art. 6.3, a en b, E.VR.M.; 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging.) 

(1) Raadpl. Cass., 4 sept. 1990, A.R. nr. 3912 
(A. C., 1990-91, nr. 5); 10 maart 1992, A.R. nr. 
5022, en 17 nov. 1992, A.R. nr. 6444 (ibid., 1991-
92, nrs. 358 en 735); zie noot E.L. na Cass., 26 
sept. 1984, A.R. nr. 3778 (A C., 1984-85, nr. 69). 
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5° De eenheid van opzet waardoor het col
lectief misdrijfgekenmerkt wordt, kan 
worden afgezonderd van het moreel be
standdeel dat eigen is aan elk van de sa
mengevoegde misdrijven (2). (Art. 65 Sw.) 

6° en 7° Het opzet van de deelnemer kan 
worden afgezonderd van het opzet dat 
vereist is als bestanddeel van het hoofd
misdrijf (3). (Artt. 66 en 67 Sw.) 

(JANTI T. KREF.(MA N.V) 

ARREST (vertaling) 

CAR. nr. P.98.0149.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen; 

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

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechter, door de 

zaken waarvan hij ten laste van een 
en dezelfde beklaagde kennisgenomen 
heeft, te voegen, en door te beslissen 
dat de onderscheiden, aan laatstge
noemde ten laste gelegde feiten eer
der een collectief misdrijf door een
heid van opzet dan een materiele 
samenloop van misdrijven vormen, 
aan die feiten geen ander rechtska
rakter toekent dan dat wat in de akte 
van aanhangigmaking eraan was toe
gekend; 

Dat die beslissingen de omschrij
ving niet wijzigen, zodat de rechter 
noch op grand van artikel 6.3, a en b, 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, noch op grand 

van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging verplicht is 
de beklaagde daar vooraf kennis van 
te geven; 

Dat uit de omstandigheid alleen dat 
bepaalde feiten zonder die voeging 
zouden zijn verjaard, niet kan wor
den afgeleid dat een gedeelte van de 
telastleggingen waarvoor eiser moest 
terechtstaan, hem zijn verzwegen, 
wanneer hij, zoals te dezen, voor elk 
van die telastleggingen regelmatig 
voor het vonnisgerecht is gedagvaard; 

Overwegende dat, voor het overige, 
de eenheid van opzet waardoor het col
lectief misdrijf gekenmerkt wordt, kan 
worden afgezonderd van het moreel 
bestanddeel dat eigen is aan elk van 
de samengevoegde misdrijven; dat de 
appelrechters, bijgevolg, niet hoef
den te antwoorden op eisers conclu
sie, waarin hij het bestaan betwistte 
van dat moreel bestanddeel, om hun 
beslissing betreffende de band die aan 
het collectief misdrijf ten grondslag ligt 
met redenen te omkleden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het opzet van de 
deelnemer kan worden afgezonderd 
van het opzet dat vereist is als be
standdeel van het hoofdmisdrijf; dat 
het bijgevolg niet tegenstrijdig is, ener
zijds, te vermelden "dat niet hoeft te 
worden vastgesteld dat (eiser) zelfmet 
bedrieglijk opzet gehandeld heeft", en, 
anderzijds, erop te wijzen "dat hij we
tens en willens meegewerkt heeft aan 
de uitvoering van de door de beklaagde 
Onali gepleegde misdrijven ( ... )"; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
(2) Cass., 2 dec. 1974 (A. C., 1975, 384), rede- aangenomen; 

nen. 

(3) Zie Cass., 9 okt. 1990, A.R. nr. 3453 (A. C., 
1990-91, nr. 69), 22 maart 1994, A.R. nr. 
P.93.0510.N (ibid., 1994, nr. 139), 19 sept. 1995, 
A.R. nr. P.94.0377.B (ibid., 1995, nr. 388), en 5 
april 1996, A.R. nr. A.94.002.F (ibid., 1996, nr. 
111). 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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13 mei 1998 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Lonfils, 
Charleroi. 

Nr. 249 

1e KAMER -14 mei 1998 

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN - GERECHTSBRIEF- BURGER
LIJKE ZAKEN- HOGER BEROEP -ARTIKEL 753 
GER W.- KENNISGEVING- WOONPLAATS VAN 
GEADRESSEERDE. 

2° WOONPLAATS- BURGERLIJKE ZAKEN
HOGER BEROEP - ARTIKEL 753 GER W. -
GERECHTSBRIEF- KENNISGEVING- WOON
PLAATS VAN GEADRESSEERDE. 

1 o en 2° Voor de geldigheid van art. 753 
Ger. W. waarbij art. 751, § 1, tweede lid, 
wordt toegepast, is in hager beroep ver
eist dat de kennisgeving van plaats, dag 
en uur waarop het vonnis of arrest zal 
worden gevorderd dat geacht wordt op te
genspraak te zijn gewezen, bij gerechts
brief aan de woonplaats van de geadres
seerde is afgegeuen, zoals deze in de 
gedingstukken is opgegeven (1). (Artt. 751, 
§ 2, tweede lid, en 753 Ger.W.) 

(CLAES T. DRIES E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0063.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel gesteld als volgt : 

(1) Cass., 3juni 1988,A.R. nr. 5577 (A. C., 1987-
88, nr. 608), en 23 okt. 1992, A.R. nr. 7764 (ibid., 
1992, nr. 688); G. DE LEVAL, "Du nouveau dans les 
significations et les notifications", J.T., 1985, 725 
(727). 

schending van artikelen 32, 2°, 35, eer
ste lid, 36, 43, 2° en 3°, 46 § 2, 702, r en 2°, 
751, 753, 757, 758, 1042, 1047 en 1067 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de ge
coordineerde Grondwet van 17 februari 
1994 evenals van het algemeen rechtsbe
ginsel dat de eerbiediging van het recht van 
verdediging voorschrijft, 

doordat het Hofvan Beroep te Antwer
pen bij arrest van 31 oktober 1994, dat op
zichtens eiser werd gewezen bij toepas
sing van artikel 753 van het Gerechtelijk 
Wetboek, diens verzet ongegrond verklaart, 
nate hebben geoordeeld "dat (eiser) alhoe
wel behoorlijk verwittigd van de vaststel
ling van de behandeling van de zaak op de 
zitting van 3 oktober 1994 niet versche
nen is, noch iemand voor hem; dat de ove
rige partijen overeenkomstig art. 753 ver
stek vorderen ten opzichte van (eiser); dat 
de voorwaarden voor de toepassing van dit 
artikel ten deze vervuld zijn", 

terwijl naar luid van artikel 753 van het 
Gerechtelijk Wetboek wanneer een of meer 
partijen in een onsplitsbaar geschil ver
stek laten gaan, maar er tenminste een ver
schijnt, de niet verschenen partijen op ver
zoek van de meest gerede partij verwittigd 
worden van de datum van de zitting, waar
toe de zaak is verdaagd of waarop zij ach
teraf is bepaald, 

Hierbij toepassing wordt gemaakt van ar
tikel 751 § 1, tweede lid van datzelfde Wet
hoek, luidens hetwelk de verwittiging van 
de verweerder, die bij de inleiding of op een 
latere zitting niet is verschenen, door een 
gerechtsdeurwaarder geschiedt wanneer de 
dagvaarding niet aan de verweerder in per
soon of ter woonplaats is betekend dan wel 
overeenkomstig artikel 38 § 1, met dien 
verstande dat in de overige gevallen de grif
fier bij gerechtsbrief verwittigt, 

Blijkens artikel 46 § 2 van het Gerech
telijk Wetboek de gerechtsbrief door de 
postdienst wordt ter hand gesteld aan de 
geadresseerde of aan diens woonplaats, zo
als bepaald in de artikelen 33, 35 en 39, 

Met woonplaats wordt bedoeld de plaats, 
waar de persoon op de bevolkingsregis
ters is ingeschreven als hebbende aldaar 
zijn hoofdverblijf (artikel 36 Gerechtelijk 
Wetboek), 

Er weliswaar wordt aangenomen dat 
deze verwittiging op rechtsgeldige wijze 
plaatsvindt, wanneer de gerechtsbrief werd 
afgegeven op het laatst gekende adres van 
de partij, zoals dit blijkt uit de processtuk
ken, 

Te dezen uit het rechtsplegingsdossier 
blijkt dat bij toepassing van artikel 753 van 
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het Gerechtelijk Wetboek aan eiser op 29 
april 1994 een gerechtsbrief werd verzon
den onder de vermelding "de heer Luc 
Claes, Merodecenter 19, studio 326, 2300 
Turnhout", waarbij hij werd verwittigd dat 
de zaak bij toepassing van voornoemde 
wetsbepaling stond gesteld op de zitting 
van 3 oktober 1994 van de veertiende ka
mer van het Hof van Beroep te Antwer
pen om 11.30 u, dewelke als niet afgehaald 
werd teruggezonden aan de griffie, 

Voormeld adres overeenstemde met de 
plaats, alwaar eiser was gehuisvest op het 
ogenblik waarop door eerste en tweede ver
weerders bij verzoekschrift, neergelegd ter 
griffie van het Hof van Beroep te Antwer
pen op 24 april 1986, hoger beroep werd in
gesteld, waarover bij arrest van 20 januari 
1992, dat opzichtens eiser bij verstek werd 
gewezen, uitspraak zou worden gedaan, 

Eiser tegen dit arrest evenwel bij ex
ploot, op 2 maart 1992 aan verweerders be
tekend, verzet aantekende, hierin vermel
dend dat hij voortaan woonachtig was te 
Turnhout, Kadasterstraat 3, 

Hij in deze verzetsakte bovendien uit
drukkelijk aanvoerde dat hij onafhanke
lijk van zijn wil niet aanwezig was ge
weest op de zitting van 20 januari 1992, 
datum waarop de zaak werd behandeld en 
in beraad genomen, nude gerechtsbriefvan 
31 juli 1991 door de griffier werd verstuurd 
naar het Merodecenter 10, bus 326, al
waar hij evenwel sedert 17 mei 1991 was 
afgeschreven voor de Kadasterstraat 3 te 
Turnhout, welke gerechtsbrief als niet af
gehaald werd teruggestuurd door de post
diensten aan de griffie van het hof van be
roep, 

Zowel de overige partijen als de gri:ffie al
dus in kennis werden gesteld van de 
nieuwe woonplaats van eiser, 

Ret bestreden arrest, dat bij toepas
sing van artikel 780, 2° Gerechtelijk Wet
hoek op straffe van nietigheid de naam, de 
voornaam en de woonplaats, die de par
tijen bij hun verschijning en hun conclu
sie hebben gegeven, dient te bevatten, ove
rigens als woonplaats van eiser Kadaster
straat 3 te Turnhout aanwijst, 

Uit het voorgaande zodoende volgt dat 
met ingang van de datum, waarop de akte 
van verzet aan tegenpartijen werd bekend 
en ter griffie neergelegd, alle betekenin
gen en kennisgevingen aan laatstgenoemd 
adres hadden behoeven te geschieden, 

Zodat de kennisgeving, die bij gerechts
briefvan 29 april1994 werd toegezonden 
aan eiser, wonende te Turnhout, Merode
center 19, bus 326, alwaar hij evenwel blij-

kens de akte van verzet sinds 17 mei 1991 
was afgeschreven, op onregelmatige wijze 
geschiedde (schending van artikelen 32, 2°, 
35, eerste lid, 36, 43, 2° en 3°, 46 § 2, 702, 
Pen 2°, 751 § 1, eerste en tweede lid, 753, 
1042, 1047 en 1067 van het Gerechtelijk 
Wetboek), en het bestreden arrest in on
derhavig geval aldus een onwettige toe
passing heeft gemaakt van de op tegen
spraak geachte procedure (schending van 
voornoemde wetsbepalingen), hierbij te
vens aan eiser op onwettige wijze diens 
recht om zowel mondeling als schriftelijk 
verweer te voeren, en inzonderheid te re
pliceren op de conclusies van verweer
ders ontzeggend (schending van het alge
meen rechtsbeginsel dat de eerbiediging 
van het recht van verdediging voorschrijft 
evenals van de artikelen 757 en 758 van 
het Gerechtelijk Wetboek), minstens het be
streden arrest op grond van de vaststel
ling in de aanhef dat eiser woonachtig was 
te Turnhout, Kadasterstraat 3, niet wet
tig kon beslissen dat eiser behoorlijk werd 
opgeroepen (schending van artikelen 32, 2°, 
35, eerste lid, 36, 43, 2° en 3°, 46, § 2, 702, 
r en 2°, 751 § 1, eerste en tweede lid, 753, 
1042, 1047 en 1067 van het Gerechtelijk 
Wetboek), althans in zoverre het in het on
gewisse laat op welk ogenblik het hofvan 
beroep kennis kreeg van laatst genoemd 
adres, niet regelmatig met redenen is om
kleed, nu het Uw Hof in de onmogelijk
heid stelt na te gaan of op het ogenblik van 
de oproeping deze kennisgeving aan het 
Merodecenter 19, bus 326, regelmatig was 
(schending van artikel 149 van de gecoor
dineerde Grondwet van 17 februari 1994) : 

Overwegende dat het middel de 
appelrechter verwijt aan de vereis
ten van artikel 753 van het Gerech
telijk Wetboek niet te hebben voldaan, 
nu uit de processtukken blijkt dat de 
gerechtsbrief naar de vroegere woon
plaats van eiser werd verstuurd, hoe
wei deze in zijn exploot van verzet van 
2 maart 1992, na bij verstek te zijn 
veroordeeld bij arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 20 januari 
1992, uitdrukkelijk de wijziging van 
zijn woonplaats had bekendgemaakt; 

Overwegende dat voor de geldig
heid van artikel 753 van het Gerech
telijk Wetboek waarbij artikel 751, § 1, 
tweede lid, wordt toegepast, in hoger 
beroep vereist is dat de kennisgeving 
van de plaats, de dag en het uur 
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waarop het vonnis of arrest zal wor
den gevorderd dat geacht wordt op te
genspraak te zijn gewezen, bij 
gerechtsbrief aan de woonplaats van 
de geadresseerde is afgegeven, zoals 
deze in de gedingstukken is opgege
ven; 

Overwegende dat de gerechtsbrief 
waarbij eiser bij toepassing van arti
kel 753 van het Gerechtelijk Wetboek 
verwittigd werd van de zitting op 3 ok
tober 1994, verstuurd werd naar zijn 
vroegere woonplaats, hoewel eiser in 
het exploot van verzet van 2 maart 
1992 de wijziging van zijn woonplaats 
had bekendgemaakt; 

Overwegende dat het arrest dat oor
deelt dat eiser behoorlijk werd ver
wittigd van de vaststelling van de be
handeling van de zaak op 3 oktober 
1994 en beslist dat de voorwaarden 
voor de toepassing van artikel 753 van 
het Gerechtelijk Wetboek vervuld zijn, 
dit artikel schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
1s; 

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. 

14 mei 1998- 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Gein
ger. 

Nr. 250 

1e KAMER- 14 mei 1998 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ALLERLEI - GESCHRIFTEN- BE
WIJSKRACHT- MISKENNING- BEGRIP. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GE
SCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT- MISKENNING 
-BEGRIP. 

1 o en 2° Voert geen miskenning van de be
wijskracht van akten aan, maar een 
schending van de motiveringsplicht, het 
middel dat de rechter verwijt zijn beslis
sing te hebben genomen zonder rekening 
te houden met het in dat middel vermelde 
beding van een huurovereenkomst (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(DE FEYTER T. VIENNE E.A.) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 september 1994 in 
hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg, betreffende de 'eigenaarsherstellin
gen', uit hoofde waarvan zij eiser veroor
deelt jegens verweerders, o.m. als volgt 
oordeelt: 

"De gerechtsdeskundige stelde tevens 
schade vast veroorzaakt door het niet con
form zijn aan de normen wat betreft de ver
luchting van de kamers en de elektrici
teit. Voor wat dit laatste betreft dient 
verwezen naar een verslag van dhr. Fran
cis De Ruyck, door de gerechtsdeskundige 
hiertoe aangesteld. Blijkens dit verslag, dat 
deel uitmaakt van het deskundig verslag, 
bleek de gehele elektriciteitsinstallatie di
verse gebreken en onvolkomenheden te ver
tonen, daar waar, wat betreft de verluch
ting, door (verweerders) zelfverluchtings
buizen dienden geplaatst, teneinde de 
nodige vergunning vanwege het Vlaams 
Commissariaat-Generaal voor Toerisme te 
kunnen bekomen. Er bleken wel roosters 
aanwezig, doch geen achterliggende 
verluchtingsbuizen. 

Rekening houdende met de bestemming 
waartoe het handelsgoed werd verhuurd nl. 
hotel-restaurant-brasserie, is het duide
lijk dat (eiser) als verhuurder het goed in 

(1) Verg. Cass., 20 feb. 1986, A.R. nr. F.699.F 
(A.C., 1985-86, nr. 405). 
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zodanige staat ter beschikking client te stel
len zodat het daadwerkelijk als hotel
restaurant-brasserie kan aangewend wor
den. Ook deze schadeposten, door de 
deskundige omgezet in herstelwerken en 
minwaarden, zijn lastens (eiser)", 

terwijlluidens nr. 11 'Veranderingen aan 
het gehuurde goed' van de notariele akte 
dd. 9 juni 1989 houdende de tussen par
tijen gesloten huurovereenkomst, 'even
tuele aanpassingswerken opgelegd door be
staande oftoekomstige reglementeringen 
van overheidswege ( ... ) uitsluitend ten laste 
(zijn) van de huurder' (derde lid), met uit
zondering van de aanpassingswerken voort
vloeiend uit 'het brandpreventiedecreet de 
data achttien mei negentienhonderd acht 
en tachtig' (vierde lid), waaruit volgt dat 
niet eiser maar verweerders, als huur
ders, dienden in te staan voor de aanpas
sing van het gehuurde goed, qua verluch
ting van de kamers en elektriciteit, aan de 
door de rechtbank bedoelde normen van de 
overheid; hieraan geenszins afbreuk wordt 
gedaan door het beding nr. 2, luidens het
welk het in huur gegeven goed door de 
huurder zal ( ... ) aangewend worden tot het 
uitbaten van een hotel-restaurant-brasserie 
met woongelegenheid en tot horeca
activiteiten en handel in toeristische pro
ducten in het algemeen', temeer daar de 
huurders, luidens voormelde akte, ver
klaarden de staat van het goed 'volkomen 
te kennen' (nr. 1) (zie ook nr. 10) en 'het te 
hebben bezichtigd en in alle details onder
zocht' (nr. 10), 

zodat de rechtbank van eerste aanleg, 
door te oordelen zoals hierboven weerge
geven, de bewijskracht schendt van de aan
gehaalde bewoordingen van de huurover
eenkomst dd. 9 juni 1989 (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek) en weigert daaraan de ge
volgen toe te kennen die zij wettelijk tus
sen partijen moest hebben (schending van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het middel aan de 
appelrechters niet verwijt de huurover
eenkomst onjuist te hebben uitgelegd, 
maar wel dat zij hun beslissing geno
men hebben zonder rekening te hou
den met het in het middel vermelde 
beding van de huurovereenkomst; 

Dat zij aldus een schending van de 
motiveringsplicht aanvoeren maar 
geen miskenning van de bewijskracht 
van akten; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het miskenning van de verbin
dende kracht van de overeenkomst 
aanvoert, afgeleid is uit de tevergeefs 
aangevoerde miskenning van de be
wijskracht van akten; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

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

14 mei 1998-18 kamer- Voorzitter: 
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 251 

1 e KAMER- 14 mei 1998 

1 o TELEGRAAF EN TELEFOON -
BELGACOM (VOORHEEN R.T.T.)- VERPLAAT
SING VAN LEIDINGEN- KOSTEN. 

2° OPENBARE WERKEN- TELEGRAAF EN 
TELEFOON- BELGACOM (VOORHEEN R.T.T.)
VERPLAATSING VAN LEIDINGEN- KOSTEN. 

1 o en 2° Als het Vlaamse Gewest werken 
uitvoert op zijn openbaar domein en hier
door leidingen van Belgacom (voorheen 
R.T.T.) moeten verplaatst worden, zijn in 
de regel de verplaatsingskosten van die 
leidingen ten laste van Belgacom (R. T.T.) 
en de omstandigheid dat die werken be
trekking hebben op een aan een gemeente 
toebehorende riolering langs welke de af
watering van de openbare weg geschiedt, 
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doet hieraan niets af (1). [Artt. 6 en 10 
wet 13 oktober 1930 (2).] 

(VLAAMS GEWEST T. BELGACOM N.V.) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 6 en 10 van 
de wet van 13 oktober 1930 tot samen
ordening der verschillende wetsbepalin
gen op de telegrafie en de telefonie met 
draad zoals van kracht v66r de wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige overheidsbedrijven, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser ongegrond verklaart, het 
bestreden vonnis bevestigt en aldus de door 
de rechtsvoorgangers van eiser tegen ver
weerster ingestelde vordering tot beta
ling van de kosten van verplaatsing van 
RTT-kabels gelegen in het kunstwerk van 
de riolering en van de kabels gelegen tus
sen de onderzoeksschouwen ongegrond ver
klaart en deze beslissing laat steunen op de 
door de eerste rechter opgegeven motie
ven, o.m. 

"(. .. ) 
(. .. ) dat het feit dat de afwatering van de 

Rijksweg in deze riolering terecht komt, 
niets terzake doet; dat de riolering daar
door geen staatsgoed wordt doch eigen
dom blijft van de gemeente en tot nut dient 
van de bevolking, doch ook tot nut kan die
nen van de staat; 

( ... ) dat de rioleringswerken, werken van 
openbaar nut zijn bedoeld in art. 10.2° van 
de wet van 13.1.1930. Dat de gemeente als 
eigenaar ervan de kosten der verplaat
sing van de telefoonkabels, dewelke nood
zakelijk of nuttig zijn voor het uitvoeren der 

(1) Zie Cass., 26 juni 1987, A.R. nr. 5376 (A C., 
1986-87, nr. 654); M.A. FLAMME, "De Ia rencon
tre de canalisations et de cables au cours de tra
vaux publics", J.T., 1966, 110. 

(2) De wet van 13 oktober 1930 werd vervan
gen door de wet van 21 maart 1991. 

rioleringswerken, moet dragen"; (vonnis p. 
4, 1. 2-3), en op eigen aanvullende motie
ven, o.m. 

"( ... ) 
dat nu de kwestieuze verplaatsingen der 

R.T.T. kabels diende te gebeuren voor de 
aanleg van riolen, welke uitsluitend toe
behoren aan de gemeente Hoeselt, doch ge
legen zijn in het openbaar domein van de 
rijksweg N 30, waarvan uitsluitend (ei
ser) (eigenaar) is, niet de bepalingen van 
art. 6 van de wet van 13 oktober 1930 van 
toepassing zijn, doch wel deze van art. 10; 

(. .. ) 
dat de omstandigheid dat de riolen der 

gemeente Hoeselt gelegen zijn in het open
baar domein van de rijksweg N 30 nog niet 
betekent dat zij er een zo gei'ntegreerd deel 
van zouden uitmaken, dat zij eigendom 
zouden geworden zijn van (eiser); 

dat noch het feit dat de rioleringswerken 
werden uitgevoerd in het kader van een 
overeenkomst tussen (eiser) en de gemeente 
Hoeselt voor een samengevoegde opdracht 
overeenkomstig art. 16 van de wet van 14 
juli 1976, noch het feit dat de aanleg der 
riolen met een aanzienlijke subsidie van (ei
ser) gebeurde, noch het feit dat de afwa
tering van de rijksweg N 30 deels langs 
deze riolen geschiedt, met zich brengt dat 
( eiser) eigenaar of mede-eigenaar zou ge
worden zijn van deze riolen, of dat de ge
meente Hoeselt geen vergunninghouder zou 
zijn in de zin van art. 10; 

dat (eiser) aan art. 10 toevoegt door te 
stellen, dat art. 10 enkel de verhouding zou 
regelen tussen (verweerster) en de 
vergunningshouders waarvan de installa
ties uitsluitend dienen vdor het uitslui
tend genot van de vergunninghouders; 

dat de eigenaars van de door (ver
weerster) benutte domeinen het recht heb
ben om wie ook, om het even welke wer
ken in hun domeinen te laten uitvoeren· 
dat dit recht geen afbreuk doet aan het feit 
dat de verhouding tussen degene aan wie 
de eigenaar de werken toelaat en (ver
weerster), geregeld zal worden conform art. 
6 van voornoemde wet, zo de werken de ei
genaar van het domein toebehoren, dan wel 
art. 10 wanneer ze toebehoren aan een niet
eigenaar van het benutte domein; 

(. .. ) 
dat in het thans voorliggende geval er 

niet bewezen wordt dat (eiser) (mede
eigenaar) laat staan (eigenaar) zou zijn van 
de riolen, zodat niet art. 6 voornoemd van 
toepassing is doch wel art. 10, nu hierbij de 
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verhouding wordt geregeld tussen (ver
weerster) en de andere gebruikers van het 
domein van (eiser)"; (arrest p. 2, 1.1., p. 3, 
1. 2, 3 en 5 en p. 4, 1.1.), 

terwijl artikel 6 van de wet van 13 ok
tober 1930 tot samenordening der verschil
lende wetsbepalingen op de telegrafie en de 
telefonie met draad (thans artikel 99, § 3 
van de wet van 21 maart 1991 betreffende 
de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven) in zijn eerste lid be
paalt : "De bezetting moet de bestemming 
van het benuttigd goed onverlet laten om 
het even of het openbaar dan wel privaat 
domein geldt. Zij brengt generlei buiten
bezitstelling mee. De eigenaar behoudt het 
recht te bouwen, te beplanten en de toe
stand der plaatsen te wijzigen, onder voor
behoud dat geen maatregelen worden ge
troffen die enkel zouden ten doel hebben de 
regie te verplichten haar inrichtingen te 
wijzigen of te verplaatsen"; 

uit de parlementaire voorbereiding even
als uit de bewoordingen van de wettekst 
zelf blijkt dat de wetgever een ruime in
terpretatie aan artikel 6 van de wet van 13 
oktober 1930 heeft willen geven; deze wets
bepaling het absoluut karakter van het ei
gendomsrecht benadrukt en alle handelin
gen van de eigenaar toelaat die tot nut van 
zijn domein strekken; bedoelde wetsbepa
ling immers enkel die werken verbiedt die 
enkel tot doel hebben de RTT te verplich
ten haar inrichtingen te wijzigen of te ver
plaatsen en aldus een misbruik van eigen
domsrecht inhouden; 

de eigenaar van het domein aldus de ver
plaatsing van RTT-kabels veroorzaakt door 
hogerbedoelde door hem uitgevoerde wer
ken nuttig voor zijn domein, ten laste van 
de RTT (thans Belgacom) kan leggen op 
grond van bovenvermeld artikel 6 van de 
wet van 13 oktober 1930; 

de overheid, eigenaar van een openbare 
weg, zich derhalve op artikel 6 van de wet 
van 13 oktober 1930 kan beroepen, niet ai
leen wanneer ze werken uitvoert aan de 
openbare weg zelf maar ook wanneer ze 
werken uitvoert die voor die weg dienstig 
zijn; de door de eigenaar van de openbare 
weg uitgevoerde rioleringswerken die de 
verplaatsing van RTT-kabels noodzaken, 
derhalve tot de toepassing van artikel 6 
aanleiding geven wanneer de riolerings
werken voor de openbare weg dienstig zijn; 

het feit dat de riolen geen eigendom zijn 
van de eigenaar van de openbare weg, de 
toepassing van bedoeld artikel 6 niet in de 
weg staat; het voor deze wetsbepaling im
mers volstaat dat de rioleringswerken nut-

tig zijn voor de openbare weg en door de ei
genaar van de weg zijn uitgevoerd; 

de riolering bovendien, wanneer deze 
dient voor de afwatering van de openbare 
weg, niet aileen als "nuttig" voor de open
bare weg, maar zelfs als integrerend deel 
uitmakend van die weg en bijgevolg beho
rende tot hetzelfde domein moet worden be
schouwd; de door de eigenaar van het do
mein uitgevoerde rioleringswerken dienend 
voor de openbare weg bijgevolg werken aan 
het domein uitmaken en dus als wegenis
werken moeten worden beschouwd, wan
neer deze werken de verplaatsing van RTT
kabels noodzaken, de eigenaar van het 
domein zich op artikel 6 van de wet van 13 
oktober 1930 kan beroepen; 

de toepassing van artikel10 van dezelfde 
wet voor dat deel van de rioleringswerken 
dat tot de wegeniswerken behoort in elk ge
val is uitgesloten; 

artikel 10 van de wet van 13 oktober 
1930 tot samenordening der verschillende 
wetsbepalingen op de telegrafie en de te
lefonie met draad (thans artikel102 van de 
wet van 21 maart 1991 betreffende de her
vorming van sommige economische over
heidsbedrijven) immers de verhouding re
gelt tussen de beheerder van inrichtingen 
van openbaar nut, gebruiker van het do
mein en de RTT (thans Belgacom), en voor
ziet dat de kosten van verplaatsing van 
RTT-kabels genoodzaakt door werken van 
openbaar nut, andere dan wegeniswer
ken, ten laste vallen van de beheerder van 
de inrichtingen die de werken van open
baar nut uitvoert; 

rioleringswerken niet meer onder voor
meld artikel 10 vallen wanneer ze als we
geniswerken moeten worden beschouwd nu 
deze werken geen werken zijn die de 
vergunninghouders "toebehoren", en geen 
werken zijn van openbaar nut zoals in voor
melde wetsbepaling bedoeld; 

en terwijl de rechtsvoorgangers van ei
ser in hun verzoekschrift tot hoger be
roep en in hun appelconclusies hadden aan
gevoerd dat de riolering niet aileen diende 
voor afvalwaterafVoer maar ook voor de af
watering van de weg; zij hieruit hadden af
geleid dat de riolering integrerend deel uit
maakte van de rijksweg; de bevestiging van 
deze stelling volgens hen was te vinden in 
de tussen de gemeente Hoeselt en het 
Wegenfonds gesloten overeenkomst waar
bij deze laatste zich t.a.v. de gemeente had 
verbonden 34,136% van de aanleg van de 
riolering te betalen; zij hadden aange
voerd dat de Staat, door het feit dat de rio
lering integrerend deel uitmaakt van de 
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weg, voor de verplaatsingskosten ten ge
volge van de rioleringswerken, beroep kon 
doen op artikel 6 van de wet van 13 okto
ber 1930 terwijl artikel10 van dezelfde wet 
niet toepasselijk was nu de gemeente Hoe
selt voor de riolering in de mate deze deel 
uitmaakte van de openbare weg geen ver
gunninghouder meer was in de zin van be
doeld artikel 10 (verzoekschrift) p. 3-4; 
concl. p. 4, 1. 1 t/m 4); 

de rechtsvoorgangers van eiser in hun 
appelconclusies ook hadden aangevoerd dat 
de tekst van de wet van 13 oktober 1930 
aan de eigenaar toelaat om het even welk 
werk op zijn domein uit te voeren zonder 
dat het belang van het werk voor zijn do
mein dient aangetoond, zodat de eigenaar 
van de weg zelfs rioleringswerken die 
slechts gedeeltelijk dienen voor afwate
ring van het hemelwater kan uitvoeren en 
ten dien einde de verplaatsingen van de 
RTT-leidingen mag bevelen; ze hadden ge
steld dat de rioleringswerken waarvoor ze 
de verplaatsing van de RTT-kabels had
den bevolen wel degelijk belang vertoonde 
voor de rijksweg (com I \ anafp. 5, voorl. 1. 
tim p. 6, 1. 2); 

en terwijl het bestreden arrest vaststelt 
dat de rioleringswerken werden uitge
voerd in het kader van een overeenkomst 
tussen eiser en de gemeente Hoeselt voor 
een samengevoegde opdracht overeenkom
stig artikel 16 van de wet van 14 juli 1976, 
dat de aanleg der riolen voor een aanzien
lijk deel door eiser werd gefinancierd, dat 
de riolen gelegen waren in het openbaar do
mein van de rijksweg en dat de afwate
ring van de rijksweg N 30 deels langs de 
riolen geschiedde (arrest p. 2, 1.1- p. 3, 1. 
2-3); 

het bestreden arrest aldus aanneemt dat 
de riolering tot nut van de rijksweg N 30 
diende en dat eiser de rioleringswerken, 
minstens gedeeltelijk, zelf had uitgevoerd 
en gefinancierd; het arrest echter niet ar
tikel 6 van de wet van 13 oktober 1930 toe
passelijk acht, maar wel artikel 10 van de
zelfde wet; 

het bestreden arrest deze beslissing 
steunt op de beoordeling dat eiser geen ei
genaar was van de riolering in de zin van 
artikel 6 maar de gemeente Hoeselt wel 
wat deze riolering betreft vergunninghou
der was in de zin van artikel 10; 

het bestreden arrest, evenals het eer
ste vonnis waarvan het de redenen over
neemt, het nut van de riolering voor de 
rijksweg niet van die aard beschouwt dat 
de riolering hierdoor, zelfs niet gedeelte
lijk, eigendom van de Staat wordt of dat de 

rioleringswerken, zelfs niet gedeeltelijk, 
hierdoor onder de wegeniswerken vallen en 
niet meer onder de werken van openbaar 
nut zoals bedoeld in artikel10 van de wet 
van 13 oktober 1930; het bestreden ar
rest evenmin aan de andere hogervermelde 
feitelijke vaststellingen, waaronder de ge
deeltelijke financiering door eiser van de 
rioleringswerken, bedoelde gevolgen hecht; 

het bestreden arrest, evenals het eer
ste vonnis, aldus op onwettige wijze oor
deelt dat de riolering niet, zelfs niet ge
deeltelijk, tot hetzelfde domein behoorde als 
de rijksweg en de rioleringswerken, zelfs 
niet gedeeltelijk, tot de wegeniswerken be
hoorden; het bestreden arrest aldus op on
wettige wijze de toepassing van artikel 6 
van de wet van 13 oktober 1930 uitsluit en 
tot de toepassing van artikel 10 van de
zelfde wet besluit; 

zelfs indien op wettige wijze zou zijn 
vastgesteld dat de Staat geen eigenaar of 
mede-eigenaar in de zin van artikel 6 van 
de wet van 13 oktober 1930 van de riole
ring zou zijn geweest, het bestreden ar
rest toch niet wettig verantwoord is; 

het bestreden arrest, evenals het eer
ste vonnis, als noodzakelijke voorwaarde 
voor de toepassing van voormelde wets be
paling, immers vereist dat de riolering "ei
gendom" van de Staat, eigenaar van de 
rijksweg, zou uitmaken, terwijl de toepas
sing van artikel 6 niet aan deze strikte 
voorwaarde is onderworpen; bedoelde wets
bepaling immers toepassing kan vinden tel
kens als de eigenaar van een domein wer
ken uitvoert die nuttig zijn voor zijn 
domein, ongeacht of deze werken de in
stallatie van de eigenaar zelf of van een 
derde betreffen, en die tot verplaatsing van 
RTT-kabels aanleiding geven; het bestre
den arrest, evenals het eerste vonnis waar
van het de redenen overneemt, aldus aan 
artikel 6 van de wet van 13 oktober 1930 
een te enge draagwijdte geeft; 

het bestreden arrest derhalve, door te 
overwegen zoals in het middel aangege
ven, door de toepassing van artikel 6 van 
de wet van 13 oktober 1930 uit te sluiten 
en tot de toepassing van artikel 10 van de
zelfde wet te besluiten, schending inhoudt 
van voormelde artikelen 6 en 10 van de wet 
van 13 oktober 1930 tot samenordening der 
verschillende wetsbepalingen op de tele
grafie en de telefonie met draad zoals van 
kracht v66r de wet van 21 maart 1991 be
treffende de hervorming van sommige over
heidsbedrijven: 
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Overwegende dat artikel 6, eerste 
lid, van de wet van 13 oktober 1930 tot 
samenordening der verschillende wets
bepalingen op de telegrafie en de te
lefonie met draad bepaalt : "De bezet
ting moet de bestemming van het 
benuttigd goed onverlet laten om het 
even of het openbaar dan wel privaat 
domein geldt. Zij brengt generlei 
buitenbezitstelling mee. De eigenaar 
behoudt het recht te bouwen, te be
planten en de toestand der plaatsen te 
wijzigen, onder voorbehoud dat geen 
maatregelen worden getroffen die en
kel zouden ten doel hebben de regie te 
verplichten haar inrichtingen te wij
zigen of te verplaatsen"; 

Overwegende dat artikel 10, eer
ste en tweede lid, van dezelfde wet be
paalt : "Bestaat er geen imders
luidende overeenkomst dan neemt de 
regie van telegrafie en telefoon te ha
ren laste : de uitgaven veroorzaakt 
door de veranderingen op haar aan
vraag aangebracht aan water-, gas- en 
elektriciteitsleidingen en andere wer
ken van openbaar nut, waarvan de 
aanwezigheid het aanleggen van haar 
bovengrondse en ondergrondse lij
nen belemmert. Omgekeerd, zijn de 
wij zigingen aan de hoven of onder de 
wegenis aangelegde telegraaf- en 
telefoonlijnen aan te brengen om an
dere werken van openbaar nut te kun
nen tot stand brengen, ten laste van 
de eigenaars van deze laatste"; 

Overwegende dat het genoemde ar
tikel 6 de betrekkingen tussen ver
weerster en de eigenaar van de wege
nis regelt; dat het tot strekking heeft, 
onder voorbehoud van misbruik van 
recht, aan de eigenaar van een do
mein het recht te geven alle werken op 
dat domein uit te voeren die het do
mein tot nut strekken; 

Dat als het Vlaamse Gewest wer
ken uitvoert op zijn openbaar domein 
en hierdoor leidingen van verweerster 
moeten verplaatst worden, de ver
plaatsingskosten van die leidingen 
in de regel ten laste zijn van ver
weerster; 

Dat de omstandigheid dat die wer
ken betrekking hebben op een aan een 
gemeente toebehorende riolering langs 
welke de afwatering van die open
bare weg geschiedt, hieraan niets af
doet; 

Overwegende dat het genoemde ar
tikel10 geen beperking inhoudt van 
het recht van de eigenaar van het do
mein om op kosten van verweerster de 
verplaatsing op te leggen van leidin
gen, wanneer die verplaatsing tot nut 
strekt van de openbare wegenis; dat 
het enkel ertoe strekt de verhouding te 
regelen van verweerster met een ver
gunninghouder van het openbaar do
mein die daarop ook leidingen bezit; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat rioleringswerken uitgevoerd 
werden op het domein van de rechts
voorganger van eiser; dat die wer
ken, toebehorend aan de gemeente 
Hoeselt, ook dienden voor de afWate
ring van de openbare weg van eiser; 

Overwegende dat het arrest op de 
enkele grond dat de riolering aan de 
gemeente Hoeselt behoort, de toepas
sing van artikel 6 van de genoemde 
wet uitsluit; 

Dat het aldus zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond 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 het 
akte geeft aan eiser dat eiser het ge
ding verder zet; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 
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14 mei 1998- 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Verougstrate, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois -Anders
luidende conclusie (3) van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 252 

1 e KAMER- 14 mei 1998 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- TUCHTZAKEN
ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE 
RAAD - WETTIGE VERDENKING- VERZOEK 
TOT ONTTREKKING- VERZOEK NIET KENNE
LIJK ONONTVANKELIJK- GEVOLG. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- TUCHT- ORDE 
VAN ARCHITECTEN- PROVINCIALE RAAD
WETTIGE VERDENKING- VERZOEK TOT ONT
TREKKING- VERZOEK NIET KENNELIJK ON
ONTVANKELIJK- GEVOLG. 

1 o en 2° Zo het met redenen omkleed en 
door een advocaat ondertekend verzoek-

(3) Het O.M. concludeerde tot de verwerping 
van de voorziening. Volgens eiser in cassatie sloot 
het bestreden arrest op onwettige wij ze de toe
passing van art. 6 wet 13 oktober 1930 uit en 
maakte het daarentegen toepassing van art. 10 
van dezelfde wet om de gerezen betwisting op te 
lossen. Het O.M. deelde de zienswijze van ver
weerster dat noch voornoemd art. 10 noch enige 
andere bepaling van de wet van 13 oktober 1930, 
noch de parlementaire voorbereiding bepalen of 
de stelling steunen dat een riolering die gedeel
telijk dienstig is voor de a:!Watering van een open
baar weg integrerend deel wordt van die weg en 
tot hetzelfde domein gaat behoren zodat de ei
genaar ervan die rioleringswerken laat uitvoe
ren, m.b.t. de verplaatsingskosten van de tele
foonkabeles, art. 6 van de wet zou kunnen 
inroepen. 

De beslissing van de appelrechter die vast
stelde dat het te dezen werken betrof, uitge
voerd aan gemeentelijke rioleringen, gelegen in 
het openbaar domein van een gewestrijksweg en 
oordeelde dat deze gemeente diende te worden be
schouwd als vergunninghouder in de zin van art. 
10, gaf, aldus het O.M., niet blijk van een on
juiste rechtsopvatting. · 

schrift tot onttrekking van een tucht
zaak aan een provinciale raad van de 
Orde van Architecten omwille van wet
tige verdenking kennelijk niet onontvan
kelijk is, beveelt het Hof uiterlijk bin
nen acht dagen dat van het arrest, het 
verzoekschrift en de bijgevoegde stuk
ken mededeling wordt gedaan aan de 
voorzitter van de provinciale raad ten
einde, na overleg met de leden van de pro
vinciale raad, de in art. 656, 2e lid, 1°, 
Ger. W. bedoelde verklaring onderaan op 
de uitgifte van het arrest te stellen en 
wordt de zaak voor verschijning op een te
rechtzitting van het Hof uiterlijk bin
nen twee maanden vastgesteld. (Art. 656 
Ger.W.) (1) 

(V .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.98.0201.N) 

HET HOF;- Gelet op het metre
denen omkleed en door een advocaat 
ondertekend verzoekschrift op 6 mei 
1998 ter griffie van het Hof neerge
legd waarbij verzoeker omwille van 
wettige verdenking de onttrekking 
vraagt van de tuchtzaak 4 79/98 ten 
laste van verzoeker ingesteld voor de 
raad van de provincie Brabant van de 
Orde van Architecten; 

Overwegende dat het verzoek niet 
kennelijk onontvankelijk is; 

Om die redenen, beveelt dat van het 
arrest, het verzoekschrift en de bijge
voegde stukken mededeling wordt ge
daan aan de voorzitter van de Raad 
van de Provincie Brabant van de Orde 
van Architecten teneinde v66r 1 juni 
1998 en na overleg met de leden van 
de provinciale raad, de in artikel 656, 
tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, bedoelde verklaring onder
aan op de uitgifte van het arrest te 

(1) Art. 656 Ger.W zoals vervangen door de wet 
van 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerech
telijk Wetboek en het Wetboek van Strafvorede
ring inzake de procedure tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter (B.S., 2 april1998). 
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stellen; stelt de zaak vast voor ver
schijning op de terechtzitting van 4 
juni 1998 waarop afdelingsvoorzitter 
Verougstraete verslag zal uitbren
gen. 

14 mei 1998- 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Swaef 
- Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 253 

1 e KAMER- 15 mei 1998 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ALLERLEI- EER
STE AANVULLEND PROTOCOL- ARTIKEL 1-
ONGESTOORD GENOT VAN DE EIGENDOM
LOODSEN VAN ZEEV AARTUIGEN- AANSPRA
KELIJKHEID - HERSTELPLICHT. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
STAAT. OVERHEID - LOODSDIENST VAN ZEE
VAARTUIGEN- RECHTEN VAN DE MENS- ON
GESTOORD GENOT VAN DE EIGENDOM- GE
VOLGEN. 

3° SCRIP. SCHEEPVAART- LOODSDIENST 
VAN ZEEVAARTUIGEN -AANSPRAKELIJKHEID 
- HERSTELPLICHT- RECHTEN VAN DE MENS 
- ONGESTOORD GENOT VAN DE EIGENDOM-
GEVOLGEN. 

1°, 2° en 3° De wet die de organisator van 
een loodsdienst van zijn aansprakelijk
heid ontheft, schendt art. 1 Eerste Aan
vullend Protocol bij het E. V.R.M. waarin 
het recht op ongestoord genot van de ei
gendom wordt gewaarborgd, in zoverre zij 
betrekking heeft op feiten van v66r haar 
bekendmaking en inwerkingtreding (1). 
(Art. 3bis wet 30 augustus 1988.) 

(1) HofMensenrechten, arrest Pressos Com
paniera Naviera N.V. e.a. c. Belgie, 20 nov. 1995, 
reeks A, nr. 332. • 

(ZEPHIR SHIPPING CORPORATION- VENN. NAAR 
LIBERIAANS RECHT T. VLAAMS GEWEST E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0027.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over de door verweerder aange
voerde grond van niet-ontvankelijkheid 
volgens welke de middelen te zijnen 
aanzien niet ontvankelijk zijn bij ge
brek aan belang; 

Overwegende dat eiseres niet op
komt tegen de beslissing van het ar
rest om verweerder buiten het geding 
te stellen op grond dat "het Vlaamse 
Gewest in de rechten treedt van de 
verplichtingen van de Belgische Staat, 
waarover het huidige geschilloopt"; 

Dat het hof van beroep aldus be
slist dat eiseres van verweerder geen 
enkele vergoeding kon vorderen voor 
de door het litigieuze ongeval veroor
zaakte schade; 

Dat, bijgevolg, eiseres niet doet blij
ken van enig belang om haar voorzie
ning tegen verweerder in te stellen en 
om hem op te roepen tot bindend
verklaring van het arrest; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid dient te worden aangenomen; 

Over het eerste middel : miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de 
voorrang van de internationale verdrags
regel met rechtstreekse werking in de in
terne rechtsorde, schending van artikel 1 
van het aanvullend Protocol van 20 maart 
1952 bij het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, ondertekend te Parijs, goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en, 
voor zover nodig, van de wet van 13 mei 
1955, 

doordat het arrest op de conclusie waarin 
eiseres aanvoerde dat de wet van 30 au
gustus 1988 artikel 1 van het in het mid
del aangegeven Protocol schond en dat die 
wet bijgevolg haar niet kon verhinderen 
haar schadeclaim in te dienen, beslist dat 
de schuldvordering van eiseres "niet on
der de bescherming van artikel 1 van het 
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Eerste Protocol valt", dat "artikel1 van het 
eerste Protocol dus niet wordt geschon
den door de toepassing van de wet van 30 
augustus 1988 op de vermeende schuld
vordering van (eiseres)", dat ''het Vlaamse 
Gewest (dat in casu in de rechten treedt 
van de Belgische Staat) krachtens die wet 
niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 
de schade waarvoor (eiseres) vergoeding 
vordert", en de rechtsvordering (van eise
res) ontvankelijk maar niet gegrond ver
klaart, op grond dat ''het Vlaamse Gewest 
zich beroept op de wet van 30 augustus 
1988 waarbij een artikel 3bis wordt inge
voegd in de wet van 3 november 1967 be
treffende het loodsen van zeevaartuigen; 
dat volgens § 1 van dat artikel, de organi
sator van een loodsdienst rechtstreeks noch 
onrechtstreeks aansprakelijk kan wor
den gesteld voor schade die een beloodst 
schip zou lijden ofveroorzaken, wanneer 
die schade te wijten is aan een fout van de 
organisator zelf of van een lid van zijn per
soneel dat handelt in de uitoefening van 
zijn functie (eerste lid); dat het schip aan
sprakelijk is voor die schade (vierde lid); dat 
luidens § 2 van dat artikel, de eerste pa
ragraaf in de tijd terugwerkt over een pe
riode van dertig jaar te rekenen van de be
kendmaking ervan; dat het Vlaamse 
Gewest daaruit afleidt dat de schadeclaim 
niet ontvankelijk of althans niet gegrond is; 
dat (eiseres) staande houdt dat de wet van 
30 augustus 1988 artikel 1, eerste lid, 
schendt van het eerste aanvuilend Proto
col bij het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955; dat die bepaling in de volgende 
bewoordingen is gesteld: 'Alle natuurlijke 
of rechtspersonen hebben recht op het on
gestoord genot van hun eigendom. Nie
mand zal van zijn eigendom worden be
roofd behalve in het algemeen belang en 
met inachtneming van de voorwaarden 
neergelegd in de wet en in de algemene be
ginselen van het internationaal recht'; dat 
de term 'eigendom' begrepen wordt in de 
ruime betekenis die hij in het internatio
naal recht heeft; dat hij niet aileen slaat op 
zakelijke rechten maar ook op onlichame
lijke rechten zoals schuldvorderingen (. .. ); 
dat in de tekst van het Protocol evenwel ai
leen het recht van eenieder op het onge
stoord genot van 'zijn' eigendom is neer
gelegd; dat hij dus aileen geldt voor reeds 
bestaande eigendom (. .. ); dat de bestre
den beslissing waarbij de schuldvorde
ring van (eiseres) wordt erkend nog steeds 
geen eindbeslissing is; dat de schuldvor
dering van (eiseres) dus geen reeds be-

staande eigendom is (. .. ); dat die overwe
ging niet ontkracht wordt door de 
rechtserkennende aard van rechterlijke be
slissingen inzake aansprakelijkheid; dat 
hoewel de schuldvordering vermoed wordt 
te bestaan voordat zein een rechterlijke ti
tel wordt vastgelegd, zij maar bestaat op 
voorwaarde dat ze daarin wordt neerge
legd; dat de rechterlijke titel maar wordt 
verleend overeenkomstig de rechtsregels 
die, ingevolge de beginselen betreffende de 
toepassing van wetten, decreten en beslui
ten in de tijd, en naargelang evolutie van 
de uitlegging ervan, (op het) geschil moe
ten worden toegepast", 

terwijl de rechter krachtens het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de voor
rang van de internationale verdragsregel 
met rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde, verplicht is de nationaal
rechtelijke regel die niet in overeenstem
ming is met een dergelijke internationaal
rechtelijke regel buiten toepassing te laten; 
artikel 1 van het in het middel aangege
ven eerste Protocol een internationale 
verdragsregel is met rechtstreekse wer
king in de interne rechtsorde en bepaalt dat 
aile personen recht hebben op ongestoord 
genot van hun eigendom, met inbegrip van 
de onlichamelijke goederen zoals schuld
vorderingen; eiseres dus te dezen in het be
zit was van een schuldvordering tot scha
deloossteiling die ontstaat vanaf het 
ogenblik van het ontstaan van de schade; 
een dergelijke schuldvordering moet wor
den aangezien als een vermogenswaarde en 
dus een eigendom is in de betekenis van de 
eerste zin van artikel 1 van het eerste Pro
tocol, dat dus in casu van toepassing is; ei
seres immers goede redenen had om aan te 
voeren dat zij de "gewettigde hoop" koes
terde dat haar schuldvordering wegens de 
litigieuze ongevailen, overeenkomstig het 
gemeen recht inzake aansprakelijkheid, in 
een titel zou worden vastgelegd; de wet van 
30 augustus 1988 de Staat en de overige or
ganisatoren van loodsdiensten heeft ont
heven van hun aansprakelijkheid voor de 
fouten waarvoor zij zich eventueel bad
den moeten verantwoorden en heeft ge
leid tot een inmenging in de uitoefening 
van het recht om vergoeding te eisen dat ei
ser tot op dat ogenblik kon doen gelden 
krachtens het vigerende interne recht en, 
bijgevolg in de uitoefening van het recht 
van eenieder en met name van eiseres op 
het ongestoord genot van haar eigendom; 
in zoverre die wet betrekking heeft op de 
ongevallen van v66r 17 september 1988, zo
als in casu, die inmenging moet worden 
aangezien als beroving van eigendom in de 
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betekenis van de tweede zin van artikel 1, 
eerste lid; het arrest bijgevolg, nu het, op 
de in het middel aangegeven gronden, be
slist dat de schuldvordering van eiseres niet 
onder de bescherming valt van artikel 1 
van het Eerste Protocol en dat genoemd ar
tikel niet wordt geschonden door de toe
passing van de wet van 30 augustus 1988 
op de vermeende schuldvordering van ei
seres, het begrip "eigendom" in de beteke
nis van artikel1 van het in het middel aan
gegeven eerste Protocol miskent (schending 
van artikel 1 van het Protocol van 20 maart 
1952 en, voor zover nodig, van de wet van 
13 mei 1955); het arrest, nu het de scha
declaim van eiseres, met toepassing van de 
wet van 30 augustus 1988, niet gegrond 
verklaart zonder acht te slaan op het feit 
dat die wet niet in overeenstemming is met 
artikel1 van het Eerste Protocol, het in het 
middel aangegeven algemeen rechtsbegin
sel betreffende de voorrang van de inter
nationale verdragsregel met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, mis
kent: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat eiseres vergoeding vordert 
voor de schade die een van haar vaar
tuigen heeft opgelopen bij een aanva
ring op de Westerschelde op 27 fe
bruari 1971 en dat zij een lid van de 
loodsdienst die wordt georganiseerd 
door de Belgische Staat, in de rech
ten waarvan verweerder getreden is, 
daarvoor aansprakelijk acht; 

Overwegende dat artikel 3bis, dat 
bij de wet van 30 augustus 1988 is in
gevoegd in de wet van 3 november 
1967 betreffende het loodsen van zee
vaartuigen, in § 1, eerste lid, bepaalt 
dat de organisator van een loodsdienst 
rechtstreeks noch onrechtstreeks aan
sprakelijk gesteld kan worden voor 
schade die een beloodst schip zou lij
den of veroorzaken, wanneer die 
schade te wijten is aan een fout van de 
organisator zelf of van een lid van zijn 
personeel dat handelt in de uitoefe
ning van zijn functie, ongeacht of die 
fout in een handeling dan wel in een 
verzuim bestaat; 

Overwegende dat artikel 1, eerste 
lid, van het aanvullend Protocol van 
20 maart 1952 bij het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden 
luidt als volgt : "alle natuurlijke of 
rechtspersonen hebben recht op het 
ongestoord genot van hun eigendom. 
Niemand zal van zijn eigendom wor
den beroofd behalve in het algemeen 
belang en met inachtneming van de 
voorwaarden neergelegd in de wet en 
in de algemene beginselen van het in
ternationaal recht"; 

Overwegende dat, zoals het Euro
pees Hof voor de Rechten van de Mens 
heeft beslist in zijn, onder meer op ver
zoek van eiseres, gewezen arrest van 
20 november 1995, de schuldvorde
ring tot schadeloosstelling waarop ei
seres zich beroept, een vermogens
waarde en een eigendom is in de 
betekenis van artikel1 van het aan
vullende Protocol, en dat de Belgische 
wet van 30 augustus 1988 artikel 1 
van dat protocol schendt, in zoverre zij 
betrekking heeft op feiten van v66r 17 
september 1988, dit is de dag van haar 
bekendmaking en inwerkingtreding; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
verweerder buiten het geding stelt; 
verwerpt de voorziening in zoverre ze 
gericht is tegen verweerder en tegen 
de oproeping tot bindendverklaring 
van het arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiseres in de 
helft van de kosten van haar voorzie
ning en in de kosten van verweerders 
memorie van antwoord; houdt de ove
rige kosten aan en laat de uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik. 

15 mei 1998 - 1 e kamer- Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Simont en 
Biitzler. 
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Nr. 254 

18 KAMER- 15 mei 1998 

1 o HUWELIJKSVERMOGENS
STELSELS - BEDONGEN STELSELS - GE
MEENSCHAP VAN AANWINSTEN- ECHTSCHEI
DING- VERDELING- ONROEREND GOED -
OVERGANGSBEPALINGEN. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. 
DE GOEDEREN- GEMEENSCHAP VAN AAN
WINSTEN- VERDELING- ONROEREND GOED 
- OVERGANGSBEPALINGEN. 

1 o en 2° Bij echtscheiding tussen echtge
noten die bij huwelijkscontract het stel
sel van gemeenschap beperkt tot de aan
winsten hebben aangenomen en die 
binnen de wettelijke termijn niet heb
ben verklaard dat zij dat bedongen 
huwelijksvermogensstelsel van v66r de 
wet van 14 juli 1976 wensen te handha
ven, kan geen van de echtgenoten zich bij 
voorrang een onroerend goed doen toe
wijzen dat als gezinswoning dient (1). 
(Art. 1447 B.W.; artt. 3, 3°, wet 14juli 
1976.) 

(DESCAMPS T. DANIEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0098.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1996 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres afwijst die ertoe strekte haar bij voor
rang het gemeenschappelijk pand te 
Rixensart te doen toewijzen dat door de 
partijen en hun vier kinderen tijdens hun 
huwelijk, en door eiseres sedert de schei
ding, werd bewoond en doordat het ar
rest die vordering afWijst op grond: "dat (ei
seres) steunt op de artikelen 1446 en 1447 
van het Burgerlijk Wetboek, die bij de wet 
van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgeno-

(1) Raadpl. Cass., 21 sept. 1979 (A.C., 1979-
80, nr. 48). 

ten en de huwelijksvermogensstelsels zijn 
ingevoegd, om te vragen dat het pand haar 
bij voorrang zou worden toegewezen; dat de 
eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat 
de vordering van (eiseres) niet gegrond was; 
(. .. ) dat met toepassing van artikel 3 (ar
tikel1, 3°, eerste lid) van de overgangsbe
palingen van die wet, benevens het nieuwe 
primaire stelsel dat zij instelt, alleen de 
nieuwe artikelen 1415 tot 1426 tot rege
ling van het bestuur van de vermogens en 
de nieuwe artikelen 1408 tot 1414 betref
fende de gemeenschappelijke schulden en 
de rechten van de schuldeisers, van toe
passing zijn op de echtgenoten die, zoals te 
dezen, gehuwd zijn met aanneming van het 
oude stelsel van de gemeenschap beperkt 
tot de aanwinsten", 

terwijl eiseres in haar conclusie voor het 
hofvan beroep had aangevoerd dat arti
kel 3 van de overgangsbepalingen van de 
wet van 14 juli 1976 weliswaar niet heeft 
bepaald dat de artikelen 1446 en 144 7 
(nieuw) van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing zijn bij vereffening van een ge
meenschap beperkt tot de aanwinsten (oud 
stelsel), maar dat toch met "de geest van de 
hervorming" rekening moet worden gehou
den; men niet definitief mag blijven stil
staan bij de formele uitdrukking van de 
wetgever; in werkelijkheid overduidelijk 
blijkt dat de wetgever "de bedingen van de 
huwelijksovereenkomst heeft willen vrij
waren waarbij de echtgenoten de samen
stelling van de verschillende vermogens 
hebben bepaald en bijgevolg de aanvul
lende regels voor de uitlegging van die be
dingen. De wetgever heeft dus hoofdzake
lijk de oude bepalingen willen behouden die 
verband kunnen houden met de door de 
echtgenoten uitgedrukte wil om een be
paald bedongen stelsel te kiezen. De wet
gever heeft in het overgangsstelsel de re
gels inzake de vereffening niet overgeno
men omdat hij heeft vergeten na te gaan 
welke regels toepasselijk dienden te wor
den gemaakt; senator Hambye, verslagge
ver van de Commissie voor de Justitie, op 
de openbare zitting van de Senaat van 27 
april1976 uiteenzette dat "voor hen die een 
huwelijkscontract hebben gesloten van al
gemene gemeenschap of van gemeenschap 
beperkt tot de aanwinsten, alleen de wij
zen van bestuur en de bepalingen die daar
uit rechtstreeks voortvloeien, inzonder
heid die betreffende het recht van de 
schuldeiser, op hen toepasselijk zijn. De 
oude in het Burgerlijk Wetboek bepaalde 
regels waarin de eigen goederen en de ge
meenschappelijke goederen worden be
paald zullen evenwel van kracht blijven"; 
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in die verklaring helemaal geen sprake is 
van de regels inzake de vereffening; de vol
strekte eerbiediging van de wil van de wet
gever dus vereist dat voor de periode na 26 
september 1977 de regel wordt toegepast 
van de toewijzing bij voorrang aan het stel
sel van de gemeenschap beperkt tot de aan
winsten; anders beslissen tot een para
doxale situatie zou leiden; aldus "die 
situatie vanzelfsprekend paradoxaal is in 
zoverre de redenen waarom die echtgeno
ten, toen zij hun huwelijkscontract slo
ten, voor een van die bedongen huwelijks
stelsels hebben gekozen (gemeenschap 
beperkt tot de aanwinsten en scheiding van 
goederen met gemeenschap van aanwin
sten) helemaal niets te maken hebben met 
overwegingen over de toekomstige veref
fening van het stelsel. Zij hadden dienaan
gaande zeker geen andere bedoeling dan de 
echtgenoten die gekozen hadden voor het 
wettelijk stelsel en die onder toepassing van 
de nieuwe bepalingen vallen; anderzijds 
niet over het hoofd mag worden gezien dat 
het huidig wettelijk stelsel dat toepasse
lijk is op de echtgenoten die na de inwer
kingtreding van de wet zijn gehuwd, van 
oorsprong zeer nauw aansluit met de vroe
gere bedongen stelsels van de gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten of van de 
scheiding van goederen met gemeenschap 
van aanwinsten die thans aan de nieuwe 
regels inzake bestuur zijn onderworpen, en 
het is dus verwonderlijk dat de echtgeno
ten die v66r de inwerkingtreding van de 
wet onder een van die stelsels zijn gehuwd 
niet kunnen genieten van bepalingen die 
volgens de wetgever billijk zijn voor de 
echtgenoten die thans onder het wette
lijk stelsel zijn gehuwd. Het is bijvoor
beeld betekenisvol dat het bestaan van het 
recht op vergoeding doorgaans meer voor
komt in een stelsel waarin het gemeen
schappelijk vermogen beperkt is tot de aan
winsten en het probleem van de raming 
van die vergoedingen dus in dat soort stel
sel vaker aan de orde is"; eiseres met an
dere woorden aanvoerde dat het feit dat ar
tikel 3 van de overgangsbepalingen van de 
wet van 14 juli 1976 de (nieuwe) artike
len 1446 en 1447 waarbij de mogelijkheid 
wordt ingesteld om zich bij voorrang een 
pand te doen toewijzen dat als gezins
woning dient, niet uitdrukkelijk toepasse
lijk heeft gemaakt op de echtgenoten die de 
tot de aanwinsten beperkte gemeenschap 
hadden aangenomen, niet impliceert dat de 
wetgever hun toepassing heeft willen uit
sluiten; hij in werkelijkheid alleen oog heeft 
gehad voor de regels betreffende het be
stuur van de gemeenschap en niet voor die 

betreffende haar ontbinding, nu hij in de 
eerste plaats de echtgenoten die onder het 
oude stelsel waren gehuwd van de nieuwe 
bepalingen wilde doen genieten, zonder 
daarbij afbreuk te doen r aan de door de 
echtgenoten uitgedrukte wil om voor een 
bepaald bedongen stelsel te kiezen en 2° 
aan de regels tot vaststelling van de sa
menstelling van de vermogens; daaruit 
volgt dat het arrest door dit omstandig ver
weer alleen te beantwoorden door de over
weging dat ingevolge artikel 3 van de over
gangsbepalingen van de wet van 14 juli 
1976, "alleen" de artikelen 1408 tot 1414, 
1415 tot 1426 nieuw van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing zijn op de echtge
noten die de gemeenschap beperkt tot de 
aanwinsten hadden aangenomen, de con
clusie van eiseres niet beantwoordt; dat het 
bijgevolg niet regelmatig met redenen is 
omkleed: 

Overwegende dat het arrest zegt dat 
"met toepassing van artikel 3 (arti
kel 1, 3°, eerste lid) van de overgangs
bepalingen van (de wet van 14 juli 
1976 betreffende de wederzijdse rech
ten en verplichtingen van echtgeno
ten en de huwelijksvermogensstelsels), 
benevens het nieuwe primaire stel
sel dat zij instelt, alleen de nieuwe ar
tikelen 1415 tot 1426 tot regeling van 
het bestuur van de vermogens en de 
nieuwe artikelen 1408 tot 1414 be
treffende de gemeenschappelijke schul
den en de rechten van de schuldeisers 
van toepassing zijn op de echtgeno
ten die, zoals ten deze, gehuwd zijn 
met aanneming van het oude stelsel 
van de gemeenschap beperkt tot de 
aanwinsten"; 

Overwegende dat het arrest door die 
overwegingen de conclusie van eise
res dat de artikelen 1446 en 1447 van 
het Burgerlijk Wetboek, die bij de wet 
van 14 juli 1976 in dat wetboek zijn 
ingevoegd, toegepast dienden te wor
den, tegenspreekt en aldus beant
woordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1, 3°, eerste lid, 3 van de over
gangsbepalingen van de wet van 14 juli 
1976 betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels, 47, § 3, van de 
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opheffings- en wijzigingsbepalingen van die 
wet (artikel4), 1446 en 1447 van het Bur
gerlijk Wetboek, zoals ze bij de wet van 14 
juli 1976 in het wetboek zijn ingevoegd, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres afwijst die ertoe strekte het pand te 
Rixensart bij voorrang toe te wijzen met 
toepassing van de artikelen 1446 en 1447 
van het Burgerlijk Wetboek (wet van 14juli 
1976) die bepalen (artikel 144 7 van het 
Burgerlijk Wetboek) dat "wanneer het (wet
telijk) stelsel eindigt door echtscheiding, ... 
elk der echtgenoten in de loop van de 
vere:ffeningsprocedure aan de rechtbank 
kan vragen (artikel1446 van het Burger
lijk Wetboek) tegen opleg indien daartoe 
grand bestaat, zich bij voorrang doen toe
wijzen een van de onroerende goederen die 
tot gezinswoning dient...", 

terwijl het arrest die vordering afwijst op 
grand: "dat met toepassing van artikel3 
(artikel1, 3°, eerste lid) van de overgangs
bepalingen van die wet (wet van 14 juli 
1976) alleen de nieuwe artikelen 1415 tot 
1426 tot regeling van het bestuur van de 
vermogens en de nieuwe artikelen 1408 tot 
1414 betre:ffende de gemeenschappelijke 
schulden en de rechten van de schuldeisers 
van toepassing zijn op de echtgenoten die, 
zoals ten deze, gehuwd zijn met aanne
ming van het oude stelsel van de gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten", 

terwijl voomoemd artikel1, 3°, eerste lid, 
van artikel 3 van de overgangsbepalin
gen van de wet van 14 juli 1976, bene
vens het nieuwe primaire stelsel dat zij in
voert, bepaalt dat "indien (de verklaring dat 
zij hun wettelijk of bedongen huwelijks
vermogensstelsel ongewijzigd wensen te 
handhaven) niet wordt afgelegd, de echt
genoten die de gemeenschap beperkt tot de 
aanwinsten ... hebben aangenomen ... zul
len onderworpen zijn aan de bepalingen 
van de artikelen 1415 tot 1426 van het Bur
gerlijk Wetboek voor alles wat betrekking 
heeft op het bestuur van de gemeenschap 
en van de eigen goederen, alsook aan de be
palingen van de artikelen 1408 en 1414 be
treffende de gemeenschappelijke schul
den en de rechten van de schuldeisers"; die 
bepaling, in tegenstelling tot de beslis
sing van het arrest, niet uitsluit dat de 
(nieuwe) artikelen 1446 en 1447 van het 
Burgerlijk Wetboek op de echtgenoten van 
toepassing zijn bij vereffening van hun ge
meenschap beperkt tot de aanwinsten; zo
als eiseres in conclusie betoogde, uit het feit 
dat de wetgever in de overgangsbepalin
gen heeft vastgelegd dat de echtgenoten die 
onder het stelsel van de gemeenschap be
perkt tot de aanwinsten aan sommige 

nieuwe bepalingen zijn onderworpen, waar
toe de artikelen 1446 en 1447 niet beho
ren, niet kan worden afgeleid dat de wet
gever heeft willen beslissen dat die 
echtgenoten na de echtscheiding bij de ver
effening van de gemeenschap niet onder de 
toepassing van de artikelen 1446 en 144 7 
vallen; in werkelijkheid zowel uit de geest 
als uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 14juli 1976, en inzonderheid uit 
een verklaring van senator Hambye die in 
de conclusie van eiseres wordt aangehaald, 
blijkt dat de wetgever alleen oog had voor 
de onmiddellijke toepassing van sommige 
nieuwe bepalingen op de echtgenoten die 
onder een stelsel van gemeenschap be
perkt tot de aanwinsten zijn gehuwd, zon
der zich te bekommeren om de vereffe
ning van dat stelsel wanneer het is 
ontbonden; de bedoeling van de wetgever 
dus wordt miskend wanneer men beslist 
dat hij de toepassing van de artikelen 1446 
en 1447 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
uitgesloten bij de vereffening van een ge
meenschap beperkt tot de aanwinsten die, 
volgens de uitdrukkelijke wil van de wet
gever, onder toepassing viel van de nieuwe 
regels inzake het bestuur van het vermo
gen en betreffende de gemeenschappe
lijke schulden; bovendien uit de tekst van 
§ 3 van artikel 4 7 van de opheffings- en 
wijzigingsbepalingen van de wet van 14 juli 
1976 (artikel 4) volgt dat op de echtgeno
ten gehuwd onder een stelsel van gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten, de oude 
bepalingen van de Code Napoleon alleen 
toepasselijk blijven in zoverre zij noodza
kelijk zijn voor de werking en de vere:ffe
ning van hun huwelijksvermogensstelsel; 
in de mate de nieuwe artikelen 1446 en 
1447 van het Burgerlijk Wetboek geen re
gel invoeren die strijdig zou zijn met een 
oude bepaling die noodzakelijk is voor de 
werking en de verdeling van de gemeen
schap, er dus geen reden was om de toe
passing ervan af te wijzen; daaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat artikel 3 
(artikel1, 3°, eerste lid) van de overgangs
bepalingen van de wet van 14 juli 1976 er
aan in de weg zou staan dat de (nieuwe) ar
tikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk 
Wetboek op de gemeenschap beperkt tot de 
aanwinsten die tussen de partijen heeft be
staan zouden worden toegepast, de zin en 
de draagwijdte van dat artikel1, 3°, eer
ste lid, van voomoemd artikel 3 miskent en 
bijgevolg die bepaling schendt evenals de 
artikelen 1446 en 1447 van het Burger
lijk Wetboek en 47, § 3, van de opheffings
en wijzigingsbepalingen van de wet van 14 
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juli 1976 (artikel 4) die het op onwettige 
wijze weigert toe te passen : 

Overwegende dat artikel 1, 3°, van 
de overgangsbepalingen van de wet 
van 14 juli 1976 (artikel 3) in zijn eer
ste lid bepaalt dat indien de verkla
ring bedoeld in 1° niet wordt afge
legd, de echtgenoten die de gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten 
hadden aangenomen, onderworpen 
zullen zijn aan de bepalingen van de 
artikelen 1415 tot 1426 voor alles wat 
betrekking heeft op het bestuur van de 
gemeenschap en van de eigen goede
ren, alsook aan de bepalingen van de 
artikelen 1408 tot 1414 betreffende de 
gemeenschappelijke schulden en de 
rechten van de schuldeisers; 

Overwegende dat de wetgever bij
gevolg de nieuwe bepalingen, die hij 
wil doen toepassen op de echtgeno
ten die inzonderheid het stelsel van de 
gemeenschap beperkt tot de aanwin
sten hadden aangenomen en die bin
nen de wettelijke termijn geen ver
klaring hebben afgelegd dat zij hun 
vroeger huwelijksvermogensstelsel on
gewijzigd wensen te handhaven, dui
delijk tot de voormelde artikelen heeft 
beperkt; 

Overwegende dat het arrest, door 
eerder op de wettekst te steunen dan 
op de bedoeling die eiseres aan de au
teurs ervan toeschrijft, zijn arrest tot 
verwerping van haar vordering om 
zich bij voorrang een onroerend goed 
dat tot gezinswoning dient te doen toe
wijzen, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel, in zoverre het 
steunt op de artikelen 1, 3°, van de wet 
van 14 juli 1976 (artikel 3), 1446 en 
1447 van het Burgerlijk Wetboek, faalt 
naar recht; 

Overwegende dat artikel47, § 3, van 
dezelfde wet (artikel 4), dat de oude 
bepalingen beoogt die van toepassing 
blijven in zoverre zij noodzakelijk zijn 
voor de werking en de vereffening van 
het huwelijksvermogensstelsel, niets te 
maken heeft met de mogelijke toepas
sing van de nieuwe artikelen 1446 en 
1447 op echtgenoten die onder vigeur 
van de oude wet onder het stelsel van 

de gemeenschap beperkt tot de aan
winsten zijn gehuwd; 

Dat het middel, in zoverre het 
steunt op de schending van die wets
bepaling, niet ontvankelijk is; 

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

15 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. DeBruyn en 
Draps. 

Nr. 255 

1e KAMER- 15 mei 1998 

RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN- LAATTIJDIGE CONCLUSIE- BE
GRIP- GEVOLGEN. 

Conclusies die buiten de wettelijke ter
mijn ter griffie zijn neergelegd, worden 
door de rechter ambtshalve uit het de
bat geweerd wanneer niet blijkt dat zij 
u66r het verstrijken van die termijn aan 
de tegenpartij zijn overgelegd (1). (Artt. 
757 en 747 Ger.W.) 

(N.VS.M. E.A. T. DENIL) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. C.97.0260.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1997 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

(1) Zie Cass., 31 okt. 1991, A.R. nr. 9069 (A. C., 
1991-92, nr. 123), en concl. O.M. in Bull. en Pas., 
1992, I, nr. 123. 
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Over het tweede middel : schending van 
artikel 747, § 1, en inzonderheid § 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de door de derde ei
seres buiten de termijn neergelegde aan
vullende conclusie weert op grond dat de op 
14 november 1995 op grond van artikel 747 
van het Gerechtelijk Wetboek gewezen be
schikking de eisers tot 1 februari 1996 de 
tijd heeft gegeven om hun conclusie neer te 
leggen; dat de op 2 september 1996 door de 
derde eiseres ter griffie van het hof (van be
roep) neergelegde aanvullende conclusie 
met toepassing van artikel 7 4 7 van het Ge
rechtelijk Wetboek ambtshalve uit de de
batten moet worden geweerd; 

terwijl artikel 7 4 7, § 1 (lees : 2) in fine, 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, 
onverminderd de toepassing van de uit
zonderingen bedoeld in artikel 748, §§ 1 en 
2, de conclusies die zijn overgelegd na het 
verstrijken van de termijnen (bedoeld) in 
het voorgaande lid, namelijk de door de 
voorzitter of de door hem aangewezen rech
ter bepaalde termijnen om conclusie te ne
men ambtshalve uit de debatten worden ge
weerd; die sanctie enkel kan worden 
opgelegd wanneer de conclusies niet bin
nen de door de rechter bepaalde termijn 
aan de tegenpartij zijn "overgelegd" (id est 
"medegedeeld"); de rechter de conclusie die 
niet tijdig ter griffie is neergelegd, niet 
ambtshalve uit de debatten kan weren, 
zelfs niet als de beschikking bepaalt dat de 
conclusie binnen de vastgestelde termijn of 
uiterlijk op de vastgestelde datum ter grif
fie moet worden neergelegd; de op 14 no
vember 1995 gewezen beschikking in casu 
de appellanten tot "1 februari 1996 de tijd 
heeft gegeven voor hun aanvullende con
clusie en de gei:ntimeerden tot 1 maart 
1996 de tijd heeft gegeven voor het even
tuele wederantwoord" en zulks dus zon
der te preciseren dat de conclusies ter grif
fie moesten worden neergelegd; het hof van 
beroep in dat opzicht de in artikel 7 4 7 van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde sane
tie niet wettig kon opleggen; dat het dus de 
door de derde eiseres op 27 november 1995 
in hoger beroep genomen aanvullende con
clusie niet ambtshalve uit de debatten kon 
weren aileen op grond dat die conclusie pas 
op 2 september 1996 ter griffie van het hof 
(van beroep) was neergelegd (schending van 
artikel 747, § 1, en inzonderheid § 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat luidens artikel 7 45 
van het Gerechtelijk Wetboek, alle con
clusies aan de tegenpartij of aan haar 

advocaat worden gezonden terzelf
der tijd als zij ter griffie worden neer
gelegd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de aanvullende conclu
sie van de derde eiseres aan verweer
der is overgelegd v66r de neerlegging 
ervan ter griffie binnen de krachtens 
artikel 7 4 7 bepaalde termijn; 

Overwegende dat het hof van be
roep artikel 7 4 7 van het Gerechte
lijk Wetboek niet schendt door de voor
noemde conclusie die, hoewel gedag
tekend 25 november 1995, pas op 
2 september 1996, dus zeven maan
den na het verstrijken van de voor die 
neerlegging bepaalde termijn, ter grif
fie van het hof van beroep is neerge
legd, ambtshalve uit de debatten te 
weren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 mei 1998 - 1 e kamer- Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Houtekier en De 
Bruyn. 

Nr. 256 

1 e KAMER- 15 mei 1998 

1° DWANGSOM- OPHEFFING- BEVOEGD
HEID. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PER
SOONLIJKE)- DWANGSOM- OPHEFFING. 

1 o en 2° Wanneer de rechter in hoger be
roep een veroordeling bevestigt waar
aan een dwangsom verbonden is, kan hi} 
zelf de opheffing niet bevelen van de in het 
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beroepen vonnis opgelegde dwangsom (1). 
(Art. 1385quinquies Ger.W.) 

(DESCHUYTENEER 
T. DORINT HOTELS BELGIEN N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0263.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1385quater en 1385quinquies van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het bestreden von
nis bevestigt, in zoverre het de overleg
ging van stukken beveelt en, gelet op de 
vorderingen van het deskundigenonder
zoek, de door het vonnis opgelegde dwang
som opheft, op grond dat " ... de rechtbank 
in het beroepen vonnis (verweerster) op 
straffe van een dwangsom beveelt om de fo
tografische vergrotingen van ~e li~igieuze 
negatieven alsook de daarvan m VIerkleu
rendruk gemaakte offsetfilms aan de des
kundige afte geven; dat (verweers_ter), ook 
al hangt zij ten dele afvan de Dmtse ven
nootschap waarmee zij bindingen heeft, als
ook van de drukker bij wie de oplagen zijn 
besteld de van haar verwachte stukken 
slechts ~choorvoetend en, zoals uit het tijds
verloop tussen de zendingen blijkt, beetj_e 
bij beetje, heeft afgegeven;. dat de _drm
ging die van de dwangsom mtgaat_mette
min effectief is gebleken, aangez1en on
der druk daarvan een groot aantal stukken, 
zij het ongetwijfeld druppelsgewijs, in han
den van de deskundige zijn gekomen; dat 
de door de eerste rechter gewenste stuk
ken, namelijk de vergrotingen, uiteraard 
noodzakelijk waren, daar aan de hand er
van kan worden uitgemaakt of de foto's 
(van eiser) dezelfde zijn als die welke in de 
reclamefolders van (verweerster) zijn ge
bruikt, namelijk de offsetfilms, daar in be
ginsel en tenzij ze in een computerbe
stand zijn opgenomen, waardoor ze 
onbeperkt kunnen worden vermenigvul
digd, de afgifte ervan verdere namaak be
let· dat de deskundige voor zijn werk an
de~e stukken wenste en dat hij naar 
aanleiding van zijn verhoor door het hof 

(1) Ben.Gh., 15 april 1992, nr. A.91/2, Recht
spraak 1992, p. 89. 

(van beroep) preciseerde dat hij zijn op
dracht als voltooid beschouwde, maar dat 
hij het wenselijk achtte dat (verweerster) 
de facturen van de drukker zou overleg
gen; dat voornoemde facturen of althans 
sommige ervan (zie het dossier dat aan de 
deskundige is overhandigd in bijlage bij een 
briefvan 30 december 1993) zijn afgege
ven; dat bovendien op een zesde vergade
ring van deskundigen op 11 februari 1994 
een laatste lijst is opgemaakt van door (ver
weerster) afte geven stukken; dat de des
kundige vervolgens heeft beslist dat de 
punten 7 (brochure First Class 91-92-93-
zie brief 2 maart 1994) en 5 partim (tarie
ven- schrijven van 10 mei 1994) zonder 
belang waren; dat alle beschouwingen en 
wensen van v66r die lijst achterhaald zijn 
en pas zullen besproken worden bij het on
derzoek van het deskundigenverslag dat, zo 
het auteursrecht wordt erkend, de basis zal 
vormen voor de schadeloosstelling (van ei
ser); dat het in de fase waarin het deskun
digenonderzoek zich thans bevindt en ge
let op de resultaten die in de lijn van het 
bestreden vonnis zijn verkregen, blijk
baar geen zin heeft nog te verwachten dat 
er nog andere inlichtingen of stukken zul
len afgegeven worden onder druk van een 
dwangsom; dat (verweerster) in voorko
mend geval een sanctie zal oplopen, als 
mocht blijken dat zij er heeft achtergehou
den of dat zij essentiele gegevens heeft ver
zwegen; dat de rechtbank daaruit de con
clusie zou kunnen trekken dat een 
forfaitaire raming noodzakelijk is en dat de 
omzetcijfers moeten worden vastgesteld in 
verhouding tot de uitstraling van de groep 
waartoe (verweerster) behoort, wat onge
twijfeld voor haar geen voordelige rege
ling zou zijn en voor haar een reden is om 
overtuigd te zijn van het nut van een laat
ste inspanning om oprecht te zijn", 

terwijl, eerste onderdeel, aileen de rech
ter die de dwangsom heeft opgelegd in be
ginsel bevoegd is om de opheffing, de op
schorting of de vermindering ervan te 
bevelen; wanneer de dwangsom in eerste 
aanleg is opgelegd, de appelrechter in be
ginsel niet kan worden aangemerkt als "de 
rechter die de dwangsom heeft opgelegd" in 
de zin van artikel1385quinquies, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, en die be
voegd is om de dwangsom op te heffen, op 
te schorten ofte verminderen; dit aileen an
ders wordt wanneer in het dictum van de 
beslissing in hoger beroep : a) uitdrukke
lijk is uitgesproken dan wel uit het dic
tum onmiskenbaar duidelijk blijkt dat de 
appelrechter de uitspraak van de rechter in 
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eerste aanleg op het stuk van de hoofd
veroordeling waaraan de veroordeling tot 
betaling van de dwangsom was verbon
den, dan wel op het stuk van de veroorde
ling tot deze laatste, geheel often dele heeft 
vernietigd en op een van deze punten een 
van de uitspraak in eerste aanleg afwij
kende beslissing heeft gegeven, in welk ge
val de rechter in hoger beroep moet wor
den aangezien als de rechter die de 
dwangsom heeft opgelegd, of b) de appel
rechter, met instandhouding van de door de 
rechter in eerste aanleg uitgesproken hoofd
veroordeling en de daaraan verbonden 
dwangsom, een nieuwe hoofdveroordeling 
heeft uitgesproken en daaraan hetzij een 
nieuwe dwangsom hetzij de reeds door de 
rechter in eerste aanleg opgelegde dwang
som heeft verbonden, in welk geval de 
appelrechter ook ten aanzien van de door 
hem instandgehouden hoofdveroordeling 
van de eerste rechter met de daaraan ver
bonden dwangsom heeft te gelden als de 
rechter die de dwangsom heeft opgelegd; de 
appelrechter, nu hij te dezen in zijn dic
tum het beroepen vonnis noch expliciet 
noch zelfs impliciet maar onmiskenbaar 
vernietigt op het stuk van de hoofd
veroordeling of de veroordeling tot de 
dwangsom, en nu hij bovendien geen 
nieuwe hoofdveroordeling oplegt en daar
aan een nieuwe dwangsom of de reeds door 
de eerste rechter opgelegde dwangsom ver
bindt, maar zich ertoe beperkt het beroe
pen vonnis te bevestigen, in zoverre het de 
overlegging van stukken heeft bevolen, der
halve niet kon worden aangemerkt als "de 
rechter die de dwangsom heeft opgelegd" in 
de zin van artikel 1385quinquies van het 
Gerechtelijk Wetboek en die bevoegd is om 
de door de eerste rechter opgelegde dwang
som op te heffen, op te schorten ofte ver
minderen; het arrest, nu het derhalve de 
door het bestreden vonnis opgelegde 
dwangsom opheft, artikel 1385quinquies, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1385quin

quies, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat de rechter die 
een dwangsom heeft opgelegd, op vor
dering van de veroordeelde, de dwang
som kan opheffen, de looptijd ervan 
opschorten gedurende de door hem 
te bepalen termijn of de dwangsom 
kan verminderen ingeval van blij
vende oftijdelijke, gehele of gedeelte-

lijke onmogelijkheid voor de veroor
deelde om aan de hoofdveroordeling te 
voldoen; 

Overwegende dat het Benelux
Gerechtshof, in het arrest van 15 april 
1992, voor recht het volgende heeft ge
zegd: "indien de rechter in eerste aan
leg aan een of meer door hem uitge
sproken hoofdveroordelingen een 
veroordeling tot betaling van een 
dwangsom heeft verbonden en vervol
gens de rechter in hager beroep in eni
gerlei vorm eveneens tot een of meer 
hoofdveroordelingen en een daaraan 
verbonden veroordeling tot betaling 
van een dwangsom komt, heeft als re
gel de rechter in eerste aanleg te gel
den als de "rechter die de dwangsom 
heeft opgelegd" in de zin van de arti
kelen 4 en 6 van de Eenvormige 
Beneluxwet betreffende de dwang
som; dit wordt aileen anders wan
neer in het dictum van de beslissing in 
hager beroep : a) uitdrukkelijk is uit
gesproken dan wel uit het dictum on
miskenbaar duidelijk blijkt dat de 
appelrechter de uitspraak van de rech
ter in eerste aanleg op het stuk van de 
hoofdveroordeling waaraan de veroor
deling tot betaling van de dwangsom 
was verbonden, dan wel op het stuk 
van laatstbedoelde veroordeling ge
heel of ten dele heeft vernietigd en op 
een van deze punten een van de uit
spraak in eerste aanleg afwijkende be
slissing heeft gegeven, in welk geval de 
rechter in hager beroep heeft te gel
den als de "rechter die de dwangsom 
he eft opgelegd"; of b) de appelrechter 
met instandhouding van de door de 
rechter in eerste aanleg uitgespro
ken hoofdveroordeling en de daar
aan verbonden dwangsom een nieuwe 
hoofdveroordeling heeft uitgespro
ken en daaraan hetzij een nieuwe 
dwangsom hetzij de reeds door de 
rechter in eerste aanleg opgelegde 
dwangsom heeft verbonden, in welk 
geval de appelrechter ook ten aan
zien van de door hem instandgehouden 
hoofdveroordeling van de eerste rech
ter met de daaraan verbonden dwang
som heeft te gelden als "de rechter die 
de dwangsom heeft opgelegd"; 
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Overwegende dat de eerste rech
ter te dezen verweerster had bevo
len stukken te overhandigen aan een 
gerechtsdeskundige en aan die ver
oordeling een dwangsom van 250.000 
frank had verbonden; 

Dat het arrest "het bestreden von
nis bevestigt, in zoverre het de over
legging van stukken beveelt en, 
gelet op de vorderingen van het des
kundigenonderzoek, de door het von
nis opgelegde dwangsom opheft"; 

Dat het hof van beroep, nu het de 
door de eerste rechter opgelegde 
dwangsom om die reden opheft, arti
kel 1385quinquies van het Gerechte
ljjk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er moet 
geantwoord worden op de overige on
derdelen van het middel, die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest, in zo
verre het de door de eerste rechter op
gelegde dwangsom opheft en uitspraak 
doet over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de uitspraak daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hofvan 
Beroep te Brussel. 

15 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 257 

1 e KAMER - 15 mei 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- BEGRIP. 

Het Hof dat kennisneemt van een verzoek tot 
onttrekking van een zaak aan een recht
bank van koophandel waarbij een ven
nootschap aangifte van faillissement heeft 
gedaan, verwijst de zaak naar een an
dere rechtbank van koophandel, wan
neer de vordering tot onttrekking ge
grond is op het feit dat een van de 
rechters van die rechtbank samenwoont 
met een bestuurder van die vennootschap 
en dat laatstgenoemde samen met die 
rechter verdacht worden van valsheid en 
gebruik van valse stukken in een namens 
die vennootschap opgestelde brief(1). (Art. 
648 Ger.W.) 

(PROCUEUR DES KONINGS TE LUIK 
IN ZAKE BURASSIM CONSTRUCTION N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.98.0153.F) 

RET HOF;- Gelet op het arrest 
van het Hof van 17 april 1998 (2); 

Gelet op de verklaring van de Recht
bank van Koophandel te Luik van 29 
april1998; 

Overwegende dat het verzoek tot 
onttrekking van de zaak aan de Recht
bank van Koophandel te Luik op 
grond van gewettigde verdenking, 
hierop gegrond is dat een van de rech
ters van die rechtbank samenwoont 
met een bestuurder van de naamloze 
vennootschap Burassim Construc
tion en dat laatstgenoemde samen met 
voornoemde magistraat verdacht wor
den van valsheid en gebruik van valse 
stukken omdat zij in naam van die 
vennootschap een brief zouden heb
ben geschreven en hem gebruikt heb
ben om een in rechte betwiste schade 
te bewij zen; 

Overwegende dat die omstandighe
den bij derden gewettigde verden
king kunnen wekken aangaande de 

(1) Cass., 13 maart 1998, A.R. nr. C.98.0017 .F 
(supra, nr. 146). 

(2) Supra, nr. 199. 
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strikte onafhankelijkheid en onpartij
digheid van de rechters van de recht
bank van koophandel die de zaak moe
ten berechten; 

Dat de zorg dergelijke verdenking te 
vermijden, de onttrekking wettigt; 

Om die redenen, beveelt dat de zaak 
die op de rol van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik is ingeschreven 
onder het nummer 4 700/97 aan voor
noemde rechtbank wordt onttrokken; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank 
van Koophandel te Verviers. 

1S mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : mevr. Charlier, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 258 

3e KAMER- 18 mei 1998 

1 o VORDERING IN RECHTE -BURGER
LLJKE RECHI'ER- ONTV ANKELIJKHEID -BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHOR
SINGSPROCEDURE - DRMGWIJDTE. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN
BEG RIP. 

3o ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKT
HEIDSVERZEKERING - STELSEL BETALENDE 
DERDE - TERUGVORDERING- WETTELIJKE 
BASIS. 

4o ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKT
HEIDSVERZEKERING - STELSEL BETALENDE 
DERDE- TERUGVORDERING- AQUILIAANSE 
VORDERING -ARBEIDSGERECHTEN- MATE
RIELE BEVOEGDHEID. 

so BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS) - MATERIELE BE-

VOEGDHEID-ARBEIDSGERECHTEN- ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING- ARBEIDS
ONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING- STELSEL 
BETALENDE DERDE - TERUGVORDERING
AQUILIAANSE VORDERING. 

6° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN - ZIEKTE- EN 
!NV ALIDITEITSVERZEKERING- ARBEIDSON
GESCHIKTHEIDSVERZEKERING- STELSEL BE
TALENDE DERDE- TERUGVORDERING- DUB
BELE RECHTSGROND- AQUILIAANSE VORDE
RING- VORDERING ARTIKEL 100 Z.I.V.-WET 
(1963)- VERNIETIGING BESLISSING OP AQUI
LIAANSE VORDERING- UITBREIDING VAN DE 
VERNIETIGING. 

1 o Ontvankelijk en zonder dat er aanlei
ding is tot schorsing van de procedure is 
de vordering voor de burgerlijke rech
ter, die tot schadevergoeding strekt waar
over de strafrechter geen uitspraak heeft 
gedaan. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

2° Maakt geen beslissing alvorens recht te 
doen uit het arrest dat, hoewel het het de
bat heropent, definitief uitspraak doet 
over de bevoegdheid van het geadieerde 
gerecht; het cassatieberoep tegen een der
gelijk arrest is ontvankelijk. (Artt. 19 en 
1077 Ger.W.) 

3° Wanneer in het stelsel van de betalende 
derde ten onrechte betaalde prestaties van 
de verzekering voor geneeskundige ver
zorging moeten worden terugbetaald door 
de verstrekker van de verzorging of door 
de natuurlijke of rechtspersoon die deze 
vergoedingen voor eigen rekening heeft 
gefnd, kan de verzekeringsinstelling de te
rugbetaling oak op grand van de gemeen
rechtelijke aansprakelijkheidsregeling van 
artikel1382 B. W. van deze personen vor
deren. (Art. 97, tweede lid, Z.I.V.-wet 
(1963) (thans artikel 164, tweede lid, 
Z.I.V.-wet (1994)); 1382 B.W.) 

4 o en so De op grand van artikel 1382 B. W. 
ingestelde vordering tot terugbetaling van 
langs het stelsel van de betalende derde 
ten onrechte uitgekeerde prestaties van de 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging houdt een betwisting in in verband 
met de rechten en plichten voortvloeiend 
uit de wetgeving en reglementering be
treffende de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, zodat de arbeids
gerechten bevoegd zijn om uitspraak te 
doen over dergelijke vordering. (Artt. 100 
Z.I.V.-wet (1963) (thans 167 Z.I.V.-wet 
(1994)); 1382 B.W.) 
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6° De vorderingen tot terugbetaling van 
langs het stelsel van de betalende derde 
ten onrechte uitgekeerde prestaties van de 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging, respectievelijk, gesteld op grand van 
artikel 1382 B. W., respectievelijk, ge
steld op grand van artikel 97 Z.l. V. -wet 
(1963) (en die hetzelfde voorwerp heb
ben) zijn zo nauw met elkaar verbon
den dat de vernietiging van de beslis
sing op de ene vordering moet uitgebreid 
worden tot de beslissing op de andere vor
dering. 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN E.A. T. CROQUEY E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0167.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1995 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwer
pen, afdeling Hasselt; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 3 en 4 van de 
Wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 97 (zoals vervangen of gewij
zigd door de wet van 10 oktober 1967, 27 
juni 1969, de wet van 12 mei 1971, de wet 
van 7 juli 1976, de wet van 22 december 
1977, het koninklijk besluit nummer 10 van 
11 oktober 1978, en in zijn versie zowel v66r 
als na de wijzigingen door het koninklijk 
besluit nummer 408 van 18 april 1986, het 
koninklijk besluit nummer 533 van 31 
maart 1987, de wet van 29 december 1990 
en de wet van 15 februari 1993) en 100 (zo
als gewijzigd ofvervangen bij Wet van 10 
oktober 1967 en koninklijk besluit num
mer 22 van 23 maart 1982 en in zijn ver
sie zowel v66r als na de wijziging bij wet 
van 15 februari 1993) van de Wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uit
keringen, en voor zoveel als nodig van ar
tikelen 164 en 167 van de bij koninklijk 
besluit van 14 juli 1994 gecoi:irdineerde wet 
van 9 augustus 1963, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, nate hebben vastgesteld dat vol
gens eisers "hun oorspronkelijke vorde
ring niet aileen (gesteund is) op artikel 97 
van de wet van 9 augustus 1963, maar ook 
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-

boek" en dat "de schade volgens (eisers) 
hierin (bestaat) dat zij prestaties hebben 
uitbetaald waartoe zij wettelijk niet ge
houden waren en die dus onverschuldigd 
werden uitbetaald" (arrest p. 31, in me
dio), oordeelt: "De vordering tot herstel van 
de schade door een misdrijf veroorzaakt 
vindt haar wettelijke grondslag in de ar
tikelen 1382, 1383 Burgerlijk Wetboek 
(strafrechtelijke aansprakelijkheid : mis
drijf, schade en causaal verband tussen 
beide). De burgerlijke vordering moet sa
men met de strafVordering uitgeoefend wor
den voor het vonnisgerecht. Zij moet ver
band houden met de feiten die het 
voorwerp uitmaken van de strafvorde
ring. Artikel 3 Voorafgaande Titel Wet
hoek van Strafvordering bepaalt dat de 
rechtsvordering tot herstel van de schade 
door een misdrijf veroorzaakt, behoort aan 
hen die de schade hebben geleden. Nu (ei
sers) de oorspronkelijke vordering laten 
steunen op zowel artikel 97 van de wet van 
9 augustus 1963 als op de artikelen 1382, 
1383 Burgerlijk Wetboek, betekent zulks 
dat (eisers) tweemaal voor dezelfde schade 
of minstens voor een deel van dezelfde 
schade vergoedingen zouden kunnen be
komen. Ret adagium "Electa una via non 
datur recursus ad alteram" is niet in de 
Belgische wetteksten terug te vinden en be
hoort niet tot het positief recht (. .. ). Der
halve mag het slachtoffer van een inbreuk, 
dat de rechtsvordering tot herstel van een 
zekere door de inbreuk veroorzaakte schade 
bij de strafrechter heeft aanhangig ge
maakt, daarna de rechtsvordering tot her
stel van andere schade, welke uit de vast
staande erkende inbreuk is ontstaan, voor 
de burgerlijke rechter brengen (. .. ).Men 
mag evenwel de rechtsvordering tot ver
goeding van dezelfde schade niet tegelij
kertijd voor beide gerechten brengen ( ... ). 
Vermits het hofvan beroep zich onbevoegd 
heeft verklaard om uitspraak te doen op de 
rechtstreekse dagvaarding van (eisers) en 
in beperkte mate uitspraak heeft gedaan 
omtrent de burgerlijke vordering die ver
band houdt met de feiten die het voorwerp 
uitmaakten van de strafvordering, is het 
mogelijk de schade waarover het hof van 
beroep geen uitspraak heeft gedaan te vor
deren voor de burgerlijke rechter" (arrest 
pp. 33-34), 

terwijl, overeenkomstig artikel 3 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, de rechtsvordering tot herstel 
van de schade door een misdrijf veroor
zaakt, behoort aan hen die de schade heb
ben geleden; overeenkomstig artikel 4 van 
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dezelfde wet, de burgerlijke rechtsvorde
ring terzelfder tijd en voor dezelfde rech
ters kan vervolgd worden als de strafvor
dering doch zij ook afzonderlijk kan 
vervolgd worden, zij het dat in dit laatste 
geval zij geschorst is zolang niet defini
tief is beslist over de strafvordering die v66r 
of gedurende de burgerlijke rechtsvorde
ring is ingesteld; overeenkomstig artikel 
100 van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, thans artikel 167 van de bij 
koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoor
dineerde wet van 9 augustus 1963, de be
twistingen in verband met de rechten en 
plichten voortvloeiend uit de wetgeving en 
reglementering betreffende de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de be
voegdheid van de arbeidsrechtbank beho
ren; dat derhalve niets de benadeelde be
let om, wanneer hij een burgerlijke 
vordering tot schadeloosstelling ter gele
genheid van een strafvervolging wegens een 
misdrijf, bij de strafrechter heeft aanhan
gig gemaakt, uit hoofde van dezelfde schade 
een vordering tot schadeloosstelling in te 
stellen voor de burgerlijke rechter, zon
der dat hiertoe vereist zou zijn dat eerst af
stand zou zijn gedaan van de burgerlijke 
vordering voor de strafrechter; het arbeids
hof derhalve niet wettig kon oordelen dat 
de rechtsvordering tot vergoeding van de
zelfde schade niet tegelijkertijd voor de 
beide gerechten kon gebracht worden, en 
het dienvolgens slechts mogelijk was de 
schade waarover het hof van beroep geen 
uitspraak had gedaan, te vorderen voor de 
burgerlijke rechter (schending van de in de 
aanhef van het mid del aangevoerde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 3 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat de 
rechtsvordering tot herstel van de 
schade die door een misdrijf is veroor
zaakt toekomt aan hen die de schade 
hebben geleden en dat, krachtens ar
tikel 4 hiervan, de afzonderlijk van de 
strafvordering ingestelde burgerlijke 
vordering geschorst is zolang niet de
finitief beslist is over de strafvorde
ring; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de eisers de schadevergoe
ding waarover de strafrechter geen uit
spraak heeft gedaan, mogen vorderen 
voor de burgerlijke rechter; 

Dat deze beslissing geen uitstaans 
heeft met de in het middel als ge
schonden aangewezen artikelen 3 en 
4 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe en waardoor deze be
slissing artikellOO van de wet van 9 
augustus 1963 schendt; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het opkomt tegen de motive
ring dat "de rechtsvordering tot ver
goeding van dezelfde schade niet 
tegelijkertijd voor (de strafrechter en 
de burgerlijke rechter)" mogen ge
bracht worden, geen belang heeft daar 
het arrest hieruit geen rechtsgevolg af
leidt daar het arrest beslist dat de 
schadevergoeding waarover de straf
rechter geen uitspraak heeft gedaan, 
voor de burgerlijke rechter kan wor
den opgevorderd; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als uolgt : 

schending van artikelen 97 (zoals ver-
vangen of gewijzigd door de wet van 10 ok
tober 1967, 27 juni 1969, de wet van 12 mei 
1971, de wet van 7 juli 1976, de wet van 22 
december 1977, het koninklijk besluit num
mer 10 van 11 oktober 1978, en in zijn ver
sie zowel v66r als na de wijzigingen door 
het koninklijk besluit nummer 408 van 18 
april 1986, het koninklijk besluit num
mer 533 van 31 maart 1987, de wet van 29 
december 1990 en de wet van 15 februari 
1993) en 100 (zoals gewijzigd of vervan
gen bij Wet van 10 oktober 1967 en ko
ninklijk besluit nummer 22 van 23 maart 
1982 en in zijn versie zowel v66r als na de 
wijziging bij wet van 15 februari 1993) van 
de Wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskun
dige verzorging en uitkeringen, en voor zo
veel als nodig van artikelen 164 en 167 van 
de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 ge
coordineerde wet van 9 augustus 1963, 660 
van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zo
veel als nodig 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, nate hebben vastgesteld dat val
gens eisers "hun oorspronkelijke vorde
ring niet aileen (gesteund is) op artikel 97 
van de wet van 9 augustus 1963, maar ook 
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op artikel1382 van het Burgerlijk Wet
hoek" en dat "de schade volgens (eisers) 
hierin (bestaat) dat zij prestaties hebben 
uitbetaald waartoe zij wettelijk niet ge
houden waren en die dus onverschuldigd 
werden uitbetaald" (arrest p. 31, in me
dia), oordeelt : "(Eisers) doen thans be
roep op het bestaan van de specifieke (bur
gerlijke) aansprakelijkheidsregeling van 
artikel1382, 1383 B.W. ten aanzien van 
(verweerders) en op artikel 97 van de wet 
van 9 augustus 1963 houdende een bijzon
dere regeling tot terugbetaling van het on
verschuldigd betaalde. Het is duidelijk dat 
de schadevordering op grand van artikel 
1382 B.W. voor het arbeidshof veel rui
mer is opgevat dan de schadevordering toe
gekend door het hofvan beroep. De inbreu
ken op de bepalingen van de nomenclatuur 
zoals omschreven in de inleidende vorde
ring zijn talrijker dan de prestaties die aan 
(verweerder) Bouveroux onrechtmatig wer
den betaald op grand van de bewezen straf
rechtelijke tenlasteleggingen. De vraag is 
echter of (eisers) hun vordering tot scha
deloosstelling kunnen laten steunen op zo
wel de artikelen 1382, 1383 B.W. als op ar
tikel 97 van de wet van 9 augustus 1963. 
Betre:ffende het mechanisme van artikel 97 
dienen twee bemerkingen gemaakt. Voor
eerst beklemtoont het eerste lid het alge
meen kenmerk van de formulering door het 
gebruik van de aanwijzende bepaling: 
"schuldenaar is hij die ten onrechte pres
taties van de verzekering heeft ontvan
gen". Die persoon kan om het even wie zijn 
en hij moet het doen "onder voorbehoud 
van het bepaalde in het tweede lid van dit 
artikel". Vervolgens is het duidelijk dat het 
tweede lid dat de terugvordering in het stel
sel van de betalende derde behandel(t), een 
uitzondering is op de algemene regel ge
steld in het eerste lid. De verzekeringsin
stelling heeft dus voor wat betreft de te
rugvordering van ten onrechte betaalde 
prestaties op grand van artikel 97, 2° lid, 
de keuze om zich te richten tot ofwel de 
verstrekker van de verzorging, ofWel de na
tuurlijke of rechtspersoon die ze voor ei
gen rekening gei"nd heeft. Het Hof van Cas
sa tie heeft beslist dat wanneer in het stelsel 
van de betalende derde ten onrechte (ge
noten) ziektekostenvergoedingen op grand 
van artikel97, 2° lid van de wet van 9 au
gustus 1963 moeten worden terugbetaald 
door de natuurlijke ofrechtspersoon die de 
vergoedingen voor eigen rekening heeft 
ge!nd, de verzekeringsinstelling de terug
betaling ook kan vorderen van degene die 
de verzorging heeft verleend op grand van 
de gemeenrechtelijke aansprakelijkheids-

regel van artikel1382 B.W. wanneer de ver
eisten daartoe vervuld zijn, m.a.w. de bij
zondere aansprakelijkheidsregeling sluit de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheids
norm niet noodzakelijk uit (. .. ) .. Hieruit 
volgt (. .. ) dat (eisers) in het stelsel van de 
betalende derde hun terugvordering zo
wel kunnen laten steunen op artikel97, zo 
lid alsop artikel1382 B.W., wanneer de 
vereisten daartoe vervuld zijn" (arrest pp. 
34, in media tot 36, bovenaan); en: "(Ei
sers) dienen een correcte berekening van de 
omvang van de schade bij te brengen aan 
de hand van de getuigschriften voor zorgen
verstrekking die nog voorhanden zijn, in 
toepassing van artikel 97 van de wet van 
9 augustus 1963. De ten onrechte toege
kende prestaties die niet door getuigschrif
ten voor zorgenverstrekking kunnen be
wezen worden, zouden in het stelsel van de 
betalende derde teruggevorderd kunnen 
worden op grand van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, maar dan voor de be
voegde burgerlijke rechtbank" (arrest p. 39, 
tweede laatste alinea's), om te besluiten : 
"Heropent de debatten teneinde partijen toe 
te laten te besluiten en (eisers) in de ge
legenheid te stellen om de ten onrechte uit
gekeerde prestaties te berekenen op grand 
van artikel 97 van de wet van 9 augustus 
1963" (arrest p. 40, dispositief), 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 100 van de Wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, thans artikel167 
van de bij koninklijk besluit van 14 juli 
1994 gecoiirdineerde wet van 9 augustus 
1963, de betwistingen in verband met de 
rechten en plichten voortvloeiend uit de 
wetgeving en reglementering betre:ffende de 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank behoren; overeenkom
stig artikel97, tweede lid, van de genoemde 
wet van 9 augustus 1963, de onverschul
digd betaalde geneeskundige verstrekkin
gen, die langs het stelsel van de betalende 
derde zijn uitbetaald, moeten worden te
rugbetaald, onder meer door de zorgen
verstrekkers of de natuurlijke of de rechts
persoon die ze voor eigen rekening heeft 
ge!nd; deze bepaling, die slechts een bij
zondere regeling inhoudt betreffende be
paalde door de verzekeringsinstellingen ver
richte onverschuldigde betalingen, aan de 
toepasselijkheid van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, wanneer de vereis
ten daartoe vervuld zijn, niet in de weg 
staat, ook niet ten aanzien van de verstrek
kers van geneeskundige verzorging en van 
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de verzorgingsinstellingen die de beta
ling ervan voor eigen rekening hebben 
ge'ind; de vordering die er toe strekt ver
goeding te bekomen voor de schade inge
volge het ten onrechte verlenen van pres
taties, in het stelsel van de betalende derde, 
een betwisting vormt in verband met de 
rechten en plichten voortvloeiend uit de 
wetgeving en reglementering betreffende de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering nu voor 
het welslagen van deze vordering voor
eerst dient te worden nagegaan of de ver
leende prestaties al dan niet ten onrechte 
werden verleend; dergelijke vorderingen 
dienvolgens tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoren; het arbeidshof 
bijgevolg niet wettig kon oordelen dat de 
ten onrechte toegekende prestaties, in het 
stelsel van de betalende derde, weliswaar 
konden worden teruggevorderd op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, maar dan wel voor de bevoegde bur
gerlijke rechtbank, en zich aldus minstens 
impliciet onbevoegd verklaren (schending 
van alle in de aanhefvan het middel ver
noemde wetsbepalingen, artikel 660 van 
het Gerechtelijk Wetboek uitgezonderd); 

en terwijl, tweede onderdeel, overeen
komstig artikel 660 van het Gerechtelijk 
Wetboek, behalve wanneer het voorwerp 
van de vordering niet tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke macht behoort, iedere 
beslissing betreffende de bevoegdheid de 
zaak zo nodig verwijst naar de bevoegde 
rechter die zij aanwijst; het arbeidshofte 
dezen overweegt dat "de ten onrechte toe
gekende prestaties die niet door getuig
schriften voor zorgenverstrekking kun
nen bewezen worden, in het stelsel van de 
betalende derde teruggevorderd kunnen 
worden op grond van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, maar dan voor de be
voegde burgerlijke rechtbank" (arrest p. 39, 
in fine), en aldus minstens impliciet be
sluit tot zijn onbevoegdheid om dienaan
gaande te oordelen, zonder de rechter aan 
te wijzen die op dat vlak wel bevoegd zou 
zijn, en zonder de zaak naar deze rechter 
te verwijzen; het arbeidshof aldus artikel 
660 van het Gerechtelijk Wetboek mis
kent: 

Over de door de verweerders sub 1, 
2 en 3 tegen het middel opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid : de 
aangevochten beslissing is slechts een 
beslissing alvorens recht te doen : 

Overwegende dat het arrest het de
bat heropent, maar reeds definitiefbe
slist dat het arbeidshof niet bevoegd is 

te oordelen over de terugvordering op 
grand van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek van in het stelsel van 
de betalende derde ten onrechte toe
gekende prestaties van de verzeke
ring voor geneeskundige verzorging; 

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

Over het middel zelf : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wanneer in het 
stelsel van de betalende derde ten on
rechte betaalde prestaties van de ver
zekering voor geneeskundige verzor
ging op grand van artikel 97, tweede 
lid, van de Ziekte- en Invaliditeits
wet van 9 augustus 1963, moeten wor
den terugbetaald door de verstrekker 
van de verzorging of door de natuur
lijke of rechtspersoon die deze vergoe
dingen voor eigen rekening heeft 
gei:nd, de verzekeringsinstelling de te
rugbetaling ook op grand van de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheids
regel van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek van deze personen kan 
vorderen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel100 van de Ziekte- en Invaliditeits
wet van 9 augustus 1963, de betwis
tingen in verband met de rechten en 
plichten voortvloeiend uit de wetge
ving en reglementering betreffende de 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank behoren; 

Overwegende dat de op grand van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek ingestelde vordering tot terug
betaling van langs het stelsel van de 
betalende derde ten onrechte uitge
keerde prestaties van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging, een be
twisting inhoudt in verband met de 
rechten en plichten voortvloeiend uit 
de wetgeving en reglementering be
treffende de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering; dat de 
arbeidsrechtbank mitsdien bevoegd is 
om uitspraak te doen over dergelijke 
vordering; 
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Overwegende dat het arbeidshof 
zich onbevoegd verklaart om uitspraak 
te doen over de door de eisers inge
stelde vordering tot terugbetaling van 
ten onrechte uitgekeerde prestaties 
van de verzekering voor geneeskun
dige verzorging, in zoverre de eisers 
deze vordering, benevens op artikel 97 
van de wet van 9 augustus 1963, la
ten steunen op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en aldus vermeld 
artikel100 van de wet van 9 augus
tus 1965 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de vordering op 

grond van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en die op grond van 
artikel 97 van de wet van 9 augus
tus 1963 zo nauw met elkaar verbon
den zijn dat de vemietiging van de be
slissing op de ene vordering moet 
uitgebreid worden tot de beslissing op 
de andere vordering; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de vorderingen die de ei
sers op grond van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en op grond van 
artikel 97 van de wet van 9 augus
tus 1963 hebben gesteld en waarover 
de strafrechter geen uitspraak heeft 
gedaan en in zoverre het uitspraak 
doet over de kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vemietigde arrest; veroordeelt de 
eisers in de helft van de kosten; houdt 
de overige kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

18 mei 1998 - 3° kamer- Voorzitter : 
de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. 
Butzler en De Gryse. 

Nr. 259 

3° KAMER - 18 mei 1998 

VERBINTENIS - VOORWAARDELIJKE VER
BINTENIS - VERVULLING- SCHULDENAAR 
DIE DE VERVULLING HEEFT VERHINDERD -
GEVOLG. 

Wanneer de bestreden beslissing vaststelt 
dat de betaling van een conventionele ver
trekpremie afhankelijk is van een toe
komstige en onzekere gebeurtenis, te we
ten de vrije keuze van de werknemer van 
de vertrekdatum tussen een welbepaalde 
datum en de stopzetting van de exploi
tatie door de werkgever en verder vast
stelt dat de werknemer tussen de bepaalde 
datum en deze stopzetting de onderne
ming verliet ingevolge een ontslag dat 
hem door zijn werkgever ten onrechte 
werd gegeven en op grand hiervan oor
deelt dat de werknemer geen aanspraak 
kan maken op de vertrekpremie omdat hij 
niet zelf de datum bepaalde waarop hij de 
onderneming verliet, wordt deze beslis
sing niet wettelijk verantwoord, nu uit 
deze vaststelling volgt dat de werkgever 
de vervulling van de voorwaarde waar
onder hij zich had verbonden zelf door 
een foutief optreden onmogelijk heeft ge
maakt. (Artt. 1168 en 1178 B.W.) 

(BIJNENS T. MIJNEN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0095.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1994 ge
wezen door het Arbeidshof te Antwer
pen, afdeling Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1134, 1142, 
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 
1175, 1176, 1178, en 1179, van het Burger
lijk Wetboek, 32, 35, 37, § 1, 39, § 1, en 59, 
van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de 
arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij de 
wetten van 18 juli 1985, 17 november 1987 
en 20 juli 1991, 

doordat het bestreden arrest van ver
nietiging de vordering van eiser om ver
weerster te veroordelen tot betaling van de 
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premie van 900.000 frank ongegrond ver
klaart op de volgende gronden : het arbeids
hof moet gezien de tegenstrijdige versies 
van de partijen en gezien de omstandig
heid dat verweerster verzuimde haar ge
zegden te bewij zen - (. .. ) - vaststellen dat 
niet kan nagegaan worden of eiser een te
kortkoming pleegde, die zo ernstig was dat 
zij elke professionele samenwerking on
middellijk en definitief onmogelijk maakte. 
Het mag dan al zijn dat eiser geen wet
tige reden had om niet het werk te her
vatten maar afwezig te blijven en dat hij 
daardoor een ernstige desorganisatie van 
het werk veroorzaakte en dat hij aldus een 
tekortkoming pleegde, toch kan niet ge
zegd worden dat hij een ernstige tekort
koming pleegde, die elke professionele sa
menwerking onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakte aangezien niet kan uit
gemaakt worden ofhij door een verzuim de 
werkgever in het ongewisse liet betref
fende die verdere afWezigheid op het werk 
en betreffende de redenen voor die ver
dere afwezigheid. Verweerster is bijge
volg aan eiser de gevorderde opzeggings
vergoeding verschuldigd. In verband met de 
gevorderde zogenaamde vertrekpremie ver
wees eiser naar een beslissing van de re
gering van 31 december 1986 tot herstruc
turering van de K.S. en naar de keuze die 
eiser maakte; een keuze uit een aantal 
keuzemogelijkheden voor de K.S.-arbeiders 
ten gevolge van die regeringsbeslissing. Ei
ser koos voor hetgeen in een "informatie
pakket betreffende alle keuzemogelijkheden 
voor de K.S.-arbeiders ten gevolge van de 
regeringsbeslissing van 31.12.1986 tot her
structurering van de K.S." aangeduid werd 
als keuze nr. 6 met de regeling Cb. Het 
informatiepakket laat blijken dat de keu
zemogelijkheid nr. 6 openstond voor de 
K.S.-arbeiders die op 5 januari 1987 niet de 
nodige dienstjaren hadden om in aanmer
king te komen voor een vervroegd pen
sioen voor mijnwerkers. Die arbeiders kon
den de K.S. verlaten met de voordelen 
bepaald in de door hen gekozen regeling Ca 
ofregeling Cb ofregeling Cc. Degenen die, 
zoals eiser, kozen voor de regeling Cb en die 
ingevolge die keuze een zogenaamd extra 
K.S.-pakket zouden ontvangen- dat deel 
uitmaakte van de extra K.S. begeleidings
maatregelen- bestaande in een K.S.
premie van 4.000 frank per maand gedu
rende 10 kalenderjaren of een eenmalige 
premie van 400.000 frank (d.i. wat eiser 
vorderde), uitgekeerd bij het verlaten van 
de K.S. en een vaste som van 500.000 frank 
bij het verlaten van K.S. (d.i. wat eiser vor
derde), zouden zelf de datum bepalen 

waarop zij de K.S. zouden verlaten, mits 
deze datum gelegen was tussen 5 januari 
1987 en de stopzetting van de exploitatie 
van de zetel en zouden de K.S. tijdig daar
van op de hoogte brengen. Zulks betekent 
dat de voordelen die samengingen met de 
keuze voor de regeling Cb niet konden toe
komen aan eiser, aangezien hij weliswaar 
de K.S. na 5 januari 1987 verliet en voor 
het stopzetten van de exploitatie van de ze
tel maar niet zelf de datum bepaalde 
waarop hij de K.S. verliet en daarvan niet 
tijdig de K.S. op de hoogte bracht, ver
mits hij door de K.S. werd ontslagen. En 
het is niet omdat verweerster de arbeids
overeenkomst op onregehnatige wijze beein
digde dat zij daarom de gevraagde voor
delen moest toekennen. De beeindiging door 
de werkgever van de arbeidsovereenkomst 
op een dergelijke wijze leidt er immers toe 
dat de werkgever aan de ontslagen werk
nemer een opzeggingsvergoeding verschul
digd is, die gelijk is aan het lopend loon, 
met inbegrip van de voordelen verworven 
krachtens de overeenkomst, overeenstem
mende met de duur van de opzeggingster
mijn die de werkgever had moeten in acht 
nemen. Verweerster werd bijgevolg ten on
rechte veroordeeld om de gevraagde pre
mie te betalen, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ge
sloten is, dan is de partij die de overeen
komst beeindigt zonder dringende reden of 
zonder inachtneming van de vereiste op
zeggingstermijn gehouden de andere par
tij een vergoeding te betalen die gelijk is 
aan het lopend loon dat overeenstemt het
zij met de duur van de opzeggingstermijn, 
hetzij met het resterende gedeelte van die 
termijn; dat de opzeggingsvergoeding in dat 
geval de forfaitaire vergoeding is voor het 
nadeel dat voortvloeit uit het verlies van de 
dienstbetrekking door de niet-naleving van 
de vereiste opzeggingstermijn; dat an
dere schade echter niet door deze 
opzeggingsvergoeding gedekt is; dat eiser 
naast de opzeggingsvergoeding een ver
trekpremie vorderde waarop hij recht had 
ingevolge een overeenkomst met ver
weerster maar die hij niet ontvangen had 
ingevolge de onregehnatige beeindiging van 
zijn arbeidsovereenkomst; dat het bestre
den arrest inderdaad vaststelt dat eiser ge
kozen had· voor hetgeen in een informatie
pakket betreffende alle keuzemogelijkheden 
voor de K.S.-arbeiders ten gevolge van de 
regeringsbeslissing van 31 december 1986 
tot herstructurering van de K.S. aange
duid werd als keuze nr. 6 met de regeling 
Cb, dat deze keuze openstaand voor de 
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K.S.-arbeiders die op 5 januari 1987 niet de 
nodige dienstjaren hadden om in aanmer
king te komen voor een vervroegd pen
sioen als mijnwerker, dat de arbeiders die 
zoals eiser gekozen hadden voor de rege
ling Cb een zogenaamd extra KS.-pakket 
zouden ontvangen dat deel uitmaakt van de 
extra K.S.-begeleidingsmaatregelen en dat 
bestond uit een premie van 400.000 frank 
en een vaste som van 500.000 frank bij het 
verlaten van de KS., dat deze arbeiders zelf 
de datum bepalen waarop zij de KS. zou
den verlaten mits deze datum gelegen was 
tussen 5 januari 1987 en de stopzetting van 
de exploitatie van de KS.; dat deze ver
trekpremie derhalve een vergoeding was 
voor het nadeel ingevolge de niet-naleving 
van de vereiste opzeggingstermijn; dat het 
bestreden arrest de vordering van eiser tot 
betaling van die vertrekpremie dan ook ten 
onrechte ongegrond verklaard heeft om
dat de onregelmatige beeindiging van de ar
beidsovereenkomst ertoe leidt dat aan de 
ontslagen werknemer een opzeggings
vergoeding verschuldigd is; dat het ver
lies van de conventioneel overeengeko
men vertrekpremie immers een andere 
schade is dan deze hersteld door de 
opzeggingsvergoeding (schending van art. 
32, 35, 37, § 1, 39, § 1, en 59, wet 3 juli 
1978); dat het bestreden arrest derhalve ten 
onrechte beslist heeft dat het niet is om
dat verweerster de arbeidsovereenkomst op 
onregelmatige wijze beeindigde dat zij 
daarom de gevraagde voordelen moest toe
kennen; dat het verlies van die voordelen 
immers veroorzaakt werd door die onre
gelmatige beeindiging van de arbeidsover
eenkomst en verweerster vergoeding ver
schuldigd is voor de schade die zij door die 
fout veroorzaakt heeft (schending van art. 
1134, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 
1151 en 1152 B.W.); 

tweede onderdeel, de werknemers die, zo
als eiser, kozen voor de regeling nr. 6 Cb 
van het "informatiepakket betreffende alle 
keuzemogelijkheden voor de KS.-arbeiders 
ten gevolge van de regeringsbeslissing van 
31 december 1986 tot herstructurering van 
de KS." een zogenaamd extra K.S.-pakket 
zouden ontvangen bestaande uit een KS.
premie van 400.000 frank en een vaste som 
van 500.000 frank bij het verlaten van de 
K.S., dat zij zelf de datum bepalen waarop 
zij de KS. zouden verlaten op voorwaarde 
dat deze gelegen was tussen 5 januari 1987 
en de stopzetting van de exploitatie van de 
zetel en dat zij de KS. daarvan tijdig op de 
hoogte brengen; dat het bestreden arrest 
ten onrechte beslist heeft dat zulks bete
kent dat die voordelen niet konden toeko-

men aan eiser aangezien hij weliswaar de 
KS. na 5 januari 1987 verliet en voor het 
stopzetten van de exploitatie van de zetel 
maar niet zelf de datum bepaalde waarop 
hij de KS. verliet en daarvan niet tijdig de 
K.S. op de hoogte bracht, vermits hij door 
verweerster werd ontslagen; dat ver
weerster immers door dit ontslag zelf de 
vervulling van de voorwaarden waaron
der zij zich verbonden had, verhinderd 
heeft en het bestreden arrest bovendien 
vaststelt dat dit ontslag onregelmatig was, 
zodat die voorwaarden geacht worden ver
vuld te zijn (schending van art. 1175, 1176, 
1178 en 1179 BW); dat het bestreden ar
rest derhalve ten onrechte beslist heeft dat 
het niet is omdat verweerster de arbeids
overeenkomst op onregelmatige wijze beein
digde, dat zij daarom die voordelen moest 
toekennen (schending van art. 1134, 1142, 
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 en 1152 
B.W.) 

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

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1178 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
voorwaarde geacht wordt vervuld te 
zijn wanneer de schuldenaar die zich 
verbonden heeft, zelf de vervulling er
van verhinderd heeft; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : 1. ingevolge een beslissing 
van de regering van 31 december 1986 
"tot herstructurering van de K.S.", aan 
eiser een keuze werd toegekend en dat 
hij gekozen heeft voor de keuze 6 met 
de regeling "Cb" in "het informatie
pakket betreffende alle keuze
mogelijkheden voor de K.S.-arbeiders 
ten gevolge van de regeringsbeslissing 
van 31 december 1986 tot herstructu
rering van de K.S."; 2. die keuzemo
gelijkheid open stond voor de "K.S."
arbeiders die op 5 januari 1987 niet de 
nodige dienstjaren hadden om in aan
merking te komen voor een vervroegd 
pensioen voor mijnwerkers; 3. dege
nen die kozen voor de regeling "Cb" 
een extra K.S.-pakket zouden ontvan
gen dat deel uitmaakte van de extra 
"K.S."-begeleidingsmaatregelen, be
st1:1-ande uit een "K.S.-"premie van 
4.000 frank per maand gedurende 10 
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kalenderjaren of een eenmalige pre
mie van 400.000 frank, waarvoor ei
ser opteerde, en een vaste premie van 
500.000 frank; 4. was bepaald dat die 
premies van 400.000 frank en 500.000 
frank zouden uitgekeerd worden bij 
het verlaten van de ''K.S."; 5. de werk
nemers zelf de datum zouden bepa
len waarop zij de K.S. zouden verla
ten, mits deze datum gelegen was 
tussen 5 januari 1987 en de stopzet
ting van de exploitatie en mits ver
weerster daarvan tijdig op de hoogte te 
brengen; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat de 
betaling van de conventionele vertrek
premie afhankelijk was van een toe
komstige en onzekere gebeurtenis, te 
weten de vrije keuze van eiser van de 
vertrekdatum tussen 5 januari 1987 
en de stopzetting van de exploitatie; 

Overwegende dat het arrest ver
der vaststelt dat eiser de "K.S." ver
liet na 5 januari 1987 en v66r het stop
zetten van de exploitatie ingevolge een 
ontslag dat hem door verweerster ten 
onrechte wegens dringende redenen 
werd gegeven; 

Dat het op grond daarvan oordeelt 
dat eiser op de voormelde vertrekpre
mie geen aanspraak kan maken, om
dat hij niet zelf de datum bepaalde 
waarop hij de "K.S." verliet; 

Dat het arrest aldus weigert de ver
trekpremie aan eiser toe te kennen op 
grond van de afwezigheid van vrije 
keuze door eiser van de datum van 
zijn vertrek; dat verweerster zelf die 
vrije keuze door het ten onrechte ge
geven ontslag wegens dringende re
denen onmogelijk had gemaakt; 

Dat, nu het arrest vaststelt dat ver
weerster de vervulling van de voor
waarde waaronder zij zich had ver
bonden, zelf door een foutief optreden 
onmogelijk heeft gemaakt, met scherr
ding van de artikelen 1168 en 1178 
van het Burgerlijk Wetboek de ver
trekpremie aan eiser niet toekent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de door eiser gevorderde ver
trekpremies en over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Gent. 

18 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 260 

3e KAMER - 18 mei 1998 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT- BE
GRIP. 

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT- BE
GRIP. 

3° MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN -ADMINISTRATIEVE HERZIENING-ME
DISCHE BETWISTING- HOGER BEROEP- AAN
VOERING NIET-ONTVANKELIJKHEID - BE
HOORLIJKBESTUUR- DEVOLUTIEVE KRACHT. 

1 o Door het hager beroep gaat het geschil op 
de appelrechters over met alle feitelijke en 
juridische vragen die daarmee samen
hangen (1). (Art. 1068 Ger.W.) 

2° en 3° Schenden de devolutieve werking 
van het hager beroep de appelrechters die, 

(1) Cass., 11 jan. 1988, A.R. nr. 5854 (A. C., 
1987-88, nr. 283); 5 mei 1988,A.R. nr. 5765 (ibid., 
1987-88, nr. 549), met concl. proc.-gen. Krings; 22 
nov. 1993, A.R. nr. S.93.0015.N (ibid., 1993, nr. 
475). 
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betreffende een vordering tot administra
tieve herziening van het recht op tege
moetkomingen, de in graad van beroep 
voor het eerste door de administratie aan
gevoerde grand van niet-ontvankelijkheid, 
gesteund op de onwettigheid een admi
nistratieve herziening te vorderen op me
dische gronden zonder hernieuwde aan
vraag, deze exceptie afwijzen door ze 
strijdig te achten met de beginselen van 
behoorlijk bestuur. (Art. 8 wet 27 feb. 
1987; art. 20 K.B. 6 juli 1987; art. 1068 
Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN 
T.MARINO) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0149.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juli 1997 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling 
Hasselt, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 8 van de wet 

van 27 februari 1987 betreffende de tege
moetkomingen aan gehandicapten, 20 van 
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 be
treffende de inkomensvervangende tege
moetkoming en de integratietegemoet
koming, 582-1" en 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, recht spre
kende over het beroep van verweerster te
gen de administratieve beslissing van ei
ser d.d. 14 november 1996, na vastgesteld 
te hebben : a) dat verweerster op 7 okto
ber 1996 een aanvraag om administra
tieve herziening met het oog op het bepa
len van het recht op de inkomens
vervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming heeft ingediend 
en b) dat verweerster op 6 januari 1997 ter 
griffie van de arbeidsrechtbank medische 
formulieren heeft neergelegd, het vonnis 
van de arbeidsrechtbank bevestigt dat een 
deskundige heeft aangesteld met als op
dracht onder meer te zeggen of bij ver
weerster vanaf 01.11.1996 een gebrek aan 
ofvermindering van zelfredzaamheid be
staat, en deze beslissing steunt op de over
wegingen dat de formulering van de be
slissing van 14 november 1996 "van een 
aard (is) om bij de gehandicapte de sug
gestie op te wekken dat de medische toe
stand eveneens het voorwerp van de be
slissing is geweest. Partij Marino vermocht 

derhalve te denken dat zij haar medische 
gegevens - in de vorm van de formulie
ren 3 en 4 - tot staving van een bezwaar 
bij de arbeidsrechtbank kon indienen. Ge
let op de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur - inzonderheid de informatie
plicht en het vertrouwensbeginsel - kan 
het ministerie het middel van onontvan
kelijkheid niet meer aanwenden, dat het in 
hager beroep laat gelden maar blijkbaar in 
de eerste aanleg niet heeft opgeworpen", 

terwijl een aanvraag om herziening, zo
als ingediend door verweerster op 7 okto
ber 1996, die niet strekt tot vaststelling van 
een wijziging in de lichamelijke ofpsychi
sche toestand en niet vergezeld is van een 
recent geneeskundig getuigschrift, niet kan 
leiden tot een beslissing over de graad van 
zelfredzaamheid, 

en terwijl het neerleggen van medische 
formulieren op 6 januari 1997 ter griffie 
van de arbeidsrechtbank niet tot gevolg kan 
hebben dat de medische toestand het voor
werp van de beslissing van 14 november 
1996 is geweest, zodat een beslissing over 
die medische toestand enkel mogelijk was 
op grand van een nieuwe bij de burgemees
ter in te dienen aanvraag (schending van 
alle ingeroepen bepalingen behalve art. 
1068 Ger.W.), 

en terwijl het aanwenden door eiser van 
een nieuw middel in graad van beroep niet 
moet getoetst worden aan de beginselen 
van behoorlijk bestuur maar wel aan de 
voorschriften van het Gerechtelijk Wet
hoek die zulk nieuw middel wel toelaten 
(schending van artikel1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het hoger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens 
recht te doen, het geschil zelf aanhan
gig maakt bij de rechter in hager be
roep; dat door het hager beroep het ge
schil op de appelrechters overgaat met 
al de feitelijke en juridische vragen die 
daarmee samenhangen; 

Overwegende dat eiser voor het 
arbeidshof de niet-ontvankelijkheid 
heeft aangevoerd van het op medi
sche gronden gebaseerd beroep dat 
verweerster bij de arbeidsrechtbank 
heeft ingesteld tegen eisers beslis
sing over haar aanvraag tot admini
stratieve herziening van het recht op 
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de inkomensvervangende tegemoet
koming en de integratietegemoet
koming; 

Dat het arrest oordeelt dat eiser de 
niet-ontvankelijkheid die hij niet voor 
de arbeidsrechtbank had opgewor
pen, in hoger beroep niet meer kan op
werpen op grond van de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur, 
inzonderheid de informatieplicht en 
het vertrouwensbeginsel; 

Dat het arrest, door aldus te oorde
len, artikel 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
IS; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vemietigde 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. 

18 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. 
Van Heeke. 

Nr. 261 

3e KAMER- 18 mei 1998 

ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP. BESTAAN. 
BEWIJS- PLOTSELINGE GEBEURTENIS- illT
VOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
VERBAND. 

De uitvoering van de gewone en normale 
dagtaak kan een plotselinge gebeurte
nis opleveren, voor zover in die uitvoe
ring een element aanwijsbaar is dat het 
letsel kan hebben veroorzaakt, terwijl het 
niet vereist is dat dit aanwijsbaar ele
ment te onderscheiden is van de uitvoe-

ring van arbeidsovereenkomst. (Art. 9 
Arbeidsongevallenwet.) (1) 

(DECKX T. ZURICH N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0151.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juli 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de Grand
wet en van de artikelen 7 en 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiseres als gegrond (lees : on
gegrond) afWijst en het eerste vonnis be
vestigt dat voor recht had gezegd dat het 
aan eiseres op 24 augustus 1995 overko
men ongeval geen arbeidsongeval in de zin 
van artikel 7 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 (hierna : de 
Arbeidsongevallenwet) uitmaakt, en zulks 
op grond van de hiernavolgende overwe
gingen : "(. .. ) dat uit de gegevens van het 
dossier blijkt dat (eiseres) op 24 augus
tus 1995 bij het afstappen van een bankje, 
na het plaatsen van de bracket van een 
spoiler, tijdens haar gewoon dagelijks werk, 
haar voet verzwikte. (. .. ) dat zij deze be
weging zeker een honderdtal keren per dag 
uitvoerde. ( ... ) dat (eiseres) thans, voor het 
eerst in hoger beroep, spreekt van een ver
keerde beweging, zijnde 'het slecht neer
komen'. ( ... ) dat deze beweging, die in geen 
enkele getuigenverklaring expliciet werd 
vermeld, onvoldoende bewezen is. ( ... ) dat 
(eiseres) ten onrechte meent dat hiermede 
de plotselinge gebeurtenis, bepaald in tijd 
(om 14.44 uur) en ruimte, voldoende be
wezen is. ( ... ) dat de belangrijkste discus
sie terzake het bestaan van de plotselinge 
gebeurtenis is, omdat (eiseres) in de eer
ste plaats in het kader van de 
Arbeidsongevallenwet deze plotselinge ge
beurtenis dient te bewijzen, dit wil zeg
gen een tijdens de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst in tijd en ruimte te 
situeren element, waarin eventueel de oor
zaak te vinden is van het feit dat het let
sel zich heeft voorgedaan. ( ... ) dat tijdens de 

(1) Cass., 19 feb. 1990, A.R. nr. 8721 (A. C., 
1989-90, nr. 369). 
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normale uitoefening van de arbeid een ele
ment moet kunnen aangewezen worden dat 
het letsel kan veroorzaakt hebben, zoals 
mogelijk de bijzondere omstandigheden 
waarin de arbeid moest verricht worden of 
een bijzondere gebeurtenis of feit, waar
door de getro:ffene verplicht was een bewe
ging te maken of een daad te stellen die 
niet tot zijn normale dagtaak behoren. ( ... ) 
dat terzake het bestaan van een derge
lijke, aanwijsbare gebeurtenis, buiten de ge
wone en normale dagtaak, niet wordt aan
getoond. ( ... ) dat het afstappen van een 
bankje een gewone gebeurtenis is, die zich 
om het even waar en op elk ander ogen
blik kan voordoen, maar die zich terzake 
toevallig heeft voorgedaan tijdens de nor
male bewegingen inherent aan de gewone 
arbeidstaak van (eiseres). ( ... ) dat de plotse 
gebeurtenis niet kan bestaan in het afstap
pen van een trapje, een zeer gewone han
deling tijdens het dagelijks leven. ( ... ) dat 
bovendien uit de stukken van het dossier 
blijkt dat zij deze beweging een honderd
tal keren per dag uitvoerde (5de blad ar
rest). ( ... ) dat terzake geen plotselinge ge
beurtenis, die de aanval op het organisme 
van het slachtoffer uitmaakt, bewezen is. 
Overwegende dat de 'plotselinge gebeur
tenis', als eerste constitutief element in het 
kader van een arbeidsongeval, terzake niet 
bewezen is.( ... ) dat (eiseres) faalt in de haar 
opgedragen bewijslast. ( ... ) dat de feiten van 
24 augustus 1995, het afstappen van een 
bankje, geen plotselinge gebeurtenis uit
maken, zodat deze feiten niet als een ar
beidsongeval kunnen worden gekwalifi
ceerd. ( ... ) dat de enige rechtstreekse 
getuige, mevrouw De Bock Carine, haar 
verklaring reeds schriftelijk meedeelde 
(stuk 5 van het dossier van (eiseres)). ( ... ) 
dat deze verklaring de plotselinge gebeur
tenis niet bewijst. ( ... ) dat ook de door (ei
seres) geciteerde rechtspraak en het ge
vraagde getuigenverhoor als niet meer 
terzake dienend voorkomen en het ver
zoek om getuigenverhoor bijgevolg wordt 
aangewezen." (zesde blad arrest), 

terwijl, krachtens artikel 7 eerste lid van 
de Arbeidsongevallenwet, voor de toepas
sing van deze wet, als arbeidsongeval wordt 
aangezien, elk ongeval dat een werkne
mer tijdens en door het feit van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst over
komt en dat een letsel veroorzaakt; 
krachtens artikel 7 tweede lid van de 
Arbeidsongevallenwet, het ongeval over
komen tijdens de uitvoering van de over
eenkomst geacht wordt als overkomen door 
het feit van de uitvoering van die overeen
komst, behoudens tegenbewijs; krachtens 

artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet de 
getro:ffene het bewijs dient te leveren van 
een letsel en een plotselinge gebeurtenis op
dat het letsel, behoudens tegenbewijs, ver
moed zou worden door een ongeval te zijn 
veroorzaakt; de uitoefening van de ge
wone en normale dagtaak de plotselinge ge
beurtenis kan zijn, op voorwaarde dat in 
die uitoefening een element aanwijsbaar is 
dat het letsel kan veroorzaakt hebben; het 
arrest enerzijds dit principe (terecht) on
derschrijft waar het aanneemt dat de plot
selinge gebeurtenis bewezen is wanneer 
men het bewijs levert van "een tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst in 
tijd en ruimte te situeren element waarin 
eventueel de oorzaak is te vinden van het 
feit dat het letsel zich heeft voorgedaan" (p. 
5 arrest); eiseres in casu aanvoerde dat ''het 
afstappen van een verhoogje en het onge
lukkig neerkomen waarbij de rechtervoet 
wordt omgezwikt met een rupture van de 
enkelligamenten voor gevolg, ( ... ) de plot
selinge gebeurtenis (uitmaakte) in de zin 
van de Arbeidsongevallenwetgeving" (p. 2 
beroepsconclusie); eiseres, in het licht van 
de hoger aangegeven rechtsprincipes, kon 
volstaan met het evidente bewijs dat het 
hypothetisch mogelijk is dat men, na het af
stappen van een bankje, zijn voet verzwikt 
en dat aldus ''haar normale bezigheid" van 
aard is het letsel te kunnen veroorzaken; 
dit bewijs a fortiori geleverd is wanneer, zo
als door eiseres werd aangetoond, zonder 
die beweging hie et nunc het letsel niet zou 
zijn opgetreden, dat het "ongeval gebeurde 
omstreeks 14.44u op donderdag 24 augus
tus 1995 en de normale diensturen zijn van 
05.30u tot 15.50u, (dat eiseres) aldus in een 
welbepaalde tijdspanne, en die duidelijk 
aanwijsbaar is, het letsel (heeft) opgelo
pen (en dat) het letsel (scheur van liga
menten) ( ... ) trouwens van traumatische 
aard (is) en geenszins inherent aan het or
ganisms van (eiseres)" (p. 3 beroeps
conclusie eiseres); het arrest deze feiten be
wezen acht waar het aanneemt dat "uit de 
gegevens van het dossier blijkt dat (eise
res) bij het afstappen van een bankje, na 
het plaatsen van de bracket van een spoi
ler, tijdens haar gewoon dagelijks werk, 
haar voet verzwikte"; (p. 5 arrest) het ar
rest na aldus erkend te hebben dat het let
sel ingevolge het afstappen van een bankje 
was opgelopen, niettemin aanneemt dat het 
bewijs van een plotselinge gebeurtenis niet 
geleverd was, omdat ''het afstappen van een 
bankje een gewone gebeurtenis is, die zich 
om het even waar en op elk ander ogen
blik kan voordoen, maar die zich terzake 
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toevallig heeft voorgedaan tijdens de nor
male bewegingen inherent aan de gewone 
arbeidstaak van (eiseres)" en "(omdat) de 
plotse gebeurtenis niet kan bestaan in het 
afstappen van een trapje, een zeer gewone 
handeling tijdens het dagelijks leven" (p. 5 
arrest); het arrest waar het aldus eiseres 
een bijkomend bewijs vereist, nl. van "een 
bijzondere gebeurtenis of feit, waardoor de 
getroffene verplicht was een beweging te 
maken of een daad te stellen die niet tot 
zijn normale dagtaak behoren" en aan
neemt dat "het bestaan van een derge
lijke aanwijsbare gebeurtenis, buiten de ge
wone en normale dagtaak, niet wordt 
aangetoond", aan artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet een bijkomende 
"abnormaliteitsvoorwaarde" toevoegt die zij 
niet bevat; het arrest zodoende de artike
len 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet 
schendt in de mate dat het te kennen geeft 
dat aileen "abnormale" gebeurtenissen als 
arbeidsongeval in aanmerking kunnen ge
nomen worden, wat het begrip arbeidson
geval en plotselinge gebeurtenis zoals om
schreven resp. bij artikel 7 en 9 van de 
Arbeidsongevallenwet onwettig beperkt; het 
voor de toepassing van artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet evenmin relevant is 
of de gebeurtenis aldan niet een "gewone 
gebeurtenis is die zich om het even waar en 
op elk ander ogenblik kan voordoen, maar 
die zich terzake toevallig heeft voorge
daan tijdens de normale bewegingen inhe
rent aan de gewone arbeidstaak van (ei
seres)" (p. 5 arrest), daar de omschrijving 
van het begrip "arbeidsongeval" bij arti
kel 7 van de Arbeidsongevallenwet niet het 
ongeval uitsluit dat op enige andere plaats 
en tijd dan die van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst kan gebeuren; het ar
rest eveneens het wettelijk begrip "plotse
linge gebeurtenis" van artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet miskent inzoverre 
het te kennen geeft dat de plotse gebeur
tenis niet kan bestaan in het afstappen van 
een trapje, een zeer gewone handeling tij
dens het dagelijkse leven en aldus dit wet
telijk begrip beperkt tot niet-banale han
delingen, welke beperking evenmin in de 
wet is voorzien; het arrest, waar het ener
zijds vaststelt dat het letsel werd opgelo
pen ingevolge het afstappen van een bankje 
doch anderzijds aanneemt dat de verkeerde 
beweging zijnde "het slecht neerkomen", 
door eiseres voor het eerst in hoger be
roep ingeroepen, "onvoldoende bewezen is", 
met een tegenstrijdigheid is behept inzo
verre het feit dat men een letsel oploopt na 
het uitvoeren van een beweging ipso facto 
impliceert dat die beweging "verkeerd" was 

en dat men "slecht is neergekomen"; het ar
rest aldus niet zonder tegenstrijdigheid kon 
aannemen enerzijds dat eiseres bij het af
stappen van een bankje haar voet ver
zwikte doch dat anderzijds het slecht neer
komen van eiseres niet bewezen was, 

zodat het arrest, in zover het het be
staan van een arbeidsongeval in de zin van 
art. 7 afwijst, op grond van de overwe
ging dat het bewijs van een plotselinge ge
beurtenis in de zin van art. 9 AOW niet ge
leverd is, omdat eiseres niet het bewijs 
heeft geleverd van een gebeurtenis "bui
ten de gewone en normale dagtaak" en om
dat de door eiseres aangevoerde gebeurte
nis "een zeer gewone handeling tijdens het 
dagelijks leven uitmaakt - die zich toe
vallig heeft voorgedaan tijdens de nor
male bewegingen inherent aan de gewone 
arbeidstaak van eiseres", de genoemde ar
tikelen 7 en 9 heeft geschonden door bij
komende voorwaarden qua "normaliteit" en 
"banaliteit" aan het begrip "plotse gebeur
tenis" te verbinden, die bij de genoemde 
wetsbepalingen niet zijn voorzien; het ar
rest tevens tegenstrijdig is waar het ener
zijds als bewezen erkent dat eiseres inge
volge het afstappen van een bankje haar 
voert verzwikte doch anderzijds aanneemt 
dat het slecht neerkomen van eiseres niet 
bewezen is (schending van artikel 149 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het inzake ar
beidsongevallen voldoende is dat de 
getroffene of zijn rechthebbenden het 
bestaan ~an een letsel en van een plot
selinge gebeurtenis waardoor het let
sel kan zijn veroorzaakt, aanwijzen op
dat het letsel dan met toepassing van 
artikel 9 van de Arbeidsongevallen
wet, behoudens tegenbewijs, vermoed 
wordt door een ongeval te zijn veroor
zaakt; 

Overwegende dat de uitvoering van 
de gewone en normale dagtaak een 
plotselinge gebeurtenis kan opleve
ren, voor zover in die uitvoering een 
element aanwijsbaar is dat het let
sel kan hebben veroorzaakt; dat niet 
vereist is dat dit aanwijsbaar element 
te onderscheiden is van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt "dat terzake het bestaan van een 
dergelijke aanwijsbare gebeurtenis, 
buiten de gewone en normale dag
taak, niet wordt aangetoond" en mede 



582 HOF VAN CASSATIE Nr. 262 

op grond daarvan oordeelt dat te de
zen geen plotselinge gebeurtenis, als 
bedoeld in artikel 9 van de Arbeids
ongevallenwet, bewezen is; 

Overwegende dat het arrest uit
sluit dat het afstappen van een bankje 
door eiseres en het daarbij verzwik
ken van haar voet een plotselinge ge
beurtenis uitmaakt op grond dat het 
afstappen van een bankje behoort tot 
de gewone en normale uitoefening van 
de dagtaak; dat het arrest aldus de ar
tikelen 7 en 9 van de Arbeidson
gevallenwet 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 68 van de Arbeidson
gevallenwet, veroordeelt verweerster 
in de kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 

18 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver· 
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Gerard. 

Nr. 262 

3e KAMER - 18 mei 1998 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN) - SOCIAAL PROCESRECHT (BIJ
ZONDERE REGELS) - TUSSENKOMST 
AMBTSHALVE BEVEL- GELDIGHEID. 

2° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZON
DERE REGELS) - ZIEKTE- EN INV ALIDITEITS
VERZEKERING- CASSATIEBEROEP- R.I.Z.I.V 
ElSER- GERECHTIGDE EN VERZEKERINGSIN
STELLING VERWEERDERS- VERNIETIGING
GEVOLG. 

1 o Een apyelrechter mag niet oordelen dat 
iemand die geen appellant is, niet vrij
willig in het geding in hager beroep is 
tussengekomen en niet door een reeds in 
zake zijnde partij tot tussenkomst is ge
dwongen, toch partij is in het geding in 
hager beroep en mag niet bevelen hem in 
het geding te betrekken. (Artt. 704, 811, 
813, tweede lid, en 1057, eerste lid, 3°, 
Ger.W.) 

2° Wanneer het Hof een beslissing no pens 
de rechten op de uitkeringsverzekering op 
voorziening van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering te
gen de gerechtigde en diens verzekering
sinstelling vernietigt, om reden dat het 
R.I.Z.I. V. op onregelmatige wijze ambts
halve in het geding als partij werd be
trokken, worden de kosten aangehou
den. (Art. 1111, derde lid, Ger.W.) (1) 

(RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INV ALIDITEITS
VERZEKERING T. VAN DENDER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0159.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1997 ge
wezen door het Arbeidshof te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de Grand
wet, de artikelen 700, 704, 811, 813, tweede 
lid, 1056 en 1057 van het Gerechtelijk Wet
hoek en van het algemeen beginsel van het 
beschikkings beginsel, 

doordat het arrest eiser als partij in
zake weerhoudt en aldus zijn einduitspraak 
aan eiser gemeen heeft verklaard, na hem 
bij gerechtsbrief op grond van artikel 704 
van het Gerechtelijk Wetboek in gedwon
gen tussenkomst te hebben in zake geroe
pen en zulks op grond van de volgende 
overwegingen : "(eiser) voert aan dat zijn 
oproeping strijdig is met de artikelen 811, 
1056, 1057, 4" Ger.W. en overbodig is. Hij 
vraagt buiten zake gesteld te worden. In 
het tweede tussenarrest dd. 9 december 
1996 werd beslist dat, gezien de vorde
ring van (eerste verweerder), (eiser) par
tij is in het geding. (Eerste verweerder) 

(1) Cass., 29 maart 1993, A.R. nr. 8308, en 21 
juni 1993, A.R. nr. 8291 (A. C., 1993, nrs. 163 en 
299). 
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vroeg uitdrukkelijk arbeidsongeschikt er
kend te worden over een periode die deze 
van de primaire arbeidsongeschiktheid 
overschreed;" (p. 3-4 arrest), 

terwijl, rechtsingang in eerste aanleg in 
principe geschiedt bij dagvaarding (arti
kel 700 van het Gerechtelijk Wetboek); ge
dwongen tussenkomst overeenkomstig ar
tikel 15, 16 tweede lid en 813 tweede lid 
Gerechtelijk Wetboek geschiedt door dag
vaarding door een der procespartijen; ar
tikel 704 Gerechtelijk Wetboek voor wel
bepaalde geschillen in een rechtsingang in 
eerste aanleg bij verzoekschrift voorziet en 
niet van toepassing is in geval van gedwon
gen tussenkomst in graad van beroep; ha
ger beroep overeenkoJ?stig de vormen v~n 
artikel 1056 Gerechtelijk Wetboek wordt m
geleid waarbij de akte van hoger beroep 
overeenkomstig artikel1057, 3° onder meer 
op stra:ffe van nietigheid de naam, voor
naam en woonplaats, of, bij gebreke van 
een woonplaats, de verblijfi:>laats van de ge
daagde in hoger beroep vermeldt; artikel 
1057 van het Gerechtelijk Wetboek, al
dus de uitdrukking vormt van het 
"beschikkingsbeginsel" , een algemeen 
rechtsbeginsel dat inhoudt dat de proces
partij zelfhet onderwerp (artikel1057, 4° 
Ger.W.), de oorzaak (artikel1057, 7o Ger.W.) 
en de bij het geding betrokken partijen (ar
tikel1057, 2° en 3°) bepaalt; artikel811 van 
het Gerechtelijk Wetboek dat de hoven en 
rechtbanken verbiedt ambtshalve een derde 
in zake te roepen, eveneens een toepas
sing uitmaakt van dit beschikkingsbegin~el; 
uit de vaststellingen van het arrest m
zake de procedurevoorgaanden blijkt dat 
van het arrest, het gedinginleidend ver
zoekschrift door dhr. Van Dender gericht 
was tegen de Landsbond der Christelij~e 
Mutualiteiten en meer bepaald de verme
tiging beoogde van de beslissing van de ad
viserende arts van de Landsbond der Chris
telijke Mutualiteiten; het verzoekschrift tot 
hoger beroep van dhr. Van Dender tegen 
het vonnis dd. 9 december 1992 de vernie
tiging beoogde van dit vonnis en de hoger
vermelde initiele beslissing van de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten (p. 2 
arrest); het tussenarrest van 9 december 
1996 van hetzelfde arbeidshof de herope
ning der debatten beval teneinde eiser 
"overeenkomstig artikel 704 Gerechtelijk 
Wetboek ( ... ) te laten oproepen om te ver
schijnen ter zitting" (p. 3 arrest); eiser na 
ontvangst van de gerechtsbriefin conclu
sie had laten gelden dat hij niet rechtsgel
dig was opgeroepen daar hij "geen verzoek
schrift ontving in de zin van artikel 704 
Ger.W., waaruit blijkt dat verzekerde (ei-

ser) als gedingpartij heeft aangeduid" en 
dat "gezien (eiser) geen partij was in eer
ste aanleg, ( ... ) verzekerde niet tegen (ei
ser) beroep (kan aantekenen)" en"( ... ) te
genpartij (evenmin) (eiser) in gedwongen 
tussenkomst (heeft) gedagvaard" (p. 2, con
clusie eiser), en dat "(artikel) 704 Gerech
telijk Wetboek ( ... ) duidelijk slechts van toe
passing (is) op de inleiding van de vordering 
in eerste aanleg voor de arbeidsrechtbank" 
en dat "(voor) het hoger beroep, dat wordt 
ingeleid in de wijzen van artikel 1056 Ge
rechtelijk Wetboek, ( ... ) het enkel aan (dhr. 
Van Dender) (toekomt) om, overeenkom
stig artikel1057, 4" Ger. Wetboek de ge
daagde in hoger beroep aan te duiden" en 
dat "(de) eiser, in beroep ( ... ) daartoe, zelf 
op stra:ffe van nietigheid verplicht (is)" en 
dat "(het) door het arbeidshof in zake roe
pen van andere dan de door (eerste ver
weerder) aangeduide tegenpartijen, ( ... ) het 
beschikkingsbeginsel waarvan artikell057, 
4" Gerechtelijk Wetboek een uitdrukking is 
(schendt) : het arbeidshof ( ... ) immers 
slechts gevat (kan) zijn binnen de perken 
van het door partijen ingesteld hoger be
roep" (p. 3 arrest); het arrest louter aan
neemt dat bij het tweede tussenarrest werd 
beslist dat eiser partij was in het geding 
doch daarmee niet antwoordt op het ver
weer van eiser dat hij onregelmatig in ge
dwongen tussenkomst in graad van be
roep bij gerechtsbrief was opgeroepen; 

zodat het arrest, in de mate dat het dit 
omstandig verweer van eiser, niet beant
woordt, artikel 149 van de Grondwet 
schendt, en zodat het arrest, in zoverre het 
impliciet doch zeker aanneemt dat de op
roeping wel rechtsgeldig geschiedde, de ar
tikelen 15, 16 tweede lid, 700, 704, 813 
tweede lid, 1056 en 1057 van het Gerech
telijk Wetboek heeft geschonden door in 
strijd met deze bepalingen een oproeping bij 
gerechtsbrief in graad van beroep als 
rechtsgeldige oproeping in gedwongen tus
senkomst te aanvaarden; in de mate dat 
het arrest daarmee te kennen geeft dat ei
ser, hoewel niet aangeduid als partij door 
een der procespartijen overeenkomstig ar
tikelen 1056, 1057 in het bijzonder 4" van 
het Gerechtelijk Wetboek, toch regelma
tig als procespartij werd opgeroepen, het al
gemeen rechtsbeginsel van het 
beschikkingsbeginsel en artikel811 van het 
Gerechtelijk Wetboek dat daarvan een uit
drukking is, heeft geschonden: 

Overwegende dat artikel 704 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt 
wie partij is in hoger beroep; 
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Overwegende dat, krachtens arti
kel 1057, eerste lid, 3", van het Ge
rechtelijk Wetboek, gedaagden in ha
ger beroep de partijen zijn tegen wie 
de hogere beroepen zijn gericht; 

Dat ook partijen zijn in het geding 
in hager beroep, krachtens artikel813, 
tweede lid, van dit wetboek, de par
tijen die door de reeds in zake zijnde 
partijen tot tussenkomst worden 
gedwongen en, krachtens het eerste 
lid, de partijen die vrijwillig in het ge
ding in hager beroep tussenkomen; 

Overwegende dat krachtens arti
kel811 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de hoven en rechtbanken niet kun
nen bevelen dat een derde in het ge
ding wordt betrokken; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
volgt dat een appelrechter niet mag 
oordelen dat iemand die geen appel
lant is, niet vrijwillig in het geding in 
hager beroep is tussengekomen en niet 
door een reeds in zake zijnde partij tot 
tussenkomst is gedwongen, toch par
tij is in het geding in hager beroep en 
niet mag bevelen hem in het geding te 
betrekken; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser niet door het hager be
roep in het geding werd betrokken, 
niet vrijwillig in het geding is tussen
gekomen en niet door een partij in het 
geding tot tussenkomst werd gedwon
gen; 

Dat het arrest niettemin het ver
weer van eiser dat de appelrechters 
hem niet in het geding mochten be
trekken, verwerpt op grand dat zij 
reeds geoordeeld hadden dat eiser par
tij was in het geding; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet ten aanzien van eiser; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof te 
Antwerpen. 

18 mei 1998 - 3e kamer- Voorzitter : 
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht -Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 263 

2e KAMER- 19 mei 1998 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)
VERWIJZING NAAR EEN ANDERSTALIG RECIITS
COLLEGE. 

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAF
ZAKEN - VERWIJZING NAAR EEN ANDERS
TALIG RECHTSCOLLEGE - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep, ingesteld voor de eindbeslissing, 
tegen een in hager beroep gewezen von
nis dat de verwijzing naar een anders
talig rechtscollege beveelt (1). (Art. 416 
Sv.) 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1994, A.R. nr. P.94.0515.F 
(A. C., 1994, nr. 440), en 15 juli 1997, A.R. nr. 
P.97.939.N (ibid., 1997, nr. 315). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN 
T. LARBUISSON) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0926.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 juni 1996 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Leuven; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, met toepassing van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, de zaak naar de 
Politierechtbank te Luik verwijst en 
"de uitspraak over al het overige, met 
inbegrip van de kosten, aan(houdt)"; 

Overwegende dat deze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van ar
tikel 416 Wetboek van Strafvorde
ring en geen uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening, nu zij is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers verzoekschrift dat niet 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ning betreft, verwerpt de voorziening; 
laat de kosten ten laste van de Staat. 

19 mei 1998 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. Frere - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal. 

Nr. 264 

2e KAMER- 20 mei 1998 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN DE ZE
TEL ~ BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN 
- LATERE BESLISSING OVER DE GROND VAN 
DE ZAAK- ZELFDE ZETEL- VOORWAARDEN. 

Een vonnis dat na een vonnis alvorens recht 
te doen in dezelfde zaak wordt gewezen, 

hoeft, in de regel, niet te worden gewe
zen door dezelfde rechters als diegenen die 
zitting hebben gehouden tijdens de de
batten die het vonnis alvorens recht te 
doen of de uitspraak ervan zijn vooraf
gegaan; anders is het na een vonnis waar
bij de heropening van de debatten wordt 
bevolen onder zodanige voorwaarden dat 
in feite het vroegere debat wordt voort
gezet (1). (Art. 779 Ger.W.) 

(DUVIVIER E.A. T. HANSE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1487.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 oktober 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

I. Op de voorziening van Bernadette 
Demeulemeester, beklaagde : 

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

2. wegens overtreding van de arti
kelen 418 en 420 van het Strafwet
boek: 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, dat som
mige hogere beroepen ontvankelijk ver
klaart en de beroepen beslissing wijzigt, dat 
eiseres Demeulemeester veroordeelt op de 
strafvordering en bijgevolg op de burger
lijke rechtsvordering van de verweerster 
Legat, dat vaststelt dat de Correctionele 
Rechtbank te Bergen niet bevoegd was om 
kennis te nemen van de door de eiseres
sen Marie Duvivier, Clementine Andre en 
de naamloze vennootschap Royale belge te
gen de verweerder Jean-Marc Hanse en te
gen de naamloze vennootschap Aras inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen, dat de 
naamloze vennootschap Aras buiten het ge
ding stelt en tegen de naamloze vennoot
schap Royale belge bepaalde veroordelin
gen uitspreekt ten gunste van de 

(1) Raadpl. Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2667 
(A.C., 1988-89, nr. 412). 
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verweerster Legat, op de terechtzitting van 
9 oktober 1997 gewezen is door ondervoor
zitter Van Toor en de rechters D. Devos en 
A. Harvengt, met eerstgenoemde als voor
zitter, nadat de zaak had geleid: 1) tot een 
eerste behandeling op de terechtzitting van 
22 oktober 1996, waarop de rechters Oost, 
Devos en Harvengt, met eerstgenoemde als 
voorzitter, zitting hielden, en waarop het 
openbaar ministerie in zijn vorderingen en 
de advocaten van de partijen in hun mid
delen zijn gehoord, en waarop, volgens het 
proces-verbaal van die terechtzitting, con
clusies werden neergelegd voor de verweer
ders Jean-Marc Hanse en Marylin Legat, 
voor Bernadette Demeulemeester en de 
naamloze vennootschap Royale beige, als
ook voor Marie Duvivier en Clementine 
Andre; 2) tot een eerste vonnis tot hero
pening van het de bat, dat op 28 novem
ber 1996 was gewezen door de rechters die 
de voornoemde terechtzitting van 22 ok
tober 1996 bijgewoond hadden, en luidens 
hetwelk de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, na in de motivering te hebben vast
gesteld dat de hogere beroepen ontvanke
lijk zijn en dat de verjaring van de wegens 
verkeersovertredingen ingestelde strafvor
dering rechtsgeldig was gestuit, en alvo
rens uitspraak te doen over de gegrond
heid van de hogere beroepen, de 
persoonlijke verschijning van Jean-Marc 
Hanse en van Bernadette Demeulemees
ter "in het belang van een goede rechtsbe
deling" beval, alsmede de ondervraging van 
Buisseret Pascal als getuige, het debat her
opende en de datum van de volgende te
rechtzitting te dien einde vaststelde op 17 
december 1996; 3) tot een onderzoek, na 
heropening van het debat en na verschil
lende opeenvolgende verdagingen sinds de 
terechtzitting van 17 december 1996, van 
de zaak op de terechtzitting van 20 maart 
1997, waarop de Correctionele Rechtbank 
te Bergen samengesteld was uit ondervoor
zitter Van Toor, rechters D. Devos en A. 
Harvengt, met de eerstgenoemde als voor
zitter, en waarop de getuigen Buisseret, 
Jean-Marc Hanse en Bernadette Demeu
lemeester werden gehoord en waarop het 
openbaar ministerie in zijn vorderingen en 
de verschillende raadslieden van de par
tijen in hun middelen gehoord werden, met 
dien verstande dat de laatstgenoemden ver
klaarden hun eerder neergelegde conclu
sies niet opnieuw in te dienen, 

terwijl, luidens artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, wanneer, zoals te 
dezen, een vonnis de heropening van het 
debat over een bepaald punt beveelt, zo
dat in feite het vroegere debat over dat 

punt wordt voortgezet, de beslissing ach
teraf over de grond van de vordering, op 
straffe van nietigheid, moet gewezen wor
den door de rechters die de vroegere te
rechtzittingen bijgewoond hebben of, bij 
ontstentenis van hen, door een rechtbank 
voor welke het debat in zijn geheel is her
vat; er te dezen noch in de processen
verbaal van de na het vonnis van 28 no
vember 1996 gehouden terechtzittingen, 
noch, meer in het bijzonder, in het proces
verbaal van de bovenvermelde terechtzit
ting van 20 maart 1997, noch in het proces
verbaal van de terechtzitting van 9 oktober 
1997, waarop uitspraak is gedaan, noch in 
het bestreden vonnis vastgesteld wordt dat 
het debat "ab initio" is hervat door de an
ders samengestelde correctionele recht
bank en dat de partijen op voornoemde te
rechtzitting van 20 maart 1997 verklaard 
hebben de conclusies die zij neergelegd had
den op de terechtzitting van 22 oktober 
1996, die aan het vonnis tot heropening van 
het debat voorafging, niet opnieuw in te 
dienen of er afstand van te doen, zodat uit 
de processtukken niet blijkt dat het de
bat wel degelijk "ab initio" is hervat; het be
streden vonnis bijgevolg, nu het niet ge
wezen is door rechters die alle terechtzit
tingen over de zaak bijgewoond hebben, 
artikel 779, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek schendt en, met toepassing 
van voornoemde wetsbepaling, nietig is : 

Overwegende dat uit de processtuk
ken blijkt dat de zaak op de terecht
zitting van 22 oktober 1996 werd on
derzocht, het openbaar ministerie in 
zijn vorderingen en de partijen in hun 
middelen en conclusies werden ge
hoord en dat zij daarvan een geschrift 
hadden neergelegd; dat de correctio
nele rechtbank op die terechtzitting sa
mengesteld was uit de rechters Oost, 
Harvengt en Devos; dat de aldus sa
mengestelde correctionele rechtbank 
op 28 november 1996 een vonnis ge
wezen heeft, waarin zij de hogere be
roepen ontvankelijk heeft verklaard 
en, alvorens uitspraak te doen over de 
gegrondheid ervan, de verschijning 
van Jean-Marc Hanse en Bernadette 
Demeulemeester en de ondervraging 
van Pascal Buisseret als getuige heeft 
bevolen; dat de correctionele recht
bank haar uitspraak over de overige 
punten van de zaak en over de kos
ten heeft aangehouden, het debat heeft 
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heropend en de datum van de vol
gende terechtzitting heeft vastgesteld 
op 17 december 1996, 

Overwegende dat de behandeling 
van de zaak, nadat ze tot tweemaal toe 
was verdaagd omdat de rechtbank niet 
regelmatig was samengesteld, op 20 
maart 1997 voortgezet werd voor een 
rechtbank die, zoals uit het proces
verbaal van de terechtzitting blijkt, uit 
de rechters Van Toor, Devos en Har
vengt samengesteld was; 

Dat het beroepen vonnis is uitge
sproken door de aldus samengestelde 
correctionele rechtbank; 

Overwegende dat artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet ver
eist dat een vonnis, dat in eenzelfde 
zaak wordt gewezen na een vonnis al
vorens recht te doen, gewezen wordt 
door dezelfde rechters als degenen die 
tijdens het debat dat aan het vonnis 
alvorens recht te doen is voorafge
gaan, often tijde van de uitspraak er
van zitting hebben gehouden; dat dit 
evenwel niet het geval is na een von
nis waarbij de heropening van het de
bat bevolen wordt onder zodanige voor
waarden, dat in feite het vroegere 
debat wordt voortgezet; 

Dat, ingeval de rechtbank niet sa
mengesteld is uit dezelfde rechters als 
degenen die de vroegere terechtzittin
gen bijgewoond hebben, het vonnis 
door het anders samengestelde rechts
college aileen dan regelmatig gewe
zen kan worden, indien het debat in 
zijn geheel voor dat rechtscollege is 
hervat; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 20 maart 
1997 niet vaststelt dat het debat in 
zijn geheel is hervat en dat zulks niet 
blijkt uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan; dat, bijgevolg, 
het bestreden vonnis, nu het niet is ge
wezen door rechters die alle terecht
zittingen bijgewoond hebben, artikel 
779, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ... vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen Jean
Marc Hanse ingestelde strafvorde
ring en in zoverre het vaststelt dat de 
strafvordering wegens de aan Berna
dette Demeulemeester ten laste ge
legde overtredingen van het Wegver
keersreglement vmjaard is; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
vonnis; veroordeelt Jean-Marc Hanse, 
de naamloze vennootschap Aras en 
Marylin Legat, ieder, in een derde van 
de kosten van de voorziening van Ber
nadette Demeulemeester; veroordeelt 
Jean-Marc Hanse en de naamloze ven
nootschap Aras, ieder, in de helft van 
de kosten van de voorziening van Ma
rie Duvivier, Clementine Andre en de 
naamloze vennootschap Royale belge; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Door
nik, zitting houdende in hoger beroep. 

20 mei 1998 - ze kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 265 

1 e KAMER- 22 mei 1998 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN - ZETELSAMENSTELLING -
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- ENIGE 
RECHTER- WERKEND RECHTER- BEGRIP. 

zo VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR

GERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEROEPEN 
BESLISSING- NIETIGHEID- BESLISSING IN 
HOGER BEROEP - EIGEN GRONDEN - GE
VOLG. 

3° HOGER BEROEP- ALGEMEEN- BE
ROEPEN BESLISSING- NIETIGHEID- BESLIS
SING IN HOGER BEROEP- EIGEN GRONDEN
GEVOLG. 
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4o AFSTAND (RECHTSPLEGING)- AF
STAND VAN RECHrSVORDERING -AFZIEN VAN 
HET RECHT ZELF - TENIETGAAN VAN HET 
RECHT OM TE HANDELEN- DRAAGWIJDTE
GEVOLG. 

1 o De eerste voorzitter van het hof van be
roep mag de rechters die als enige rech
ter zitting zullen houden alleen kiezen uit 
de werkende rechters; een vonnis dat is 
gewezen door een plaatsvervangende rech
ter die alleen zitting houdt, is nietig. (Art. 
195 Ger.W) 

2° en 3° Wanneer het beroepen vonnis nie
tig is, neemt de beslissing in hager be
roep, die het vonnis op eigen gronden be
vestigt zonder de motieven ervan weer te 
geven of ernaar te verwijzen, de nietig
heid van het beroepen vonnis niet over (1). 

4 o Wanneer eiser, die zowel tegen zijn mede
contractant als tegen diens derden
medeplichtigen een op contractbreuk ge
gronde rechtsvordering heeft ingesteld, 
enkel van zijn rechtsvordering tegen zijn 
medecontractant afstand doet, heeft die 
afstand, die impliceert dat eiser afziet van 
zijn rechten tegen de medecontractant, 
evenwel niet tot gevolg dat zijn rechten je
gens de derden-medeplichtigen teniet
gaan. (Art. 821 Ger.W.) 

(CENTRALE DES JEUX N.V 
T. TINA, DON GIOVANNI ET CIE N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0109.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1996 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 3, 58 en 195 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep het vonnis 
van 29 september 1994, waarvan het door 
het hoger beroep van eiseres had kennis
genomen en waarin haar rechtsvordering 
tegen de verweerders was verworpen, be
vestigt, 

terwijl dat vonnis gewezen was door de 
heer Ligot, plaatsvervangend, aileen 

(1) Raadpl. Cass., 24 dec. 1993, AR. nr. 8059 
(A C., 1993, nr. 549) en de in noot 1, blz. 1115 ver
melde verwijzingen. 

rechtsprekend rechter, en volgens artikel 
195 van het Gerechtelijk Wetboek, gewij
zigd bij de wet van 18 juli 1991, het ambt 
van aileen rechtsprekend rechter in de 
rechtbank van eerste aanleg vervuld moet 
worden door een werkend rechter die door 
de eerste voorzitter van het hof van be
roep wordt aangewezen; dat ambt dus niet 
door een plaatsvervangend rechter kan 
worden uitgeoefend; die regel van rechter
lijke organisatie de openbare orde raakt; de 
miskenning ervan bijgevolg leidt tot de nie
tigheid van het vonnis en het hof van be
roep die nietigheid ambtshalve diende op te 
werpen; het arrest dus, door dat vonnis te 
bevestigen, de nietigheid ervan overneemt 
(schending van de in het middel aangege
ven bepalingen van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat krachtens arti
kel 195, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de eerste voorzitter van 
het hof van beroep de rechters die als 
enige rechter zitting zullen houden ai
leen mag kiezen uit de werkende rech
ters; dat het beroepen vonnis, daar het 
is gewezen door een plaatsvervan
gende rechter die aileen zitting houdt, 
nietig is; 

Overwegende evenwel dat het hof 
van beroep dat vonnis op eigen gran
den heeft bevestigd, zonder de motie
ven van het beroepen vonnis weer te 
geven of ernaar te verwijzen; dat het 
dus de nietigheid van het beroepen 
vonnis niet heeft overgenomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, schending van de 
artikelen 31, 821, 824 van het Gerechte
lijk Wetboek, 1165, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hofvan beroep beslist dat ei
seres, door afstand te doen van de door 
haar tegen P. Charles ingestelde rechts
vordering, die gegrond is op de door hem 
begane contractuele fout, noodzakelijker
wijs ook afstand had gedaan van de rechts
vordering die zij had ingesteld tegen de ver
weerders in hun hoedanigheid van derden
medeplichtigen aan die contractbreuk, en 
bijgevolg de rechtsvordering van eiseres 
verwerpt op grond dat : "afstand van 
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rechtsvordering het recht zelf raakt; de par
tij die afstand doet van haar rechtsvorde
ring niet aileen van de rechtspleging maar 
ook van het recht zelf afziet (artikel 821 
van het Gerechtelijk Wetboek); eiseres, door 
af te zien van haar rechtsvordering, dus ook 
afziet van haar recht, aangezien recht en 
rechtsvordering een geheel vormen" en dat 
"(eiseres) heeft afgezien van haar 
exclusiviteits- en getrouw heidsrechten 
waarop zij krachtens het met Patrick Char
les aangegane contract van genootschap 
aanspraak kon maken; dat de overige par
tijen zich op de afstand van die rechten 
kunnen beroepen aangezien men tracht na 
te gaan of zij aansprakelijk zijn omdat ze 
bewust hebben meegewerkt aan de wan
uitvoering van een door een andere aan
gegane contractuele verbintenis waarvan 
(eiseres) echter heeft afgezien; de fout die 
in oorzakelijk verband staat met de schade 
en die de beide (verwerende) partijen zou
den hebben begaan door wetens en wil
lens mee te werken aan de wanuitvoering 
van de contractuele verbintenis van Pa
trick Charles, veronderstelt dat kan wor
den bewezen dat laatstgenoemde die ver
bintenis niet is nagekomen; dat zulks 
onmogelijk kan worden vastgesteld om
dat de schuldeiser heeft afgezien van het 
recht waarop die verbintenis berust en dat 
in de oorspronkelijke rechtsvordering werd 
aangevoerd; dat het gedrag van de (ver
weerders) ( ... ) maar ( ... ) onrechtmatig wordt 
door het bestaan van exclusiviteits- en 
continu"iteitsrechten die bedongen zijn in 
het contract van maatschap waarvan de 
geldigheid niet wordt betwist; de afstand 
van die rechten gelijkstaat met het teniet
gaan van de regel waarvan de misken
ning schade zou hebben veroorzaakt", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel821 van het Gerechtelijk Wetboek "af
stand van geding het recht tenietdoet om 
te handelen met betrekking tot de aan
spraak die voor de rechter was gebracht"; 
daaruit volgt dat afstand van rechtsvor
dering impliceert dat het recht dat aan de 
rechtsvordering ten grondslag lag niet meer 
voor de rechter kan worden aangevoerd, 
maar geenszins dat, zoals het arrest be
slist, dat recht tenietgaat; het arrest bij
gevolg, nu het beslist dat eiseres de ver
weerders niet meer als derden
medeplichtigen aansprakelijk kan stellen 
voor de schending van het contractuele 
recht waarop eiseres zich in haar rechts
vordering tegen P. Charles had beroepen, 
op grond dat de afstand van die rechtsvor
dering dat recht zou hebben tenietgedaan, 
de gevolgen miskent die de wet aan de af-

stand verbindt (schending van de artike
len 31, 821 en 824 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 821 van het Gerechtelijk Wetboek, 
bij afstand van rechtsvordering de ei
ser afziet zowel van de rechtspleging 
als van het recht zelf en dat afstand 
van rechtsvordering het recht teniet
doet om te handelen met betrekking 
tot de aanspraak die voor de rechter 
was gebracht; 

Overwegende dat uit de vermeldin
gen van het arrest blijkt dat eiseres af
stand heeft gedaan van haar rechts
vordering tegen de heer Charles, haar 
medecontractant, en haar rechtsvor
dering handhaaft tegen de verweer
ders, die worden beschouwd als 
derden-medeplichtigen aan de door 
Charles jegens haar begane contract
brenk; 

Dat het arrest, nu het beslist dat de 
door eiseres gedane afstand van haar 
rechten tegen Charles tot gevolg heeft 
dat haar rechten jegens de verweer
ders tenietgaan, het vorenaangehaalde 
artikel 821 schendt; 

Dat, in zoverre, het onderdeel ge
grond is; 

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

22 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier- Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal-Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe, T'Kint. 
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Nr. 266 

1 e KAMER- 22 mei 1998 

1° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- ALGEMEEN- TAAK VAN DE RECHTER 
- BEPALING VAN DE TOEPASSELIJKE RECHTS
REGEL- RECHT VAN VERDEDIGING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- TAAK VAN DE RECHTER
BEPALING VAN DE TOEPASSELIJKE RECHTS
REGEL- MIDDELEN NIET AANGEVOERD DOOR 
PARTIJEN. 

1 o en 2° De rechter die zijn beslissing 
grondt op middelen die partijen niet had
den aangevoerd, zonder hun de gelegen
heid te bieden om daarover verweer te 
voeren, miskent het recht van verdedi
ging (1). (Algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging.) 

(VANEETVELD T. ALARDOT, LEMMENS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0110.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het eerste middel : miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel, besclrikkings
beginsel genaamd, volgens hetwelk de rech
ter de oorzaak van de vordering niet ambts
halve mag wijzigen, en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest, op eigen gronden en 
met verwijzing naar de uiteenzetting van 
de eerste rechter, in substantie vaststelt dat 
de verweerders in 1986 met eiser een over
eenkomst hebben aangegaan voor de bouw 
van een woning, dat de verweerders in die 
overeenkomst eiser lastgeving verleen
den om de aannemers te kiezen en te be
talen, dat die overeenkomst bepaalde dat 
de voorlopige oplevering de aanvaarding tot 
gevolg had, dat er een voorlopige opleve
ring van de werken is geschied, en dat de 
verweerders, na de voorlopige oplevering, 

(1) Raadpl. Cass., 4 sept. 1997, A.R. nr. 
C.94.0096.N (A. C., 1997, nr. 330). 

tegen eiser verschillende bezwaren heb
ben geopperd; dat het arrest vervolgens de 
rechtsvordering van de verweerders te
gen eiser "tot herstel van alle gebreken, 
zelfs als ze de ruwbouw of de stevigheid 
van het gebouw niet aantasten of indien zij 
bij de voorlopige oplevering konden wor
den ontdekt" ontvankelijk en gegrond ver
klaart, en, met bevestiging van het beroe
pen vonnis, eiser veroordeelt tot betaling 
van het provisionele bedrag van 251.721 
frank aan de verweerders, op grond dat 
(I) het litigieuze contract van 1986 eiser een 
volledige opdracht als architect verleent als
ook "het recht om aileen en zonder toe
zicht, gebruik te maken van alle bevoegd
heden die kenmerkend zijn voor het 
optreden van een projectontwikkelaar"; dat 
eiser "bij de litigieuze bouwwerken is op
getreden in de dubbele hoedanigheid van 
architect en van projectontwikkelaar"; 
(II) dat "de juridische term 'lastgeving' die 
wordt gebruikt in het door eiser opge
maakte litigieuze contract dient om het in 
Belgie voor architecten geldende verbod van 
aanneming te omzeilen en om het con
tract te onttrekken aan de toepassing van 
de wet-Breyne die, ten gunste van de op
drachtgever, de projectontwikkeling van dat 
soort gebouwen regelt; dat de juridische 
woordenschat die in het contract wordt ge
bruikt zonder dat voldaan is aan het ge
heel van de van openbare orde zijnde wets
bepalingen betreffende contracten voor de 
woningbouw en!ofhet gebruik van een wet
tig juridisch procede met het onwettig oog
merk om een inbreuk te plegen op de be
palingen van de Belgische wet die de 
onwetende medecontractant beschermen, 
geen recht doet ontstaan; dat de hoven en 
rechtbanken van de rechterlijke orde aan 
de hen voorgelegde contracten de exacte ju
ridische omschrijving moeten geven en de 
wetsbepalingen van openbare orde moe
ten toepassen"; (III) dat dit contract on
derworpen is aan de wet van 9 juli 1971, de 
wet-Breyne genaamd, dat de voorlopige op
levering niet de aanvaarding tot gevolg 
heeft kunnen hebben en dat eiser "zoals ie
der architect die met een volledige opdracht 
belast is, aansprakelijk is voor de persoon
lijke fouten die hij begaat in het ontwerp en 
bij het toezicht, en als projectontwikke
laar instaat voor alle fouten in de uitvoe
ring waarvoor een algemene aannemer 
aansprakelijk is", 

terwijl (. .. ) 
tweede onderdeel, de rechter de grand

slag van de vordering niet ambtshalve kan 
wijzigen zonder het recht van verdedi
ging te miskennen; het arrest, in casu, de 
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veroordeling van eiser grondt op de vol
gende overwegingen die door de verweer
ders niet waren aangevoerd en waarover ei
ser geen verweer heeft kunnen voeren : 

(1) "de juridische term 'lastgeving' die 
wordt gebruikt in het door eiser opge
maakte litigieuze contract dient om het in 
Belgie voor architecten geldende verbod van 
aanneming te omzeilen en om het con
tract te onttrekken aan de toepassing van 
de wet-Breyne" (d.w.z. dat de door de ver
weerders aan eiser verleende lastgeving om 
contracten aan te gaan met de aannemers 
geveinsd was, wat, in de context van het ar
rest, impliceert dat het diende als dekman
tel voor de werkelijke overeenkomst die ei
ser het recht gaf om met de verweerders 
contracten in eigen naam en voor eigen re
kening te sluiten en niet als lasthebber van 
de verweerders), "en/of een wettig juri
disch procede is met het onwettig oogmerk 
om een inbreuk te plegen" op de wet (wat 
het verwijt van wetsontduiking impliceert); 
(2) eiser met de verweerders een contract 
van projectontwikkeling heeft gesloten dat 
geregeld wordt door de wet van 9 juli 1971 
(de wet-Breyne genaamd); (3) de door de 
verweerders toegestane voorlopige opleve
ring dus zonder gevolgen blijft en eiser aan
sprakelijk is voor de fouten in de uitvoe
ring; het arrest dus het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging miskent : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing dat de partijen gebonden zijn 
door een contract van projectontwik
keling dat onderworpen is aan de wet 
van 9 juli 1971 tot regeling van de wo
ningbouw en de verkoop van te bou
wen of in aanbouw zijnde woningen en 
dat eiser derhalve jegens de verweer
ders aansprakelijk is voor "aile gebre
ken, zelfs als ze de ruwbouw of de ste
vigheid van het gebouw niet aantasten 
of indien zij bij de voorlopige opleve
ring konden worden ontdekt", grondt 
op de overweging dat "de juridische 
term 'lastgeving'" die de partijen in de 
tussen hen gesloten overeenkomst heb
ben gebruikt, "dient om het in Bel
gie voor architecten geldende verbod 
van aanneming te omzeilen en om het 
contract te onttrekken aan de toepas
sing van de wet (van 9 juli 1971) die, 
ten gunste van de opdrachtgever, de 

projectontwikkeling van dat soort ge
bouwen regelt"; 

Overwegende dat de partijen niet 
hadden betoogd dat zij in hun over
eenkomst de term lastgeving hadden 
gebruikt om hun contractuele betrek
kingen te onttrekken aan de toepas
sing van de wet van 9 juli 1971, en dat 
zij zich evenmin beroepen hadden op 
het voordeel van die wet; 

Dat het hofvan beroep, nu het ei
ser niet de gelegenheid heeft gebo
den om verweer te voeren over die 
middelen waarop het zijn beslissing 
grondt, het recht van verdediging 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart het arrest 
bindend voor de B.V.B.A. T.C.M. et 
B.A.; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de uitspraak daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

22 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Vi?r
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, procureur
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 267 

1e KAMER- 22 mei 1998 

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR 
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- HUUR
PRIJS- HERZIENING VAN DE HUURPRIJS
NIEUWE OMSTANDIGHEDEN- BEGRIP. 

Niet naar recht verantwoord is de. rechter
lijke beslissing dat werken die de ver
huurder, wegens een schadegeval, uit
voert en die de staat van het verhuurde 
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goed aanmerkelijk verbeteren, niet kun
nen worden aangemerkt als een nieuwe 
omstandigheid die het recht verleent om, 
mits de overige wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn, de huurprijs te herzien bij 
het verstrijken van iedere driejarige pe
riode. (Art. 6 Handelshuurwet.) 

(FONDER T. MAZY, BURTON) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0127.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 oktober 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Dinant; 

Over het middel : schending van arti
kel 6 van de wet van 30 april1951 op de 
handelshuur, 

doordat het vonnis de vordering van ei
seres afwijst op alle gronden die thans als · 
volledig weergegeven worden besehouwd, 
en meer bepaald op grand dat het verslag 
van de deskundige Collin "na een zorgvul
dige studie van de vergelijkingspunten, die 
onder toezieht van de partijen is gemaakt, 
oordeelt dat de stijging met 15 pet. in de be
trokken wijk voor de betrokken periode niet 
bewezen is" en "dat de gegevens betref
fende de gedeeltelijke heropbouw ten ge
volge van een sehadegeval waardoor de 
staat van de gehuurde goederen aanmer
kelijk is verbeterd, kennelijk niet valt bin
nen het welomsehreven en beperkte ka
der van artikel 6, dat de enige grondslag 
vormt voor de oorspronkelijke vordering 
(van eiseres); (dat) de reehtbank daar geen 
aeht vermag op te slaan", 

terwijl, kraehtens artikel 6 van de wet 
van 30 april1951 bij het verstrijken van 
elke driejarige periode partijen het reeht 
hebben aan de vredereehter herziening van 
de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen 
dat de normale huurwaarde van het ge
huurde goed ten gevolge van nieuwe om
standigheden ten minste 15 pet. hager ofla
ger is dan de huurprijs die in de 
huurovereenkomst is bepaald; wanneer de 
normale huurwaarde met meer dan ten 
minste 15 pet. is gestegen, het feit dat die 
stijging aan nieuwe omstandigheden te wij
ten is een noodzakelijke en voldoende voor
waarde is opdat de verhuurder reeht zou 
hebben op herziening van de huurprijs; on
der die omstandigheden moet worden ver
staan elk objeetief feit dat een weerslag 

heeft gehad op de waarde van het goed, 
niet kon worden voorzien bij het sluiten van 
de huurovereenkomst en niet te wijten is 
aan het toedoen van de huurder, en ver
sehillende nieuwe omstandigheden de oor
zaak kunnen zijn van de stijging van die 
huurwaarde met ten minste 15 pet.; de om
standigheid dat de verhuurder zieh na een 
brand genoodzaakt zag werken uit te voe
ren die de staat van het verhuurde pand 
hebben verbeterd een nieuwe omstandig
heid is in de zin van artikel 6; die verbe
tering, zo zij de oorzaak of een van de oor
zaken is van de stijging van de normale 
huurwaarde met ten minste 15 pet., door de 
reehter in aanmerking moet worden geno
m en; eiseres in haar appeleonclusie be
toogde, enerzijds, dat uit het verslag van de 
deskundige Collin bleek dat de huurwaarde 
van het door de verweerders gehuurde 
pand met meer dan 15 pet. was gestegen, 
anderzijds, dat die stijging te wijten was 
aan de nieuwe omstandigheden dat de al
gemene huurwaarde in de wijk was geste
gen en, bovendien, dat eiseres zieh na een 
brand genoodzaakt had gezien de staat van 
het goed te verbeteren door een houten 
vloer en een trap in gewapend beton aan te 
brengen en door een verdieping te bou
wen op het aehterste gedeelte van het pand; 
zodat de huurder hierdoor een eommer
ciele bestemming kon geven aan wat voor
dien sleehts een opslagplaats met een af
zonderlijke ingang was; het vonnis niet 
bewijst dat de normale huurwaarde van het 
door de verweerders gehuurde pand met 
ten minste 15 pet. is gestegen; het aan
neemt of althans niet betwist dat de na de 
brand uitgevoerde werken hebben geleid tot 
een "aanmerkelijke verbetering van de ge
huurde panden"; het niettemin niet na
gaat of die omstandigheid niet samen met 
de waardestijging van de wijk, de oorzaak 
is van de stijging van de normale waarde 
van het gehuurde pand met ten minste 15 
pet., op grand dat die omstandigheid niet 
valt "binnen het welomsehreven en be
perkte kader van artikel6 (van de wet van 
30 april1951)"; het aldus het wettelijk be
grip nieuwe omstandigheden miskent en 
derhalve die wetsbepaling sehendt : 

Overwegende dat artikel 6, eerste 
lid, van de wet van 30 april1951 op de 
handelshuur bepaalt dat bij het ver
strijken van elke driejarige periode 
partijen het recht hebben aan de vre
derechter herziening van de huur
prijs te vragen, mits zij bewijzen dat 
de normale huurwaarde van het 
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gehuurde goed ten gevolge van nieuwe 
omstandigheden ten minste 15 pet. 
hager of lager is dan de huurprijs die 
in de huurovereenkomst is bepaald of 
bij de laatste herziening is vastge
steld; 

Overwegende dat het vonnis, op 
grand van de bevindingen van het ver
slag van de in hager beroep aangewe
zen deskundige, de nieuwe omstan
digheid die eiseres had afgeleid uit het 
feit dat de normale huurwaarde van 
de handelspanden in de besehouwde 
wijk met meer dan vijftien pet. was ge
stegen, uitsluit zonder dienaangaande 
te worden bekritiseerd; 

Dat het vonnis evenwel vaststelt dat 
eiseres "tevens gewag maakt van het 
feit dat (de) huurwaarde (. .. )van het 
pand gestegen is ten gevolge van een 
brand waardoor zij zieh genoodzaakt 
zag een gedeelte ervan herop te bou
wen, wat de inrichting van een kan
toor mogelijk maakte en de huurder in 
staat stelde aehterin het gebouw een 
nieuwe handelsvestiging te openen"; 

Overwegende dat het vonnis be
slist "dat de gegevens betreffende de 
gedeeltelijke heropbouw ten gevolge 
van een sehadegeval waardoor de staat 
van de gehuurde goederen aanmerke
lijk is verbeterd, kennelijk niet valt 
binnen het welomschreven en beperkte 
kader van het bovenaangehaalde ar
tikel 6 "van de wet van 30 april1951"; 

Dat het vonnis, nu het beslist dat de 
werken die de verhuurder wegens een 
schadegeval heeft uitgevoerd en die de 
staat van het gehuurde goed aanmer
kelijk hebben verbeterd, niet kun
nen worden aangemerkt als een 
nieuwe omstandigheid in de zin van 
voornoemd artikel 6, die wetsbepa
ling 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
reehter over; verwijst de zaak naar de 
Reehtbank van Eerste Aanleg te Na
men, zitting houdende in hager be
roep. 

22 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 268 

3e KAMER- 25 mei 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - WIJZIGING DOOR 
DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE -
BELASTINGPLICHTIGE - ANTWOORD -
BE GRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG 
-AANSLAG VAN AMBTSWEGE- VOORWAARDE 
- WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE 
VAN EEN AANGIFTE- BELASTINGPLICH
TIGE- GEEN ANTWOORD -ANTWOORD- BE
GRIP. 

1 o en 2° De administratie kan de aanslag 
van ambtswege vaststellen ingeval de be
lastingplichtige niet binnen de wette
lijke termijn heeft geantwoord op het be
richt van wijziging van de aangifte; geen 
antwoord geeft de belastingplichtige aan 
wie de administratie een bericht van wij
ziging heeft gestuurd en die in zijn ant
woord niet aangeeft of hij met de voor
gestelde wijziging al dan niet instemt (1). 
(Artt. 251 en 256 W.I.B. H964]; artt. 346 
en 351 W.I.B. [1992].) ' 

(1) Cass., 15 mei 1974 (A.C., 1974, 1027); 
raadpl. Cass., 21 april1967 (ibid., 1967, 1014). 
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN ANCIEN 
T. DAPSENS D'YVOIR E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.97.0063.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 251 en 256 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (af
gekort W.I.B. (1964)), zoals het van toe
passing was op de litigieuze aanslagjaren, 

doordat het hofvan beroep de aansla
gen voor de jaren 1990 en 1991 vernie
tigt op grond dat "de aanslag die van 
ambtswege is vastgesteld op grond dat de 
belastingplichtige niet binnen de wette
lijke termijn had geantwoord op het 
wijzigingsbericht, onrechtmatig is (aange
zien) verweerder, voor het verstrijken van 
die termijn, aan de belastingambtenaar 
heeft geschreven: 'daar ik nog niet aile ge
gevens verzameld heb die ik nodig heb om 
u te antwoorden, vraag ik u daarom een 
termijn van twee weken .. .'; dat zulks on
miskenbaar wijst op een gebrek aan ak
koord, daar de belastingplichtige geen 
verantwoordingsstukken hoeft te verza
melen, als hij akkoord gaat met de voor
genomen wijziging, (met het gevolg) dat, 
hoewel de belastingambtenaar het recht 
had de gevraagde termijn te weigeren en de 
aanslag vast te stellen, hij niet gerech
tigd was de aanslag van ambtswege vast te 
steilen; dat zulks de regelmatigheid van de 
procedure aantast", 

terwijl artikel256 W.I.B. (1964) bepaalt 
dat "de administratie de belasting ambts
halve kan vestigen op het bedrag van de in
komsten die zij kan vermoeden (. .. ),in de 
gevailen waarin de belastingplichtige na
gelaten heeft: ( ... ) (vierde streepje) bin
nen de in artikel 251 gestelde termijn te 
antwoorden op het erin bedoelde bericht"; 
voomoemd artikel 251 W.I.B. (1964) aan de 
belastingplichtige een termijn van een 
maand verleent om zijn schriftelijke op
merkingen te maken over de inkomsten en 
andere gegevens die de administratie voor
nemens is in de plaats te stellen van de 
aangegeven bedragen ( ... ); uit die twee 
wetsbepalingen volgt dat het antwoord op 
het bericht van wijziging weliswaar de re
denen die het wettigen niet kenbaar hoeft 
te maken, maar dat het wei melding dient 
te maken van het stand punt van de belas-

tingplichtige, namelijk ofhij aldan niet ak
koord gaat met de inhoud van het bericht; 
het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de 
briefwaarin de belastingplichtige een ter
mijn van twee weken vraagt teneinde aile 
gegevens te verzamelen om te kunnen ant
woorden op het wijzigingsbericht, kan wor
den aangemerkt als een antwoord in de zin 
van het bovenaangehaalde artikel251, dat 
de ambtshalve vaststelling van de aan
slag belet, die twee wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat luidens artikel 256 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), bij niet-overleggen, 
binnen de in artikel251 van dat wet
hoek bepaalde termijn, van een ant
woord op het bericht tot wijziging van 
de aangifte, de administratie de be
lasting van de belastingplichtige van 
ambtswege kan vestigen; 

Dat de belastingplichtige in zijn ant
woord dient aan te geven of hij al dan 
niet akkoord gaat met de inhoud van 
het bericht van wijziging; 

Overwegende dat het arrest, waar
aan het middel niet verwijt dat het de 
bewijskracht van de brief van ver
weerder miskent, vaststelt dat laatst
genoemde "voor het verstrijken van die 
termijn, aan de belastingambtenaar 
geschreven heeft: 'daar ik nog niet alle 
gegevens verzameld heb die ik nodig 
heb om u te antwoorden, vraag ik u 
daarom een termijn van twee weken 
... "',en op grand van een feitelijke be
oordeling beslist dat die brief" onmis
kenbaar wijst op een gebrek aan ak
koord, daar (verweerder) geen 
verantwoordingsstukken hoeft te ver
zamelen, als hij akkoord gaat met de 
voorgenomen wijziging"; dat het ar
rest derhalve de beslissing dat de 
belastingambtenaar niet gerechtigd 
was om, bij het verstrijken van bo
vengenoemde wettelijke termijn, de 
aanslag ambtshalve vast te stellen, 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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25 mei 1998 - 3e kamer- Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 269 

3e KAMER- 25 mei 1998 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- INCIDENTEEL BEROEP- VORM 
- CONCLUSIE. 

2° VORDERING IN RECHTE -BURGER
LIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - VORM -
SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE - MONDELINGE 
CONCLUSIE. 

3° NIEUWE VORDERING- BURGERLIJKE 
ZAKEN- CONCLUSIE - VORM- SCHRIFTE
LIJKE CONCLUSIE - MONDELINGE CONCLU
SIE. 

1 o, 2° en 3° Het incidenteel beroep is, in de 
regel, aan geen andere uormuereisten on
derworpen dan die welke gelden uoor de 
conclusies (1); het Gerechtelijk Wetboek 
kent euenwel geen mondelinge conclu
sie. (Artt. 809, 1042, 1054 en 1056, 4°, 
Ger.W.) (lmpliciet). 

(O.C.M.W. ANS T. MIYALANDA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0081.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 809, 1054, 1056, 1138, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, op het hoofdberoep 
van eiser, het beroepen vonnis wijzigt en 
"voor recht zegt dat (verweerster) geen met 

(1) Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr. S.95.0055.F 
(A. C., 1996, nr. 337). 

de gewaarborgde kinderbijslag overeen
stemmende dienstverlening kan genieten 
(. .. )",in tegenstelling tot wat de eerste rech
ter had beslist; dat het vervolgens ''het in
cidenteel beroep ontvankelijk en gegrond 
verklaart" en "(eiser) veroordeelt om (ver
weerster) naast de gewone dienstverle
ning die zij al geniet, een op 58.496 frank 
begrote aanvullende dienstverlening toe te 
kennen zodat zij kan beschikken over een 
bedrag van 400 frank per dag en per per
soon om een menswaardig bestaan te kun
nen leiden", 

terwijl, eerste onderdeel, het inciden
teel beroep, blijkens de artikelen 809 en 
1056, 4", van het Gerechtelijk Wetboek, in 
beginsel, wordt ingesteld door de neerleg
ging van een conclusie; het overeenkom
stig artikel, 1056, 1", van genoemd wet
hoek, ook kan worden ingesteld bij 
deurwaardersexploot of nog, in voorko
mend geval, bij een verzoekschrift dat, con
form artikel 1056, 2", van dat wetboek, in
gediend wordt op de gri:ffie van het 
appelgerecht; de akte waarbij het inciden
teel beroep wordt ingesteld, ongeacht de 
vorm ervan, niet in sacramentele bewoor
dingen gesteld dient te zijn, maar wel moet 
doen blijken van de wil van de gei'nti
meerde om de wijziging van het bestre
den vonnis op ten minste een punt te vor
deren; verweerster, in qtsu, luidens de 
enige, door haar voor het Arbeidshof te 
Luik genomen conclusie, vraagt om het ho
ger beroep ongegrond te verklaren en het 
beroepen vonnis te bevestigen; uit geen en
kel bij het dossier van de rechtspleging ge
voegd stuk noch uit het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 14 januari 1997 
waarop de zaak is behandeld, blijkt dat ver
weerster haar wil heeft geuit om op haar 
beurt hoger beroep in te stellen tegen het 
geheel of een gedeelte van het bestreden 
vonnis; het arrest dus, door het inciden
teel beroep dat verweerster noch bij con
clusie noch bij enige andere akte van 
rechtspleging heeft ingesteld, ontvanke
lijk en gegrond te verklaren, de artikelen 
809, 1054 en 1056 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt, en, bovendien uitspraak 
doet over niet gevorderde zaken, zodat het 
artikel 1138, 2", van dat wetboek schendt; 

tweede onderdeel, luidens de enige door 
verweerster bij het Arbe~dshofte Luik in
gediende akte van rech\Jspleging, name
lijk de conclusie die, volgens de vermeldin
gen van het arrest, op 6 december 1995 op 
de griffie is ingekomen, verweerster aan het 
(arbeids)hof gevraagd heeft om "het ho
ger beroep ongegrond te verklaren" en om 

r-----
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''het beroepen vonnis te bevestigen"; het ar
rest vermeldt dat verweerster "inciden
teel beroep instelt, en daar zij geen be
drag krijgt dat overeenstemt met de 
gewaarborgde kinderbijslag, vraagt dat 
haar een bedrag, dat aan het oordeel van 
het (arbeids)hofwordt overgelaten, wordt 
toegekend om een menswaardig bestaan te 
kunnen leiden"; die vermelding aan de op 
6 december 1995 ter griffie ingekomen con
clusie een uitlegging geeft die niet vere
nigbaar is met de bewoordingen ervan, en, 
bijgevolg, de bewijskracht van die conclu
sie miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat noch uit de voor 

de appelrechters neergelegde conclu
sie noch uit enig ander stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat verweerster incidenteel beroep 
heeft ingesteld; 

Overwegende dat het arrest, door 
''het incidenteel beroep ontvankelijk en 
gegrond te verklaren" en door eiser 
derhalve te veroordelen om aan ver
weerster de in het middel nader om
schreven maatschappelijke dienstver
lening toe te kennen, de in dat 
onderdeel aangegeven wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het eerste mid
del en van het tweede middel die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, in zo
verre het ''het incidenteel beroep ont
vankelijk en gegrond verklaart" en het 
"(eiser) veroordeelt om (verweerster) 
naast de gewone dienstverlening die 
zij al geniet, een op 58.496 frank be
grate aanvullende dienstverlening toe 
te kennen zodat zij kan beschikken 
over een bedrag van 400 frank per dag 
en per persoon"; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten; 

verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

25 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 270 

3e KAMER- 25 mei 1998 

1° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN
TOESTEMMING- WEZENLIJKE BESTANDDE
LEN- AKKOORD. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
GRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP 
EN BESTAANSVEREISTEN - BESTAANS
VEREISTEN- WEZENLIJKE BESTANDDELEN
LOON- VASTSTELLING-AKKOORD- GEEN 
AKKOORD - GEVOLG. 

3° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE - SOCIALE 
ZEKERHEID - LOONTREKKENDEN- RECHT 
OP SOCIALE ZEKERHEID - SUBJECTIEF RECHT 
- BETWISTING- R.S.Z. - WERKNEMER 

4 ° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZON
DERE REGELS) - SOCIALE ZEKERHEID -
LOONTREKKENDEN- RECHT OP SOCIALE ZE
KERHEID - SUBJECTIEF RECHT - BETWIS
TING- R.S.Z. - WERKNEMER 

1 o Het akkoord van de partijen over de we
zenlijke bestanddelen van de overeen
komst is een bestaansvereiste van die 
overeenkomst (1). (Artt. 1108 en 1109 
B.W.) 

2° Bij gebreke van akkoord tussen de par
tijen over de vaststelling van het loon dat 

(1) Cass., 2 okt. 1968 (A. C., 1969, 132); raadpl. 
Cass., 12 juni 1980 (ibid., 1979-80, nr. 638). 
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de werkgever aan de werknemer moet be
talen, kan tussen hen geen arbeidsover
eenkomst bestaan (2). (Artt. 2 en 3 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

3° en 4° De veroordeling in de kosten wordt 
in de regel altijd ten laste van de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid uitgespro
ken bij een betwisting over het subjec
tieve recht van de werknemer om 
onderworpen te zijn aan de wetgeving in
zake sociale zekerheid voor loontrekken
den (3). (Artt. 580, 1 o en 2°, 1017, tweede 
lid, en 1111, vierde lid, Ger.W.) 

(R.S.Z. T. ULLENS DE SCHOOTEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0083.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1995 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen (4); 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1, § 1, eerste lid, van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de Besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 1, § 1, van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor werknemers, 2 en 3 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978 zowel v66r als na haar wijziging 
bij de wet van 17 juli 1985, 20, 3°, van de
zelfde wet van 3 juli 1978, 1101, 1108 en 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest erop heeft gewezen 
dat : "de prestaties (van verweerder) val
gens de overeenkomst worden verricht te
gen een loon dat niet is becijferd maar 
waarvan wordt gepreciseerd dat een ge
deelte als loon en een gedeelte als deel
name in de winst wordt betaald", en ver
volgens beslist dat "geen enkele regel oplegt 
dat het bedrag van het loon uitdrukkelijk 
wordt gepreciseerd in de akte die de over
eenkomst uitmaakt, op voorwaarde dat de 

(2) Cass., 2 okt. 1968 (A. C., 1969, 132); raadpl. 
Cass., 13 april1981, A.R. nr. 3160 (ibid., 1980-
81, nr. 469); 13 april1992, A.R. nr. 7737 (ibid., 
1992, nr. 432). 

(3) Cass., 12jan. 1998,A.R. nr. S.97.0096.F, su
pra, nr. 22. 

(4) De voorziening werd ingediend op 19 juni 
1997. 

partijen het daarover eens zijn; dat de han
delwijze (van verweerder) die zelf zijn loon 
afueemt na ontvangst van de fiche die door 
het sociaal secretariaat van de werkge
ver is opgemaakt, in overeenstemming is 
met de omstandigheid dat hij belast is met 
het financieel beheer en dus moet waken 
over de betaling van zijn eigen loon en van 
dat van de andere werknemers van de on
derneming; dat het - niet betwiste - over
boeken van die afnemingen in het kas
boek de werkgever in staat stelt na te gaan 
dat geen hager loon dan overeengekomen 
wordt betaald", 

terwijl de wet betreffende de sociale ze
kerheid van de werknemers in de regel van 
toepassing is "op de werkgevers en de 
werknemers die door een arbeidsovereen
komst zijn verbonden" (artikel 1, § 1, eer
ste lid, van de wet van 27 juni 1969) ofnog 
op de werknemers die met de werkgevers 
"door een arbeidsovereenkomst zijn ver
bonden" (artikel 1, § 1, van de wet van 29 
juni 1981 houdende de algemene beginse
len van de sociale zekerheid voor werkne
mers); de "arbeidsovereenkomst" van dear
beider of de bediende de overeenkomst is 
waarbij "een werknemer ... zich verbindt, 
tegen loon, onder gezag van een werkge
ver ... arbeid te verrichten" (artikelen 2 en 
3 van de wet van 3 juli 1978); de werkge
ver verplicht is "het loon te betalen op de 
wijze, tijd en plaats zoals is overeengeko
men" (artikel20, 3°, van de wet van 3 juli 
1978); het loon aldus een element van het 
bestaan van de arbeidsovereenkomst is; 
voor het bestaan van een arbeidsovereen
komst niet volstaat dat de partijen het be
ginsel van een loon zijn overeengekomen; 
het bedrag van dat loon moet zijn overeen
gekomen; het bedrag van dat loon welis
waar - zoals het arrest opmerkt - niet 
"uitdrukkelijk" moet zijn vermeld in de 
overeenkomst, "de partijen het daarover 
toch eens moeten zijn" - zoals het arrest 
opmerkt - (artikelen 1101, 1108 en 1134 
van het Burgerlijk Wetboek); het bestaan 
van een dergelijk akkoord niet kan wor
den afgeleid uit de omstandigheid dat ver
weerder "zijn loon zelf afneemt bij ont
vangst van de door het sociaal secretariaat 
opgestelde fiche"; dat gegeven , zoals het ar
rest opmerkt, "een handelwijze (van ver
weerder)" is, dat wil zeggen een eenzij
dige handeling; het bestaan van het 
akkoord tussen de partijen over het be
drag van het loon evenmin aileen kan vol
gen uit het feit dat "die afnemingen ... in 
het kasboek worden overgeboekt"; dat 
"overboeken ... de werkgever in staat stelt 
na te gaan dat geen hager loon dan 
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overeengekomen wordt betaald", zoals het 
arrest vaststelt, maar aileen op voorwaarde 
dat dit bedrag v~oraf is overeengekomen, 
wat het arrest met vaststelt en wat van
zelfsprekend niet kan volgen uit een afue
ming en/of uit het overboeken in het kas
boek aileen; het arrest uit geen van die 
vaststellingen wettig heeft kunnen aflei
den dat de partijen het eens waren over het 
bedrag van het loon; het arrest evenmin an
dere gegevens vermeldt waaruit zou vol
gen dat de partijen een loonbedrag wa
ren overeengekomen; daaruit volgt dat het 
arrest, nu het niet regelmatig vaststelt dat 
de partijen het eens waren over het be
drag van het loon, niet wettig kon beslis
sen dat zij door een arbeidsovereenkomst 
waren verbonden (schending van de in het 
middel aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat de arbeidsover
eenkomst, ingevolge de artikelen 2 en 
3 van de wet van 3 juli 1978, de over
eenkomst is waarbij een werknemer 
zich verbindt, tegen loon, onder ge
zag van een werkgever arbeid te ver
richten; 

Dat het bestaan van een overeen
komst het akkoord van de partijen 
over de wezenlijke elementen ervan 
vereist; dat de vaststelling van het 
loon dat de werkgever moet betalen 
een dergelijk element is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser het bestaan betwist 
van een arbeidsovereenkomst tussen 
verweerder en de naamloze vennoot
schap Domaine de Cambron, waar
van verweerder gedelegeerd bestuur
der was; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat verweerder bij overeenkomst 
met de leiding en het beheer van de 
handelsactiviteiten van de onderne
ming was belast en vervolgens, 
op grond van de feitelijke gegevens 
die het aanwijst, beslist dat die 
overeenkomst een arbeidsovereen
komst is; 

Dat het arrest, met betrekking tot 
het loon, een wezenlijk bestanddeel 
van de arbeidsovereenkomst, aan
neemt dat het bedrag ervan door de 

partijen moet worden vastgesteld 
maar dienaangaande enkel zegt dat 
"de handelwijze" van verweerder, te 
weten het zelf afnemen van zijn loon 
"in overeenstemming is met de om~ 
standigheid dat hij belast is met het fi
nancieel beheer en dus moet waken 
over de betaling van zijn eigen loon" 
en dat ''het overboeken (. .. )van die af
nemingen in het kasboek de werkge
ver in staat stelt nate gaan dat geen 
hoger loon dan overeengekomen wordt 
betaald"; 

Dat die overwegingen, die het ak
koord van de partijen onderstellen 
maar het niet vaststellen, over het be~ 
drag van het loon of over elementen 
die de vaststelling van dat bedrag mo
gelijk maken, de beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het tweede 
en derde middel te moeten onderzoe
ken die tot geen ruimere vernietiging 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre dit het 
hoger beroep van verweerder aan
neemt en afwijzend beschikt op diens 
vordering tot veroordeling van eiser 
om hem de wettelijke prestaties te ver
strekken in het kader van het alge
meen stelsel van de sociale zekerheid 
van de werknemers; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; gelet op artikel1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten· 
verwijst de aldus beperkte zaak naa; 
het Arbeidshof te Brussel. 

25 mei 1998 - 3e kamer- Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 
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VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- STill
TING - ERKENNING VAN EEN RECHT -
NIEUWE VERJARINGSTERMIJN - VERTREK
PUNT - EINDE. 

Na stuiting van de verjaring door erken
ning vanwege de schuldenaar van het 
recht van de schuldeiser, begint de ver
jaringstermijn, in beginsel, opnieuw te lo
pen de dag na de erkenning (1) en is de 
verjaring verkregen wanneer de laatste 
dag van de nieuwe vereiste tijd verlo
pen is (2). (Artt. 2248, 2260 en 2261 B.W.) 

(MANGAL-LECLOUX T. FIDRA N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0106.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel; 

. Over het middel : schending van de ar
tikelen 15, inzonderheid eerste lid van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ~rbeids
overeenkomsten, 2242 en 2248 van het 
Burgerlijk Wetboek, 52 van het Gerechte
lijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde 
Grondwet, 

.4o?rdat h~t arrest het beroepen vonnis 
WIJZigt en e1sers oorspronkelijke vorde
ring verjaard verklaart, op de volgende 
gronden : "1. - Het wordt niet betwist dat 
nu het een rechtsvordering ex contractu er: 
niet e~ delictu betreft, de rechtsvordering 
van (mser) onderworpen is aan de in arti
kel_15_ van de ~.et v~n 3 juli 1978 bepaalde 
veiJaTinf?:~te~~~Jn, d1e de duur van eenjaar 
na de beemdigmg van de overeenkomst niet 
te boven mag gaan. Bijgevolg is de verja-

(1) Cass., 18 nov. 1996, A.R. nr. S.95.0100.F 
(A.C., 1996, nr. 437). 

(2) Raadpl. Cass., 11 maart 1886 (Bull. en Pas., 
1886, I, 105); 15 okt. 1975 (AC., 1976, 212)· 29 
okt. 1990, A.R. nr. 7175 (ibid., 1990-91, nr. 1l5); 
20 maart 1995, A.R. nr. S.94.0100.F (ibid., 1995, 
nr. 158); 18 nov. 1996, A.R. nr. S.95.0110.F (ibid., 
1996, nr. 437); H. DE PAGE en R. DEKKERS Traite 
elementaire de droit civil beige, d. VII, 2~ uitg., 
Brussel, 1957, nrs. 1159, 1160 en 1208. 

ring ingegaan vanaf 3 februari 1993, d.i. de 
dag waarop kennis is gegeven van het out
slag op staande voet. 2. -De eerste rech
ter heeft, in strijd met het door (ver
weerster) voor hem verdedigde standpunt 
ter~cht erkend dat de verjaring, bedoeld i.r: 
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 on
derworpen was aan de algemene regels van 
het burgerlijk recht inzake stuiting en 
s~_horsing van de termijn; de door de par
tlJen op 26 mei 1993 ondertekende over
eenkomst waarbij het bedrag van de 
beeindiginl?'sv~rgoeding wordt vastgesteld, 
had de verJarmg rechtsgeldig gestuit om
dat ze een akte is waarin de schuld~naar 
zijn schuld jegens de schuldeiser uitdruk
kelijk erkent, 3.- (Eiser) betoogt ten on
rechte dat de stuiting van de verjaring 
heeft voortgeduurd na 26 mei 1993, op 
grond dat hij diezelfde dag van 
(verweerster) een gekruiste cheque heeft 
ontvangen en dat, aangezien deze niet geldt 
als betaling, de stuiting moet worden ver
leng~ t~t de definitieve boeking ervan op de 
~reditZIJde van de bankrekening waarop ze 
1~ geplaatst. 4. - De gedeeltelijke beta
lmg van de schuld stuit immers weliswaar 
de verjaring, in zoverre zij een akte van 
stilzwijgende erkenning van de schuld is 
maar er ~oet niettemin worden opgemerkt 
dat de afg~fte van de cheque te dezen is ge
schied op de dag zelf van de onderteke
ning van de tussen de partijen gesloten 
o:rereenkomst, en ter onmiddellijke uitvoe
rmg ervan, zodat haar uitwerking niet kan 
worden gescheiden van die van voomoemde 
overeenkomst, die, zoals hierboven uiteen
gezet, e.en uitdrukkelijke erkenning van de 
~ch~ld mhoud~: ~at zou niet het geval zijn, 
md1en de sprmdmg van de betalingen was 
overeengekomen, in welk geval elke beta
ling een nieuwe stuitingsgrond zou zijn ge
weest; 5.- Zelfs al zou worden aangeno
men dat de afgifte van de cheque op 26 mei 
1993 de verjaring stuit, los van de op de
zelfde datum gesloten overeenkomst dan 
nog kan ( eiser) niet beweren dat de' stui
ting ten gevolge van die handeling heeft 
voortgeduurd tot de definitieve boeking van 
h_~t bedra&'_van de ~heque op de credit
ZIJde van ZIJn rekemng. Wat immers voor 
d~ st_u~ting van de verjaring telt is de 
w1lsmtmg van de schuldenaar die door de 
afgifte van de cheque, het be~taa~ van de 
schuld erkent. Die handeling heeft een on
n:~ddellijke uitwerking- zelfs al bevrijdt 
ZIJ de. schuldenaar niet v66r de inning of de 
boekmg van de cheque, welke feiten niet 
langer van hem afhangen en door de 
schuldeiser, die de cheque in zijn bezit 
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heeft, naar believen uitgesteld kunnen wor
den. Wat de feiten betreft, stelt het 
(arbeids)hof vast dat (eiser) de litigieuze 
cheque trouwens de dag zelf van de onder
tekening van de overeenkomst aan zijn 
bank heeft overhandigd (brief van (eisers) 
bank van 12 september 1995) en dat die 
cheque onmiddellijk is geboekt. Ten on
rechte beroept (eiser) zich op de in dat 
schrijven vermelde bankgebruiken, val
gens welke elk geboekt krediet, 'behou
dens goede afWikkeling', 'in theorie slechts 
na zes werkdagen als een definitief kre
diet beschouwd wordt', om te beweren dat 
de stuiting van de verjaring met even
veel dagen is verlengd. 6. - Hoewel de eer
ste rechter dus terecht beslist om een 
nieuwe termijn van een jaar te doen in
gaan vanaf26 mei 1993, tach heeft zijn be
rekening tot gevolg dat de termijn met een 
dag wordt verlengd. Dit is een fout die in 
de rechtspraak - helaas - vaak begaan 
wordt, waarbij twee adagia samen toege
past worden, hoewel ze in feite slechts twee 
verschillende uitdrukkingen zijn om het
zelfde te zeggen, te weten dat de dag van 
de akte die de termijn doet ingaan, niet in 
aanmerking wordt genomen (dies a quo non 
computatur in termino) of dat de termijn 
wordt berekend van 'de zoveelste tot de zo
veelste'. Om zich daarvan te overtuigen, 
kan een aandachtige lezing van het (na een 
halve eeuw nog steeds onovertroffen) werk 
van de h. Depage voldoende zijn. Hij 
schrijft: 'In de praktijk komt de gelijktij
dige toepassing van de beginselen dat er 
met de dies a quo geen, maar met de dies 
ad quem wel rekening wordt gehouden, op 
een zeer eenvoudige formule neer : men be
rekent de termijn van 'de zoveelste tot de 
zoveelste' en de verjaring is de volgende dag 
verkregen. Een termijn van 10 jaar, die op 
31 juli 1952 is ingegaan, zal op 31 juli 1962 
verstrijken en de verjaring zal verkregen 
zijn op 1 augustus'. In dit geval is de ver
jaringstermijn van eenjaar ingegaan op 26 
mei 1993 om middemacht, of, zo men ver
kiest, op 27 mei om 0 uur. Telt men daar 
365 x 24 uur bij, dan is het 26 mei 1994 om 
middemacht, of 27 mei 1994, 0 uur. De in 
de loop van 27 mei 1994 uitgebrachte dag
vaarding is laattijdig. De vordering is ver
jaard", 

terwijl een verjaringstermijn ingaat vanaf 
de dag na de akte of de gebeurtenis die 
hem doet ingaan (artikel 52 van het Ge
rechtelijk Wetboek); wanneer de verja
ring gestuit wordt door de erkenning van 
het recht van de schuldeiser door de schul
denaar, de verjaringstermijn, in beginsel, 
opnieuw ingaat vanaf de dag na de erken-

ning; het arrest, nu het vaststelt dat "de 
door de partijen op 26 mei 1993 onderte
kende overeenkomst waarbij het bedrag 
van de beeindigingsvergoeding wordt vast
gesteld, had de verjaring rechtsgeldig ge
stuit, omdat ze een akte is waarin de schul
denaar zijn schuld jegens de schuldeiser 
uitdrukkelijk erkent", niet kon beslissen dat 
"de eerste rechter dus terecht beslist om 
een nieuwe termijn van een jaar te doen in
gaan vanaf 26 mei 1993"; de nieuwe ter
mijn immers inging daags na de erken
ning, nl. op 27 mei 1993; daar de termijn, 
zoals het arrest overigens terecht beslist, 
moet worden berekend van de zoveelste tot 
de zoveelste, die termijn verstreek op 27 
mei 1994 om middemacht; het arrest bij
gevolg, door te beslissen dat "de in de loop 
van 27 mei 1994 uitgebrachte dagvaar
ding laattijdig is", en dat "de vordering ver
jaard is", de in het middel aangehaalde be
palingen schendt : 

Overwegende dat het arbeidshof, na 
erop te hebben gewezen dat "de door 
de partijen op 26 mei 1993 onderte
kende overeenkomst waarbij het be
drag van de beeindigingsvergoeding 
wordt vastgesteld, de veijaring rechts
geldig had gestuit, omdat ze een akte 
is waarin de schuldenaar zijn schuld 
jegens de schuldeiser uitdrukkelijk er
kent", beslist heeft dat "de eerste rech
ter dus terecht beslist om een nieuwe 
termijn van een jaar te doen ingaan 
vanaf 26 mei 1993"; 

Overwegende dat het middel het ar
rest verwijt dat het die termijn heeft 
doen ingaan vanaf 26 mei 1993, ter
wijl die termijn inging vanaf de dag na 
de erkenning, d.i. 27 mei 1993; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, erop wijst dat de veijaring, be
doeld in artikel 15 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten, onderworpen is aan de 
regels van het burgerlijk recht in
zake stuiting en schorsing van de ter
mijn; 

Overwegende dat uit het onderling 
verband tussen de artikelen 2248, 
2260 en 2261 van het Burgerlijk Wet
hoek volgt dat, wanneer de verjaring 
gestuit wordt door de door de schul
denaar gedane erkenning van het 
recht van hem tegen wie de verjaring 



Nr. 272 HOF VAN CASSATIE 601 

loopt, de verjaringstermijn, in begin
sel, opnieuw ingaat vanaf de dag na de 
erkenning en de verjaring verkregen 
is wanneer de laatste dag van de 
nieuwe vereiste tijd verlopen is; 

Overwegende dat, nude verjaring 
rechtsgeldig is gestuit op 26 mei 1993, 
de nieuwe termijn van een jaar is in
gegaan op 27 mei 1993 en de laatste 
dag van de termijn 26 mei 1994 is, zo
dat het arrest wettig beslist dat "de in 
de loop van 27 mei 1994 uitgebrachte 
dagvaarding laattijdig is"; 

Overwegende dat de door eiser aan
gevoerde grief geen weerslag heeft op 
de wettigheid van de bekritiseerde be
slissing en bijgevolg, al was zij ge
grond, niet tot vernietiging kan lei
den; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

25 mei 1998 - 3e Kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Echement - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advo.caat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 272 

3e KAMER- 25 mei 1998 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPEN
BARE CENTRA VOOR) -TEN LASTE NE
MEN VAN DE STEUN- PERSOON DIE BIJSTAND 
BEHOEFT- INSTELLING- OPNEMING- VER
BLIJF- ONDERBREKING- HEROPNEMING
STEUNVERLENENDE COMMISSIE- STEUN
VERLENEND O.C.M.W. - BEVOEGDHEID. 

Het 0. C.M. W. dat, na onderbreking van een 
vorig verblijfin een instelling, bevoegd is 
om de nodige steun te verlenen in geval 
van een nieuwe opneming in die instel
ling, vermeld in art. 2, § 1, van de wet 
van 2 april 1965 betreffende het ten laste 
nemen van de steun verleend door de 

openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, is dat van de gemeente waar de 
bijstandbehoevende persoon gewoonlijk 
aanwezig was op het ogenblik van zijn 
heropneming in de voormelde instelling; 
het 0. C.M. W. dat bevoegd is om de no
dige steun te verlenen, is dus niet dat van 
de gemeente waar de hulpbehoevende per
soon op het ogenblik van zijn 
heropneming in de voormelde instelling 
voor zijn hoofdverblijfin het bevolkings-, 
vreemdelingen- of wachtregister inge
schreven was (1). (Artt. 1, P, en 2, §§ 1 
en 3, wet 2 april1965 betreffende het ten 
laste nemen van de steun verleend door 
de openbare centra voor maatschappe
lijk welzijn.) 

(O.C.M.W. LUIK 
T. VANSTELCHELMAN, O.C.M.W. BRUSSEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0145.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juli 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 1', 2, § 1 en 3 (gewijzigd bij de 
wetten van 9 juli 1971, 12 januari 1993 en 
24 mei 1994) van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten laste nemen van de 
steun verleend door de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, 1, 3 van de 
wet van 19 juli 1991 betreffende de bevol
kingsregisters en de identiteitskaarten en 
tot wijziging van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen, en 16 tot 20 van 
het koninklijk besluit van 16 juli 1992 be
treffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister, 

doordat het arrest eraan herinnert dat de 
eerste verweerder tussen 22 maart 1993 en 
28 november 1996 te Brussel woonde, dat 
hij vanaf 12 mei 1996 verbleef in het op
vanghuis van het Leger des Heils te Luik, 
dat de eerste verweerder tussen 6 augus
tus 1996 en 10 oktober 1996 in Frankrijk 
verbleef en vervolgens naar Luik terug
kwam, waar hij opgenomen werd in het op
vanghuis van het Leger des Heils; dat het 
arrest vaststelt dat "de partijen aan het 

(1) Raadpl. Cass., 30 okt. 1995, A.R. nr. 
S.95.0028.F (A. C., 1995, nr. 462); raadpl. _ook noot 
2, infra, p. 601. 
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(arbeids)hof de vraag voorleggen welk 
gevolg het verblijf van (eerste verweer
der) in Frankrijk heeft gehad, dat het 
bevoegdheidsprobleem dat is ontstaan ten 
gevolge van de onderbreking van het ver
blijfin een in artikel2, § 1, van de wet van 
1965 bedoelde instelling, dus in rechte moet 
worden opgelost, waarbij moet worden uit
gemaakt of de afwijking van toepassing 
blijft dan wel of het beginsel van de e:ffec
tieve verblijfplaats moet worden nage
leefd"; dat het arrest vervolgens beslist dat 
alleen eiser bevoegd is om kennis te ne
men van de aanvraag van de eerste ver
weerder tot het verkrijgen van het be
staansminimum met ingang van 11 oktober 
1996, en dat de tweede verweerder vanaf 
die datum territoriaal niet bevoegd is, en ei
ser bijgevolg veroordeelt om met ingang 
van 11 oktober 1996 het bestaansmini
mum voor samenwonenden voorlopig uit te 
keren aan de eerste verweerder, op grond 
dat "artikel 1 de gewone aanwezigheid van 
eiser hanteert als bevoegdheidscriterium; 
dat, in het geval van een verblijf in een er
kend opvanghuis, wat te dezen niet be
twist wordt, artikel2 van de wet van 1965, 
in afwijking van artikel1, in beginsel be
paalt dat het territoriaal bevoegde 
O.C.M.W. dat is van de plaats waar de be
trokkene in het bevolkingsregister is in
geschreven; dat die afwijking, alsook arti
kel 6 van dezelfde wet bedoeld zijn om te 
voorkomen dat het budget van de centra 
met opvangstructuren te zwaar worden be
last(. .. ); dat artikel 2 een afwijking is, die 
alleen in de bij de wetgever bepaalde ge
vallen moet worden toegepast, te weten de 
opneming in een erkende instelling; dat ar
tikel2, § 3, bepaalt dat het O.C.M.W. van 
de gemeente, waar de steunaanvrager op 
het ogenblik van zijn opneming ingeschre
ven was in het bevolkingsregister, alleen 
bevoegd was gedurende het tijdvak waar
binnen hij zonder onderbreking in de er
kende instelling aanwezig was; dat uit de 
door de (eerste verweerder) gekozen weg 
blijkt dat hij, na een vrij verblijfin Frank
rijk, beslist heeft om naar Luik terug te 
gaan en er gewoonlijk aanwezig te zijn, met 
als gevolg dat hij er voortaan doet blijken 
van een e:ffectieve verblijfplaats ... ; dat, ge
let hierop, het in artikel 1 van de wet ver
vatte beginsel moet worden toegepast, aan
gezien het verblijf in het erkende centrum 
te Luik na een eerste opneming onderbro
ken werd; ... dat (eiser), nu hij de plaats 
van inschrijving op het ogenblik van de op
neming als enig criterium hanteert, arti
kel 2 van de wet van 2 april 1965, inzon
derheid de paragrafen 1 en 3 ervan, 

schendt, aangezien daarin de criteria wor
den gepreciseerd, ten eerste het criterium 
dat zijn hoofdverblijfplaats in de bevol
kingsregisters moet zijn ingeschreven, ten 
tweede het criterium van het ogenblik van 
de opneming in een erkende instelling, ten 
derde het criterium van ononderbroken 
aanwezigheid; dat, immers, het hoogste ge
rechtshof in zijn arrest van 30 oktober 
1995, dat aan de tegenspraak van de par
tijen is onderworpen, het volgende heeft ge
zegd: 'met andere woorden, het oorspron
kelijk openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn is niet meer bevoegd (. .. ) 
wanneer de behoeftige weggaat uit de op 
het grondgebied van een andere gemeente 
gelegen instelling waarin hij zich had la
ten opnemen en zich niet onmiddellijk laat 
inschrijven in een andere instelling; de ver
andering van woonplaats heeft in dat ge
val uitwerking'; ... dat er dus wegens de reis 
naar Frankrijk geen ononderbroken ver
blijf kan worden vastgesteld; ... dat er bo
vendien, teneinde de gevolgen van de reis 
naar Frankrijk te kunnen beoordelen, aan 
kan worden herinnerd (dat) er moet wor
den voldaan aan het doel van de wet van 
19 juli 1991 betreffende de bevolkingsre
gisters en de identiteitskaarten, namelijk 
dat moet worden voorkomen dat een per
soon op administratief gebied niet met een 
plaatselijke gemeenschap verbonden zou 
zijn, welke de administratieve toestand van 
de betrokkene ook moge zijn; dat het, be
houdens de in artikel 2 van de wet van 2 
april 1965 op beperkende wijze opgesomde 
gevallen, ondenkbaar is dat het O.C.M.W. 
altijd bevoegd zou zijn; dat in dat geval een 
werkelijkheidsvreemde administratieve re
geling zou worden bevorderd, waardoor het 
voor een O.C.M.W., wegens de verwijde
ring, onmogelijk zou zijn al zijn opdrach
ten te vervullen; ... dat een dergelijke toe
passing van artikel 2 van de wet van 2 
april 1965 in de lijn ligt van de wet van 19 
juli 1991 en de koninklijke uitvoerings
besluiten ervan d.d. 16 juli 1992, aange
zien de daklozen moeten worden ingeschre
ven in de registers van de gemeente waar 
ze een referentieadres hebben, d.w.z. een 
werkelijk adres waarheen post en admini
stratieve documenten kunnen worden ge
zonden, met het oog op de bezorging er
van aan de bestemmeling r artikel 20, § 1, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 
16 juli 1992)"; 

terwijl, krachtens artikel 1, 1°, van de 
wet van 2 april 1965 betreffende het ten 
laste nemel). van de steun verleend door de 
openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, de bevoegdheid van het 
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steunverlenend openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn bepaald wordt door 
de gewoonlijke aanwezigheid van de per
soon die bijstand behoeft op het grondge
bied van de door hem bediende gemeente; 
artikel 2, § 1, van dezelfde wet, in afwij
king hiervan, als regel, aanneemt dat het 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van de gemeente, waar de betrok
kene op het ogenblik van zijn opneming in 
een in dat artikel vermelde instelling in
geschreven was in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister, bevoegd is om de 
bijstand te verlenen die nodig is bij opne
ming of gedurende het verblijf van die per
soon in die instelling; voornoemd artikel 2, 
§ 3, bepaalt dat voormeld openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn be
voegd blijft om steun te verlenen, wan
neer de persoon achtereenvolgens en zonder 
onderbreking wordt opgenomen door ver
schillende instellingen; een onderbreking 
van het verblijf van de persoon in die 
instellingen tot gevolg heeft dat het 
steunverlenend openbaar centrum voor 
maatschappelijke welzijn niet meer be
voegd is en dat de verandering van woon
plaats na de opneming in de in artikel 2 op
gesomde instellingen aldus uitwerking zal 
krijgen; de onderbreking, in geval van een 
nieuwe, latere opneming in een van de in 
artikel2 opgesomde instellingen, daaren
tegen niet tot gevolg heeft dat de regel van 
artikel 1, 1 o, van de wet van 2 april 1965 
toepasselijk wordt, zelfs al doet de behoef
tige blijken van een effectieve verblijf
plaats in voornoemde instelling; de betrok
kene immers in geval van een nieuwe 
opneming na een onderbreking verkeert in 
de bij artikel 2, § 1, van de wet van 2 april 
1965, bedoelde toestand, met als gevolg dat 
het steunverlenend openbaar centrum dat 
is van de gemeente waar die persoon op het 
ogenblik van zijn opneming in een van de 
in artikel2, § 1, opgesomde instellingen in 
het bevolkings- ofvreemdelingenregister is 
ingeschreven; de omstandig heid dat de wet 
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkings
registers en de identiteitskaarten en het ko
ninklijk besluit van 16 juli 1992 betref
fende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister rekening houden 
met de feitelijke toestand van de betrok
kene, om te voorkomen dat hij in een ad
ministratiefvacuiim zou terechtkomen en 
om zijn inschrijving in het bevolkingsre
gister te regelen (artikelen 1 en 3 van de 
wet van 19 juli 1991 en artikelen 16 tot 20 
van het koninklijk besluit van 16 juli 1992), 
geen enkele afwijking inhoudt van de wet 
van 2 april 1965 en met name wanneer de 

behoeftige, zoals te dezen, in het bevol
kingsregister van een gemeente ingeschre
ven is bij zijn opneming in een in artikel 2, 
§ 1, opgesomde instelling, geen grand op
levert om de bevoegdheid van het centrum 
van die gemeente met toepassing van ar
tikel2, § 1, van de wet van 2 april1965 uit 
te sluiten; het arrest bijgevolg, na te de
zen te hebben vastgesteld dat de eerste ver
weerder van 22 maart 1993 tot 28 novem
ber 1996 te Brussel woonde en dat aldus 
eiser (lees: eerste verweerder) op het ogen
blik van zijn opneming in het opvanghuis 
te Luik op 11 oktober 1996, nog steeds in
geschreven was in het bevolkingsregister te 
Brussel, op de gronden die het aangeeft niet 
wettig kon beslissen dat eiser het enige 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn was dat territoriaal bevoegd was om 
met ingang van 11 oktober 1996 het be
staansminimum uit te keren aan de eer
ste verweerder en dat de tweede verweer
der vanaf diezelfde datum territoriaal niet 
meer bevoegd was (schending van alle, in 
het middel aangegeven wetsbepalingen) : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1, r, van de wet van 2 april 1965 
betreffende het ten laste nemen van de 
steun verleend door de openbare cen
tra voor m:=tatschappelijk welzijn, de 
bevoegdhe1d van het steunverlenend 
openbaar centrum voor maatschappe
lijk welzijn bepaald wordt door de ge
wone aanwezigheid van de persoon die 
bijstand behoeft op het grondgebied 
van de door hem bediende gemeente; 

Overwegende dat artikel 2, § 1, van 
dezelfde wet afwijkt van die regel, nu 
het bepaalt dat het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn van de 
gemeente, waar de betrokkene in het 
bevolkings-, vreemdelingen- ofwacht
register ingeschreven was op het ogen
blik van zijn opneming in de in dat ar
tikel vermelde instelling, bevoegd is 
om de bijstand te verlenen die nodig 
was bij de opneming of gedurende het 
verblijf van die persoon in die instel
ling; 

Dat krachtens paragraaf 3 van dat 
artikel, dat openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn bevoegd blijft 
om steun te verlenen, wanneer de 
betrokkene achtereenvolgens en 
zonder onderbreking wordt opgeno
men door verschillende instellingen; 
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Dat, bijgevolg, voornoemd open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn krachtens voormelde para
graaf 3 niet meer bevoegd is, wan
neer het verblijf van de betrokkene in 
die instellingen onderbroken wordt; 

Dat de in artikel 2, § 1, vervatte af
wijkende bevoegdheidsregel in zoda
nig geval niet meer kan worden toe
gepast en de bevoegdheid bepaald 
wordt volgens de algemene regel van 
artikel1, 1°; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eerste verweerder, die van 
22 maart 1993 tot 28 november 1996 
ingeschreven was in het bevolkings
register van de stad Brussel, op 12 mei 
1996 opgenomen werd in een te Luik 
gelegen instelling, maar dat zijn ver
blijf in die ins telling onderbroken werd 
door een reis naar Frankrijk van 6 au
gustus tot 10 oktober 1996; 

Overwegende dat het arrest, om te 
bepalen welk steunverlenend open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn bevoegd was, beslist dat de 
tweede verweerder niet langer be
voegd was omdat de eerste verweer
der zijn verblijf in de ins telling waar 
hij op 12 mei 1996 was opgenomen, 
onderbroken heeft en dat eiser be
voegd is op grond dat de eerste ver
weerder met ingang van 11 oktober 
1996 gewoonlijk aanwezig was op het 
Luikse grondgebied; 

Dat het arrest, op grond van die 
overwegingen, voornoemde bepalin
gen van de wet van 2 april 1965 juist 
toepast, en zijn beslissing dat aileen ei
ser bevoegd is om aan de eerste ver
weerder de steun te verlenen die 
laatstgenoemde met ingang van 11 ok
tober 1996 gevraagd had, nadat hij op
nieuw in een te Luik gevestigde in
stelling opgenomen was, zijn beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever: de h. Storck -Andersluidende con
clusie (2) van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Advocaten :mrs. Simont en 
Gerard. 

Nr.·273 

2e KAMER - 26 mei 1998 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN - COR
RECTIONALISERING - VERZACHTENDE 

(2) Het O.M. concludeerde tot cassatie van het 
bestreden arrest en tot nietigverklaring van het 
arrest van het Arbeidshof te Luik van 7 okto
ber 1997, dat het vervolg is van het bestreden ar
rest. Het was van oordeel dat het O.C.M.W. dat 
bevoegd is om de nodige steun te verlenen in ge
val van een nieuwe opneming in een instelling, 
vermeld in art. 2, § 1, wet 2 april1965 betref
fende het ten laste nemen van de steun ver
leend door de openbare centra voor maatschap
pelijk welzijn, na een onderbreking van een vorig 
verblijf in die instelling, dat is van de gemeente 
waar de hulpbehoevende persoon op het ogen
blik van zijn heropneming in die instelling voor 
zijn hoofdverblijf in het bevolkings-, 
vreemdelingen- ofwachtregister ingeschreven was 
(artt. 1, 1 o, en 2, §§ 1 en 3, wet 2 april 1965 be
treffende het ten laste nemen van de steun ver
leend door de openbare centra voor maatschap
pelijk welzijn). Het O.M. merkte op dat het aldus 
bevoegde O.C.M.W. niet noodzakelijk hetzelfde is 
als hetgene dat, met toepassing van datzelfde ar
tikel 2, § 1, bevoegd was bij de vorige opneming 
in de instelling. Dat is inderdaad het geval, wan
neer de woonplaats van de hulpbehoevende per
soon tijdens het eerste verblijfin de instelling of 
in de loop van de onderbreking gewijzigd werd. 
Het is immers de inschrijving op de dag van de 
nieuwe opneming die, volgens het O.M., bepaalt 
welk O.C.M.W. bevoegd is om de nodige steun te 
verlenen. Het O.M. wees erop dat de bedoeling 
van de bepaling van art. 2, wet 2 april 1965, erin 
bestaat te voorkomen dat de O.C.M.W.'s van de 
gemeenten waar de in die wettekst opgesomde in
stellingen gelegen zijn, de financiele last van de 
toegekende maatschappelijk hulp moeten dra
gen, door die last te verdelen onder de gemeen
ten waaruit de personen, die in die instellingen 
verblijven, oorspronkelijk afkomstig zijn. Het 
O.M. was bijgevolg de mening toegedaan dat de 
beslissing om de afwijking niet meer toe te pas
sen in geval van een nieuwe opneming in een van 
de bedoelde instellingen na onderbreking van het 
vorig verblijf in die instelling, in strijd was met 
die doelstelling. 
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OMSTANDIGHEDEN- VONNISGERECIIT- NIET 
BESTAAN VAN DE VERZACHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN- GEVOLG. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- CORRECTIONA
LISERING- VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN- VONNISGERECIIT- NIET BESTAAN VAN 
DE VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- GE
VOLG. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET MOET WORDEN INGE
STELD- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE EN 
VERDACIITE - CORRECTIONALISERING- VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- NIET BE
STAAN VAN DE VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN- VEROORDELING- BELANG VAN DE 
BEKLAAGDE- ONTVANKELIJKHEID. 

4 ° CAS SA TIE - VERNIETIGING. OMV ANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- CORRECTIONALI
SERING- VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN- NIET BESTAAN VAN DE VERZACIITENDE 
OMSTANDIGHEDEN- VEROORDELING- VER
NIETIGING- UITBREIDING- OMV ANG. 

1 o en 2° Nietig is de veroordeling door de 
correctionele rechtbank of het hof van be
roep, correctionele hamer; wegens een mis
drijf dat volgens de wet een misdaad uit
maakt, wanneer de verwijzing naar de 
correctionele rechtbank geschiedde on
der aanneming van verzachtende om
standigheden die feitelijk onjuist zijn (1). 
(Art. 179 Sv.; art. 3 wet 4 okt. 1867.) 

3° De veroordeelde beschikt over een gel
dig belang zich tegen ziJn veroordeling in 
cassatie te voorzien op grand van de grief 
dat de verzachtende omstandigheden, op 
grand waarvan de hem ten laste gelegde 
misdaad werd gecorrectionaliseerd en hij 
naar het vonnisgerecht werd verwezen, 
feitelijk onjuist zijn (2). (Art. 179 Sv.; art. 
3 wet 4 okt. 1867 .) (lmpliciet.) 

(1) Cass., 12 sept. 1989, A.R. nr. 3611 (ibid., 
1989-90, nr. 28), met noot R.D.; 29 mei 1990, A.R. 
nr. 4454 (ibid., 1989-90, nr. 570). 

(2) Wat betreft het vereiste belang: Vgl. Cass., 
11 dec. 1990, A.R. nr. 4823 (A. C., 1990-91, nr. 
190). Wat betreft de bevoegdbeid van het vonnis
gerecht om te oordelen over de juistheid van de 
door het onderzoeksgerecht in aanmerking ge
nomen verzachtende omstandigheden : Cass., 12 
sept. 1989, A.R. nr. 3611 (ibid., 1989-90, nr. 28), 
met noot R.D. 

4 o Zo een arrest houdende een veroorde
ling wegens een gecorrectionaliseerde mis
daad vernietigd wordt om reden dat deze 
correctionalisering geschiedde op grand 
van verzachtende omstandigheden waar
van aangetoond wordt dat deze feitelijk 
niet bestonden, dient eveneens te wor
den vernietigd wat hieraan is voorafge
gaan vanaf de oudste nietige akte, te we
ten de beschikking van de raadkamer 
inzoverre deze de verzachtende omstan
digheden voor deze misdaad in aanmer
king nam en de verdachte hiervoor naar 
de correctionele rechtbank verwees. (Artt. 
408 en 413 Sv.) 

(VAN HEMDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0087.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1996 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A. In zoverre de voorziening eisers 
vrijspraak voor de feiten van de te
lastleggingen E, Fl en F2 in zoverre 
betrekking hebbende op het gebruik 
maken van het valse stuk, F4 en F5 
betreft: 

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

B. In zoverre de voorziening eisers 
veroordeling wegens de telastleggin
gen C, Fl en F2 in zoverre betrek
king hebbende op valsheid m 
geschrifte, en F3 betreft : 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 130, 133, 179, 
182, 226 en 231 van het Wetboek van Straf
vordering, en van de artikelen 1 en 2 van 
de Wet van 4 oktober 1867 op de verzach
tende omstandigheden, 

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot een gevangenisstrafvan twee 
maanden en vijftien dagen, en tot een geld
boete van duizend frank, onder meer op 
grond van de tenlasteleggingen valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stuk
ken, 

terwijl, eerste onderdeel, de misdrijven 
valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken, overeenkomstig de artikelen 196 



606 HOF VAN CASSATIE Nr. 273 

en 197 van het Strafwetboek, gestraft wor
den met opsluiting; deze misdrijven bijge
volg misdaden uitmaken, zodat enkel het 
hof van assisen bevoegd is, tenzij het 
onderzoeksgerecht de misdaden regelma
tig gecorrectionaliseerd heeft met het oog 
op verwijzing naar de correctionele recht
bank; de correctionele rechtbank, ofhet hof 
van beroep, niet bevoegd zijn om een be
klaagde te berechten, die wegens een mis
daad door een onderzoeksgerecht naar hen 
is verwezen, tenzij die misdaad, overeen
komstig artikel 2 van de Wet van 4 okto
ber 1867 op de verzachtende omstandig
heden, door aanneming van verzachtende 
omstandigheden is gecorrectionaliseerd; de 
correctionalisatie niet regelmatig is in
dien het onderzoeksgerecht zich beperkt tot 
het vaststellen van het bestaan van ver
zachtende omstandigheden, zonder deze na
der te bepalen; de correctionele rechtbank 
in casu met de kennisneming van de zaak 
belast was ingevolge de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dendermonde dd. 20 mei 1994, 
als volgt gelibeleerd : "verwijst verdach
ten in de vordering vermeld aannemende 
verzachtende omstandigheden voor fei
ten A, F, G en H naar de correctionele 
rechtbank wegens de tenlasteleggingen in 
deze vordering omschreven ( ... ) en de 6° we
gens C, E 1, 2 en F 1, 2, 3, 4, 5."; deze be
schikking zich aldus beperkt had tot het 
aannemen van verzachtende omstandig
heden, zonder te preciseren waarin deze be
stonden, en zonder op dit punt te verwij
zen naar de vordering van het Openbaar 
Ministerie; het hof van beroep, en de cor
rectionele rechtbank, zich (impliciet) be
voegd hebben verklaard om uitspraak te 
doen over de tegen eiser ingestelde straf
vordering, hoewel de feiten, vervat in de be
schikking van de raadkamer, misdaden uit
maken, en er voor deze feiten, bij gebrek 
aan precisering van de verzachtende om
standigheden, geen regelmatige correctio
nalisatie gebeurde; 

en terwijl, tweede onderdeel, voor zover 
zou aanvaard worden dat de verzachtende 
omstandigheden vermeld in de eind
vordering van het Openbaar Ministerie dd. 
13 mei 1994 in de beschikking van de raad
kamer worden overgenomen, dient te wor
den vastgesteld dat eiser wegens misda
den naar de correctionele rechtbank werd 
verwezen op grand van verzachtende om
standigheden die worden afgeleid uit de af
wezigheid van vroegere veroordelingen : 
"Overwegende nochtans dat er aanleiding 
bestaat om slechts correctionele straffen uit 
te spreken wegens verzachtende omstan-

digheden voortspruitende uit de afwezig
heid van vroegere veroordelingen wat ( .. .) 
6" verdachte betreft"; anderzijds uit de 
stukken waarop het Hof acht mag slaan, en 
meer bepaald uit een telefax van het Cen
traal Strafregister dd. 11 mei 1994, blijkt 
dat eiser bij in kracht van gewijsde getre
den vonnis van 13 januari 1994 door de 
Politierechtbank te Turnhout werd veroor
deeld tot een geldboete van 150 frank, en 
een verlie s van het recht tot sturen voor 21 
dagen; de raadkamer aldus, in de mate de 
beschikking de verzachtende omstandig
heden, vermeld in de vordering van het 
Openbaar Ministerie, overneemt, de aan ei
ser ten laste gelegde misdaden gecorrec
tionaliseerd heeft op grand van verzach
tende omstandigheden bestaande in de 
afwezigheid van vroegere veroordelingen, 
ofschoon uit het strafdossier blijkt dat ei
ser vroeger wel een in kracht van gewijsde 
gegane veroordeling heeft opgelopen; het 
hof van beroep, en de correctionele recht
bank, zich (impliciet) bevoegd verklaard 
hebben om over de tegen eiser ingestelde 
strafvordering uitspraak te doen, hoewel de 
feiten, vervat in de beschikking van de 
raadkamer, misdaden uitmaken, en er voor 
deze feiten geen regelmatige correctiona
lisatie gebeurde; 

zodat het bestreden arrest, door te be
slissen dat de correctionele rechtbank en 
het hof van beroep bevoegd zijn uitspraak 
te doen over de aan eiser ten laste gelegde 
misdaden, de artikelen 1 en 2 van de Wet 
van 4 oktober 1867 op de verzachtende om
standigheden, en de artikelen 130, 133, 
179, 182 en 226 en 231 van het Wetboek 
van Strafvordering, die de bevoegdheid om
schrijven van respectievelijk de correctio
nele rechtbank en het hof van assisen, 
schendt: 

Overwegende dat het tweede onder
dee! van het middel om de erin ver
melde redenen gegrond is; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 408 en 413 Wetboek van Straf
vordering de vermelde wetsschending 
de nietigheid ten gevolge heeft van het 
arrest van veroordeling en van het
geen hieraan is voorafgegaan vanaf de 
oudste nietige akte, dit is de beschik
king van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Dender
monde van 20 mei 1994, deze laatste 
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in zoverre zij eiser en de telastleggin
gen C, Fl en F2 in zoverre betrek
king hebbende op valsheid in 
geschrifte, en F3 betreft; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het middel, dat niet 
tot cassatie zonder verwijzing kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre het eiser veroordeelt wegens 
de telastleggingen C, Fl en F2 in zo
verre betrekking hebbende op vals
heid in geschrifte, en F3; doet alles te
niet wat aan dit arrest is voorafgegaan 
vanaf de beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dendermonde van 20 mei 
1994, voor zover deze beschikking ei
ser en de telastleggingen C, Fl en F2 
aileen wat de valsheid in geschrifte, en 
F3 betreft; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest en van de gedeeltelijk ver
nietigde beschikking van de raadka
mer; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Gent. 

26 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Strijdige conclu
sie (3) van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht-Advocaat : mr. De 
Gryse. 

(3) Wat betreft het vereiste belang, verde
digde het openbaar ministerie in strijdige con
clusie de stelling dat eiser niet over het ver
eiste belang beschikt nu hij, zo het middel 
aanvaard werd, criminele straffen riskeerde. Hier
bij werd gesteund op een arrest d.d. Cass., 11 dec. 
1990, A.R. nr. 4823 (A. C., 1990-91, nr. 190). Dit 
arrest betrof weliswaar geen gewone straf
rechtspleging doch kaderde in een strafprocedure 
met voorrang van rechtsmacht. Het verschil tus
sen beide rechtplegingen ligt er enkel in dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer de 
procureur-generaal zijn vordering stelt, niet ge
rechtigd is de zaak naar het vonnisgerecht te ver
wijzen, doch de zaak terug aan de procureur
generaal moet toebedelen om te handelen naar 
recht. Deze is het die de zaak dan verder aan
hangig moet maken (Cass., 19 jan. 1988, A.R. nr. 
2046, A. C., 1987-88, nr. 304). De procureur
generaal wordt door de beschikking van de ka
mer van inbeschuldigingstelling wel gebonden, 
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2e KAMER - 26 mei 1998 

1° BOSSEN - BOSDECREET 13 JUNI 1990 -
BOSWETBOEK- MISDRIJVEN- REGELEN VAN 
STRAFVORDERING. 

2° STRAFVORDERING- BOSDECREET 13 
JUNI 1990- BOSWETBOEK- MISDRIJVEN
TOEPASSELIJKE REGELEN. 

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- BOSDECREET 
13 JUNI 1990 - BOSWETBOEK. 

waar deze uitspraak doet over de bezwaren en 
over de verzachtende omstandigheden, vereist om 
een misdaad te correctionaliseren (Cass., 29 juni 
1931, Pas., 1931, I, p. 204; 5juli 1938, ibid., 1937-
38, p. 159). Welnu in het eerstgenoemd arrest van 
11 dec. 1990 stelde het Hof dat de eiser geen be
lang heeft zich te voorzien tegen de beslissing dat 
er in zijn voordeel verzachtende omstandighe
den bestaan. In het huidig arrest heeft het Hof dit 
principe dus niet in de gewone strafrechtspleging 
willen overnemen. 

Wat betreft de bevoegdheid van het vonnis
gerecht om te oordelen over de juistheid van de 
door het onderzoeksgerecht in aanmer.king ge
nomen verzachtende omstandigheden, werd even
eens door het openbaar ministerie de vraag ge
steld naar de bevoegdheid van het vonnisgerecht 
om nog over de juistheid van de verzachtende om
standigheden te oordelen. Hierbij werd verwe
zen naar de noot van advocaat-generaal De
clercq onder het arrest d.d. Cass., 12 sept. 1989, 
A.R. nr. 3611, ibid., 1989-90, nr. 28. De tekst van 
de artikelen 3 en 5 van de wet van 4 okt. 1867 
zegt immers ondubbelzinnig dat het vonnis
gerecht zijn bevoegdheid niet kan a:!Wijzen "ten 
aanzien van de verzachtende omstandigheden". 
Wanneer een hofvan beroep zich "onbevoegd" ver
klaarde om te oordelen over een ten aanzien van 
de wet van 25 okt. 1919 aangevoerde onregel
matigheid stelde het Hofvan Cassatie in het ar
rest d.d. 23 dec. 1980 (A.R. nr. 6356, ibid., 1980-
81, nr. 24 7) dat dit geenszins de "bevoegdheid" 
betrofin de zin van artikel416 Sv. dan wel de 
toepassing uitmaakte van de regel dat een ver
wijzing de zaak aanhangig maakt voor het 
vonnisgerecht en van de regel dat, wanneer zulke 
beslissingen niettemin een onregelmatigheid in
zake bevoegdbeid bevatten, zij niettemin hun ge
volg bewaren, zolang ze niet door het Hof van 
Cassatie vernietigd werden. 

Als algemene regel geldt dus dat het vonnis
gerecht geen rechtsmacht heeft zich als een soort 
beroepsgerecht te gedragen ten aanzien van de 
onderzoeksgerechten en er enkel akte kan van ne
men dat deze een welbepaalde zaak bij hen aan
hangig heeft gemaakt (hoewel de beschikking 
voorts geen gezag van gewijsde heeft naar de 
kwalificatie toe). => 
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4o BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - BOSDECREET 13 JUNI 1990 - BOS
WETBOEK- POLITIERECHTBANK- CORREC
TIONELE RECHTBANK. 

5o REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN- TUSSENVONNISGERECHTEN
BOSDECREET 13 JUNI 1990 - BOSWETBOEK -
CORRECTIONELE RECHTBANK 
POLITIERECHTBANK. 

1 o en 2° Voor de misdrijven omschreven in 
het Bosdecreet gelden de regelen van 
strafvordering die toepasselijk waren 
op het vroegere Boswetboek. (Art. 95, 
eerste lid, en 143 Bosdecreet van 13 
juni 1990; 143 Boswetboek; 137 en 179 
Sv.) 

De wet van 4 okt. 1987 accentueert dit prin
cipe nogmaals in het bijzonder voor wat betreft 
de verzachtende omstandigheden, zodat de recht
spraak die precies een uitzondering maakt voor 
wat betreft de verzachtende omstandigheden be
zwaarlijk in de lijn van de wetgevers oogmer
ken kan worden genoemd. 

Legt men de twee principes naast elkaar, te we
ten, enerzijds, de verplichting van het vonnis
gerecht de eigen bevoegdheid te onderzoeken, an
derzijds, de ontstentenis van rechtsmacht in 
hoofde van het vonnisgerecht, als beroepsgerecht 
ten aanzien van het onderzoeksgerecht, dan volgt 
hieruit dat het vonnisgerecht ten aanzien van de 
verzachtende omstandigheden enkel over de 
rechtsmacht beschikt na te gaan of er wel dege
lijk in de verwijzingsbeschikking verzachtende 
omstandigheden vermeld werden in de zin van de 
wet. Dit onderzoek is dus prima facie of noeme 
het marginaal. Wanneer, zoals in casu, het 
vonnisgerecht verder gaat en de verzachtende om
standigheden, zoals die vormelijk correct in de 
verwijzingsbeschikking vermeld werden, tach in
houdelijk gaat onderzoeken, dan overtrad dit 
vonnisgerecht, volgens de stelling van het open
baar ministerie, haar rechtsmacht. In casu be
stonden de verzachtende omstandigheden in de 
afwezigheid van vroegere veroordelingen, ter
wijl de beklaagde aantoonde voor het vonnis
gerecht dat hij wel degelijk vroeger reeds ver
oordeeld was geweest. 

Bovenstaand arrest bevestigt dus de bestre
den beslissing die op grand van een uittreksel van 
het strafregister tot de onjuistheid van de ver
zachtende omstandigheden besloot en zich al
dus onbevoegd verklaarde. 

Het lijkt mij echter voorbarig te stellen dat dit 
arrest als precedent kan aanzien worden om het 
vonnisgerecht de bevoegdheid toe te kennen de 
verzachtende omstandigheden ab avo ander
maal op hunjuistheid te beoordelen. In casu han
delde het over een kennelijke feitelijke onjuist
heid, waarbij geen enkele appreciatie van deze 
omstandigheden aan de orde was. S.D'H. 

3°, 4° en 5° Nu voor de misdrijven om
schreven in het Bosdecreet de regelen van 
strafuordering gelden die toepasselijk wa
ren op het vroegere Boswetboek, neemt de 
politierechtbank kennis van de in het Bos
wetboek omschreven misdrijven. (Artt. 95, 
eerste lid, en 143 Bosdecreet van 13 juni 
1990; 143 Boswetboek; 137, 138, 2°, en 
179 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE 
T. FRANSSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0562.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van de procureur des Konings 
te Dendermonde, gedagtekend 25 
maart 1998 en ter gri:ffie van het Hof 
ontvangen op 23 april1998 waarvan 
een door de gri:ffier van het Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan dit 
arrest is gehecht en ervan deel uit
maakt; 

Overwegende dat Jiirgen Frans
sen bij akte op 28 oktober 1992 bete
kend, voor de Politierechtbank te Den
dermonde is gedagvaard ter zake van, 
te Berlare op 29 juli 1992, onrecht
matig toeeigenen van een gedeelte 
openbaar bos van "Berlarebroek", 
domeinbos, gelegen op het grondge
bied van de gemeente Berlare; 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Dendermonde bij vonnis van 
8 december 1992, vaststelt dat "naar 
luid van artikel 138, 2°, Wetboek van 
Strafvordering, de politierechtbank 
kennis (neemt) van de misdrijven in 
het Boswetboek omschreven", de door 
Jiirgen Franssen opgeworpen preju
diciele exceptie aanneemt, met toe
passing van artikel 143 Boswetboek de 
zaak naar de burgerlijke rechter ver
wijst en de beslissing over de kosten 
aanhoudt; 

Overwegende dat de procureur des 
Konings te Dendermonde op 21 de
cember 1992 hoger beroep heeft inge
steld tegen het vermelde vonnis met 
vermelding in de beroepsakte : "Be
weegredenen van het beroep : Over
wegende dat de zaak voor de 
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Politierechtbank Dendermonde werd 
gedagvaard door de Vlaamse Execu
tieve (Dienst Waters en Bossen) voor 
de terechtzitting van 24 november 
1992 wegens het zich onrechtmatig 
toeeigenen van een gedeelte open
baar bos van 'Berlarebroek', domein
bos, gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Berlare (art. 95, 1e al., Bas
decreet 13.06.1990). Deze inbreuk is 
strafbaar met een gevangenisstrafvan 
8 dagen tot 15 dagen en/of 26 frank tot 
1.000 frank: hetzij correctionele straf
fen; dat bij tussenvonnis van 27 no
vember 1992 de heropening der de
batten bevolen werd; dat bij tussen
vonnis dd. 8 december 1992 de 
politierechter bepaalt dat : 'Gezien de 
beklaagde zich beroept op een recht 
van eigendom op het betwiste stuk 
bos, dient toepassing (gemaakt) van de 
procedure zoals voorzien in artikel 143 
van het Boswetboek, zijnde tevens het 
gelijkaardig en eensluidend artikel143 
van het Bosdecreet (bepalingen van 
het Boswetboek van toepassing blij
vend in het Vlaamse Gewest); naar 
luid van artikel 138, 2°, Wetboek van 
Strafvordering, neemt de politierecht
bank kennis van de misdrijven in het 
Boswetboek oms"chreven'; dat de poli
tierechter onbevoegd is om kennis te 
nemen van de zaak met name : Alle 
misdrijven bepaald in het Boswetboek 
worden voor het Vlaamse Gewest op
geheven en op een strafbaarstelling na 
(art. 48) worden (op) alle andere cor
rectionele straffen gesteld; het arti
kel138 van het Wetboek Strafvorde
ring verleent uitdrukkelijk de be
voegdheid aan de politierechtbank voor 
de misdrijven omschreven in het Bos
wetboek; dit artikel werd evenwel niet 
gewijzigd zodat voor de inbreuken op 
(het) Bosdecreet van 13 juni 1990 toe
passing (dient) gemaakt van de alge
mene regels betreffende de bevoegd
heid, met name van de artikelen 137 
en 179 van het Wetboek van Strafvor
dering; Franssen Jiirgen werd ver
volgd wegens inbreuk op art. 95, 1e al., 
Bosdecreet, deze inbreuk wordt straf
baar gesteld met correctionele straf
fen : daar de inbreuken op het bos-

decreet niet behoren tot de bijzondere 
bevoegdheid van de politierechtbank 
en de algemene bevoegdheidsregels 
van toepassing zijn, in casu artikel179 
van het Wetboek van Strafvordering, 
is de politierechtbank onbevoegd om 
kennis te nemen van de lastens Frans
sen Jiirgen weerhouden tenlasteleg
ging, en dient de rechtbank na evoca
tie, zich onbevoegd te verklaren en de 
zaak naar mijn ambt te verwijzen"; 

Overwegende dat, op het vermelde 
hoger beroep, de Correctionele Recht
bank te Dendermonde bij vonnis van 
16 april1993 considereert dat "Blij
kens de akte van hoger beroep komt 
het openbaar ministerie op tegen de bij 
tussenvonnis van 8 december 1992 
door de politierechtbank gemaakte toe
passing van artikel143 van het Bos
wetboek ingevolge de door de 
beklaagde opgeworpen exceptie van ei
gendom, omdat de politierechtbank 
zijns inziens terzake niet bevoegd is 
om kennis te nemen van de strafvor
dering lastens de beklaagde betref
fende de beweerde inbreuk op arti
kel 95, 1ste alinea, van het Bosdecreet; 
deze beroepsgrief van het openbaar 
ministerie overtuigt de rechtbank; im
mers door artikel 113 van het Bas
decreet werden voor wat betreft het 
Vlaamse Gewest tal van artikelen van 
het Boswetboek van 19 december 1854 
opgeheven; inzonderheid werden alle 
misdrijven omschreven in het Bos
wetboek voor het Vlaamse Gewest op
geheven, terwijl in het Bosdecreet be
houdens voor een strafbaarstelling 
vervat in artikel48, voor alle andere 
misdrijven correctionele straffen wer
den gesteld; bepaalde gedeelten van 
het Boswetboek van 19 december 1854 
konden daarentegen niet bij decreet 
worden gewijzigd, omdat ze tot de be
voegdheid van de federale wetgever 
behoren; het betreft de opdrachten in 
verband met de vervolging en de po
litionele bevoegdheden van de perso
neelsleden van het Bosbeheer, als
ook de regels in verband met 
strafvordering, zoals vervat in de Ti
tel XI, alsook deze in de artikelen 11, 
169, 170, 171, 172, 177, alinea 1, 180, 
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181 en 183 van het Boswetboek van 19 
december 1854 die niet opgeheven 
werden, en alzo voor het Vlaamse Ge
west blijven gelden naast de bepalin
gen van het Bosdecreet, waarmee deze 
laatsten moeten samengelezen wor
den; weliswaar verleent het artikel 
138, 2°, van het Wetboek van 
Strafvordering uitdrukkelijk de be
voegdheid aan de politierechtbank om 
kennis te nemen van de misdrijven 
omschreven in het Boswetboek, doch 
dit artikel maakt geen melding van de 
misdrijven omschreven in het Bas
decreet; in strafzaken moet de wet li
mitatief worden gei:nterpreteerd, zo
dat een interpretatieve bijzondere 
bevoegdheidsuitbreiding van de 
politierechtbank voor de misdrijven 
omschreven in het Bosdecreet voor het 
Vlaamse Gewest niet toelaatbaar is; bij 
gebreke van wettelijke aanpassing van 
artikel138 van het Wetboek van Straf
vordering door het inschrijven van een 
bevoegdheidsprorogatie door de natio
nale wetgever, moet voor de inbreu-
ken op het Bosdecreet van 13 juni 
1990 toepassing gemaakt worden van 
de algemene regels betre:ffende de be
voegdheid, zoals deze vastgesteld zijn 
in de artikelen 137 en 179 van het 
Wetboek van Strafvordering; de be
klaagde Jurgen Franssen wordt ter 
zake vervolgd wegens inbreuk op ar
tikel 95, 1ste alinea, van het Bas
decreet, wat strafbaar wordt gesteld 
met correctionele stra:ffen; daar zo
als bovengemeld deze inbreuk op het 
Bosdecreet niet behoort tot de bijzon
dere bevoegdheid van de politierecht
bank, en in casu de algemene 
bevoegdheidsregels van toepassing zijn 
zoals vervat in artikel179 Sv., was de 
politierechtbank te dezen niet bevoegd 
om kennis te nemen van de door de 
Vlaamse Executieve aanhangig ge
maakte strafvordering; vermits de 
appelrechter moet doen wat de eer
ste rechter had moeten doen, en deze, 
indien hij zoals ter zake onbevoegd is, 
zijn onbevoegdheid moet vaststellen en 
van de zaak geen kennis mag nemen, 
client de appelrechter zich om dezelfde 
reden van het ten laste gelegde wan-

bedrijf te onthouden; deze correctio
nele rechtbank zetelend in hoger be
roep kan deze zaak niet evoceren, 
vermits evocatie uitgesloten is wan
neer de eerste rechter ratione mate
riae onbevoegd is. (Braas, Procedure 
Penale, Dl. II, nr. 806bis, blz. 694-
695.; Bauwens, N., Evocatie ingevolge 
artikel 215 Wetboek van Strafvorde
ring, R. W., 1983-84, k. 765, nr. 20.; 
Vanhoudt, C., Strafvordering, Dl. III, 
blz. 324)" en op de vermelde gronden 
''het vonnis a quo teniet (doet) en op
nieuw wijzende: doende wat de eer
ste rechter had moeten doen, zich on
bevoegd (verklaart) om kennis te 
nemen van de inbreuk lastens de be
klaagde Franssen weerhouden; ver
wijst de zaak naar de procureur des 
konings alhier om te handelen als 
naar recht"; 

Overwegende dat het openbaar mi
nisterie bij akte van 21 juni 1993 
Jurgen Franssen heeft doen dagvaar
den voor de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde bij von
nis van 27 januari 1998 considereert 
dat : "Procedurevoorgaanden. 

- Op 28 oktober 1992 werd be
klaagde gedaagd voor de politierecht
bank alhier wegens een inbreuk op 
art. 95, al. 1, van het Bosdecreet dd. 13 
juni 1990, namelijk zich een gedeelte 
van het openbaar bos 'Berlarebroek', 
domeinbos, gelegen te Berlare, on
rechtmatig te hebben toegeeigend. Bij 
tussenvonnis dd. 8 december 1992 
werd de zaak naar de burgerlijke rech
ter verwezen ten einde het pre judi
ciele geschil nopens de bezitsvordering 
te beslechten. Er volgde ambtshalve 
hoger beroep vanwege het openbaar 
ministerie overwegende dat de inbreu
ken op het bosdecreet niet behoren tot 
de bijzondere bevoegdheid van de 
politierechtbank en de algemene 
bevoegdheidsregels van art. 179 van 
het Wetboek van Strafvordering van 
toepassing zijn, dermate dat de 
politierechtbank onbevoegd zou zijn 
om kennis te nemen van de tenlaste
legging. Bij vonnis van 16 april 1993 
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oordeelde de beroepskamer alhier dat 
de eerste rechter terdege onbevoegd 
was om kennis te nemen van de zaak. 

- Vervolgens werd deze zaak aan
hangig gemaakt op 21 juni 1993 voor 
de zeventiende correctionele kamer 
van de rechtbank alhier. Op 1 decem
ber 1993 werd nader onderzoek ver
zocht en op 4 mei 1994 werd de zaak 
onbepaald uitgesteld ten einde het re
sultaat van het burgerlijk geschil af te 
wachten. Op 11 juni 1997 werd door de 
Vrederechter te Zele na deskundig ad
vies een afpaling bevolen die op 5 sep
tember 1997 werd uitgevoerd. Op 10 
oktober 1997 werd de zaak andermaal 
aanhangig gemaakt voor de correctio
nele rechtbank. Ter terechtzitting van 
30 december 1997 verzocht het open
baar ministerie aan de correctionele 
rechtbank zich onbevoegd te verkla
ren, verwijzende naar een arrest van 
het Hofvan Cassatie d.d. 14 juni 1994 
inzake A.R. P.93.0606.N inzake de pro
cureur des Konings te Leuven tegen 
Crabbe Marc, voorhoudende dat het 
Bosdecreet noch expliciet, noch impli
ciet raakt aan de regels van de Straf
vordering. Verder wijst het Hof naar 
de memorie van toelichting bepalend 
dat in navolging van het advies van de 
Raad van State dd. 8 juni 1988, de 
voorschriften van het Boswetboek be
treffende de politionele functie en de 
rechtsvervolging blijven behoren tot de 
nationale bevoegdheid. Derhalve gel
den de regelen van Strafvordering die 
toepasselijk waren op het vroegere 
Boswetboek voor de misdrijven om
schreven in het Bosdecreet, inzonder
heid art. 138.2°, van het Wetboek van 
Strafvordering. De rechtbank dient bij
gevolg in aansluiting met deze prin
cipiele beslissing van het Hof dewelke 
zij bijvalt, vast te stellen dat de 
politierechtbank kennis dient te ne
men van de misdrijven in het Bas
decreet omschreven terwijl de correc
tionele rechtbank terzake onbevoegd 
is" en op de vermelde gronden "zich 
onbevoegd (verklaart) om kennis te ne
men van het ten laste gelegde mis
drijf in toepassing van artikel 138.2°, 
van het Wetboek van Strafvordering. 

verwijst de zaak naar de procureur des 
Konings alhier om te handelen als 
naar recht"; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat het vonnis van 16 april 1993 
en het vonnis van 27 januari 1998 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; dat 
hun onderlinge tegenstrijdigheid een 
geschil van rechtsmacht doet ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat het aan de be
klaagde Jfugen Franssen ten laste ge
legde feit, in zoverre bewezen, het 
wanbedrijf schijnt op te leveren van 
onrechtmatige toeeigening van open
bare bossen of gedeelten ervan, straf
baar gesteld ingevolge artikel 95 Bas
decreet met gevangenisstraf van acht 
dagen tot vijftien dagen en met een 
geldboete van zesentwintig tot dui
zend frank of met een van deze straf
fen alleen; 

Overwegende dat de artikelen 11 en 
19, §§ 1 en 2, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, aan de Gemeenschap
pen en de Gewesten de macht verle
nen, om, onverminderd de bevoegd
heden die door de Grondwet aan de 
wet zijn voorbehouden, bij decreet de 
aangelegenheden bepaald in de arti
kelen 4 tot 11 te rege len, bij decreet 
de geldende wetsbepalingen op te hef
fen, aan te vullen, te wijzigen ofte ver
vangen en binnen de grenzen van hun 
bevoegdheden, de niet-naleving van de 
bepalingen ervan strafbaar te stel
len en de straffen op deze misdrijven 
te bepalen overeenkomstig Boek I van 
het Strafwetboek, met uitzondering 
van de criminele straffen bepaald in 
artikel 7 van dat wetboek; dat de ver
melde bijzondere wet de Gemeen
schappen en de Gewesten niet mach
tigt om de bepalingen van de 
strafvordering te wij zigen; 

Overwegende dat artikel 6, § 1, van 
de vermelde bijzondere wet de aange
legenheden bedoeld in artikel107qua
ter Grondwet (thans de artikelen 3, 39, 
eerste zin, 116, § 1, en 39, tweede zin) 
vermeldt, waaronder, sub. III, 4°, wat 
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de landinrichting en het natuurbe
houd betreft : de aangelegenheid van 
de bossen; 

Overwegende dat het Bosdecreet 
wat de geregelde materie betreft het 
Boswetboek vervangt; dat het Bas
decreet expliciet, noch impliciet raakt 
aan de regels van de strafvordering; 
dat de memorie van toelichting trou
wens uitdrukkelijk vermeldt: "De 
voorschriften van het boswetboek be
treffende de politionele functie en de 
rechtsvervolging blijven behoren, zo
als duidelijk gesteld door de Raad van 
State in zijn advies van 8 juni 1988, 
tot de nationale bevoegdheid. Daarom 
ook dat de bepalingen betreffende de 
strafvordering blijven en dat de ter
minologie van het decreet enigszins 
wordt aangepast"; 

Dat derhalve voor de misdrijven om
schreven in het Bosdecreet de rege
len van strafvordering gelden die toe
passelijk waren op het vroegere 
Boswetboek; 

Overwegende derhalve dat de 
politierechtbank ingevolge artikel138, 
2°, Wetboek van Strafvordering ken
nis neemt van de misdrijven in het 
Boswetboek omschreven; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt het 
vonnis op 16 april 1993 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ver
nietigde vonnis; verwijst de zaak naar 
de Politierechtbank te Dendermonde. 

26 mei 1998 - 28 kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Frere - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht. 

Nr. 275 

2e KAMER- 27 mei 1998 

1 o WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 19 -ARTIKEL 19.1-
RICHTINGSVERANDERING- LINKS AFSLAAN
VOORWAARDEN. 

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE
AFSTAND- UITBREIDING VAN DE VERNIETI
GING- VOORWAARDEN. 

3o CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE BE
KLAAGDE- UITBREIDING VAN DE VERNIETI
GING- VOORWAARDEN. 

1 o Wanneer de bestuurder, die naar links 
wil afslaan, zich eruan uergewist heeft dat 
hij dit kan doen zonder geuaar voor de 
achterliggende weggebruikers en zich 
naar links heeft begeven na voldoende tij
dig kenbaar te hebben gemaakt dat hij 
naar links zou afslaan, hoeft niet ver
der naar links uit te wijken om zijn voor
nemen duidelijk te laten blijken aan de 
automobilisten die nag achter hem kun
nen opduiken (1). (Art. 19.1 Wegverkeers
reglement.) 

2° De vernietiging, op het niet beperkte 
cassatieberoep van de beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, leidt tot vernietiging van 
de definitieve en niet definitieve beslis
singen op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsuorderingen die uit de eerst
genoemde beslissing voortvloeien, in 
weerwil van de afstand van de voorzie
ning die tegen de niet definitieve beslis
singen is gericht en die niet als een be
rusting kan worden uitgelegd (2). 

(1) Raadpl. Cass., 26 mei 1981, A.R. nr. 6415 
(A. C., 1980-81, nr. 455); 21 nov. 1984, A.R. nr. 
3822 (A.C., 1984-85, nr. 183). 

(2) Raadpl. Cass., 20 april1993, A.R. nr. 5872 
(A.C., 1993, nr. 188). 
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3° De vernietiging van de beslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde strafvor
dering en van de beslissingen op de te
gen hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen, leidt tot vernietiging van de 
beslissing op de door hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering, wanneer die be
slissing door een noodzakelijke band met 
de eerstgenoemde beslissingen verbon
den is (3). 

(VAN DER PERRE E.A. T. DEJACE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.1712.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 december 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Recht bank te N amen; 

I. Op de voorziening van Raymond 
Van Der Ferre, beklaagde : 

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

1) waarbij wordt vastgesteld dat de 
verkeersovertredingen verjaard zijn: 

Overwegende dat de voorziening, bij 
~ebrek aan belang, niet ontvankelijk 
IS; 

2) waarbij eiser veroordeeld wordt 
wegens overtreding van de artikelen 
418-420 van het Strafwetboek: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
19.1, 19.3.2oa) van het Wegverkeersregle
ment (K.B. van 1 december 1975) en 149 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, ofschoon 
het in feite vaststelt dat een eerste voer
tuig, dat zich tussen het voertuig van de 
eerste eiser en dat van de eerste ver
weerster bevond, "zich naar rechts heeft be
geven en het voertuig (van de eerste ei
ser) rechts heeft ingehaald", en ofschoon het 
vonnis de eerste eiser nergens verwijt dat 
hij verzuimd heeft zijn richtingaanwijzer in 
werking te stellen of hem laattijdig in wer
king heeft gesteld, het bestreden vonnis be-

(3) Raadpl. het arrest vermeld in de vorige 
noot. 

vestigt, de eerste eiser volledig aanspra
kelijk verklaart voor het ongeval, hem 
veroordeelt tot een geldboete van 100 frank 
met uitstel, zich onbevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over de burgerlijke
partijstellingen van de eisers tegen de eer
ste verweerster, en de eerste eiser veroor
deelt om aan de eerste en de tweede 
verweerder een provisioneel bedrag van een 
frank en aan de derde eiseres een bedrag 
van 119.900 frank in hoofdsom te beta
len, op grond: "dat ... (de eerste eiser), in
dien hij op de achterliggers had gelet, vast
gesteld zou hebben dat het eerst 
aangekomen voertuig achter hem links van 
de rijstrook stond; dat hij op dat ogenblik 
nog verder naar links had moeten uitwij
ken om eventuele achterliggers duidelijk te 
maken dat hij naar links wou afslaan; dat 
(de eerste eiser) kennelijk niet verder naar 
links is uitgeweken, hoewel hij dat had 
moeten doen; dat hij, in zoverre, met in
aanmerkingneming van de precieze toe
dracht van de zaak, zijn verplichtingen bij 
het naar links afslaan niet is nagekomen", 

terwijl, eerste onderdeel, de bestuurder 
die zijn voornemen om naar links af te 
slaan tijdig genoeg kenbaar heeft gemaakt 
door middel van zijn richtingaanwijzer en 
zich vervolgens naar het midden van de rij
baan heeft begeven, alvorens naar links af 
te slaan niet meer verplicht is zich ervan te 
vergewissen dat een andere bestuurder 
hem links tracht in te halen (artikelen 19.1 
en 19.3.2°, a) van het Wegverkeersregle
ment); hij geen enkele andere verplich
ting meer heeft, buiten die om voorrang te 
verlenen aan tegenliggers; hij niet ver
plicht is om nog verder naar links uit te 
wijken of zich zo ver mogelijk naar de lin
kerkant te begeven, tenzij hij op een weg 
met eenrichtingsverkeer rijdt, hij even
min verplicht is nogmaals achterom te kij
ken alvorens af te slaan; en terwijl het be
streden vonnis vastgesteld heeft dat de 
eerste eiser zijn richtingaanwijzer in wer
king had gesteld nog v66r de eerste ach
terligger kwam aangereden en dat hij zich 
ver genoeg naar links had begeven, a an
gezien het erop wijst dat de eerste achter
ligger hem rechts heeft ingehaald; en het 
bestreden vonnis bijgevolg, nu het de eer
ste eiser verwijt dat hij "niet nog verder 
naar links is uitgeweken" en dat hij "nau
welijks gelet heeft op achterliggers", hem 
verplichtingen oplegt die hem door de ar
tikelen 19.1 en 19.3 van het Wegverkeers
reglement niet worden opgelegd en die hij 
krachtens de voornoemde artikelen, op het 
ogenblik dat hij links was afgeslagen, in 
ieder geval niet meer had; het bestreden 
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vonnis bijgevolg voornoemde artikelen 
schendt en bijgevolg ten onrechte beslist 
dat de eerste eiser een fout heeft begaan 
waarvoor hij aansprakelijk is (schending 
van de artikelen 418, 420 van het Strafwet
boek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 19.1 en 19.3.2°, a) van het Wegver
keersreglement); 

en terwijl, tweede onderdeel, de eisers in 
hun voor de rechtbank regelmatig gena
men conclusie inzonderheid betoogden: "dat 
de (eerste eiser), nadat hij zich naar het 
midden van de rijbaan had begeven, bo
vendien niet meer verplicht was zich an
dermaal ervan te vergewissen dat hij zon
der gevaar voor de andere weggebruikers 
naar links kon afslaan; die verplichting im
mers ophoudt te bestaan wanneer de be
stuurder zich daadwerkelijk naar links 
heeft begeven" (cf. de "appelconclusie van 
de eisers, p. 3, laatste paragraaf en p. 4, 
eerste paragraaf); de eisers daaruit afieid
den dat de eerste eiser naar links was af
geslagen overeenkomstig de artikelen 19.1 
en 19.3.2°, a) van het Wegverkeersregle
ment; en terwijl het bestreden vonnis niet 
antwoordt op dat omstandig verweer; het 
vonnis de eerste eiser verwijt dat hij niet 
verder naar links is uitgeweken en niet 
achterom gekeken heeft toen hij began af 
te slaan, zonder daarbij te antwoorden op 
bovenvermeld betoog, dat inzonderheid 
steunt op de tekst zelfvan de artikelen 19.1 
en 19.3.2° van het Wegverkeersreglement 
en op het feit dat de eerste eiser krach
tens die bepalingen niet meer hoefde te let
ten op de eerste verweerster, die achter 
hem reed; het vonnis bijgevolg niet regel
matig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 149 van de Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, door 

het rijgedrag van de bestuurder die on
middellijk achter eisers voertuig reed 
te beschrijven, impliciet doch zeker be
slist dat laatstgenoemde, die een aan 
zijn linker kant gelegen parkeerplaats 
wou oprijden, zijn linker richtingaan
wijzer tijdig in werking had gesteld en 
dat hij zich naar links had begeven 
waardoor rechts inhalen mogelijk 
werd; 

Overwegende dat de verplichting 
voor de links afslaande bestuurder om 
zich vooraf ervan te vergewissen dat 
hij dit kan doen zonder gevaar voor de 
achterliggers, ophoudt te bestaan, 
wanneer hij, na zijn voornemen om 

naar links af te slaan tijdig kenbmir te 
hebben gemaakt, zich naar links heeft 
begeven; 

Overwegende dat het vonnis, nu het 
eiser veroordeelt wegens overtreding 
van artikel19.1 van het Wegverkeers
reglement, dat een bestanddeel vormt 
van de overtreding van de artikelen 
418-420 van het Strafwetboek, op 
grand dat eiser, aangezien het voer
tuig dat achter hem reed de 
verweerster Anne Dejace belette te 
zien of de richtingaanwijzer werkte, 
nog verder naar links had moeten uit
wijken om "aan de eventuele achter
liggers" duidelijk te maken dat hij 
naar links wou afslaan, aan de wet 
een verplichting toevoegt en zijn be
slissing bijgevolg niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen tegen eiser, be
klaagde: 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening, in zoverre zij be
trekking heeft op de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
Anne Dejace en van Bernard Devil
lers, op grand dat die beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn; 

Overwegende, evenwel, dat de ver
nietiging, op de niet beperkte voorzie
ning van beklaagde, van de beslis
sing op de strafVordering, de 
vernietiging tot gevolg heeft van de de
finitieve en niet definitieve beslissin
gen die uit de eerstgenoemde beslis
sing voortvloeien, niettegenstaande de 
afstand die geen berusting inhoudt; 

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

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de te
gen Anne Dejace ingestelde strafVor
dering: 

Overwegende dat de eisers geen 
hoedanigheid hebben om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 
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Dat de voorzieningen niet ontv.an
kelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door de eisers tegen Anne Dejace in
gestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen: 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder middel aanvoeren; 

Overwegende, evenwel, dat de ver
nietiging van de beslissing op de te
gen Raymond Van Der Perre inge
stelde strafvordering en de vernieti
ging van de beslissingen waarbij hij 
veroordeeld wordt tot vergoeding van 
de door de verweerders geleden 
schade, de vemietiging tot gevolg heb
ben van de beslissing waarbij de recht
bank zich niet bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eisers, nu 
laatstgenoemde beslissing door een 
noodzakelijke band met de eerstge
noemde beslissingen verbonden is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel, dat 
niet kan leiden tot ruimere cassatie of 
tot cassatie zonder verwijzing, ver
leent akte van de afstand van de voor
ziening van Raymond Van Der Perre, 
in zoverre ze betrekking heeft op de 
beslissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen van Anne Dejace en Ber
nard Devillers; vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zoverre het uit
spraak doet over de tegen Anne De
jace ingestelde strafvordering en in 
zoverre het vaststelt dat de strafvor
dering wegens de aan Raymond Van 
Der Perre ten laste gelegde verkeer
sovertredingen verjaard is; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt elke eiser en verweerder in 
een achtste van de kosten en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

27 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Henkes, advocaat-generaal met op
dracht - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 276 

2e KAMER - 27 mei 1998 

GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN (VER
DOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- VERDO
VENDE MIDDELEN- VERBEURDVERKLARING 
- VOORWAARDEN. 

De rechter die de verbeurdverklaring be
veelt van het voertuig dat toebehoort aan 
de moeder van de beklaagde, verant
woordt zijn beslissing naar recht, wan
neer hij erop wijst dat voormeld voer
tuig gediend heeft om de drugwetgeving 
te overtreden. (Artt. 2bis, § 1, 3, tweede 
lid, en 4, § 6, Drugwet.) 

(BARTHELEMY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0211.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1998 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Overwegende dat eiser zijn voorzie
ning beperkt heeft tot de beschikking 
van het arrest "waarbij het voertuig 
Citroen Saxo met de nummerplaat 
AFV 378 verbeurdverklaard wordt"; 

Over het middel, aldus gesteld : 
"schending, inzonderheid, van de arti

kelen 149 van de Grondwet, 1342 van het 
Burgerlijk Wetboek, 24 van de wet van 15 
juni 1935, 211 en 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering, 42 van het Strafwet-· 
hoek, 1bis van de wet van 29 juni 1964, ge
wijzigd bij de wet van 10 februari 1994, 

doordat het Hof van Beroep te Luik de 
verbeurdverklaring heeft bevolen van het 
voertuig Citroen Saxo met nummerplaat 
AFV 378, dat toebehoorde aan de moeder 
van beklaagde en gediend heeft om het 
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misdrijf te plegen, nu de voorziening uit
sluitend is ingesteld tegen die ene beschik
king van het arrest van het Hof van Be
roep te Luik; dat voornoemd voertuig 
immers toebehoort aan mevrouw Fran
c;oise Cartiaux, een gepensioneerde lera
res, wonende rue Wiertz, 6, te 5500 Di
nant, die helemaal niet wist dat haar 
voertuig gediend had om de aan verzoe
ker ten laste gelegde misdrijven te ple
gen; dat genoemd voertuig was gefinan
cierd door de vennootschap Psa Credit 
Belgium, die het in beslag genomen voer
tuig in pand had; dat het Hof van Beroep 
te Luik, om die redenen, de verbeurdver
klaring van het voertuig Citroen Saxo niet 
kon bevelen; dat het hof immers het recht 
niet had om een dergelijke maatregel uit te 
spreken, in weerwil van het pand waar
mee het voertuig bezwaard was en het feit 
dat het dus niet het eigendom van verzoe
ker was": 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het onderzoek ervan vereist dat 
feiten worden nagegaan, waarvoor het 
Hof niet bevoegd is, niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
artikel 4, § 6, van de wet van 24 fe
bruari 1921 betreffende het verhan
delen van de giftstoffen, slaapmidde
len en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, dat 
vermeld wordt in het beroepen von
nis en dat het hof van beroep, door 
naar dat vonnis te verwijzen, toege
past heeft, bepaalt dat "onvermin
derd de toepassing van de artikelen 42 
en 43 van het Strafwetboek, de rech
ter de verbeurdverklaring kan beve
len van de voertuigen, toestellen en in
strumenten of zaken die hebben 
gediend of bestemd waren om de in de 
artikelen 2, 2", 2bis en 3 omschreven 
misdrijven te plegen of die er het voor
werp van uitmaken, zelfs indien ze 
niet het eigendom zijn van de veroor
deelde"; 

Overwegende dat het arrest de aan 
eiser ten laste gelegde overtredingen 
van de artikelen 2bis, § 1, en 3, tweede 
lid, bewezen verklaart; dat het ver
meldt dat het voertuig Citroen Saxo 
met nummerplaat AFV 378, dat "toe
behoorde aan de moeder van (eiser)", 
"gediend heeft om het misdrijf te ple-

gen"; dat het de verbeurdverklaring 
van dat voertuig aldus naar recht ver
antwoordt; 

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. 

27 mei 1998 - 2e kamer :--- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. P. 
Leclef, Dinant. 

Nr. 277 

2e KAMER - 27 mei 1998 

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- ALLERLEI- STRAFZAKEN
VERSTEKVONNIS- BETEKENING AAN DE PRO
CUREUR DES KONINGS- WETTIGHEID- HO
GER BEROEP- TERMIJN- VERTREKPUNT. 

2o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRIN
CIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN- VERSTEK
VONNIS- BETEKENING AAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - WETTIGHEID -HOGER BE
ROEP- TERMIJN VAN HOGER BEROEP- VER
TREKPUNT. 

1 o en 2° Wanneer de beklaagde in Belgie 
noch in het buitenland een gekende woon
plaats, verblijfplaats noch gekozen woon
plaats heeft, dan wordt het vonnis, dat 
hem bij verstek veroordeelt, hem op re
gelmatige wijze betekend, als de beteke
ning gedaan wordt aan de procureur des 
Konings in wiens rechtsgebied de rech
ter die van de vordering kennis moet ne
men of heeft genomen, zitting houdt; aan
gezien die betekening geldt als een 



-r:: ------- ------1 
_j __ _ 

Nr. 277 HOF VAN CASSATIE 617 

betekening aan de woonplaats, is •het ha
ger beroep dat meer dan uijftien dagen na 
de dag van die betekening ingesteld 
wordt, laattijdig en bijgevolg niet ont
vankelijk (1). (Artt. 40, tweede lid, Ger.W. 
en 203, § 1, Sv.) 

CDEROM) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0260.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 januari 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel, nu het 

kritiek oefent op de feitelijke beoor
deling van de gegevens van de zaak 
door de feitenrechter en het onder
zoek ervan vereist dat feiten worden 
nagegaan, iets waarvoor het Hof niet 
bevoegd is, niet ontvankelijk is; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat luidens artikel 

203, § 1, van het Wetboek van Straf
vordering, "het recht van hager be
roep, behoudens de uitzondering van 
artikel 205 hierna, (vervalt), indien de 
verklaring van hoger beroep niet ge
daan is op de gri:ffie van de rechtbank 
die het vonnis heeft gewezen, uiter
lijk vijftien dagen na de dag van die 
uitspraak en indien het vonnis bij ver
stek is gewezen, uiterlijk vijftien da
gen na de dag van de betekening er
van aan de veroordeelde partij of aan 
haar woonplaats"; 

Overwegende dat, in strafzaken, de 
betekening van de procesakten en de 
vonnissen geregeld wordt door de be
palingen van hoofdstuk VII van het 
eerste deel van het Gerechtelijk Wet
hoek, in zoverre de toepassing ervan 
verenigbaar is met die van de wets-

(1) Raadpl. Cass., 29 april1986, A.R. nr. 105 
(A. C., 1985-86, nr. 528); 2 mei 1995, A.R. nr. 
P.93.0126.N (ibid., 1995, nr. 217). 

bepalingen en van de rechtsbeginse
len die de strafrechtspleging rege
len; 

Overwegende dat luidens artikel40, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, wanneer de betrokkene in Bel
gie noch in het buitenland een ge
kende woonplaats, verblijfplaats, noch 
gekozen woonplaats heeft, de beteke
ning gedaan wordt aan de procureur 
des Konings in wiens rechtsgebied de 
rechter die van de vordering kennis 
moet nemen of heeft genomen, zit
ting houdt; dat, wat de toepassing van 
artikel 203, § 1, van het Wetboek van 
Strafvordering betreft, die beteke
ning geldt als een betekening aan de 
woonplaats; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser op 26 juni 1996 bij ver
stek is veroordeeld door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel, dat voor
noemd vonnis op 12 september 1996 
betekend werd aan de procureur des 
Konings te Brussel, dat de optredende 
gerechtsdeurwaarder vastgesteld heeft 
dat eiser geen gekende woon- ofver
blijfplaats had en dat eiser tegen dat 
vonnis hager beroep heeft ingesteld op 
17 maart 1997, d.i. meer dan vijftien 
dagen na de dag waarop dat vonnis 
betekend werd op de bij artikel 40, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde wijze; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu zij erop wijzen "dat het hager be
roep, ofschoon regelmatig naar de 
vorm, niet binnen de wettelijke ter
mijn is ingesteld; dat het verstek
vonnis van 26 juni 1996 op 12 sep
tember 1996 regelmatig is betekend 
aan de procureur des Konings, aan
gezien (eiser) op dat tijdstip geen ge
kende woon- of verblijfplaats had; dat 
beklaagde zich tevergeefs poogt te be
roepen op overmacht, aangezien zijn 
ambtshalve schrapping van 22 sep
tember 1995 tot 5 november 1997 te 
wijten is aan zijn eigen nalatigheid", 
wettig hebben beslist dat het hager be
roep laattijdig en, bijgevolg, niet ont
vankelijk was; 
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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. 

27 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht -Advocaat: mr. B. 
Blondel, Brussel. 

Nr. 278 

2e KAMER- 27 mei 1998 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN 
HET MISDRIJF - NIET GECORRECTIONALI
SEERDE MISDAAD - VERWIJZINGS
BESCHIKKING -ARREST VAN ONBEVOEGD
HEID - GEVOLGEN. 

Wanneer de raadkamer een verdachte naar 
de correctionele rechtbank verwezen heeft, 
inzonderheid wegens een telastlegging van 
oplichting, waarvan een van de bestand
delen de misdaad valsheid in geschrif
ten lijkt te zijn, die misdaad niet is ge
correctionaliseerd, er tegen de verwij
zingsbeschikking thans geen rechtsmid
del openstaat en het appelgerecht zich on
bevoegd heeft verklaard bij wege van een 
in kracht van gewijsde gegaan arrest, ver
nietigt het Hof, tot regeling van het rechts
gebied, de verwijzingsbeschikking en ver
wijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling (1). 

(1) Raadpl. Cass., 29 sept. 1993, A.R. nr. 
P.93.1148.F (A. C., 1993, nr. 385). 

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK 
IN ZAKE FAIRON E.A. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0575.F) 

HET HOF;- Gelet op de beschik
king van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Aarlen van 
7 november 1995 en gelet op het ar
rest van 18 maart 1998 van het Hof 
van Beroep te Luik; 

Gelet op het;verzoekschrift tot re
geling van rechtsgebied, dat op 24 
april 1998 is ingediend door de 
procureur-generaal bij het Hofvan Be
roep te Luik en waarvan een eenslui
dend afschrift aan dit arrest is ge
hecht; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Aarlen, bij beschikking van 7 novem
ber 1995, de bovengenoemde verdach
ten verwezen heeft naar de Correctio
nele Rechtbank te Aarlen, wegens het 
feit dat : I. De drie verdachten, als da
ders of mededaders : 1 °) te Aarlen, in 
de loop van de maanden november en 
december 1992, januari en februari 
1993, meer bepaald op 17 november 
1992, 4 december 1992 en 4 februari 
1993, met de bedoeling om zich een 
zaak toe te eigenen die aan een an
der toebehoort, zich gelden, roerende 
goederen, verbintenissen, kwijtin
gen, schuldbevrijdingen hebben doen 
afgeven of leveren, hetzij door het ge
bruik maken van valse namen of valse 
hoedanigheden, hetzij door het aan
wenden van listige kunstgrepen om te 
doen geloven aan het bestaan van 
valse ondernemingen, van een denk
beeldige macht of van een denkbeel
dig krediet, om een goede afioop, een 
ongeval of enige andere hersenschim
mige gebeurtenis te doen verwach
ten of te doen vrezen of om op andere 
wijze misbruik te maken van het ver
trouwen of van de lichtgelovigheid; dat 
ze te dezen van een verzekeringsmaat
schappij een schadeloosstelling heb
ben gekregen door, ten nadele van 
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O.M.O.B., de diefstal van een voer
tuig te veinzen; II. De tweede ver
dacbte: 2°) in bet gerecbtelijk arron
dissement Aarlen, in de loop van de 
maanden november of december 1992, 
een weggenomen, verduisterd of door 
misdaad of wanbedrijf verkregen 
B.M.W.-voertuig gebeel of gedeelte
lijk beeft gebeeld; III. De tweede en de 
derde verdacbte, als dader of mede
dader : 3°) in het gerecbtelijk arron
dissementAarlen ofte Clemency, in de 
loop van de maanden november en de
cember 1992, met bedrieglijk opzet of 
met bet oogmerk om te scbaden, vals
beid in autbentieke en openbare ge
scbiften of in bandels- of bank
gescbriften of in private gescbriften 
bebben gepleegd, betzij door valse 
bandtekeningen, betzij door nama
king of vervalsing van gescbriften of 
bandtekeningen, betzij door overeen
komsten, bescbikkingen, verbintenis
sen of schuldbevrijdingen valselijk op 
te maken of acbteraf in de akten in te 
voegen, hetzij door toevoeging of ver
valsing van bedingen, verklaringen of 
feiten die deze akten ten doel bad
den op te nemen of vast te stellen; dat 
ze te dezen een valse factuur voor de 
verkoop van een motorvoertuig beb
ben opgemaakt en met bedrieglijk op
zet of met bet oogmerk om te scba
den, gebruik bebben gemaakt van dat 
valse stuk, in de wetenscbap dat bet 
vals was; 

Overwegende dat bet Hof van Be
roep te Luik zicb in bet arrest van 18 
maart 1998 onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van bet gebeel van de 
telastleggingen, op grond dat de aan 
de drie verdachten sub 1 ten laste ge
legde feiten, "gesteld dat zij bewezen • 
zijn, gepleegd zijn door middel van een 
op 4 december 1992 opgemaakte valse 
aangifte van diefstal die bij O.M.O.B. 
is toegekomen op 8 december 1992, en 
waarvoor O.M.O.B. beeft betaald op 4 
februari 1993; dat de valsbeid en bet 
gebruik van bet valse stuk, ofscboon 
een bestanddeel van de telastlegging 
van oplichting, nocb in de vordering 
tot verwijzing van 15 september 1995, 
nocb in de verwijzingsbeschikking van 

7 november 1995 zijn vermeld, en, bij
gevolg, niet gecorrectionaliseerd zijn"; 

Overwegende dat tegen de bescbik
king van de raadkamer vooralsnog 
geen recbtsmiddel openstaat en dat 
bet arrest van bet bof van beroep in 
kracbt van gewijsde is gegaan; dat uit 
de strijdigbeid tussen beide beslissin
gen een gescbil over rechtsmacbt is 
ontstaan dat de procesgang belem
mert; 

Dat er grond bestaat tot regeling 
van recbtsgebied; 

Overwegende dat een van de be
standdelen van de telastlegging 1 van 
oplicbting de misdaad scbijnt te zijn 
die door de artikelen 193, 196 en 197 
van bet Strafwetboek gestraft wordt 
met opsluiting van vijf tot tien jaar; 
dat die misdaad niet gecorrectionali
seerd is; 

Overwegende dat de overige telast
leggingen samenhang schijnen te ver
tonen met de feiten van de telastleg
ging 1; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
op 7 november 1995 gewezen bescbik
king van de raadkamer van de Recbt
bank van Eerste Aanleg te Aarlen, in 
zoverre zij verdacbte verwijst naar de 
correctionele recbtbank, bebalve in zo
verre zij beslist dat de feiten van de te
lastlegging 3°, wegens bet bestaan van 
verzacbtende omstandigbeden, ai
leen aanleiding kunnen geven tot cor
rectionele straffen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde bescbikking; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar bet Hof van Be
roep te Luik, kamer van inbescbuldi
gingstelling. 

27 mei 1998 - 28 kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal met opdracht. 

~:-.-
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Nr. 279 

1 e KAMER - 29 mei 1998 

AFSTAMMING- VERMOEDEN VAN VADER
SCRAP- BETWISTING- ONTVANKELIJKHEID. 

Het vaderschap van een kind dat geboren is 
tijdens het huwelijk of binnen 300 da
gen na de ontbinding of de nietigverkla
ring van het huwelijk, kan alleen wor
den betwist door de echtgenoot, door de 
moeder en door het kind. (Art. 332, eer
ste lid, B.W.) 

(P. .. T. D ... EN H ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0115.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1995 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
13 februari 1997 (1); 

Gelet op het arrest nr. 12/98, op 11 
februari 1998 gewezen door het 
Arbitragehof; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 10 en 11 van de op 17 februari 1994 
gecoordineerde Grondwet, 26, § 2, van de 
bijzondere wet van 6 j~nuari 1989 op het 
Arbitragehof en 320 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

doordat het arrest het hoger beroep ont
vankelijk verklaart, zegt dat er geen grond 
bestaat om aan het Arbitragehof de preju
diciele vraag te stellen of artikel 332 van 
het Burgerlijk Wetboek in overeenstem
ming is met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre dat artikel het recht 
om het vermoede vaderschap van de echt
genoot te betwisten, voorbehoudt aan de 
moeder, aan het kind en aan de echtge
noot, en het dictum bevestigt van het be
streden vonnis waarbij de door eiser inge
stelde vordering tot betwisting van het 
vaderschap van de tweede verweerder be
treffende het op 3 december 1992 gebo
ren kind Cedric niet ontvankelijk was ver
klaard op grond dat "(eiser) tegen het 

(1) A.R. nr. C.96.0115.F (A. C., 1997, nr. 83). 

middel van niet-ontvankelijkheid van zijn 
vordering die hij grondt op artikel 332 van 
het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk ai
leen de echtgenoot, de moeder en het kind 
het krachtens voornoemd artikel315 vast
staande vaderschap kunnen betwisten, op
werpt dat genoemd artikel332 een schen
ding inhoudt van de oude artikelen 6 en 
6bis (thans 10 en 11) van de Grondwet en 
het hof (van beroep) verzoekt een prejudi
ciele vraag te stellen aan het Arbitrage
hof; (. .. ), dat (de verweerders) in casu aan
voeren dat, in de veronderstelling dat het 
Arbitragehof op die vraag antwoordt dat ar
tikel 332 van het Burgerlijk Wetboek een 
discriminatie inhoudt en dat, bijgevolg, (ei
ser) het vaderschap (van de tweede ver
weerder) kan betwisten, zijn vordering zou 
worden afgewezen wegens bezit van staat; 
dat het hof (van beroep) dus vooraf moet 
nagaan welke invloed het bezit van staat 
(van de tweede verweerder) kan hebben op 
onderhavig geschil en in hoeverre (de 
tweede verweerder) dat bezit van staat 
heeft; dat volgens de wet van 31 maart 
1987 op de afstamming, het bezit van staat 
inzonderheid derden verbiedt een kind van 
een overspelige moeder te erkennen (. .. ); dat 
artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek im
mers bepaalt dat het kind, wiens afstam
ming van vaderszijde vaststaat krach
tens artikel315 enkel door een andere man 
dan de echtgenoot kan worden erkend, 
wanneer dat vaderschap niet wordt beves
tigd door het bezit van staat en uitslui
tend in de gevallen die het opsomt; dat uit 
die overwegingen volgt dat, ingeval het 
Arbitragehof van oordeel zou zijn dat ar
tikel 332 van het Burgerlijk Wetboek de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
(eiser) het kind toch niet zou kunnen er
kennen indien (de tweede verweerder) be
zit van staat heeft (. .. ); dat, aangezien (de 
tweede verweerder) bezit van staat heeft, 
(eiser) in geen geval het kind mag erken
nen; dat hij, wegens gebrek aan belang, het 
vaderschap (van de tweede verweerder) niet 
kan betwisten; dat het antwoord op de hier
boven bedoelde prejudiciele vraag niet on
ontbeerlijk is voor de beslechting van het 
geschil", 

terwijl de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet uitsluiten dat een onder
scheid in behandeling wordt gemaakt tus
sen bepaalde categorieen van personen, 
doch enkel voor zover voor het criterium 
van onderscheid een objectieve en rede
lijke verantwoording bestaat; het 
gelijkheidsbeginsel geschonden is wan
neer vaststaat dat de aangewende midde
len redelijkerwijze niet evenredig zijn met 
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het beoogde doel; luidens artikel 332, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek ''het va
derschap dat vaststaat krachtens artikel 
315, kan worden betwist door de echtge
noot, door de moeder of door het kind"; 
krachtens de artikelen 318, 320, 332 en 
332bis de moeder steeds de werkelijke af
stamming van vaderszijde kan doen vast
stellen, zelfs wanneer de vader gehuwd is; 
artikel 332, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, aldus, nu het enkel de vrouw het 
recht verleent om in alle gevallen, behou
dens de uitzondering in artikel318, § 4, de 
werkelijke afstamming van vaderszijde te 
doen vaststellen, een discriminatie in
voert tussen de mannen en de vrouwen die 
met een gehuwde persoon een kind heb
ben verwekt; voor die discriminatie geen re
delijke verantwoording bestaat, aange
zien de werkelijke afstamming van 
vaderszijde thans met zekerheid kan wor
den vastgesteld, de artikelen 8 en 14 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, aan eenieder, zonder onder
scheid, een gelijk recht waarborgen op eer
biediging van zijn gezinsleven en de 
vaststelling van een overspelige afstam
ming a matre de maatschappelijke orde 
niet meer verstoort dan de vaststelling van 
een overspelige afstamming a patre; arti
kel 332, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek derhalve strijdig is met de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet; artikel 320, van 
het Burgerlijk Wetboek dat de gevallen op
somt waarin het kind, met machtiging van 
de rechtbank, kan worden erkend door een 
andere man dan de echtgenoot van zijn 
moeder, en dat bepaalt dat die erkenning 
niet mogelijk is wanneer het vaderschap 
dat vaststaat krachtens artikel315 beves
tigd wordt door het bezit van staat, geen 
verband houdt met de vraag of de door een 
andere man dan de echtgenoot ingestelde 
vordering tot betwisting van het vader
schap dat krachtens artikel 315 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld, al 
dan niet ontvankelijk is; die bepaling pre
cies veronderstelt, enerzijds, dat het ver
moede vaderschap niet tijdig is betwist door 
het kind, de moeder ofhaar echtgenoot, die 
genoemde vordering konden instellen, en, 
anderzijds, dat het op grond van artikel 
332, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek niet kan worden betwist door een an
dere man dan de echtgenoot; artikel 332, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek dus 
wel degelijk het artikel is dat een man die 
bij een gehuwde vrouw een kind heeft ver
wekt, het recht ontzegt om het vaderschap 
van de echtgenoot te betwisten en zijn wer-

kelijk vaderschap vast te stellen;' het ar
rest, niet zonder het in casu niet toepas
selijke artikel 320 van het Burgerlijk 
Wetboek te schenden, kon beslissen dat de 
vordering van eiser tot betwisting van het 
vaderschap van de eerste verweerder niet 
ontvankelijk was wegens gemis aan be
lang; het arrest voor het overige, nu het ar
tikel 332 van het Burgerlijk Wetboek toe
past en de door eiser ingestelde vordering 
tot betwisting van het vaderschap van de 
eerste verweerder dat krachtens artikel315 
van het Burgerlijk Wetboek wordt vastge
steld, niet ontvankelijk verklaart, de arti
kelen 10 en 11 van de Grondwet en arti
kel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 
januari 1989 schendt : 

Overwegende dat het Arhitragehof 
voor recht heeft gezegd dat "artikel 
332, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet (schendt), in zoverre het 
aan de echtgenoot, de moeder en het 
kind de mogelijkheid voorhehoudt om 
het krachtens artikel 315 van het Bur
gerlijk Wethoek vastgestelde vader
schap te hetwisten en het aldus een 
vordering tot hetwisting ontzegt aan 
iedere andere man dan de echtgenoot, 
die hij een gehuwde vrouw een kind 
heeft verwekt"; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het middel, in zoverre het aan het ar
rest verwijt dat het eisers vordering 
die ertoe strekt het vaderschap van 
verweerder te hetwisten, op grond van 
artikel 332 van het Burgerlijk Wet
hoek niet ontvankelijk verklaart, faalt 
naar recht; 

Dat het middel, in zoverre het op
komt tegen de heslissing van het ar
rest dat eiser op grond van artikel 320 
van het Burgerlijk Wethoek, niet ge
rechtigd is om het kind te erkennen en 
tegen de door het arrest gemaakte ge
volgtrekking dat hij het vaderschap 
van verweerder niet kan hetwisten, 
niet ontvankelijk is wegens gemis aan 
helang; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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Nr. 280 

1 e KAMER- 29 mei 1998 

HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR
EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. ENZ.) -
HUUROVEREENKOMST VOOR HET LEVEN -
OPZEGGINGSRECHT VAN DE HUURDER- DUUR 
VAN DE HUUROVEREENKOMST. 

Wanneer een huurovereenkomst gesloten is 
voor de duur van het leven van de huur
der, kan de rechter uit de mogelijkheid die 
alleen aan de huurder is toegekend om de 
huurovereenkomst vervroegd op te zeg
gen, niet afleiden dat het een huurover
eenkomst met onbepaalde duur betreft (1). 
(Art. 14, § 4, Huurwet 1991.) 

(FORMAN OJ T. LAMO'ITE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0143.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 december 1995 in 
hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Marche
en-Famenne; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1737 van het Burgerlijk Wetboek, 
14, inzonderheid § 4, van de wet van 20 fe
bruari 1991 houdende wijziging van de be
palingen van het Burgerlijk Wetboek in
zake huishuur en 7 van afdeling II van 
hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van 
het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij ar
tikel 2 van voornoemde wet, 

(1) Zie de verwijzingen in de concl. O.M. in 
Bull. en Pas., 1998, I, nr. 280. De wet van 13 april 
1997 bepaalt dat de bepalingen van de Huur
wet 1991 niet van toepassing zijn op de huurover
eenkomsten voor het leven die v66r de inwer
kingtreding van laatstgenoemde wet zijn gesloten. 

doordat het bestreden vonnis het hager 
beroep van eiseres niet gegrond verklaart, 
voor recht zegt dat de huurprijs van het li
tigieuze pand vanaf 1 maart 1992 zal ver
hoogd worden van 9.200 frank tot 12.000 
frank per maand vanaf 1 maart 1992 en zal 
worden ge'indexeerd zoals in de huurover
eenkomst is bepaald; dat het eiseres ver
oordeelt tot die huurverhogingen, vermeer
derd met de interest tegen 8 pet. vanaf de 
eisbaarheid ervan, en haar tevens ver
wijst in de kosten, op grand dat "ofschoon 
de huurovereenkomst op de kant van het 
eerste blad van de notariele akte omschre
ven wordt als een voor de duur van het le
ven gesloten huurovereenkomst, en zij zo
wel door de eerste rechter als door de 
partijen in de door hen zowel voor de eer
ste rechter als voor de appelrechter gena
men conclusie als zodanig wordt be
schouwd, de rechtbank in hager beroep 
oordeelt dat het hier geen voor de duur van 
het leven gesloten huurovereenkomst be
treft in de strikte zin van het woord, aan
gezien de huurders of de langstlevende 
huurder het recht wordt toegekend om de 
huur iedere verjaardag te ontbinden, mits 
aan de verhuurder bij ter post aangete
kende brief een opzegging van zes maan
den wordt gegeven ( ... ); dat de rechtbank in 
hager beroep, nu zij de overeenkomst niet 
aanmerkt als een voor de duur van het le
ven gesloten huurovereenkomst, niet hoeft 
te antwoorden op het betoog van de par
tijen in verband met de vraag of de voor het 
leven aangegane huurovereenkomst al dan 
niet voor bepaalde dan wel voor onbepaalde 
duur is gesloten; dat zij daarentegen oor
deelt dat, op grand van artikel14, § 1, van 
de overgangs- en slotbepalingen, de wet van 
20 februari 1991 met ingang van 28 fe
bruari 1991 van toepassing is op de liti
gieuze overeenkomst en dat zij een voor on
bepaalde duur gesloten schriftelijke 
huurovereenkomst is, aangezien aan de 
huurders of de langstlevende huurder het 
recht wordt toegekend om de overeenkomst 
op iedere verjaardag van de huur te ont
binden, met inachtneming van een opzeg
gingstermijn van zes maanden; dat zij bij
gevolg oordeelt dat die overeenkomst onder 
toepassing valt van artikel14, § 4, van de 
overgangs- en slotbepalingen waardoor ie
dere partij tussen 1 maart 1991 en 29 fe
bruari 1992 het recht heeft om, onder de bij 
artikel 7 van dezelfde afdeling bepaalde 
voorwaarden, aan de vrederechter de her
ziening te vragen van de huurprijs, de kos
ten en forfaitaire lasten; dat immers (ai
leen) de volgende schriftelijke huurover
eenkomsten overeenkomsten zijn die voor 
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een bepaalde duur gesloten zijn of blij
ven, in de zin van de wet, en als zodanig, 
althans tot het einde ervan, buiten toepas
sing van de wet vallen : - de voor de wet 
gesloten huurovereenkomst die eindigt on
der de nieuwe wet, na de inwerkingtre
ding ervan; - de huurovereenkomst met 
een vaste duur die een einde neemt in 
1990, maar krachtens de wet van 22 de
cember 1989 met een jaar werd verlengd 
(de duur ervan is juist hierdoor bepaald ge
bleven); hetzelfde geldt wanneer de over
eenkomst in der minne of voor de rechter 
wordt verlengd voor een bepaalde tijds
spanne (. .. ); - de voor de wet gesloten en 
vervallen huurovereenkomsten die ech
ter door de partijen zelf op het einde van 
hun contract voor een bepaalde en vaste 
duur worden verlengd, dus eveneens bij ge
schrift op het ogenblik dat de aldus gere
gelde wederinhuring eindigt; - de onder
huur die door de nieuwe wet slechts wordt 
beschermd op voorwaarde dat ze gesloten 
wordt na de inwerkingtreding van de wet 
(titel III, artikel 14, § 2, in fine) (. .. )", 

terwijl de voor onbepaalde duur geslo
ten huurovereenkomst in de zin van arti
kel14, § 4, van de wet van 20 februari 1991 
die is waarvoor geen termijn bedongen is en 
niet de overeenkomst waarvan de duur niet 
bekend is omdat een van de partijen het 
recht heeft ze voortijdig te beeindigen, daar 
dat recht tot ontbinding geen weerslag 
heeft op de overeengekomen duur; daar
uit volgt dat de litigieuze overeenkomst, nu 
ze, zoals het vonnis vaststelt, bepaalt dat 
ze van rechtswege eindigt de dag van het 
overlijden van de langstlevende huurder en 
dat in geval van overlijden van een van 
hen, de overeenkomst volledige werking 
blijft hebben jegens de overlevende huur
der, te dezen eiseres, geen voor een onbe
paalde duur gesloten huur is in de zin van 
dat artikel, zelfs als ze de huurders of de 
langstlevende huurder het recht toekent om 
de huur op iedere verjaardag ervan te ont
binden met inachtneming van een opzeg
gingstermijn van zes maanden; de over
eenkomst immers bepaalt dat ze eindigt 
door het overlijden van de langstlevende, 
waardoor de huurovereenkomst, overeen
komstig artikel1737 van het Burgerlijk 
Wetboek, van rechtswege eindigt, terwijl 
voor de ontbinding van een voor onbepaalde 
duur gesloten overeenkomst vereist is dat 
de partijen de wil te kennen geven ze te 
beeindigen met inachtneming van een op
zeggingstermijn; het bestreden vonnis der
halve, nu het uit het recht om de huurover
eenkomst elke verjaardag te ontbinden, 
afleidt dat het hier een voor onbepaalde 

duur schriftelijk aangegane huurovereen
komst betreft, waardoor tijdelijk een aan
vraag tot herziening van de huurprijs als
ook van de kosten en forfaitaire lasten kan 
worden ingediend onder de bij artikel 7 van 
afdeling II van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalde voorwaarden, de artikelen 1737 
van het Burgerlijk Wetboek en 14, § 4, van 
de wet van 20 februari 1991 en, bijgevolg, 
voornoemd artikel 7 dat niet op de liti
gieuze huurovereenkomst van toepassing is, 
schendt: 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat luidens een op 22 
maart 1977 voor notaris verleden over
eenkomst, die geregistreerd is te Dur
buy en die op de kant als "een voor de 
duur van het leven gesloten overeen
komst" wordt omschreven, de verweer
ders een woonhuis met tuin hebben 
verhuurd aan eieres en haar, achteraf 
overleden, man; 

Dat luidens die overeenkomst, de 
huur van rechtswege eindigt op de dag 
van het overlijden van de langstle
vende huurder, met dien verstande dat 
de huurders of de langstlevende huur
der het recht hebben om de huurover
eenkomst op iedere verjaardag te ont
binden met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes maanden; 

Overwegende dat de rechtbank in 
hoger beroep, door te beslissen dat de 
litigieuze overeenkomst, die van 
rechtswege eindigt uiterlijk bij het 
overlijden van de langstlevende huur
der, een voor onbepaalde duur geslo
ten overeenkomst is, op grond dat de 
huurders het recht hadden ze op ie
dere ve:rjaardag te ontbinden, haar be
slissing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde 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 Aar
len, zitting houdende in hoger beroep. 
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1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)
BURGERLIJKE FOUT - MISDRIJF - HERSTEL
VORDERING- VERSCIDLLENDE TERMIJNEN
PREJUDICIELE VRAAG. 

mlcJ.del van niet-ontvankelijkhetd van 
de voorziening, die, overeenkomstig·ar
tikel1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek, aan de advocaten van de par
tijen ter kennis is gebracht en volgens 
welke eiser het hof van beroep alleen 
verwijt dat het geweigerd heeft aan 
het Arbitragehof een prejudiciele vraag 
te stellen en geen enkel middel aan
voert tegen de beslissing die uit de 
weigering voortvloeit: 

Overwegende dat uit het onderzoek 
van het middel blijkt dat eiser de toe
passing van artikel 2262 van het Bur
gerlijk Wetboek op de feiten van de 
zaak bekritiseert; 

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

2° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE men; 
VRAAG- VERJARING- BURGERLIJKE FOUT
MISDRIJF- HERSTELVORDERING- VERSCHIL
LENDE TERMIJNEN. 

3o PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERJARING- BURGERLIJKE 
FOUT- MISDRIJF- HERSTELVORDERING
VERSCHILLENDE TERMIJNEN. 

1 o, 2° en 3° Wanneer een cassatiemiddel 
discriminatie aanvoert ten gevolge van 
verschillende verjaringstermijnen die van 
toepassing zijn op de herstelvordering te
gen degene die een {out heeft begaan, 
naargelang het al dan niet om een mis
drijf gaat, stelt het Hof van Cassatie een 
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof 
(1). (Art. 26, § 1, 3°, WetArbitragehof; 
art. 2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.) 

(FIEVET T. DE ROECK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0151.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen; 

Over het door het openbaar minis
terie tegen de voorziening aangevoerde 

(1) Zie A.A., 21 maart 1995, nr. 25/95, 12 juli 
1996, nr. 51/96. 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 10, 11, 142, 159 van de gecoordi
neerde Grondwet van 17 februari 1994, 26 
van de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 30 
mei 1961, 1319, 1320, 1322, 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23, 24 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1, inzonderheid 2°, 26, 
meer bepaald 26, § 1, 3°, en 26, § 2, eer
ste en derde lid, r en 2°, 28 van de bijzon
dere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof, 6, lid 1, van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
tenietdoet, dat had vastgesteld dat de vor
dering meer dan vijf jaar na de feiten was 
ingesteld, en met toepassing van artikel 26 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering verweerders vor
dering verjaard had verklaard, welke vor
dering strekte tot vergoeding van de schade 
die hij had geleden ten gevolge van de na
sleep van de door eiser op 27 januari 1982 
uitgevoerde repositie van twee gebroken 
beenderen van het rechterbeen; dat het ar
rest de vordering ontvankelijk verklaart en 
weigert de door eiser opgeworpen prejudi
cii:He vragen aan het Arbitragehof te stel
len, namelijk: "1 o Schendt artikel 2262 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat het beginsel 
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van de dertigjarige verjaring invoert, dear
tikelen 10 en 11 van de Grondwet in zo
verre op grond daarvan (gedurende der
tig jaar) een rechtsvordering kan worden 
ingesteld tegen de voor een burger
rechtelijke fout aansprakelijke persoon, ter
wijl artikel 26 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van StrafVordering voor 
de burgerlijke rechtsvordering volgend uit 
een roisdrijf, voorziet in een terroijn van vijf 
jaar? 2° Meer bepaald, wat betreft de me
dische aansprakelijkheid en de specifici
teit ervan gelet op de aantasting van deli
chamelijke integriteit, schendt artikel 26 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van StrafVordering de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet?"; en doordat het ar
rest is gewezen op grond: "dat (verweer
der) zich, in de door hem op 6 november 
1995 ter griflie van het hof (van beroep) 
neergelegde aanvullende conclusie be
roept op het op een prejudiciele vraag ge
wezen arrest van 21 maart 1995 van het 
Arbitragehof en betoogt dat artikel 26 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek van 
StrafVordering de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt...; dat, krachtens arti
kel 26, § 2, 1 o, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof, het hof 
(van beroep) niet ertoe gehouden is het 
Arbitragehof te verzoeken op die vraag uit
spraak te doen wanneer zijn beslissing vat
baar is voor voorziening in cassatie en wan
neer het Arbitragehof 'reeds uitspraak heeft 
gedaan op een vraag of een beroep met het
zelfde onderwerp'; dat zulks te dezen wel 
qegelijk het geval is, aangezien, enerzijds, 
dit arrest vatbaar is voor voorziening in 
cassatie en, anderzijds, het onderwerp van 
het arrest van 21 maart 1995 van het 
Arbitragehof be trekking he eft op alle bur
gerlijke rechtsvorderingen tot vergoeding 
van schade ten gevolge van een misdrijf, 
zonder dat het een onderscheid maakt naar 
gelang van de aard van het misdrijf waar
door de schade is ontstaan; dat zowel ar
tikel 26 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van StrafVordering als het ar
rest van 21 maart 1995 van het Arbitrage
hof meer bepaald betrekking hebben op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die worden 
ingesteld wegens een door een genees
heer begane fout of nalatigheid die het mis
drijf onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen oplevert; dat het hof (van be
roep) dus niet ertoe gehouden is de preju
diciele vraag te stellen of artikel 26 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
StrafVordering de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt 'wat betreft de medi
sche aansprakelijkheid en de specificiteit 

ervan gelet op de aantasting van de licha
melijke integriteit'; dat de zaak nog niet be
recht en dus nog niet verjaard is; dat ar
tikel 26 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering buiten toe
passing dient te worden gelaten, aange
zien het de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt; dat die oplossing geldt 
voor alle burgerlijke rechtsvorderingen die 
volgen uit misdrijven, met inbegrip van de 
misdrijven die betrekking hebben op me
dische handelingen, en geen discrimina
tie doet ontstaan tussen de getroffenen die 
vergoeding van hun schade vorderen, noch 
tussen de personen wier aansprakelijk
heid wordt nagegaan; dat te dezen niet 
blijkt dat (eiser) zijn archieven heeft ver
nietigd omdat hij dacht dat zijn eventuele 
fout door de vijfjarige verjaring was ge
dekt; dat, aangezien artikel 26 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering aldus buiten toepassing gelaten 
wordt, de prejudiciele vraag of artikel 2262 
van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet schendt, niet on
ontbeerlijk lijkt te zijn om uitspraak te 
doen", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 26 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat "de burger
lijke rechtsvordering volgend uit een mis
drijf, verjaart door verloop van vijfjaren te 
rekenen van de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd en dat ze echter niet kan verja
ren v66r de strafVordering"; de hoven en 
rechtbanken krachtens artikel 159 van de 
Grondwet, kunnen weigeren de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten en ver
ordeningen toe te passen indien zij niet met 
de wetten overeenstemmen; zij evenwel niet 
bevoegd zijn om de grondwettigheid er
van na te gaan; enkel het Arbitragehof 
daartoe bevoegd is ingevolge de artikelen 
142, tweede lid, 2° en 3°, van de Grand
wet, 1, inzonderheid 2°, en 26, § 1, van de 
wet van 6 januari 1989 op het Arbitrage
hof, volgens welke het bevoegd is om de 
wettelijke bepalingen die in strijd zijn met 
sommige artikelen van de Grondwet te ver
nietigen en om bij wijze van prejudiciele be
slissing uitspraak te doen op vragen be
treffende de ongrondwettigheid van die 
wettelijke bepalingen; de van openbare orde 
zijnde regel van artikel 26 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering door het Arbitragehof nooit is ver
nietigd; het hofvan beroep, nu het, zonder 
het Arbitragehof een prejudiciele vraag te 
stellen, beslist dat "artikel 26 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
StrafVordering buiten toepassing dient te 
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worden gelqten, aangezien het de arti:ke
len 10 en 11 van de Grondwet schendt" en 
"dat die oplossing geldt voor alle burger
lijke rechtsvorderingen die volgen uit mis
drijven, met inbegrip van de misdrijven die 
betrekking hebben op medische handelin
gen, en geen discriminatie doet ontstaan 
tussen de getroffenen die vergoeding van 
hun schade vorderen, noch tussen de per
sonen wier aansprakelijkheid wordt nage
gaan", zijn bevoegdheid te buiten gaat 
(schending van de artikelen 142, 159 van 
de Grondwet, 1, inzonderheid 2°, en 26, § 
1, inzonderheid 3°, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof) en 
voornoemd artikel 26 van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

tweede onderdeel, het Arbitragehof in zijn 
arrest van 21 maart 1995 waarnaar het be
streden arrest verwijst, weliswaar voor 
recht heeft gezegd dat "artikel26 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt"; genoemd arrest van het 
Arbitragehof antwoordt op een prejudi
ciele vraag die de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Gent in een andere zaak dan 
deze heeft gesteld; krachtens artikel 28 van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989, en
kel "het rechtscollege dat de prejudiciele 
vraag heeft gesteld evenals elk ander 
rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak 
doet, zich voor de oplossing van het ge
schil naar aanleiding waarvan de in arti
kel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, moe
ten voegen naar het arrest van het 
Arbitragehof'; in zoverre het hofvan be
roep zich verplicht achtte zich te voegen 
naar het arrest dat het Arbitragehof op 21 
maart 1995 had gewezen naar aanleiding 
van een andere zaak en naar aanleiding 
van een door een ander rechtscollege ge
stelde prejudiciele vraag, en in zoverre het 
zijn beslissing om artikel 26 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering niet toe te passen op die over
weging heeft gegrond, voornoemd artikel 28 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Arbitragehof schendt; 

derde onderdeel, ingevolge de artikelen 
26, § 1, en 26, § 2, eerste lid, van de bij
zondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof, het rechtscollege voor het
welk een vraag wordt opgeworpen betref
fende de schending door een wet van de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet (artikel 
26, § 1, 3°) hetArbitragehofmoet verzoe
ken op die vraag uitspraak te doen (arti
kel 26, § 2, eerste lid); het rechtscollege 
waarvan de beslissing vatbaar is voor een 

beroep zoals een voorziening in cassatie, 
krachtens artikel 26, § 2, derde lid, 1°' van 
genoemde wet, niet ertoe gehouden is het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stel
len : "1 o wanneer het Arbitragehof reeds 
uitspraak heeft gedaan op een vraag of een 
beroep met hetzelfde onderwerp ... ", het 
Arbitragehofte dezen evenwel in strijd met 
wat het bestreden arrest beslist, nag geen 
uitspraak had gedaan op een vraag of een 
beroep met hetzelfde onderwerp; het ar
rest van 21 maart 1995 van het Arbitrage
hof, waarop het bestreden arrest gegrond 
is, op de volgende prejudiciele vraag ant
woordt : "schendt artikel 26 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering het grondwettelijk gelijkheids
beginsel en het niet-discriminatiebeginsel 
als vervat in de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet?"; de vragen die eiser heeft ge
steld in zijn, op de terechtzitting van 9 no
vember 1995 neergelegde, tweede aanvul
lende appelconclusie niet hetzelfde onder
werp hadden als de voornoemde vraag; de 
eerste, door eiser gestelde vraag luidde als 
volgt: "Schendt artikel 2262 van het Bur
gerlijk Wetboek, dat het beginsel van de 
dertigjarige verjaring invoert, de artike
len 10 en 11 van de Grondwet in zoverre op 
grand daarvan (gedurende dertig jaar) een 
rechtsvordering kan worden ingesteld te
gen de voor een burgerrechtelijke fout aan
sprakelijke persoon, terwijl artikel 26 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering voor de burgerlijke rechts
vordering volgend uit een misdrijf, voor
ziet in een (verjarings)termijn van vijf 
jaar?"; de tweede vraag luidde als volgt: 
"Meer bepaald, wat betreft de medische 
aansprakelijkheid en de specificiteit er
van gelet op de aantasting van de licha
melijke integriteit, schendt artikel 26 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet?"; het onderwerp van de eerste 
vraag dus was of er al dan niet discrimi
natie bestaat tussen, enerzijds, personen 
die aansprakelijk zijn voor schade die voort
vloeit uit een gewone burgerrechtelijke fout, 
en, anderzijds, personen die aansprake
lijk zijn voor schade ten gevolge van een 
fout die een strafbaar feit oplevert, aange
zien de schadelijders tegen eerstgenoem
den gedurende dertig jaar in rechte kun
nen optreden ingevolge het gemene recht 
van artikel 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek, terwijl ze tegen laatstgenoemden 
maar gedurende vijf jaar kunnen optre
den ingevolge artikel 26 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering; het onderwerp van de tweede 
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vraag was of er al dan niet discriminatie 
hestaat tussen, enerzijds, personen die aan
sprakelijk zijn voor schade ten gevolge van 
een medische fout en, anderzijds, perso
nen die aansprakelijk zijn voor schade ten 
gevolge van een andere fout, daar een me
dische fout noodzakelijkerwijs de lichame
lijke integriteit aantast en dus altijd het 
misdrijf slagen en verwondingen of onop
zettelijk doden in de zin van artikel 418 
van het Strafwethoek oplevert, zodat in ge
val van die specifieke aansprakelijkheid ten 
gevolge van medische handelingen, de door 
het arrest van het Arhitragehof van 21 
maart 1995 gelaakte discriminatie, name
lijk het verschil in hehandeling tussen 
slachtoffers naargelang hun rechtsvorde
ring al dan niet op grond van een misdrijf 
is ingesteld, niet hestaat; noch de vraag he
treffende de grondwettigheid van artikel 
2262 van het Burgerlijk Wethoek, noch die 
hetreffende de grondwettigheid van arti
kel 26 van de voorafgaande titel van het 
Wethoek van StrafVordering in geval van 
hurgerlijke rechtsvorderingen gegrond op 
een medische handeling die noodzakelij
kerwijs een misdrijf oplevert, zijn gesteld 
aan het Arhitragehof, dat enkel diende ken
nis te nemen van de vraag hetreffende de 
grondwettigheid van het vorenaangehaalde 
artikel26 en zijn arrest van 21 maart 1995 
gegrond heeft op de vaststelling dat er ten 
nadele van degene die schade heeft gele
den ten gevolge van een fout die een mis
drijft oplevert een verschil in hehande
ling hestaat in vergelijking met degene die 
schade heeft geleden ten gevolge van een 
louter hurgerrechtelijke fout; het hof van 
heroep, nu het weigert de door eiser aan
gegeven prejudiciele vragen aan het 
Arhitragehof te stellen, op grond dat het on
derwerp ervan niet verschilde van dat van 
de vraag waarop het Arhitragehof al had 
geantwoord in zijn arrest van 21 maart 
1995, aan dat arrest en aan de tweede aan
vullende appelconclusie van eiser een 
draagwijdte toekent die niet verenighaar is 
met de hewoordingen ervan en derhalve de 
hewijskracht ervan miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wethoek), en de grenzen van het 
gezag van gewijsde dat arrest miskent 
(schending van de artikelen 23 en 24 van 
het Gerechtelijk Wethoek); dat het hoven
dien de artikelen 26, § 1, en 26, § 2, eer
ste en derde lid, 1·, van de hijzondere wet 
van 6 januari 1989 op hetArhitragehofver
keerd toepast en zijn heslissing dus niet 
naar recht verantwoordt (schending van de 
vorenvermelde artikelen van de hijzon
dere wet van 6 januari 1989); 

' vzerde onderdeel, het hofvan heroep, nu 
het nalaat aan het Arhitragehof de preju
diciele vraag te stellen of artikel 2262 van 
het Burgerlijk Wethoek de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt aileen op 
grond dat, "aangezien artikel 26 van de 
voorafgaande titel van het Wethoek van 
StrafVordering ( ... ) huiten toepassing ge
laten wordt, de prejudiciele vraag of arti
kel 2262 van het Burgerlijk Wethoek de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
niet onontheerlijk lijkt te zijn om uitspraak 
te doen", zijn heslissing om toepassing te 
maken van artikel26, § 2, derde lid, 2·, van 
de hijzondere wet van 6 januari 1989 vol
gens hetwelk het rechtscollege waarvoor 
een prejudiciele vraag wordt opgeworpen, 
niet ertoe gehouden is die vraag aan het 
Arhitragehof te stellen "wanneer het meent 
dat het antwoord op de prejudiciele vraag 
niet onontheerlijk is om uitspraak te doen", 
niet naar recht verantwoordt; het ant
woord op de, in het derde onderdeel over
genomen, prejudicii:He vragen, te dezen voor 
de appelrechters onontheerlijk was om uit
spraak te doen over de exceptie van ver
jaring die eiser had gegrond op artikel26 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van StrafVordering, aangezien het on
derwerp van die vragen was of de toepas
sing van de dertigjarige verjaring hedoeld 
in artikel 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek, enerzijds, en de toepassing, in ge
val van medische aansprakelijkheid, van de 
vijfjarige ve:rjaring als hedoeld in artikel 26 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, anderzijds, al dan 
niet een discriminatie oplevert; eiser in con
clusie heeft hetoogd dat er voor slachtof
fers van een medische fout, in tegenstel
ling tot slachtoffers van een verkeerson
geval, op wie het arrest van het 
Arhitragehofvan 21 maart 1995 hetrek
king heeft, geen verschil in hehandeling he
staat wat de verjaring van hun rechtsvor
dering hetreft, aangezien iedere medische 
fout noodzakelijkerwijs het misdrijf sla
gen en verwondingen - of doden - door 
onvoorzichtigheid oplevert en de op een der
gelijk misdrijf gegronde hurgerlijke rechts
vordering ingevolge het vorenaangehaalde 
artikel26 altijd ve:rjaart na verloop van vijf 
jaar; eiser hetoogd heeft dat daarentegen de 
toepassing van de hij artikel 2262 van het 
Burgerlijk Wethoek hepaalde dertigjarige 
verjaring, gelet op artikel 26 van de voor
afgaande titel van het Wethoek van Straf
vordering, tot discriminatie kan leiden tus
sen degenen die schade lijden ten gevolge 
van een gewone hurgerrechtelijke fout en 
degenen die schade lijden ten gevolge van 
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een fout die een misdrijf oplevert, aange
zien laatstgenoemden, wat de verjaring be
treft, in een ongunstiger positie verkeren 
dan eerstgenoemden; het hofvan beroep, 
gelet op de door eiser aangevoerde discri
minatie tussen degenen die een medische 
fout en degenen die andere fouten heb
ben begaan, geen uitspraak mocht doen 
over de ontvankelijkheid van verweer
ders rechtsvordering zonder vooraf de vra
gen van eiser betreffende de overeenstem
ming van de artikelen 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek en 26 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet en betreffende de toepassing er
van op de medische aansprakelijkheid aan 
het Arbitragehofte stellen; het hof van be
roep, nu het zijn beslissing wijst zonder die 
prejudiciele vragen te stellen, terwijl het 
niettemin artikel 2262 van het Burger
lijk Wetboek toepast en artikel26 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering buiten toepassing laat, de 
artikelen 26, § 1, 26, § 2, eerste en derde 
lid, inzonderheid 2°, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 10 
en 11 van de Grondwet, 2262 van het Bur
gerlijk Wetboek en 26 van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
schendt; deze voorziening, in zoverre ze ge
grond is op de schending van de artike
len 10 en 11 van de Grondwet, het Hofvan 
Cassatie ertoe kan nopen de in het onder
staande dictum vermelde prejudiciele vra
gen aan het Arbitragehof te stellen; 

uijfde onderdeel, gelet op het feit dat ar
tikel 26 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering niet vernie
tigd is, de voor een misdrijf aansprake
lijke persoon wettige redenen heeft om te 
geloven dat alle burgerlijke rechtsvorde
ringen van de schadelijder zijn verjaard, als 
zij meer dan vijfjaar na het ontstaan van 
de schade worden ingesteld; het recht van 
die aansprakelijke persoon op een eerlijk 
proces en zijn recht van verdediging wor
den miskend, wanneer hem, in weerwil van 
het feit dat op het ogenblik dat hij de 
rechtsvordering instelt de termijn van vijf 
jaar verstreken is, ten gevolge van een in 
een andere zaak gestelde prejudiciele vraag 
en ten gevolge een arrest van het 
Arbitragehof, een dertigjarige verjaring 
wordt tegengeworpen, waartegen hij zich op 
grond van het bepaalde in het voren
aangehaalde artikel 26 en de daarin ver
vatte afwijking van de gemeenrechtelijke 
regel van artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek niet kon beveiligen (schending van 

artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden en van het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het hof van be
roep de toepassing van artikel 26 van 
de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering uitsluit op 
grond van het arrest van 21 maart 
1995 van het Arbitragehof; 

Dat het dus niet zelf de grondwet
tigheid van die wetsbepaling heeft na
gegaan en dus zijn bevoegdheid niet te 
buiten is gegaan; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 26, § 2, 
derde lid, 1°, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Arbitrage
hof onder meer bepaalt dat het rechts
college niet ertoe gehouden is de vraag 
te stellen of de wet de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt, als het 
Arbitragehof reeds uitspraak heeft ge
daan over een vraag met hetzelfde on
derwerp; 

Dat, luidens artikel 28 van die wet, 
het rechtscollege dat de prejudiciele 
vraag heeft gesteld evenals elk an
der rechtscollege dat in dezelfde zaak 
uitspraak doet, voor de oplossing van 
geschil naar aanleiding waarvan de in 
artikel 26 bedoelde vragen zijn ge
steld, zich moet voegen naar het ar
rest van het Arbitragehof; 

Overwegende dat uit de, in het mid
del weergegeven, redenen van het ar
rest blijkt dat het hof van beroep zich 
niet verplicht achtte om zich met toe
passing van het voormelde artikel 28 
te voegen naar het arrest van 21 
maart 1995 van het Arbitragehof, 
maar dat het meende op grond van ar
tikel 26, § 2, derde lid, 1°, naar het 
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arrest van dat Hof te moeten ver
wijzen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het vierde onderdeel hetreft: 
Overwegende dat dit onderdeel twee 

prejudiciele vragen opwerpt als he
doeld in artikel 26, § 1, 3°, van de hij
zondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arhitragehof; 

Om die redenen, houdt de uitspraak 
aan tot het Arhitragehof op devol
gende vragen uitspraak zal hehhen ge
daan : 1° Schendt artikel 2262 van het 
Burgerlijk Wethoek, dat het heginsel 
van de dertigjarige verjaring invoert, 
de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet in zoverre op grand daarvan ge
durende dertig jaar een rechtsvorde
ring kan worden ingesteld tegen de 
voor een hurgerrechtelijke fout aan
sprakelijke persoon, terwijl artikel 26 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering voor de hur
gerlijke rechtsvordering volgend uit 
een misdrijf, voorziet in een verja
ringstermijn van vijfjaar? 2° Meer he
paald, wat hetreft de medische aan
sprakelijkheid en de specificiteit ervan 
gelet op de aantasting van de licha
melijke integriteit, schendt artikel 26 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering de artike
len 10 en 11 van de Grondwet? 

29 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : mevr. Charlier, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. De Bruyn. 

Nr. 282 

1" KAMER- 29 mei 1998 

AANHANGIG GEDING- FEITENRECHTER 

Aanhangigheid is mogelijk wanneer een 
zelfde voorlopige vordering voor de feiten
rechter en voor de rechter in kart geding 
is ingesteld (1). (Art. 29 Ger.W.) 

(POTIEZ T. DUROISIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0348.F) 

HET HOF; - Gelet op het hestre
den arrest, op 15 mei 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel : 
schending van de artikelen 29, 565, 702, 

807, 1039, 1042, 1280 van het Gerechte
lijk Wetboek, 301, 1108, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de 
gecoiirdineerde Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat "de par
tijen thans uit de echt gescheiden zijn in
gevolge het - op 17 oktober 1996 in de re
gisters van de burgerlijke stand overge
schreven - vonnis van 29 april 1996 van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Door
nik waarbij uitspraak is gedaan over de 
hoofdvordering van (verweerster); ... dat 
volgens die beslissing 'de echtgenote een 
uitkering na echtscheiding ten bedrage van 
34.000 frank vordert; dat zij, subsidiair, dat 
bedrag bij voorraad vordert', en de uit
spraak over (eisers) tegenvordering tot echt
scheiding en over de door (verweerster) in
gestelde tussenvorderingen, tot het 
verkrijgen van een vergoedingsuitkering 
aanhoudt" en dat "(verweerster), die nooit 
enig beroep heeft uitgeoefend en van wie 
niet wordt betwist dat zij aangewezen is op 
een onderhoudsuitkering, op de uitkering, 
die haar eventueel krachtens artikel 301 
van het Burgerlijk Wetboek zal worden toe
gekend, een voorschot vraagt, met dien ver
stande dat zij het zal moeten terugbeta
len als (eiser) achteraf op zijn tegenvorde
ring tot echtscheiding na aftoop van de 
getuigenverhoren in het gelijk wordt ge
steld"; dat het arrest vervolgens het be
roepen vonnis wijzigt en daarbij de excep
tie van aanhangigheid die eiser in conclusie 
opwierp tegen de rechtsvordering die ver
weerster had ingesteld bij de voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Door
nik, zitting houdend in kort geding, en die 

- RECHTER IN KORT GEDING- ZELFDE VOR- (1) A. F'ETrWErs, Precis de droit judiciaire, Brus-
DERING. sel, Larcier, 1971, d. II, p. 108, nr. 163, noot 7. 
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ertoe strekte eiser te doen veroordelen om 
haar een voorlopige onderhoudsuitkering 
na echtscheiding te betalen, afwijst op 
grond dat "er geen aanhangigheid is tus
sen twee vorderingen waarvan de ene bij de 
feitenrechter en de andere bij de rechter in 
kort geding is ingesteld, aangezien laatst
genoemde bevoegd is om, provisioneel, uit
spraak te doen over aangelegenheden die 
geen enkel uitstel dulden; (. .. ) dat zulks in 
casu wel degelijk het geval is, aangezieri de 
vorderingen die bij de rechtbank en bij haar 
voorzitter zijn ingesteld een verschillend 
voorwerp hebben", 

terwijl, eerste onderdeel, de bevoegd
heid van de rechtbank van eerste aanleg en 
die van haar voorzitter, om een uitkering 
hij voorraad toe te kennen op grond van ar
tikel301 van het Burgerlijk Wetboek, sa
menlopend zijn; krachtens artikel 29 van 
het Gerechtelijk Wetboek aanhangigheid 
bestaat telkens wanneer vorderingen met 
hetzelfde voorwerp en wegens dezelfde oor
zaak worden ingesteld tussen dezelfde par
tijen die in dezelfde hoedanigheid optre
den voor verschillende rechtbanken, 
bevoegd om daarvan kennis te nemen en 
geroepen om in eerste aanleg uitspraak te 
doen; hoewel er, in beginsel, geen aanhan
gigheid bestaat tussen de vorderingen die 
ten principale en die welke in kort geding 
worden ingesteld, daar laatstgenoemde 
rechtspleging voorlopig is, zulks niet het ge
val is wanneer een zelfde voorlopige vor
dering ten principale en in kort geding 
wordt ingesteld; het arrest, dat vaststelt dat 
verweerster bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Doomik, die geroepen is om ken
nis te nemen van de respectieve, door de 
partijen ingestelde rechtsvorderingen tot 
echtscheiding, als uitkering na echtschei
ding bij voorraad een bedrag van 34.000 
frank vordert waarover de uitspraak door 
genoemde rechtbank is aangehouden en dat 
verweerster voor de voorzitter van die 
rechtbank, zitting houdend in kort ge
ding, een voorschot vordert op de uitke
ring van 34.000 frank die haar eventueel 
krachtens artikel 301 van het Burgerlijk 
Wetboek zal worden toegekend, op grond 
van die vaststellingen niet wettig kan be
slissen dat de vorderingen die verweerster, 
enerzijds, bij de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Doornik en anderzijds bij de rech
ter in kort geding heeft ingesteld en die er 
beide ertoe strekten een voorlopige 
onderhoudsuitkering na echtscheiding te 
ontvangen, een verschillend voorwerp heb
ben (schending van de artikelen 702, 807, 
1042, 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, 
301 en 1108 van het Burgerlijk Wetboek) en 

dat er tussen die beide vorderingen geen 
aanhangigheid is (schending van de arti
kelen 29, 565, 1039, 1042, 1280 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 301 van het Burger
lijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 29 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat aan
hangigheid bestaat telkens wanneer 
vorderingen met hetzelfde voorwerp en 
wegens dezelfde oorzaak worden in
gesteld tussen dezelfde partijen die in 
dezelfde hoedanigheid optreden voor 
verschillende rechtbanken, bevoegd om 
daarvan kennis te nemen en geroe
pen om in eerste aanleg uitspraak te 
doen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, "dat de partijen thans 
uit de echt gescheiden zijn ingevolge 
het - op 17 oktober 1996 in de regis
ters van de burgerlijke stand overge
schreven - vonnis van 29 april 1996 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Doomik waarbij uitspraak is ge
daan over de hoofdvordering van (ver
weerster); dat volgens die beslissing 
"de echtgenote een uitkering na echt
scheiding ten bedrage van 34.000 
frank vordert; dat zij, subsidiair, dat 
bedrag bij voorraad vordert, en de uit
spraak over (eisers) tegenvordering tot 
echtscheiding en over de door (ver
weerster) ingestelde tussenvorderingen 
tot het verkrijgen van een vergoedings
uitkering aanhoudt" en, anderzijds, 
dat verweester bij de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Door
nik, zitting houdend in kort geding 
"een voorschot op de uitkering die haar 
eventueel krachtens artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek zal worden 
toegekend" heeft gevorderd; 

Dat uit die vaststellingen blijkt dat 
verweerster dezelfde voorlopige vor
dering heeft ingesteld voor de feiten
rechter en voor de rechter in kort ge
ding; 
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Dat het arrest niet wettig beslist dat 
die beide vorderingen een verschil
lend voorwerp hebben en dat ertus
sen die vorderingen geen aanhangig
heid bestaat; 

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 Brussel. 

29 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en De 
Bruyn. 

Nr. 283 

2e KAMER- 2 juni 1998 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BE
SLISSINGEN EN PARTIJEN- BESLISSING DIE 
DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING 
BELEMMERT - HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJK
HEID. 

2° HINDERLIJKE INRICHTINGEN
VERGUNDE HINDERLIJKE INRICHTING- VER
ANDEREN VAN DE INRICHTING -AANVRAAG 
TOT REGULARISATIE- WEIGERING- ONWET
TIGE OVERHEIDSBESLISSING - GEVOLG .. 

3° LANDBOUW- EXPLOITATIE VAN HIN
DERLIJKE INRICHTING- VERGUNNING- VER
ANDEREN VAN DE INRICHTING -AANVRAAG 
TOT REGULARISATIE- WEIGERING- ONWET
TIGE OVERHEIDSBESLISSING - GEVOLG. 

4° MILIEURECHT-EXPLOITATIEVANHIN
DERLIJKE INRICHTING- VERGUNNING- VER
ANDEREN VAN DE INRICHTING -AANVRAAG 
TOT REGULARISATIE- WEIGERING- ONWET
TIGE OVERHEIDSBESLISSING - GEVOLG. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- STRAF
VORDERING- EENSTEMMIGHEID- TOEPAS
SING. 

1 o Ongeacht de bepaling van art. 1046 
Ger. W: kan het openbaar ministerie ha
ger beroep instellen tegen elke beslis
sing die de uitoefening van de strafvor
dering belemmert (1). (Artt. 1046 en 1050 
Ger.W.) 

2°, 3° en 4° De eventuele onwettigheid van 
de overheidsbeslissing die de regularisa
tie weigert van de uitbreiding van een ver
gunde inrichting heeft niet tot gevolg dat 
de exploitatie zonder hiertoe over de ver
eiste vergunning te beschikken, als ver
gund mag worden aangezien (2). (Art. 4, 
§ 1, Deer. VI. 28 juni 1985.) 

5° Het gerecht in hager beroep dat, met toe
passing van art. 215 Sv., over de zaak zelf 
beslist na een vonnis alvorens recht te 
doen te hebben vernietigd of gewijzigd, 
vermag de beklaagde te veroordelen zon
der dat hierover met eenparige stem
men moet worden beslist (3). (Artt. 211bis 
en 215 Sv.) 

(TAVEIRNE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1587.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1996 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6.1 van het 

Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, gesloten te Rome op 4 november 1950, 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
159 van de Grondwet, 2, 1046, 1050 van 

(1) Zie Cass., 22 okt. 199l,A.R. nr. 5736 (A.C., 
1991-92, nr. 107). 

(2) Zie Cass., 12 mei 1998, A.R. nr. P96.1457.N 
(supra, nr. 244). 

(3) Cass., 5 mei 1913, met de concl. van proc.
gen. Terlinden, en 30 juni 1913 (Bull. en Pas., I, 
1913, 216 en 354); BAUWENs, N., "Evocatie inge
volge artikel 215 van het Wetboek van Strafvor
dering : een weinig vastomlijnd begrip", R. W, 
1983-84, (753), nr. 38. 
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het Gerechtelijk Wetboek, 4, § 1, 39, § 1, 
van het decreet van 28 juni 1985 van de 
Vlaamse Raad betreffende de milieu
vergunning, 5, § 1, van het Besluit van 6 fe
bruari 1991, van de Vlaamse Regering hou
dende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende de milieuvergunning 
(Vlarem I) en van de algemene rechtsbe
ginselen van behoorlijk bestuur en rede
lijkheid, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de tenlastelegging lastens eiser be
wezen verklaart en hem veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstrafvan vier maand, met 
uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een 
periode van drie jaar, en tot een geldboete 
van 3.000 frank op volgende gronden: het 
openbaar ministerie stelde tijdig en regel
matig naar de vorm hoger beroep in te
gen de beslissing van de Correctionele 
Rechtbank van Brugge dd. 19 juli 1995 
waarbij de behandeling van de zaak in 
voortzetting wordt gesteld op de terecht
zitting van 10 juni 1996 en de strafVervol
ging opgeschort wordt in afwachting van 
een tussen te komen arrest van de Raad 
van State inzake een beroep tot nietigver
klaring van het M.B. dd. 21 augustus 1989 
houdende bevestiging van het besluit tot 
weigering van de Bestendige Deputatie van 
de Provincie West-Vlaanderen van de uit
breiding van het varkensbedrijf van ei
ser. Dit beroep is wel degelijk ontvanke
lijk daar door dit lange uitstel zelfs op vaste 
datum van bijna een jaar de strafvorde
ring onredelijk in het gedrang wordt ge
bracht en bij de beoordeling van de rede
lijke termijn bedoeld in artikel 6 van het 
E.VR.M. in aanmerking zal dienen te wor
den genomen. Ret is trouwens volledig ten 
onrechte dat de eerste rechter de behan
deling van de zaak hiervoor uitstelt daar 
het niet aan de strafrechter behoort de 
weigeringsbeslissingen en de erin ingeroe
pen motieven te beoordelen vermits deze 
weigeringsbeslissingen geen bestanddeel 
uitmaken van het misdrijfwaarvoor ei
ser thans wordt vervolgd noch tegen hem 
worden ingeroepen, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis van 
19 juli 1995 van de Correctionele Recht
bank te Brugge, waarbij de strafVervol
ging geschorst wordt in afwachting van het 
tussen te komen arrest van de Raad van 
State en de zaak gesteld wordt op de te
rechtzitting van 10 juni 1996, een maat
regel is van inwendige orde waartegen geen 
beroep open staat, zodat het hoger beroep 
van het openbaar ministerie niet ontvan
kelijk was (schending van de art. 2, 1046, 
1050 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser in zijn voor de 
eerste rechter genomen conclusie (zie cor
rectionele bundel, stuk no 30, blz. 13 tot 15) 
in uitdrukkelijke bewoordingen zelf om uit
stel verzocht; dat dientengevolge bij de be
oordeling van de redelijke termijn binnen 
dewelke de zaak moet behandeld worden, 
dient rekening gehouden te worden met 
deze houding van eiser; dat het bestre
den arrest zulks niet gedaan heeft, en het 
in alle geval niet kan vastgesteld worden of 
daarmede werd rekening gehouden, zo
dat de beslissing niet wettelijk gerecht
vaardigd is; dat het hof (van beroep) zoda
nig niet kan nagaan of het arrest de 
redelijke termijn terecht heeft beoordeeld 
(schending van art. 6, § 1, van het Ver
drag van 4 november 1950); 

derde onderdeel, het feit dat de weige
ringsbeslissingen op de aanvraag van ei
ser om een exploitatievergunning te beko
men voor de bijkomende twee varkens
stallen geen bestanddeel uitmaken van het 
misdrijf waarvoor eiser vervolgd wordt, niet 
tot gevolg heeft dat de strafrechter daar
mede bij de beoordeling en het uitstellen 
van de zaak geen rekening zou kunnen 
houden; dat immers de eventuele onwet
tigheid van de door de overheid gegeven 
weigering van de door eiser gevraagde uit
breiding van de vergunning van zijn hin
derlijk bedrijf tot gevolg heeft dat de ver
oordeling van eiser wegens het exploiteren 
van het alzo uitgebreide bedrijf zonder ver
gunning, strijdig is met de beginselen van 
behoorlijk bestuur en bijzonder van de re
delijkheid; dat immers de onwettigheid van 
de weigering van de uitbreiding het onre
delijk maakt eiser te vervolgen en te straf
fen wegens het exploiteren van het ver
gunde bedrijf met de uitbreiding die 
wederrechtelijk geweigerd werd (schen
ding van de art. 4, § 1, 39, § 1, van het de
creet van 28 juni 1985, 5, § 1, van het Be
sluit van de Vlaamse Regering van 6 
februari 1991, en van de algemene rechts
beginselen en behoorlijk bestuur van re
delijkheid); dat deze beginselen eveneens 
vervat zijn in het vereiste van eerlijk pro
ces, zoals voorzien bij artikel 6.1 van het 
Verdrag van 4 november 1950 (schending 
van art. 6.1 van het Verdrag van 4 novem
ber 1950); 

vierde onderdeel, de eventuele onwettig
heid van de overheidsbeslissingen, waar
bij de aanvraag tot uitbreiding van het door 
een geexploiteerde hinderlijk bedrijf ge
weigerd werden, dientengevolge wel rele
vant is voor het bestaan van het aan ei
ser ten laste gelegde misdrijf, zodat het 
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bestreden arrest ten onrechte de door ei
ser gevraagde wettigheidscontrole op deze 
besluiten niet uitgeoefend heeft (schen
ding van art. 159 van de gecoordineerde 
Grondwet van 1994), zodat het bestreden 
arrest de in het middel aangewezen bepa
lingen en algemene rechtsbeginselen ge
schonden heeft : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1050 Gerechtelijk Wetboek, ho
ger beroep kan worden ingesteld te
gen alle vonnissen zodra zij zijn 
uitgesproken, zelfs al gaat het om be
slissingen alvorens recht te doen of om 
verstekvonnissen; 

Dat, ongeacht de bepaling van ar
tikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, het 
openbaar ministerie hoger beroep kan 
instellen tegen elke beslissing die de 
uitoefening van de strafvordering be
lemmert; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank op 19 juli 1995 - zoals 
blijkt uit het proces-verbaal van die te
rechtzitting - de zaak behandelde en 
vervolgens op verzoek van de verde
diging besliste de zaak te verdagen tot 
de terechtzitting van 10 juni 1996 na 
te hebben vastgesteld "dat de bewijs
levering van de ten laste van (eiser) 
gelegde feiten rechtstreeks afhangt 
van de beslissing nopens het onder
zoek tot nietigverklaring van het M.B. 
dd. 21/8/1989 ingediend bij de Raad 
van State op 10/11/1990"; dat de recht
bank "de strafvordering op(schort) in 
afwachting van het tussen te komen 
arrest van de Raad van State"; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat "door dit lange uit
stel zelfs op vaste datum van bijna een 
jaar de strafvordering onredelijk in het 
gedrang wordt gebracht en bij de be
oordeling van de redelijke termijn be
doeld in art. 6 van het E.V.R.M. in 
aanmerking zal dienen te worden ge
nomen"; 

Dat zij aldus de verdaging toetsen 
aan de redelijke termijn van artikel 6 
E.V.R.M. en hierbij vaststellen dat, 
welke ook de bijdrage hiertoe van ei-

ser moge zijn, de uitoefening van de 
strafvordering in gevaar wordt ge
bracht; 

Dat de appelrechters zodoende hun 
beslissing dat het hoger beroep van het 
openbaar ministerie ontvankelijk is, 
naar recht verantwoorden; 

Wat het derde en het vierde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat de eventuele on
wettigheid van de overheidsbeslissing 
om de regularisatie te weigeren niet 
tot gevolg heeft dat de uitbating zon
der hiertoe over de vereiste vergun
ning te beschikken, als vergund mag 
worden aangezien; 

Dat dienvolgens een onderzoek naar 
de wettigheid van de weigerings
beslissing voor het bestaan van het 
vermelde misdrijf niet relevant is; 

Dat de appelrechters, door aldus te 
oordelen en op grond hiervan te be
slissen dat de eerste rechter ten on
rechte de behandeling van de straf
zaak heeft uitgesteld in afwachting 
van de uitspraak van de Raad van 
State over het door eiser ingestelde 
annulatieberoep tegen het ministeri
eel besluit tot bevestiging van de wei
gering van de regularisatievergunning, 
de aangehaalde verdrags- en wetsbe
palingen niet schenden noch de ver
melde rechtsbeginselen miskennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 211bis van het 

Wetboek van Strafvordering, 
doordat het bestreden arrest van her

vorming de zaak tot zich trekt, de tenlas
telegging lastens eiser bewezen verklaart, 
en hem veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstrafvan vier maand, met uit
stel van tenuitvoerlegging gedurende een 
periode van drie jaar, en tot een geldboete 
van 3.000 frank, zonder dater vastgesteld 
werd dat deze uitspraak met eenparige 
stemmen der rechters gebeurd is, 

terwijl de eerste rechter beslist had dat 
de bewijslevering van de tenlastelegging 
rechtstreeks afhing van de beslissing van 
de Raad van State over de vraag tot nie
tigverklaring van het ministerieel besluit 
van 21 augustus 1989, de strafvervolging 
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ten laste van eiser door het openbaar mi
nisterie ingesteld geschorst had in afwach
ting van het tussen te komen arrest van de 
Raad van State, en de zaak in voortzet
ting op 10 juni 1996 had gesteld, zodat het 
bestreden arrest, dat de tenlastelegging be
wezen verklaart en eiser penaal veroor
deelt, de toestand van eiser heeft verzwaard 
en derhalve de eenparige stemmen der 
rechters vereist waren om deze uitspraak 
wettelijk te doen, zodat het bestreden ar
rest de in het middel aangewezen bepalin
gen geschonden heeft : 

Overwegende dat artikel 211bis 
Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat het gerecht in hoger beroep met 
eenparige stemmen van zijn leden 
dient uit te spreken wanneer het de 
beklaagde die vrijgesproken werd in 
eerste aanleg, veroordeelt, of de straf
fen die hem werden opgelegd, ver
zwaart; 

Dat de eerste rechter die een von
nis alvorens recht te doen uitspreekt, 
de beklaagde vrijspreekt noch veroor
deelt; 

Dat wanneer het gerecht in hoger 
beroep de zaak met toepassing van ar
tikel 215 Wetboek van Strafvorde
ring aan zich trekt na het vonnis al
vorens recht te doen te hebben 
vernietigd of hervormd, de beklaagde 
nadien voor het eerst vermag te ver
oordelen zonder dat hierover met een
parige stemmen dient te worden be
slist; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de 
Grondwet, 195, 211 van het Wetboek van 
StrafVordering, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de tenlastelegging lastens eiser be
wezen verklaart en hem veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstraf voor een peri ode van 
drie jaar, en tot een geldboete van 3.000 
frank, op volgende gronden : Eiser heeft we
tens en willens op het tijdstip nader in de 
tenlastelegging vermeld, gehandeld in strijd 
met het milieuvergunningsdecreet. Het be
lang van de gemeenschap bij het behoud 
van een gezond leefmilieu heeft hij totaal 
ondergeschikt gemaakt aan zijn persoon
lijk belang. Het hof(van beroep) houdt hier-

bij rekening met het feit dat eiser op het 
ogenblik van de vaststellingen 1618 var
kens hield waarvoor hij geen vergunning 
had bekomen. De opgelegde hoofd
gevangenisstraf en geldboete zijn daarom 
noodzakelijk om eiser te doen inzien dat hij 
zich in de toekomst aan de decretale voor
schriften ter zake stipt dient te houden. Hij 
dient te beseffen dat miskenning van het 
milieuvergunningsdecreet niet lonend mag 
blijven. Eiser verkeert in de wettelijke voor
waarden om uitstel te bekomen nu de op te 
leggen straf de 5 jaar gevangenisstraf niet 
te hoven gaat en hij tot op heden nog niet 
werd veroordeeld tot een criminele straf of 
een hoofdgevangenisstraf kan met uitstel 
worden verleend nu het hof (van) beroep 
dat de effectief opgelegde geldboete een vol
doende aansporing zal zijn voor eiser om in 
de toekomst aan zijn wettelijke verplich
tingen terzake te voldoen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie (stuk no 5, blz. 3, lid 5, en 
blz. 5, sub no III, leden 1 en 2) uitdrukke
lijk staande hield dat onnodig was hem nog 
verder te straffen, daar hij sedert februari 
1995 de exploitatievergunning voor 1.200 
dieren naleeft, zoals blijkt uit het aange
vuld strafdossier; dat het bestreden ar
rest eiser integendeel zwaar gestraft heeft 
zonder op dit verweer te antwoorden 
(schending van art. 149 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het bestreden arrest 
het opleggen van de effectieve geldboete 
niet wettelijk rechtvaardigt door er een 
aansporing in te zien opdat eiser in de toe
komst aan zijn wettelijke verplichtingen 
zou voldoen, nu eiser uitdrukkelijk staande 
hield dat hij sinds februari 1995 de exploi
tatievergunning voor 1.200 dieren naleefde; 
dat in die omstandigheden het bestreden 
arrest de opgelegde gevangenisstraf en 
geldboete niet naar eis van recht heeft ge
rechtvaardigd (schending van de art. 195, 
211 van het Wetboek van StrafVordering); 

derde onderdeel, de motieven van het be
streden arrest duister en dubbelzinnig zijn, 
nu niet kan uitgemaakt worden of er geoor
deeld werd dat het verweer van eiser be
treffende de eerbiediging van de exploita
tievergunning sinds februari 1995 niet 
bewezen was, ofwel dat, zelfs bewezen, 
daarmede in rechte geen rekening kan of 
moest gehouden worden (schending van art. 
149 van de Grondwet), zodat het bestre
den arrest de in het middel aangewezen be
palingen geschonden heeft : 

Overwegende dat de appelrechters 
met hun motieven te kennen geven 



Nr. 284 HOF VAN CASSATIE 635 

dat zij bij het bepalen van de straf re
kening houden met de aard en de om
vang van de door eiser gepleegde fei
ten, zijn hieruit blijkende ingesteld
heid, en de invloed die van de straf op 
eisers gedragingen kan worden ver
wacht; 

Dat zij hierdoor ondubbelzinnig en 
zopiler duistere motieven, de andere, 
eventueel strijdige, feitelijke aanvoe
ringen van eiser verwerpen, hierdoor 
zijn conclusie beantwoorden, en vol
doen aan de vereisten van de artike
len 195 en 211 Wetboek van Strafvor
dering; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

2 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de 
h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 284 

2e KAMER- 2 juni 1998 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR
MEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES 
EN STUKKEN - TOELICHTING BIJ HET 
CASSATIEBEROEP- GESCHRIFT BETEKEND 
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE MAAR NIET 
INGEDIEND TER GRIFFIE- ONTVANKELIJK
HEID VAN HET GESCHRIFT. 

Het Hof slaat geen acht op de toelichting bij 
het cassatieberoep, die, betekend aan het 
openbaar ministerie bij het rechtscol-

lege dat de bestreden beslissing heeft ge
wezen, door de eiser noch ter griffie van 
dat rechtscollege noch ter griffie van het 
Hof werd ingediend (1). (Artt. 420bis en 
422 Sv.) 

(VAN MOORTER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1095.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 juni 1997 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde; 

Overwegende dat het Hof geen acht 
slaat op de aan de procureur des Ko
nings bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dendermonde betekende 
"toelichting bij het aantekenen van het 
verzoek tot cassatie", die eiser noch ter 
griffie van het rechtscollege dat de be
streden beslissing heeft gewezen noch 
ter griffie van het Hof heeft ingediend 
en waarvan de betekening aan het 
openbaar ministerie niet voldoet aan 
de door de artikelen 420bis en 422 
Wetboek van Strafvordering voor de 
indiening van cassatiemiddelen be
paalde wettelijke voorschriften; 

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. 

2 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, voorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal. 

(1) Zie Cass., 20 april1982 (AC., 1981-82, nr. 
486). 
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Nr. 285 

ze KAMER - 3 juni 1998 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 16 -ARTIKEL 16.3-
LINKS INHALEN- VOORWAARDEN. 

Inhalen geschiedt links, zelfs als de inge
haalde bestuurder te kennen heeft gege
ven dat hij voornemens is links af te 
slaan, maar zich niet naar links heeft be
geven om die beweging uit te voeren (1). 
(Art. 16.3 Wegverkeersreglement.) 

(SCHEIFF E.A. T. LENZ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0013.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 november 1997 in 
het Duits in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Eupen, en gelet op de in die taal ge
stelde voorziening; 

Gelet op de beschikking die op 6 ja
nuari 1998 is gewezen door de eerste 
voorzitter van het Hof en waarin be
slist wordt dat de rechtspleging vanaf 
de terechtzitting in het Frans zal wor
den gevoerd; 

I. Op de voorziening van Patricia 
Scheiff: 

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

1. waarbij zij vrijgesproken wordt 
van de overtreding van artikel19.3.1" 
van het Wegverkeersreglement : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
~ebrek aan belang, niet ontvankelijk 
1s; 

(1) Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 813 (AC., 1986-
87, nr. 348). 

2. waarbij zij veroordeeld wordt we
gens overtreding van de artikelen 
19.3.2".a en 19.4 van het Wegverkeers
reglement: 

Over het enige middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiseres wegens 
overtreding van de artikelen 19.3.2".a 
en 19.4 van het Wegverkeersregle
ment is veroordeeld tot een enkele 
geldboete van 50 frank, vermeerderd 
met 1.990 opdeciemen, of tot een ver
vangende gevangenisstrafvan 15 da
gen; 

Overwegende dat, aangezien de uit
gesproken straf naar recht is verant
woord door de bewezen verklaarde te
lastlegging van overtreding van artikel 
19.4 van dat reglement, het tweede on
derdeel van het middel, dat uitslui
tend betrekking heeft op de telastleg
ging van overtreding van artikel 
19.3.2".a van dat reglement, ook al was 
het gegrond, niet kan leiden tot cas
satie; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

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

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

II. Op de voorziening van Daniel 
Stommen: 

Over het enige middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel16.3, tweede lid, van het Wegver
keersreglement, inhalen alleen rechts 
geschiedt als de in te halen bestuur
der, enerzijds, te kennen heeft gege
ven dat hij voornemens is links af te 
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slaan, 'en, anderzijds, zich naar links 
heeft begeven om dat maneuver uit te 
voeren; 

Overwegende dat het vonnis zijn be
slissing niet aileen grondt op de in het 
middel aangehaalde overweging, maar 
tevens vaststelt dat eiseres, nadat zij 
haar voornemen om naar links af te 
slaan weliswaar tijdig genoeg ken
baar had gemaakt door haar rich
tingaanwijzer te doen werken, ver
weerder verrast heeft doordat ze de 
tweede, haar bij de voormelde bepa
ling van het algemeen reglement op de 
politie over het wegverkeer opgelegde 
verplichting, namelijk die om zich naar 
links te begeven, niet is nagekomen; 
dat de feitenrechter hieraan toevoegt 
dat er uit de gegevens van het onder
zoek niet kan worden afgeleid dat ver
weerder te snel reed; 

Overwegende dat de rechtbank in 
hoger beroep, zonder de in het mid
del aangegeven wettelijke en regle
mentaire bepalingen te schenden, uit 
die overwegingen, heeft kunnen aflei
den dat de bestuurder die in die om
standigheden links inhaalt, geen en
kele fout begaat; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorziening van ei
seres, in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de door verweerder te
gen haar ingestelde burgerlijke rechts
vordering; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; veroordeelt elke 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

3 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. de Codt - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat : mr. A. Houtekier. 

Nr. 286 

1 e KAMER - 4 juni 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
BEDRIJFSVOORHEFFING- LAATTIJDIGHEID 
VAN DE AANSLAG- TERUGGAVE- MORA
TOIRE INTEREST. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- ROE
RENDE VOORHEFFING- LAATTIJDIGHEID VAN 
DE AANSLAG- TERUGGAVE- MORATOIRE IN
TEREST. 

3° INTERESTEN- MORATOIRE INTERES
TEN - INKOMSTENBELASTINGEN -
PERSONENBELASTING BEDRIJFS
VOORHEFFING- ROERENDE VOORHEFFING
LAATTIJDIGHEID VAN DE AANSLAG- TERUG
GAVE. 

1 o, 2° en 3° Wanneer roerende voorheffing 
en bedrijfsvoorheffing wegens laattijdig
heid van de aanslag moeten worden te
rugbetaald, vermag de rechter niet de 
Staat te veroordelen tot betaling van 
moratoriuminterest (1). (Art. 308 W.I.B., 
thans art. 418 W.I.B. 1992.) 

CBELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. VERCAMMEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0065.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 2 (thans 1, 
§ 2, W.I.B. 1992), 308 (thans 418 W.I.B. 
1992), zoals gewijzigd bij artikel 5 van de 
wet van 26 juli 197 4 en vervolledigd bij ar
tikel 39 van de wet van 4 augustus 1986, 

(1) Inzake bedrijfsvoorhefling: Cass., 19 feb. 
1993,A.R. nr. F.1955.N (A C., 1993, nr. 108) en 23 
maart 1995, A.R. nr. F.94.0030.F (ibid., 1995, nr. 
165). 

Inzake roerende voorhefling : Cass., 29 okt. 
1987, A.R. nr. F.0810.F (A. C., 1987-88, nr. 127). 
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en 309 (thans 419 W.I.B. 1992), meer be
paald, lid 1, 1° en 2°, zoals vervangen in
gevolge artikel 5 van de wet van 27 juni 
1966 en gewijzigd door artikel30, § 5, 4°, 
van de wet van 15 juli 1966 en artikel 35 
van de wet van 27 december 1985, van het 
wetboek van inkomstenbelastingen, zoals 
gecoordineerd bij Koninklijk Besluit van 26 
februari 1964, 

doordat het bestreden arrest, bij hervor
ming van het vonnis a quo, eiser veroor
deelt om aan verweerder het bedrag te be
talen van F. 104.469, meer de gerechtelijke 
intrest, ten titel van moratoriumintrest op 
de terug te geven belasting, te rekenen 
vanaf de maand volgend op de uitvoerbaar
verklaring van het kohier, om reden dat : 

" ... op de inkomsten van (verweerder) van 
het jaar 1975 (aanslagjaar 1976) 94.100 fr. 
als bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, 
590 fr. als roerende voorheffing en 10.500 
fr. als onroerende voorheffing; dat na een 
regelmatige aangifte door (verweerder), de 
administratie op 1 februari 1978 onder ar
tikel 802.239 van de gemeente Antwer
pen de aanslag lastens (verweerder), na 
verrekening van de diverse voorhe:ffin
gen, in een uitvoerbaar verklaard kohier 
heeft opgenomen en hem het aanslagbil
jet heeft toegezonden op 6 februari 1978; 
dat luidens dit aanslagbiljet op grond van 
de inkomsten en de verrekening van de 
voorhe:ffingen aan (verweerder) nog een be
drag zou moeten worden teruggegeven van 
6.844 fr.; dat voorhe:ffingen die bij het ves
tigen van de aanslag worden verrekend 
hun aanvankelijk karakter (een wijze van 
inning) verliezen om het karakter van be
lasting te verwerven (comm.I.B. 30917); dat 
deze maatregel gerechtvaardigd wordt om
wille van aanzienlijke materiele moeilijk
heden die de toekenning van intresten zou 
meebrengen en hiermee wordt beoogd te 
vermijden dat de Staat door de terugbeta
ling van voorheffingen zou gedwongen zijn 
leningen aan intrest aan te gaan; dat de ge
noemde regel tot gevolg heeft dat bij de re
geling van de fiscale situatie ingevolge een 
uitvoerbaar verklaard kohier het geble
ken overschot zonder intrest moet terug
betaald worden; dat, naar het oordeel van 
het hof, de draagwijdte van dit artikel309 
WIB niet absoluut is in de zin dat de fis
cus, indien ri.a de inkohiering op het be
zwaar zou worden vastgesteld dat geheel of 
gedeeltelijk ten onrechte een aanslag (of 
verrekening) werd verricht, niet zou ge
houden zijn tot terugbetaling met intresten 
en aldus langdurig ten onrechte bedra
gen onder zich zou kunnen houden en dan 
nog enkel tov een bepaalde categorie be-

lastingplichtigen, nl. deze die vrijwillig 
(voorafbetalingen) of gedwongen (voorhef
fingen) aan de schatkist bedragen ter be
schikking hebben gesteld; dat deze inter
pretatie ook deze is van de administratie in 
haar commentaar (Com. IE 309/8) waar zij 
stelt dat bij regeling van de fiscale toe
stand van de belastingplichtige door een 
uitvoerbaar verklaard kohier na verreke
ning van de voorhe:ffingen, in geval van 
overschot, deze moeten terugbetaald wor
den zonder intrest, doch indien daarna, na 
bezwaar, een te hoge voorafbetaling is ge
bleken moratoriumintrest is verschul
digd vanaf de maand volgend op de 
uitvoerbaarverklaring van het kohier; dat 
deze uitvoerbaar verklaarde inkohiering de 
normale rechtsgevolgen sorteert, waar
door aldus de verrekende voorheffingen het 
karakter van belasting hebben verwor
ven, en de titel vormt op grond waarvan de 
administratie kan uitvoeren indien tegen de 
aanslag niet een geldig bezwaar wordt in
gediend dat gegrond wordt bevonden; dat 
de omstandigheid dat op het bezwaar uit
eindelijk wordt bevonden dat de inkohie
ring niet tijdig is geschied en derhalve de 
aanslag niet wettig werd gevestigd niet ver
hindert dat er een verrekening van voor
he:ffingen is geschied die aldus het karak
ter van belasting hebben verworven; dat, 
indien bv. lastens een zelfstandige, die geen 
enkele voorafbetaling heeft gedaan, een 
aanslag laattijdig zou zijn ingekohierd en 
hij op grond van deze uitvoerbare titel zou 
hebben betaald en na bezwaar wordt vast
gesteld dat de inkohiering laattijdig was zo
dat de fiscus zou moeten terugbetalen, naar 
het oordeel van het hof hetgeen deze zelf
standige had betaald, belasting was en de 
fiscus aldus zou gehouden zijn het betaalde 
bedrag terug te betalen vermeerderd met 
moratoire intresten; ... dat het art. 309 
(oud) van het WIB, waarop (eiser) steunt 
om de vordering van (verweerder) afte wij
zen, stelt dat geen intrest wordt toege
kend bij terugbetaling van het overschot 
van voorheffingen (en voorafbetalingen) als 
bedoeld bij art. 211, tweede lid", 

terwijl de personenbelasting die een be
lasting is op het totale inkomen van de 
rijksinwoner, niet wordt gevestigd door de 
inning van de in artikel2 (thans 1, § 2) en 
titel VI van het Wetboek van Inkomsten
belastingen, zoals hier van toepassing, be
doelde roerende voorhe:ffing en bedrijfs
voorhe:ffing, maar ingevolge de door in 
artikel 266 van het toenmalig wetboek 
voorgeschreven inkohiering en de 
daarmee gepaard gaande kwijting door 
verrekening van het bedrag en de gei:nde 
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voorheffingen als bepaald in de artikelen 
186, 191 en 203; 

De in artikel 2 (thans 1, § 2) bedoelde 
voorheffingen aldus zelf geen belastingen 
zijn, maar een wijze van heffing van de over 
de gezamenlijke inkomsten verschuldigde 
belastingen; 

lngevolge de ten deze toepasselijke tekst 
van artikel 308 (thans 418) van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, aan 
verweerder enkel rente verschuldigd is bij 
terugbetaling van belastingen; artikel 309 
(thans 419), eerste lid, 2°, van hetzelfde 
wetboek, dat bepaalt dat geen intrest wordt 
toegekend bij terugbetaling van overschot
ten van voorheffingen en voorafbetalin
gen, toepassing vindt niet enkel wanneer 
een gedeelte van de verrichte voorheffin
gen of voorafbetalingen wordt terugbe
taald, maar ook wanneer ze geheel 
worden terugbetaald, bv. wanneer, zoals 
in casu, de aanslag te laat was ingeko
hierd; 

De rechter dus in geval van terugbeta
ling van voorheffing vanwege laattijdig
heid van de belastingaanslag, niet ver
mag op grond van de artikelen 308 en 309 
(thans 418 en 419) van de wet, eiser te ver
oordelen tot betaling van moratoire in
trest op de aan de belastingplichtige te
rug te storten gelden; 

Deze wettelijke bepalingen duidelijk zijn 
en er niet kan van worden afgeweken op 
grond van commentaren bij de wet of om
wille van billijkheidsoverwegingen, 

zodat het bestreden arrest, door eiser te 
veroordelen om aan verweerder morato
riumintrest te betalen op de terug te ge
ven "belastingen" vanaf de maand vol
gend op de uitvoerbaarverklaring van het 
kohier, de ingeroepen wettelijke bepalin
gen schendt : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat voor het aanslagjaar 1976 ei
ser aan verweerder bedrijfsvoorheffmg 
en roerende voorheffing heeft 
moeten terugbetalen omdat de aan
slag buiten de termijn was vastge
steld; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot betaling van morato
riuminterest vanaf de maand volgend 
op de uitvoerbaarverklaring van het 
kohier, vermeerderd met de gerechte
lijke interest; 

Overwegende dat, ingevolge het te 
dezen toepasselijke artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), rente verschuldigd is bij te
rugbetaling van belastingen; 

Dat roerende voorheffing en bedrijfs
voorheffing in de regel geen belas
tingen zijn, maar eeh wijze van in
ning van de over de gezamenlijke in
komsten van de door de belasting
plichtige verschuldigde belasting 
waarmee ze dienen te worden verre
kend; 

Dat wanneer die voorheffingen op 
een belasting moeten worden verre
kend, maar niet volledig of niet ten 
dele kunnen worden verrekend om
dat er geen regelmatige inkohiering is, 
die voorheffingen hierdoor niet veran
deren van aard; 

Dat, wanneer die voorheffingen we
gens laattijdigheid van de aanslag 
moeten worden terugbetaald, de rech
ter niet vermag, op grond van arti
kel 308 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), de Staat te 
veroordelen tot betaling van morato
riuminterest; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Gent. 

4 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - \kr
slaggeuer : de h. Forrier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 
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Nr. 287 

1 e KAMER- 4 juni 1998 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- BEZWAAR- BEZWAARTERMIJN 
- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR -
MISKENNING DOOR DE ADMINISTRATIE- GE
VOLG. 

De door de wet bepaalde termijn om een be
zwaarschrift in te dienen is een vervalter
mijn, welke behoudens overmacht niet 
kan worden verlengd: het arrest dat, zon
der vast te stellen dat de belasting
schuldige door overmacht verhinderd is 
geweest een regelmatig bezwaarschrift 
binnen deze termijn in te dienen, en het 
buiten bedoelde termijn ingediende be
zwaar tijdig verklaart wegens een schen
ding van een beginsel van behoorlijk be
stuur door de administratie der directe 
belastingen, is derhalve niet naar recht 
verantwoord (1). (Art. 272 W.I.B., thans 
art. 371 W.I.B. 1992.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ARGENTA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. F.95.0027.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, opge
worpen door verweerster : de beteke
ning is niet gedaan aan de 
belastingplichtige waarvan de juiste 
benaming in de voorziening is ver
meld en, bijgevolg, is zij krachtens ar
tikel 388, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
1992 niet ontvankelijk : 

Overwegende dat verweerster op
werpt dat de voorziening betekend is 
aan "Investeringsmaatschappij (In
vestar) NV", maar dat de belasting-

(1) Cass., 29 mei 1992,A.R. nr. F.1950.N (A. C., 
1991-92, nr. 510). 

plichtige de "NV Investeringsmaat
schappij Argenta (Investar)" is; 

Overwegende dat artikel 388, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992 bepaalt dat 
het verzoekschrift, dat vooraf aan de 
verweerder werd betekend en het ex
ploot van de betekening ter griffie van 
het hof van beroep worden afgege
ven binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen van de kennis
geving van het arrest, bij een ter post 
aangetekende brief door de griffie aan 
de in bedoeld arrest opgegeven woon
plaats gedaan, een en ander op straffe 
van verval; dat die wetsbepaling geen 
betrekking heeft op de nietigheid van 
de betekening die zou volgen uit het 
feit dat de benaming van de geadres
seerde onnauwkeurig is; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening niet ge
grond is; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 272 van het Wet

hoek van de Inkomstenbelastingen, 
doordat het hof van beroep beslist dat het 

bezwaarschrift dat door (verweerster) op 26 
februari 1990 werd ingediend tegen de aan
slag die haar werd toegezonden op 16 de
cember 1988 ontvankelijk is en de direc
toriale beslissing desbetreffend moet 
vernietigd worden op grand van de over
wegingen dat door artikel 10, 2° van de 
programmawet van 4 augustus 1986 arti
kel 50, T W.I.B. werd ingevoegd dat be
paalt dat de in artikel41 § 4 bedoelde so
ciale voordelen niet als beroepskost 
aftrekbaar zijn, dat onder verworpen uit
gaven derhal ve dient verstaan het so
ciaal voordeel zelf, dat echter in de circu
laire nr. Ci. R.H. 243/379.832 van 30 
november 1989 in feite aan artikel 50, T 
W.I.B. een verduidelijking wordt aange
bracht, namelijk "ingevolge de formule
ring van artikel 50, T W.I.B. is het niet mo
gelijk de bedrijfsuitgaven steeds te 
verminderen met de totaliteit van de kos
ten die zijn gedaan om sociale voordelen te 
verstrekken. Daar in die wetsbepaling uit
sluitend sprake is van de sociale voorde
len zelf, moet worden besloten dat slechts 
het deel van de uitgaven en lasten wordt 
beoogd dat overeenstemt met het in geld 
gewaardeerde bedrag van het voordeel dat 
bij de verkrijger in beginsel belastbaar is 
krachtens artikel 32ter W.I.B. doch op 
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grond van artikel41 § 4 W.I.B. wordt vrij
gesteld. Is de werkelijke uitgave oflast ha
ger dan bedoeld bedrag, dan blijft het ver
schil aftrekbaar volgens de algemene regels 
van artikel 44 W.I.B.", dat om het voor
deel van artikel41 § 4 W.I.B. te kunnen be
groten er naar artikel 32ter W.I.B. moet ge
keken worden en het uitvoeringsbesluit, 
hetgeen niet uitdrukkelijk wordt vermeld 
in het nieuwe artikel 50, T W.LB., dat der
halve door de kwestieuze circulaire een ver
duidelijking wordt aangebracht aan de fis
cale wet, dat de verduidelijking uitge
vaardigd in de circulaire van toepassing is 
met terugwerkende kracht vanaf het 
aanslagjaar 1987, zodat er terzake over
macht aanwezig is voor de belastingplich
tige namelijk een gebeurtenis ofvoorval on
afhankelijk van de wil van de belasting
plichtige die de belastingplichtige niet heeft 
kunnen voorzien, noch afwenden, zodat de 
vervaltermijn voorzien in artikel272 W.I.B. 
dient verlengd te worden, dat verweerster 
een bezwaar heeft ingediend binnen een 
termijn van drie maanden volgend op het 
verduidelijken van de rechtsregel, dat even
eens bijkomstig dient verwezen te wor
den naar de beginselen van behoorlijk be
stuur namelijk het beginsel van zorgvul
digheid en fair play, dat de miskenning van 
de inhoud van een door de administratie ze 
lf uitgevaardigde circulaire, die pas is ver
schenen na het verstrijken van de 
bezwaartermijn, en op grond van de over
weging dat de bezwaartermijn is verstre
ken, strijdig is met de beginselen van be
hoorlijk bestuur, ook te respecteren door de 
fiscale administratie, namelijk de 
zorgvuldigheidsplicht, 

terwijl een circulaire van de administra
tie slechts commentaar, dit is verklaring, 
interpretatie, opheldering, toelichting ver
strekt bij de fiscale wetgeving zonder deze 
te kunnen wijzigen, dat een circulaire waar
van de inhoud strijdig is met de wet trou
wens niet mag worden toegepast door het 
hof van beroep vermits de fisc ale wetge
ving de openbare orde raakt, dat toekom
stig verweerster in cassatie de mogelijk
heid had om binnen de bezwaartermijn die 
verstreek op 16 juni 1989 op basis van het 
bij wet van 4 augustus 1986 ingevoerde ar
tikel 50, T van het Wetboek van de In
komstenbelastingen gelezen in samen
hang met de artikelen 41 § 4 en 32ter van 
voormeld wetboek de directeur te verzoe
ken het bedrag van de in haren hoofde te 
verwerpen uitgaven te beperken tot de 
waarde van het sociaal voordeel zoals dit 
wordt geraamd in hoofde van de werkne
mers, dat het uitvaardigen na het verstrij-

ken van de bezwaartermijn van een circu
laire die slechts commentaar verstrekt bij 
de nieuwe wettelijke bepaling zonder deze 
te kunnen wij zig en dan ook geen over
macht of een schending van de beginse
len van behoorlijk bestuur uitmaakt die een 
verlenging van de in artikel 272 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
voorziene bezwaartermijn rechtvaardigt : 

Over de grand van niet-ontvan
kelijkheid van het middel, door ver
weerster opgeworpen: het middel wijst 
als geschonden wetsbepaling een ar
tikel aan dat vreemd is aan de grief : 

Overwegende dat eiser als geschon
den wetsbepaling "artikel272 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen" aanwijst en niet artikel 272 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992; dat het aldus verwijst 
naar het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964); 

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

Over het middel zelf : 

Overwegende dat artikel 272 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) bepaalt dat de bezwaar
schriften, gemotiveerd, op straffe van 
verval moeten worden ingediend ui
terlijk op 30 april van het jaar dat 
volgt op datgene waarin de belasting 
is gevestigd, zonder dat de termijn 
nochtans minder dan zes maanden 
mag bedragen vanaf de datum van het 
aanslagbiljet of van de kennisgeving 
van de aanslag of van de datum van 
de inning der belastingen op een an
dere wijze dan per kohier; 

Dat die bepaalde termijn een 
vervaltermijn is, zodat hij behoudens 
overmacht niet kan worden verlengd; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat : 1. pas na de bezwaarter
mijn van artikel 272 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) 
eiser een circulaire heeft uitgevaar
digd die de fiscale wet verduidelijkt; 2. 
eiser binnen drie maanden na het uit
vaardigen van de circulaire bezwaar 
heeft aangetekend; 3. "de misken
ning van de inhoud van een door de 
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adminis~ratie zelf uitgevaardigde cir
culaire, die pas verschenen is na het 
verstrijken van de bezwaartermijn, en 
op grond van de overweging dat de 
bezwaartermijn is verstreken strij
dig is met de beginselen van behoor
lijk bestuur, ook te respecteren door de 
fiscale administratie nl. zorgvuldig
heidsplicht"; 

Overwegende dat de vermelde re
denen van het arrest de beslissing dat 
er overmacht is, niet naar recht ver
antwoorden, aangezien zij de vaststel
ling en het oordeel niet inhouden dat 
de verweerders door overmacht ver
hinderd zijn geweest een regelmatig 
bezwaarschrift in te dienen gedurende 
de bij artikel 272 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) ge
stelde termijn; 

Dat het middel gegrond is; 

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

4 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Farrier- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert, Delahaye. 

Nr. 288 

1 e KAMER- 4 juni 1998 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- BESLISSING VAN DE DIREC· 
TEUR- VERBODEN COMPENSATIE- BEGRIP. 

De directeur der belastingen, die uitspraak 
doet over de door de belcistingschuldige 
aangevoerde bezwaren, past geen door de 
wet verboden compensatie toe tussen een 
rechtmatig bevonden ontlasting en een on
toereikendheid van aanslag die zou zijn 
vastgesteld, wanneer hij op eigen rede
nen de aanslag gedeeltelijk handhaaft op 
grond van dezelfde materiele elementen 
die de taxatieambtenaar in aanmerking 
had genomen (1). (Art. 276, tweede lid, 
W.I.B., thans art. 375, tweede lid, W.I.B. 
1992.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F.95.0033.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van het artikel276, tweede lid 
van het Wetboek der Inkomstenbelastin
gen, zoals van toepassing voor de aanslag
jaren 1987 en 1988, 

doordat het hof beslist dat het de direc
teur of de door hem gedelegeerde ambte
naar, niet toegelaten is in zijn beslissing 
belastingsupplementen te vestigen, noch 
compensatie te verwezenlijken tussen een 
rechtmatig bevonden ontlasting en een on
toereikendheid van aanslag die zou zijn 
vastgesteld; dat de bestreden aanslagen 
nietig moeten worden verklaard daar de 
grondslag waarop de aanslagen werden ge
vestigd op een vergissing werden geves
tigd; dat in de beslissing een ongeoorloofde 
compensatie werd verricht; dat art. 276 lid 
2 van het Wetboek der Inkomstenbelastin
gen werd geschonden en de sanctie van 
deze schending de nietigheid van de be
slissing inhoudt, 

terwijl art. 276, tweede lid, van het Wet
hoek der Inkomstenbelastingen inderdaad 
bepaalt dat het de directeur of de door hem 
gedelegeerde ambtenaar, niet toegelaten is 
in zijn beslissing belastingsupplementen te 

(1) Cass., 3 mei 1991, A.R. nr. F.1886.N (A. C., 
1990-91, nr. 457), en 23 maart 1995, A.R. nr. 
F.94.0068.F (ibid., 1995, nr. 166). 
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vestigen, noch compensatie te verwezen
lijken tussen een rechtmatig bevonden out
lasting en een ontoereikendheid van aan
slag die zou zijn vastgesteld maar de 
directeur geen door de wet verboden com
pensatie doorvoert wanneer hij om eigen re
denen de aanslag handhaaft op grond van 
de materiele elementen die de aanslag
ambtenaar in aanmerking heeft genomen; 
dat het arrest derhalve art. 276, tweede lid, 
van het Wetboek der Inkomstenbelastin
gen heeft miskend : 

Overwegende dat, volgens het te de
zen van toepassing zijnde artikel276, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), het dedi
recteur van de belastingen niet geoor
loofd is in zijn beslissing belasting
supplementen te vestigen, noch de 
compensatie te verwezenlijken tus
sen een rechtmatig bevonden onthef
fing en een ontoereikendheid van de 
aanslag die zou zijn vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat: 1. verweerder aanvanke
lijk als werkend vennoot van de 
B.VB.A. Gielen & zonen is belast, voor 
het aanslagjaar 1987 op 36.907 frank, 
wegens het voordeel van een rente
loze lening en, voor het aanslagjaar 
1988, op 305.058 frank als saldo van 
een rekening-courant; 2. de directeur 
heeft aangenomen dat die bedragen 
geen toekenning uitmaken aan een 
werkend vennoot van de genoemde 
vennootschap; 3. de directeur heeft be
slist dat die bedragen voor verweer
der een belastbaar divers inkomen 
zijn; 4. de directeur de daaruit vol
gende ontheffingen heeft verleend; 

Overwegende dat de directeur zo
doende geen door de wet verboden 
compensatie heeft doorgevoerd maar 
op eigen redenen de aanslag gedeel
telijk heeft gehandhaafd op grond van 
dezelfde materiele elementen die de 
taxatieambtenaar in aanmerking had 
genomen; 

Overwegende dat het arrest dat an
ders beslist, de aangewezen wetsbe
paling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

4 juni 1998 - 1" kamer - Voorzitter : de 
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaat : mr. F. Ruysschaert, 
Tongeren. 

Nr. 289 

1 e KAMER- 5 juni 1998 

1° ARBITRAGE - BillTENLANDSE SCHEIDS
RECHTERLIJKE UITSPRAAK- ERKENNING EN 
TENUITVOERLEGGING- UITSPRAAK BIND END 
VOOR DE PARTIJEN- BINDEND KARAKTER
BEG RIP. 

2o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- ONDUIDELIJK MID DEL- GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Een buitenlandse scheidsrechterlijke uit
spraak is bindend voor de partijen zo
dra daartegen geen rechtsmiddel tot wij
ziging ervan kan worden ingesteld, dat 
probleem moet worden opgelost met in
achtneming, achtereenvolgens en het ene 
bij ontstentenis van het andere, van de 
arbitrageovereenkomst, van de wet die zij 
daartoe aanwijst en, tenslotte, van de wet 
van het land waar de uitspraak is ge
daan (1). (Art. 5.1, litt~ e, Verdrag over de 
erkenning en tenuitvoerlegging van bui
tenlandse scheidsrechterlijke uitspra
ken, gedaan te New York op 10 juni 
1958.) 

(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1998, I, nr. 
289. 



644 HOF VAN CASSATIE Nr. 289 

2° De grand van niet-ontvankelijkheid te
gengeworpen aan een middel dat niet ver
duidelijkt waarin de zogezegde schen
ding van de aangewezen wettelijke 
bepalingen bestaat, dient te worden aan
genomen (2). 

(COMPAGNIE INTER-ARABE DE GARANTIE DES IN
VESTISSEMENTS (CIAGI) INTERNATIONALE OR
GANISATIE T. BAN QUE ARABE ET INTERNATIO
NALE D'INVESTISSEMENTS -VENN. NAAR FRANS 
RECHT T.A.V. MORGAN GUARANTY TRUST COM
PANY OF NEW YORK- VENN. NAAR AMERIKAANS 

RECHT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0179.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 24 januari 1997 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 3, 5, inzonderheid 5.1, littera e), 
van het Verdrag van 10 juni 1958 over de 
erkenning en tenuitvoerlegging van bui
tenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, 
gedaan te New York, goedgekeurd bij de 
wet van 5 juni 1975, 1719, 1723 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 12, §§ 1 en 2, 15, 16, 
17 en 18 van de Jordaanse wet nr. 18 van 
29 december 1953 op de arbitrage, 

doordat het arrest, nu het erop heeft ge
wezen dat de litigieuze scheidsrechter
lijke uitspraak "te Amman in Jordanie" is 
gedaan en dat eiseres betoogde dat het bin
dend karakter, in de zin van artikel5.1, lit
tera e), van het Verdrag van New York, van 
een scheidsrechterlijke uitspraak 'beoor
deeld moet worden volgens het recht van 
het land waar de uitspraak is gedaan, te 
dezen, volgens haar, het Jordaans recht, 
volgens hetwelk een uitspraak pas bin
dend zou worden nadat hij door de recht
banken is gehomologeerd", dat middel ver
werpt en bijgevolg het beroepen vonnis 
bevestigt dat zelfhet verzet van eiseres on
gegrond had verklaard tegen de beschik
king, waarbij op verzoek van verweerster 
aan de litigieuze scheidsrechterlijke uit
spraak exequatur was verleend, en door
dat het arrest die beslissing verantwoordt, 
enerzijds, door de overweging dat het Ver
drag van New York "van oordeel was dat de 

(2) Raadpl. Cass., 5 juni 1998, A.R. nr. 
C.97.0188.F, infra, nr. 291. 

in de arbitrageprocedure de wil van de 
partijen op de eerste plaats komt; dat de 
bepalingen (van artikel 5.1) in hun ge
heel genomen, doen blijken dat de uit
spraak bindend moet zijn 'voor de par
tijen'; dat zowel punt a) als punt d) slechts 
verwijzen naar de wet van hetland waar 
de uitspraak is gedaan wanneer niet is ver
meld welke wet ofverdrag de partijen zijn 
overeengekomen; dat het alternatief in punt 
e) uit dezelfde gedachtengang voortspruit; 
dat de desbetreffende stelling ( ... )van de 
eerste rechter hout snijdt; dat het (hof) van 
beroep deze voor weergegeven houdt; dat de 
overeenkomst tussen de partijen bepaalt 
dat de uitspraak van het arbitragegerecht 
definitief en bindend zal zijn en dus on
middellijk uitvoerbaar nadat zij is gedaan; 
dat zij niet in de mogelijkheid van hoger be
roep voorziet; dat ingevolge de overeen
komst tussen de partijen de uitspraak bin
dend wordt zodra zij is gewezen; dat de 
scheidsrechterlijke uitspraak overigens zegt 
dat zij 'uitwerking heeft met ingang van he
den'; dat, ten overvloede, zij niet is vernie
tigd noch geschorst door een bevoegde Jor
daanse autoriteit en evenmin door een 
autoriteit van een land volgens wiens recht 
de uitspraak is gedaan" en dat "(eiseres) 
niet aantoont dat het beginsel van de toe
passing van het Jordaans recht wettig ver
antwoord is", en anderzijds, door de over
weging, in hoofdzaak, gegrond op de 
motieven, die hier voor weergegeven wor
den gehouden, vermeld op de bladzijden 13 
tot 15 van het arrest, dat volgens de Jor
daanse wet op de arbitrage de homologa
tie van de scheidsrechterlijke uitspraak 
door de rechtbanken geen invloed heeft op 
het bindend karakter van de beslissing van 
de scheidsrechters voor de partijen maar 
"een procedure van exequatur blijkt ( ... ) te 
zijn die overbodig is voor de uitvoering in 
Belgie van de scheidsrechterlijke uit
spraak", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 5.1, lit
tera e), van het Verdrag van New York be
paalt dat "de erkenning en tenuitvoerleg
ging van de uitspraak slechts dan, op 
verzoek van de partij tegen wie een be
roep op de uitspraak wordt gedaan, gewei
gerd zullen worden, indien die partij aan de 
bevoegde autoriteit van het land waar de 
erkenning en tenuitvoerlegging wordt ver
zocht, het bewijs levert : ( ... ) e) dat de uit
spraak nog niet bindend is geworden voor 
partijen of is vernietigd ofhaar tenuitvoer
legging is geschorst door een bevoegde au
toriteit van het land waar of krachtens 
welk recht die uitspraak werd gewezen"; 
voor de toepassing van die bepaling, 
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volgens de mening die het best overeen
stemt met de bedoeling van de opstellers 
van het Verdrag van New York en met de 
opvatting over de rol van de zetel van de 
arbitrage ten tijde van de bespreking en de 
ondertekening van het Verdrag, de scheids
rechterlijke uitspraak alleen dan bindend 
kan zijn voor de partijen indien zulks het 
geval is volgens de wet van het land waarin 
zij is gedaan, waarbij die wet normaler
wijze die is welke bevoegd is om, onder de 
voorwaarden en modaliteiten die zij be
paalt, aan de uitspraak bindende kracht te 
verlenen; het arrest nu het vaststelt dat de 
litigieuze scheidsrechterlijke uitspraak "te 
Amman in Jordanie" was gedaan, de Jor
daanse wet, in beginsel, bevoegd was om te 
bepalen of de genoemde uitspraak, zoals de 
overeenkomst tussen de partijen volgens de 
vaststellingen van de feitenrechter be
paalde, "vanaf de uitspraak bindend was 
geworden"; volgens de artikelen 12, 15, 17 
en 18 van de Jordaanse wet op de arbi
trage van 29 december 1953 en volgens de 
uitlegging die het Jordaanse Hofvan Cas
satie daaraan geeft, een in dat land uitge
sproken scheidsrechterlijke uitspraak een 
eindbeslissing wordt na homologatie door 
een rechtbank die, bij het onderzoek van de 
aanvraag tot homologatie, "de punten waar
over arbitrage is gevoerd naar de scheids
rechters ( ... ) kan terugsturen om ze ge
heel of gedeeltelijk opnieuw te onderzoe
ken"; de homologatie van de uitspraak in 
het Jordaans recht niet enkel een element 
oftussenstap van de exequaturprocedure is, 
maar eveneens beoogt aan de uitspraak ge
zag van gewijsde te verlenen en de zaak 
aan de arbiters te onttrekken; anderzijds, 
volgens dezelfde bepalingen van de J or
daanse arbitragewet, de partijen in een 
arbitrageovereenkomst niet geldig kun
nen overeenkomen dat de uitspraak een 
eindbeslissing wordt zonder de tussen
komst van een bevoegde rechtbank om de 
homologatie uit te spreken; een scheids
rechterlijke uitspraak die in Jordanie is ge
daan volgens het recht van dat land al
leen bindend kan worden beschouwd, in de 
zin van artikel5.1, littera e), van het Ver
drag van New York, vanaf de homologa
tie ervan door de bevoegde rechtbank; daar
uit volgt dat het arrest door te oordelen, 
enerzijds, dat om te bepalen of de litigieuze 
scheidsrechterlijke uitspraak "voor de par
tijen dwingend is geworden", uitsluitend 
naar de arbitrageovereenkomst tussen ei
seres en verweerster moet worden verwe
zen, zonder acht te slaan op de Jordaanse 
wet en, anderzijds, dat hoe dan ook val
gens die wet het bindend karakter voor de 

partijen van de scheidsrechterlijke uit
spraak niet afhangt van de homologatie er
van door de bevoegde rechtbank, zijn be
slissing "dat het middel uit de schending 
van artikel 5.1, littera e), van het Ver
drag van New York niet gegrond is" niet 
naar recht verantwoordt, evenmin der
halve als de verwerping van het verzet van 
eiseres tegen de beschikking van exequa
tur (schending van alle in het middel aan
gewezen wetsbepalingen, met uitzonde
ring van artikel 3 van het Verdrag van New 
York van 10 juni 1958); 

tweede onderdeel, artikel 3 van het Ver
drag van New York de Verdragsluitende 
Staten ertoe verplicht "de erkenning often
uitvoerlegging van scheidsrechterlijke uit
spraken waarop dit Verdrag van toepas
sing is niet te onderwerpen aan aanzienlijk 
drukkender voorwaarden of aanzienlijk ho
gere gerechtskosten dan die waaraan de er
kenning oftenuitvoerlegging van dena
tionale scheidsrechterlijke uitspraken zijn 
onderworpen"; die bepaling betekent dat 
een Verdragsluitende Staat de erkenning of 
tenuitvoerlegging op zijn grondgebied van 
een scheidsrechterlijke uitspraak die on
der toepassing valt van het Verdrag, niet 
mag onderwerpen aan aanzienlijk druk
kender voorwaarden of aanzienlijk ho
gere gerechtskosten dan die waaraan de er
kenning oftenuitvoerlegging van nationale 
scheidsrechterlijke uitspraken zijn onder
worpen, maar niet dat de rechtbanken van 
de Verdragsluitende Staat, op wiens grond
gebied de scheidsrechterlijke uitspraak die 
onder toepassing van het Verdrag valt 
wordt aangevoerd, om na te gaan of die uit
spraak "bindend is geworden voor de par
tijen" in de zin van artikel5.1, lit tera e), 
van het Verdrag, geen acht zouden moe
ten slaan op het recht van de Verdrag
sluitende Staat waar ze is genomen; daar
uit volgt dat het arrest in zoverre het erop 
heeft gewezen "dat in Belgie de scheids
rechterlijke uitspraak en het vonnis ( ... ) op 
gelijke voet worden gesteld alvorens, op ver
zoek wat de eerste betreft, exequatur wordt 
verleend", oordeelt dat "de vereiste (van ei
seres) van homologatie (volgens het Jor
daans recht) v66r de uitvoering van de uit
spraken", moet worden afgewezen omdat zij 
"drukkender is dan het recht van de- Bel
gische - plaats van uitvoering voor de na
tionale scheidsrechterlijke uitspraken, aan
gezien zij de homologatie van de uitspraak 
vereist vooraleer die gelijkgesteld wordt 
met een gerechtelijke beslissing", aan ar
tikel 3 van het Verdrag van New York een 
draagwijdte geeft die het niet heeft en der
halve noch de verwerping van het middel 
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dat eiseres afleidt uit de schending van 
artikel5.1, littera e), van dat Verdrag noch, 
bijgevolg, de verwerping van het verzet van 
eiseres tegen de beschikking van exequa
tur naar recht verantwoordt (schending van 
alle in het middel aangewezen wetsbepa
lingen): 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Over de door verweerster tegen het 

middel opgeworpen grand van niet
ontvankelijkheid in zoverre het, in dit 
onderdeel, de schending van de arti
kelen 1719 en 1723 van het Gerech
telijk Wetboek aanvoert: het middel 
geeft niet aan waarin die wetsbepa
lingen zouden zijn geschonden : 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft waarin de aangevoerde 
schending van de artikelen 1719 en 
1723 van het Gerechtelijk Wetboek be
staat; 

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

Over het onderdeel voor het ove
rige: 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 5.1, littera e), van het Verdrag 
van 10 juni 1958 over de erkenning en 
tenuitvoerlegging van buitenlandse 
scheidsrechterlijke uitspraken, ge
daan te New York, op 10 juni 1958 en 
goedgekeurd bij de wet van 5 juni 
1975- verder Verdrag van New York 
genaamd- de erkenning en tenuit
voerlegging van de uitspraak slechts 
dan, op verzoek van de partij tegen 
wie een beroep op de uitspraak wordt 
gedaan, geweigerd zullen worden, in
dien die partij aan de bevoegde auto
riteit van hetland waar de erkenning 
en tenuitvoerlegging wordt verzocht, 
het bewijs levert dat de uitspraak nog 
niet bindend is geworden voor par
tijen of is vernietigd of haar tenuit
voerlegging is geschorst door een be
voegde autoriteit van het land waar of 
krachtens welk recht die uitspraak 
werd gewezen; 

Overwegende dat, hoewel krach
tens die bepaling de vernietiging en de 
schorsing van de uitspraak tot de be
voegdheid behoren van de bevoegde 

autoriteit van hetland waar ofkrach
tens welk recht zij werd gewezen, uit 
haar bewoordingen niet volgt dat het 
bindend karakter van de uitspraak ai
leen volgens de wet van het land waar 
zij werd gewezen kan worden beoor
deeld; 

Overwegende dat artikel 5.1, lit
tera e), van het Verdrag van New York, 
door alleen als vereiste te stellen dat 
de uitspraak voor de partijen bindend 
moet zijn geworden, heeft willen ver
mijden dat de partij die de erkenning 
en de tenuitvoerlegging vraagt, voor
dien het exequatur ervan moet vor
deren in de Staat van oorsprong, wat 
erop neerkwam als voorwaarde te stel
len dat de beslissing een eindbeslis
sing was geworden, wat voordien door 
het verdrag van Geneve van 26 sep
tember 1927 was voorgeschreven; 

Overwegende dat uit de opzet van 
artikel 5.1, littera e), van het Ver
drag van New York volgt dat de uit
spraak bindend is voor de partijen, in 
de zin van die bepaling, zodra daar
tegen geen rechtsmiddel tot wijziging 
ervan kan worden ingesteld; 

Dat de vraag of tegen de uitspraak 
een dergelijk rechtsmiddel kan wor
den aangewend, moet worden opge
lost met inachtneming, achtereenvol
gens en het ene bij ontstentenis van 
het andere, van de arbitrageover
eenkomst, van de wet die zij daartoe 
aanwijst en, tenslotte, van de wet van 
hetland waar de uitspraak is gedaan; 

Overwegende dat het arrest, zowel 
door de eigen motieven als door die 
van de eerste rechter die het over
neemt, vaststelt dat de arbitrage
overeenkomst bepaalt dat de uitspraak 
voor de partijen bindend is onmiddel
lijk nadat zij is gedaan en dat daar
tegen geen hager beroep kan worden 
ingesteld; 

Dat het arrest bijgevolg zijn beslis
sing om de erkenning en de tenuit
voerlegging van de uitspraak niet te 
weigeren, naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat de consideran
sen waarin het arrest beslist dat ook 
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al was de J ordaanse wet van toepas
sing, de uitspraak toch bindend zou 
zijn gelet op de bepalingen van die 
wet, ten overvloede zijn gegeven; 

Overwegende dat het eerste onder
dee!, in zoverre het de schending aan
voert van artikel5.1, littera e), van het 
Verdrag van New York, faalt naar 
recht; 

Dat dit onderdeel, in zoverre het de 
schending aanvoert van de bepalin
gen van de Jordaanse wet nr. 18 van 
29 december 1953 inzake de arbitrage, 
zonder belang en bijgevolg niet ont
vankelijk is; 

Wat betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het tweede onder

dee!, nu de beslissing van het arrest 
naar recht is verantwoord door de in 
het eerste onderdeel tevergeefs be
streden overwegingen, aileen kritiek 
oefent op ten overvloede gegeven over
wegingen van het arrest en zoals ei
seres beklemtoont, zonder belang en 
dus niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 5, inzonderheid 5.1, littera c), 
van het Verdrag van 10 juni 1958 over de 
erkenning en tenuitvoerlegging van bui
tenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, 
gedaan te New York, goedgekeurd bij de 
wet van 5 juni 1975, 1719, 1723 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest erop heeft gewezen 
"dat zoals hierboven werd uiteengezet, de 
scheidsrechters het contract van verlen
ging onder de categorie 'andere contrac
ten' hebben doen vallen, zodat de voor
waarde van nationaliteit daarop niet van 
toepassing is", en het middel verwerpt dat 
eiseres grondt op artikel 5.1, littera c) van 
het Verdrag van New York, en hieruit af
leidt dat de scheidsrechters door te beslis
sen dat het contract van verlenging be
hoorde tot de categorie contracten die, 
anders dan de verzekeringsovereen
komsten, door de directeur-generaal van ei
seres konden worden gesloten, "(dat con
tract) buiten toepassing van het arbitrage
beding hadden doen vallen, zoals dat is 
omschreven in artikel 36 van het verdrag 
tot oprichting van het CIAGI (eiseres)", en 
doordat het arrest bijgevolg de beslissing 
van het beroepen vonnis bevestigt dat het 
verzet tegen de beschikking van exequa-

tur afwijst, op grond dat " ... de artikelen 36 
en 37 van het CIAGI-verdrag niet de draag
wijdte hebben die (eiseres) daaraan wil ge
ven aangezien artikel 36 van het verdrag 
bepaalt dat de verzekeringsovereenkomsten 
de wijze vaststellen waarop de geschillen 
worden geregeld die kunnen ontstaan tus
sen de maatschappij en de verzekerde in
vesteerders, terwijl artikel 37 betrekking 
heeft op de geschillen met derden en ver
duidelijkt dat, met uitzondering van de in 
vorige artikelen bedoelde geschillen, alle ge
schillen tussen de maatschappij en der
den onder de bevoegdheid vallen van de be
voegde gerechtelijke autoriteiten van de 
verdragsluitende Staten; ( ... ) dat (ver
weerster) hier niet optreedt als 'derde' maar 
als 'verzekerde investeerder' in het kader 
van een geschil tussen haar en (eiseres); 
dat de arbitrageovereenkomst krachtens de 
wet van de partijen, het geheel van het 
door de scheidsrechters beslechtte geschil 
omvat; (. .. ) dat de heromschrijving van het 
contract van uitstel en verlenging niets ver
andert aan de hoedanigheid van (ver
weerster) als verzekerde investeerder, nu 
de briefW:isseling die tot die contracten heeft 
geleid ten gevolge van de verzekerings
overeenkomst is gevoerd; dat het strikt 
maar in zijn geheel genomen een geschil 
betreft als bedoeld in artikel 36 van het 
CIAGI-verdrag; dat het arbitragegerecht, 
dat krachtens artikel 36 (lees : 57) van het 
verdrag bevoegd is, immers zegt dat het 
recht op vergoedingen verworven was aan
gez ien zij eisbaar waren; dat over die ver
goedingen een nieuw contract is gesloten, 
dat als inbetalinggeving geldt en waar
van inwerkingtreding noch geldigheid door 
een van de partijen is betwist; (. .. ) dat niet 
zozeer de heromschrijving een doorslagge
vend element van de uitspraak van de 
scheidsrechters is als het eisbaar karak
ter van de vergoedingen en de onvoorwaar
delijk geworden verplichtingen van (eise
res) uit het waarborgcontract" en dat 
bijgevolg "het middel afgeleid uit de onbe
voegdheid van de scheidsrechters niet ge
grond is", 

terwijl artikel 36 van het Verdrag hou
dende oprichting van de CIAGI, ingevoegd 
in hoofdstuk IX betreffende de regeling van 
geschillen, onder de titel "Geschillen in
zake verzekeringsovereenkomsten", be
paalt dat "de verzekeringsovereenkomsten 
de wijze bepalen waarop mogelijke geschil
len worden geregeld tussen de Maatschap
pij en verzekerde investeerders"; het ge
schil kan worden opgelost door het aan 
scheidsrechters voor te leggen; naar luid 
van artikel 12 van hetzelfde Verdrag de 
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functie van directeur-generaal van de Maat
schappij onder meer het afsluiten omvat 
"van de verzekeringsovereenkomsten met 
de investeerders en van andere akkoor
den waarvan het voorwerp samenhangt 
met de activiteit van de Maatschappij"; die 
bepaling de grondslag is van het onder
scheid dat de scheidsrechters maken tus
sen verzekeringsovereenkomsten en "an
dere contracten", waarbij zij het contract 
van verlenging tussen eiseres en ver
weerster in laatstgenoemde categorie heb
ben ondergebracht; de scheidsrechters, zo
dra zij beslisten dat het contract van 
verlenging tot de categorie van "andere con
tracten" behoorde, volgens eiseres had
den moeten vaststellen dat zij niet be
voegd waren om te beslissen over het 
geschil tussen haar en verweerster, nu 
krachtens artikel 36 van het Verdrag hou
dende oprichting van CIAGI aileen geschil
len in verband met verzekeringsovereen
komsten door arbitrage mochten worden 
opgelost; het arrest, door te oordelen dat 
hoewel "de scheidsrechters het cont ract 
van verlenging onder de categorie 'an
dere contracten' hebben ondergebracht", het 
door de scheidsrechters beslechtte geschil 
"strikt maar in zijn geheel genomen een ge
schil was als bedoeld in artikel 36 van het 
CIAGI-verdrag", die bepaling, die aileen be
trekking heeft op de verzekerings
overeenkomsten, uitlegt op een wijze die 
niet verenigbaar is met de bewoordingen er
van (sch(o)Ilding van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en bij
gevolg zijn beslissing tot afwijzing van het 
middel dat eiseres afieidt uit de schen
ding van artikel 5.1, littera c), van het Ver
drag van New York door de litigieuze 
scheidsrechterlijke uitspraak niet naar 
recht verantwoordt (schending van aile in 
het middel aangewezen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het middel, zon
der naar de arbitrageovereenkomst te 
verwijzen, het arrest verwijt de be
wijskracht te schenden van artikel 36 
van het verdrag tot oprichting van de 
organisatie die hier als eiseres op
treedt, maar niet verduidelijkt waarin 
uit deze schending kan blijken dat de 
uitspraak niet binnen de grenzen van 
de arbitrageovereenkomst zou zijn ge
daan; 

Dat het middel, ook al was het ge
grond, niet tot vernietiging kan lei
den en dus niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de vordering 
tot bindendverklaring van het arrest 
wegens de verwerping van het cassa
tieberoep doelloos is geworden; 

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

5 juni 1998 - 1 e kamer ~ Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht - Aduocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 290 

1 e KAMER - 5 juni 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE -BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZA
KEN INBEGREPEN)- VERPLICHTING OM DE 
MIDDELEN TE BEANTWOORDEN -ARGUMEN
TEN. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- GE

SCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- BEGRIP. 

1 o De verplichting om de vonnissen en ar
resten met redenen te omkleden en te ant
woorden op de regelmatig voorgedragen 
middelen houdt niet de verplichting in om 
te antwoorden op de argumenten die tot 
staving van die middelen zijn aange
voerd en geen afzonderlijke middelen vor
men (1). (Art. 149 Gw. 1994.) 

2° Het arrest miskent de bewijskracht van 
een akte niet wanneer het aan het in die 
akte opgenomen litigieuze beding een an
dere uitlegging geeft dan die welke ei
ser voorstelt (2), zonder dat het daarbij 
evenwel beweert dat de overeenkomst iets 
inhoudt dat zij niet inhoudt, of dat zij iets 

(1) Cass., 13 sept. 1990, A.R. nr. 8533 (A. C., 
1990-91, nr. 22). 

(2) Cass., 7 mei 1998, A.R. nr. C.95.0325.N (su
pra, nr. 227). 
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niet inhoudt dater wel in voorkomt (3). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(GROEP A. G. VAN 1824 N.V: EA 
T. UNION MINIERE NV E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0186.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt dat Socolie op 
31 januari 1975 bij de tussen de ver
weersters gevormde tijdelijke vereniging 
een sleutelklare elektriteitscentrale met een 
vermogen van 110 MW had besteld; dat die 
bestelling, onder referentie EM.10.5, het 
volgende vergoedingsbeding bevatte in ge
val van "stillegging voor afstelling tijdens 
de eerste twee jaren": "Op grond van da
gelijkse coiirdinatiediagrammen zal de van
wege ongeval, afstelling en onderhoud niet
geleverde energie worden berekend. Boven 
een als normaal beschouwde vrijstelling 
van 13 pet. zal de constructeur voor elke 
niet-geleverde KWH een schadevergoe
ding van 0,80 F/KWH betalen. Deze ver
goeding bedraagt ten hoogste 40.000.000 
frank per j aar. Indien de niet-geleverde 
energie (ongeval, afstelling, onderhoud) 
minder dan 13 pet. bedraagt, moet de ko
per verhoudingsgewijs een bonus beta
len"; dat de verweersters op 8 september 
1977 twee verzekeringspolissen hebben af
gesloten, de eerste met de eiseres sub 1 en 
de tweede met de eiseressen sub 2 tot 6; dat 
die polissen een beding bevatten metals ti
tel "verzekerd risico- beperking van de 
dekking" dat luidt als volgt : "De installa
tie is bedoeld voor een geprogrammeerde 
jaarlijkse energie van maximum 600 GWH. 
De eerste 13 pet. geprogrammeerde ener
gie die niet worden geleverd wegens een 
vergoedbare oorzaak geven geen recht op 
schadevergoeding. Elke boven die limiet 
vanwege een of meer schadegevallen niet
geproduceerde GWH zal vergoed worden te
gen 0,8 F per KWH. De vergoeding be
draagt ten hoogste : - voor het eerste jaar, 

(3) Raadpl. Cass., 12 dec. 1994, A.R. nr. 
S.94.0067.F (A.C., 1994, nr. 550). 

40.000.000 frank- voor het tweede jaar, 
40.000.000 frank, met aftrek van iedere bo
nus die de verzekerden tijdens het eerste 
jaar hebben ontvangen, conform de bewoor
dingen van het programma (lees : de pa
ragraaf) EM 10.5 van het beste k TG3 (lees 
TGV3)"; dat Socolie, in een nota van 23 
maart 1978, de jaarlijks produceerbare 
energie (Pe) omschrijft als "de som van de 
nettoproductie van het jaar (volgens de tel
lers) (en van de) in dat jaar niet-geleverde 
energie"; "dat de uitleg van de verzeke
raars (de eiseressen) dat zij nooit het ri
sico van de ontbrekende energie voor een 
geprogrammeerde energie van meer dan 
600.000.000 KWH/jaar hebben willen dek
ken en dat de premie volgens die produc
tie berekend is, moet worden aangeno
men; (. .. ); dat er een drievoudige beperking 
van hun dekking is: (a) een minimum 
grens volgens energieproductie : de eer
ste 13 pet. van de geprogrammeerde ener
gie, (b) een maximum grens volgens ener
gieproductie: max. 600 GWH per jaar, (c) 
een financieel plafond: 40.000.000 frank 
voor het eerste jaar en 40.000.000 frank 
met aftrek van de eventuele bonus m.b.t. 
het eerste werkjaar, voor het tweede jaar"; 
"dat de definitie van de geprogrammeerde 
produceerbare energie op 23 maart 1978 
door Socolie is gegeven"; "dat de gepro
grammeerde produceerbare energie in 
rechtstreeks verband staat met de netto
productie en met de niet-geleverde ener
gie; dat de hoeveelheid geprogrammeerde 
produceerbare energie afhangt van de hoe
veelheid geproduceerde energie en van de 
hoeveelheid niet-geleverde energie"; dat de 
voorlopige oplevering van de centrale op 24 
maart 1978 is gebeurd; dat voor het eer
ste exploitatiejaar, de niet-geleverde ener
gie minder dan 13 pet. van de geprogram
meerde energie bedroeg en Socolie aan de 
verweersters een "bonus" van 14.173.297 
frank betaalde; dat, als gevolg van die bo
nus, het door de verzekeringspolis voor het 
tweede jaar vastgestele maximum bedrag 
werd verminderd tot 25.826.703 frank 
(40.000.000 frank- 14.173.297 frank); dat 
de elektriciteitscentrale gedurende het 
tweede jaar 530 GWH geproduceerd heeft 
en dat de niet-geleverde energie 183 GWH 
bedroeg, en de hoeveelheid geprogram
meerde produceerbare energie 713 GWH 
(530 GWH + 183 GWH), en dat de ver
weersters achteraf met Socolie een da
ding hebben aangegaan op grond waar
van zij haar het bedrag van 40.000.000 
frank hebben betaald en zij de eiseressen 
mededeelden dat zij hun rechtsvordering 
tot vrijwaring tegen hen voortzetten "naar 
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rata van dezelfde vermindering als die 
welke volgt uit die regeling in de hoofd
vordering"; dat het arrest vervolgens wei
gert het door de verweersters overgelegde 
technisch memorandum uit het debat te 
weren en de "theoretische" schadevergoe
ding die de eiseressen aan de verweersters 
moeten betalen, begroot op 46.400.000 
frank, ze beperkt tot 25.826.703 frank ten 
gevolge van door de verweersters met So
colie aangegane dading en de eiseressen 
veroordeelt om, naar rata van hun respec
tief aandeel, dat bedrag te betalen aan de 
verweersters op de volgende gronden die 
gebaseerd zijn op het voornoemde tech
nisch memorandum, "dat de hoeveelheid 
geprogrammeerde produceerbare energie in 
verhouding staat tot de hoeveelheid gepro
duceerde energie en tot de hoeveelheid niet 
geleverde energie; dat een precieze hoe
veelheid produceerbare energie aldus over
eenstemt met een hoeveelheid geprodu
ceerde energie en met een hoeveelheid niet 
geleverde energie; (. .. ) dat die begrippen sa
men evolueren; dat het onmogelijk is om 
een lid van die vergelijking af te zonde
ren; dat de omgekeerde redenering, waar
bij men aanneemt dat de hoeveelheid ge
produceerde energie toeneemt terwijl de 
hoeveelheid geprogrammeerde produceer
bare energie op een bepaald peil wordt ge
blokkeerd (bijvoorbeeld 600 GWH) in feite 
het begrip ontbrekende energie doet ver
dwijnen, wat indruist tegen de aard zelf 
van elektrische energie waarbij de hoe
veelheid niet-geleverde energie niet kan 
worden vervangen; dat in casu de maxi
mum hoeveelheid van 600 GWH Pe over
eenstemt met een hoeveelheid geprodu
ceerde energie van 464 GWH (. .. ) en met 
136 GWH niet-geleverde energie; dat de 
vrijstelling 600 GWH X 13 pet. = 78 GWH 
bedraagt [verslag Berlemont p. 9, tabel V 
'Bij overschrijding van de grens van de ge
programmeerde energie = 600 GWH', 
tweede kolom ( ... )];dater dus 58 GWH 
niet-geleverde energie is; dat de theoreti
sche schadevergoeding 58 x 0,8 = 
46.400.000 frank bedraagt, dit is een over
schrijding van het maximum bedrag van 
40.000.000 frank, gereduceerd tot 
25.826.703 frank", 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, noch 
door die motivering, noch door enige an
dere motivering, antwoordt op de conclu
sie van de eerste eiseres waarin zij, in 
hoofdzaak, aanvoert dat ze geen partij was 
in het deskundigenonderzoek Berlemont, 
zich niet had kunnen verweren of haar 
standpunt uiteenzetten, en dat het door de 
verweersters overgelegde verslag Berle-

mont dus, omdat het eenzijdig was, niet 
aan haar kon worden tegengeworpen en uit 
het debat moest worden geweerd; het ar
rest dus niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, volgens het beding 
"verzekerd risico- beperking van de dek
king" in de tussen de eiseressen en de ver
weersters afgesloten verzekeringspolis
sen "de installatie bedoeld is voor een 
geprogrammeerde jaarlijkse energie van 
maximum 600 GWH. De eerste 13 pet. ge
programmeerde energie die niet worden ge
leverd wegens een vergoedbare oorzaak ge
ven geen recht op schadevergoeding. Elke 
boven die limiet vanwege een of meer 
schadegevallen niet-geproduceerde GWH 
zal vergoed worden tegen 0,8 F per KWH. 
De vergoeding bedraagt ten hoogste : 
- voor het eerste jaar, 40.000.000 frank
voor het tweedejaar, 40.000.000 frank, met 
aftrek van iedere bonus die de verzeker
den tijdens het eerste jaar hebben ontvan
gen, conform de bewoordingen van het pro
gramma (lees: de paragraaf) EM 10.5 van 
het bestek TG3 (lees TGV3)"; de grens
waarde van 600 GWH kennelijk betrek
king heeft op de hoeveelheid geprogram
meerde energie, namelijk de hoeveelheid 
energie die de elektrische centrale gedu
rende een jaar moet produceren; volgens de 
bewoordingen van dat beding, de verzeke
ring het risico dekt van de energie door de 
elektrische eenheid niet wordt geprodu
ceerd, gelet, enerzijds, op een hoeveel
heid geprogrammeerde energie van 600 
GWH en, anderzijds, op een vrijstelling van 
78 GWH (13 pet. van 600 GWH); de eise
ressen de verzekerden dus vrijwaren, voor 
het geval tijdens een jaar de hoeveelheid 
geleverde energie geen 522 GWH bedraagt 
(d.i. 600 GWH, min een vrijstelling van 78 
GWH); het hofvan beroep dat beding, on
clanks zijn duidelijke bewoordingen, al
dus leest "elke GWH die op dat ogenblik 
(waarop de geprogrammeerde produceer
bare energie 600 GWH bereikt) niet wordt 
geproduceerd (. .. ) zal worden vergoed", ter
wijl er staat "elke boven dat bedrag (600 
GWH) niet-geproduceerde GHW (. .. ) zal 
worden vergoed"; het arrest dus oordeelt 
dat de limiet van 600 GWH betrekking 
heeft op het precieze tijdstip waarop de 
elektrische eenheid 600 GWH had moe
ten produceren, en daaruit afleidt dat de ei
seressen, hoewel de centrale gedurende het 
tweede jaar 530 GWH heeft geproduceerd, 
de verweersters, ingevolge dat beding, 
moesten vergoeden ten belope van de niet
geleverde energie op het precieze tijdstip 
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waarop de elektrische eenheid 600 GWH 
had moeten produceren; die interpretatie 
door het arrest niet verenigbaar is met de 
bewoordingen van dat beding dat in een 
vergoeding voorziet indien de elektrische 
eenheid in de loop van een jaar een hoe
veelheid energie produceert die minder dan 
522 GWH bedraagt; het arrest bijgevolg de 
bewijskracht van het vermelde beding van 
de tussen eiseressen en verweersters af
gesloten verzekeringspolissen miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eerste eiseres 
in haar in dit oliderdeel bedoelde con
clusie, onder de titel "nutteloosheid 
van het memorandum van ingenieur 
Berlemont en onmogelijkheid om het 
tegen te werpen", betoogt dat "(de ver
weersters) eenzijdig een prive
deskundigenverslag hebben doen op
stellen dat niet aileen technische 
vragen behelst maar ook, wat verwon
derlijk is, rechtsvragen; (. .. ) 2.1.eerst 
en vooral kan het eenzijdige prive
deskundingenonderzoek niet worden 
tegengeworpen aan degenen die daarin 
geen partij waren, aangezien zij geen 
verweer hebben kunnen voeren en hun 
standpunt niet hebben kunnen uit
eenzetten (. .. ); het aan (de ver
weersters) stond het door de recht
bank van koophandel bevolen ge
rechtelijk deskundigenonderzoek te 
bespoedigen als ze technische kwes
ties wilden bespreken; het overleg
gen van een dergelijk memorandum in 
graad van beroep, 15 jaar na het be
gin van het geschil, en zulks terwijl 
het tijdschema van de rechtspleging 
bepaald werd op grond van artikel 
747, § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, bovendien indruist tegen het 
recht van verdediging; het memoran
dum Berlemont dus niet aan (de eer
ste eiseres) kan worden tegengewor
pen en uit het debat moet worden 
geweerd"; 

Dat uit die conclusie blijkt dat de 
eenzijdige aard van het verslag Ber
lemont maar wordt bekritiseerd om
dat "degenen die er niet bij betrok
ken waren ... zich niet hebben kunnen 

verweren en hun standpunt niet heb
ben kunnen uiteenzetten"; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt "dat het 12 bladzijden tellende 
technisch verslag Berlemont op 19 fe
bruari 1996 ter inzage is gegeven aan 
(de eiseressen) die genoeg tijd heb
ben gehad om het te onderzoeken, het 
van commentaar te voorzien en erop te 
antwoorden aangezien zij tot 30 juni 
1996 aanvullende conclusies moch
ten neerleggen; dat het recht van ver
dediging van (de eiseressen) dus niet 
miskend is"; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt en 
geen uitgebreider antwoord behoeft te 
geven op de argumenten over de een
zijdige aard van het verslag en de da
tum van de neerlegging ervan die geen 
afzonderlijke middelen vormen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het beding waar
van, volgens het middel, de bewijs
kracht geschonden is, luidt als volgt : 
"de installatie is bedoeld voor een ge
programmeerde jaarlijkse energie van 
maximum 600 GWH. De eerste 13 pet. 
geprogrammeerde energie die niet 
worden geleverd we gens een vergoed
bare oorzaak geven geen recht op 
schadevergoeding. Elke hoven die li
miet vanwege een of meer schade
gevallen niet-geproduceerde GWH zal 
vergoed worden tegen 0,8 F per KWH. 
De vergoeding bedraagt ten hoogste : 
- voor het eerste jaar, 40.000.000 
frank - voor het tweede jaar, 
40.000.000 frank, met aftrek van ie
dere bonus die de verzekerden tijdens 
het eerste jaar hebben ontvangen, con
form de bewoordingen van (de para
graaf) EM 10.5 van het bestek 
(TGV3)"; 

Overwegende dat het arrest zegt 
"dat de hoeveelheid geprogrammeerde 
produceerbare energie in verhouding 
staat tot de hoeveelheid geproduceerde 
energie en tot de hoeveelheid niet 
geleverde energie; dat een precieze 
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hoeveelheid produceerbare energie al
dus overeenstemt met een hoeveel
heid geproduceerde energie en met een 
hoeveelheid niet-geleverde energie; (zie 
de door Socolie overgelegde maande
lijkse tabellen-dossier A.M., map I, 
deel3, maandelijkse enjaarlijkse sta
ten); dat op 31.1.1980 de hoeveelheid 
produceerbare energie voor het tweede 
jaar 601.633.617 KWH bedroeg, voor 
465.084.117 KWH geproduceerde ener
gie en voor 136.549.500 KWH niet
geleverde energie; dat die begrippen 
samen evolueren; dat het onmogelijk 
is om een lid van die vergelijking af te 
zonderen; dat de omgekeerde redene
ring, waarbij men aanneemt dat de 
hoeveelheid geproduceerde energie toe
neemt terwijl de hoeveelheid gepro
grammeerde produceerbare energie op 
een bepaald peil wordt geblokkeerd 
(bijvoorbeeld 600 GWH) in feite het be
grip ontbrekende energie doet verdwij
nen, wat indruist tegen de aard zelf 
van elektrische energie waarbij de hoe
veelheid niet-geleverde energie niet 
kan worden vervangen (. .. )"; 

Overwegende dat uit die redenen 
volgt dat het arrest weliswaar aan het 
litigieuze beding een andere uitleg
ging geeft dan die van eiseres, maar 
dat het hof van beroep niet beweert 
dat de overeenkomst iets inhoudt dat 
zij niet inhoudt of dat zij iets niet in
houdt dat wel er in voorkomt; 

Dat het arrest bijgevolg niet de be
wijskracht miskent van de akte 
waarin dat beding is opgenomen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de vordering van 
de verweersters om het arrest bin
dend te verklaren voor de naamloze 
vennootschap Boels et Begault, door 
het verwerpen van de voorziening 
doelloos wordt; 

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

5 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
uerslaggeuer : mevr. Charlier, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Henkes, advocaat-generaal met op
dracht - Aduocaten : mrs. Kirkpatrick en 
Simont. 

Nr. 291 

1 e KAMER - 5 juni 1998 

1 o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- ONDUIDELIJK MID DEL - ONTV AN
KELIJKHEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

ZAKEN- GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP. 

1 o Het middel dat niet uermeldt in welke 
akten of conclusies eiser het onbeant
woord gebleven uerweer heeft voorgedra
gen, is wegens uaagheid niet ontuanke
lijk (1). 

2° Een zaak vertoont een gebrek wanneer ze 
een abnormaal kenmerk heeft waardoor 
ze, in bepaalde omstandigheden, schade 
kan ueroorzaken; zulks kan het geual zijn 
met een combinatie bestaande uit een 
tractor en twee aanhangwagens waar
uan er een met brandend stro geladen 
was (2). (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

(VANCOMPERNOLLE 
T. POWERFIN N.V, ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. C.97.01S8.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen; 

(1) Raadpl. Cass., 5 nov. 1993, A.R. nr. 
C.93.0093.N (A. C., 1993, nr. 450). 

(2) Raadpl. Cass., 1 maart 1996, A.R. nr. 
C.95.0250.F, en 10 okt. 1996, A.R. nr. C.95.0343.F 
(A. C., 1996, nrs. 92 en 373). 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 1384, eerste lid van het Burger
lijk Wetboek en 149 va:r{ de Grondwet , 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, eiser veroordeelt om 
aan de eerste verweerster het bedrag van 
112.518 frank in hoofdsom en aan de 
tweede verweerster het bedrag van 51.840 
frank in hoofdsom te betalen op grond : 
"dat (de verweersters) ... zich beroepen op 
artikel 1384, eerste lid van het Burger
lijk Wetboek, en meer bepaald op het ge
brek van de door (eiser) bestuurde combi
nati~ die hij onder zijn bewaring had; dat 
er d1ent vastgesteld dat de combinatie wel 
degelijk een gebrek vertoonde, in de zin van 
voornoemde bepaling, aangezien ze bran
dend stro vervoerde; dat de gehele liti
gieuze combinatie, op het ogenblik van de 
feiten, een abnormaal kenmerk vertoonde 
dat schade kon veroorzaken, aangezien ze 
bestond uit een tractor en twee aanhang
wagens waarvan er een met brandend stro 
geladen was", 

terwijl, eerste onderdeel, het gebrek van 
de zaak waarvoor de bewaarder ingevolge 
~~tikel 1384, eerste lid, van het Burger
hJk Wetboek aansprakelijk is, bestaat in het 
abnormale kenmerk dat die zaak vertoont 
en dat schade kan veroorzaken; het ge
brek van de zaak niet bestaat in het ab
normaal gedrag ervan en evenmin in de ge
beurtenis die de schade veroorzaakt (= het 
schadegeval); het om totaal verschillende 
begrippen gaat die niet met elkaar mo
gen worden verward; het arrest niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat de litigieuze 
combinatie een gebrek vertoonde op grand 
dat "ze brandend stro vervoerde" of dat een 
van beide aanhangwagens "met brandend 
stro geladen was"; geen van beide omstan
digheden immers een kenmerk van de com
binatie was, maar de loutere vaststelling 
van het abnormale gedrag ervan en van de 
schadeveroorzakende gebeurtenis name
lijk het vervoer van brandend str~ en het 
opbranden ervan; het arrest bijgevolg, door 
op grand van de bovenstaande vaststellin
gen te beslissen dat de combinatie een ge
brek vertoonde, artikel1384 eerste lid van 
het Burgerlijk Wetboek schendt: het ar
rest althans niet antwoordt op het ver
weer v.an eiser als zou "een dergelijke 
brand, m se, g~en gebrek van de zaak zijn", 
e.n het evenmm antwoordt op eisers kri
tlek op het beroepen vonnis volgens welke 
de eerste rechter "de schadeveroorzakende 
gebeurtenis heeft verward met het gebrek 
van de zaak dat d.e oorzaak ervan kan zijn"; 
het arrest dus met regelmatig met rede-

nen is omkleed (schending van artikel149 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de rechter, om uit te 
maken of een zaak een abnormaal ken
merk vertoont, ze moet vergelijken met za
ken van hetzelfde type en hetzelfde soort· 
hij bovendien, om nate gaan of een even~ 
tueel abnormaal kenmerk schade kan ver
oorzaken, het gebrek moet identificeren en 
omschrijven v66r het abnormaal gedrag van 
d~. za~k en v66r het sc~adegeval, waarbij 
hiJ bmde gegevens bmten beschouwing 
moet laten; het arrest dus, nu het geen van 
die ~~it.en nagaat en nu het meer bepaald 
de htlgieuze combinatie niet vergelijkt met 
een combinatie van hetzelfde type en niet 
nagaat of ze schade kon veroorzaken los 
van het feit dat het vervoerde stro vlam 
h.ad g~vat (= het schadegeval), zijn beslis
smg met naar recht verantwoordt (schen
ding van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek); het arrest evenmin 
antwoordt op het middel van eiser val
gens hetwelk "het gebrek een kenmerk 
moet zijn van de zaak v66r het ongeval en 
niet van de ~evolgen van het ongeval; het 
arrest dus met regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet); · 

In zoverre de beide onderdelen de 
schending van artikel 149 van de 
Grondwet aanvoeren : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert in welke akten of conclu
sies eiser het in het middel vermelde 
verweer dat onbeantwoord is geble
ven, heeft voorgedragen; 

Dat, in zoverre, het middel, wegens 
vaagheid niet ontvankelijk is; 

In zoverre de beide onderdelen de 
schending van artikel 1384, eerste lid 
van het Burgerlijk Wetboek aanvoe~ 
ren: 

Overwegende dat de zaak gebrek
kig is wanneer ze een abnormaal ken
merk vertoont waardoor ze, in be
paalde omstandigheden, schade kan 
veroorzaken; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de gronden van de eer
ste rechter, vaststelt "dat (eiser) zijn 
tractor bestuurde toen het stro dat hij 
op de eerste aanhangwagen vervoerde, 
vlam vatte; dat het vuur vlug 
oversloeg en (eiser) zijn brandende 
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combinatie ter plaatse achterliet waar
door de omliggende huizen en de 
elektriciteitskabels werden bescha
digd"; 

Dat het overweegt "dat genoemde 
combinatie wel degelijk een gebrek 
vertoonde in de zin van (artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek), aangezien het brandend stro 
vervoerde; dat de gehele litigieuze 
combinatie, op het ogenblik van de fei
ten, een abnormaal kenmerk ver
toonde dat schade kon veroorzaken, 
aangezien ze bestond uit een tractor 
en twee aanhangwagens waarvan er 
een met brandend stro geladen was"; 

Dat het hof van beroep uit die over
wegingen wettig kan afieiden dat de 
door eiser bestuurde combinatie een 
abnormaal kenmerk vertoonde, en bij
gevolg met een gebrek was behept; 

Dat het middel, in zoverre het ont
vankelijk is, niet kan worden aange
nomen; 

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

5 jupi 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. De Bruyn. 

Nr. 292 

38 KAMER - 8 juni 1998 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
EINDBESLISSING- BEGRIP. 

De beslissing van de rechter in strafzaken 
die in hager beroep uitspraak doet over de 
burgerlijke rechtsvordering is een eind
beslissing wanneer hij, zonder hierbij iets 
aan te houden, over alle punten van de 
burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet 

en dam-door zijn rechtsmacht volledig 
heeft uitgeoefend (1). (Art. 416 Sv.) 

(BLOMMAERT E.A. T. N.V. KREDIETBANK) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0146.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 19 mei 1998 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel1134, 1135, 1167, 
van het Burgerlijk Wetboek, 7, 8, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851, vor
mend titel XVIII van boek III van het Bur
gerlijk Wetboek, 2, 23, 24, 25, 26, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 490bis, § 1, 6°, van 
het StrafWetboek, gewijzigd bij de wet van 
10 oktober 1967, 416 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de door eerste verweerster inge
stelde vordering, gestoeld op artikel 1167 
van het Burgerlijk Wetboek, gegrond ver
klaart en de rechtshandeling strekkende tot 
inbreng van het onroerend goed, gelegen te 
Beveren, aan de Gentse Weg 496, kada
straal gekend onder sectie C/1/208/P, groot 
2.241 m 2

, gekend als villa en grond, ge
schied bij akte verleden voor notaris Mi
chel Thuysbaert, met standplaats te Lo
keren, in datum van 13 september 1982, 
niet tegenstelbaar verklaart ten overstaan 
van de N.V. Kredietbank en zegt dat ver
meld onroerend goed zich nog steeds be
vindt in het patrimonium van eiseres Blom
maert Celine en nooit tot het patrimonium 
van de vennootschap naar Engels recht 
Lyesept Ltd behoord heeft, op volgende 
gronden : bij arrest van 15 mei 1990 van 

(1) Cass., 7 april1987, A.R. nr. 254 (A. C., 1986-
87, nr. 469); zie Cass., 4 april1984, A.R. nr. 3379 
(A. C., 1983-84, nr. 449) met de concl. adv.-gen. 
Velu in Bull. en Pas., 1984, I, nr. 449; 22 nov. 
1988, A.R. nr. 2303 (A. C., 1988-89, nr. 176); 22 
nov. 1993, A.R. nr. P.93.0567.F (ibid., 1993, nr. 
366); 19 nov. 1996, A.R. nr. P.95.0711.N (ibid., 
1996, nr. 440). 
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het Hofvan Beroep te Gent werd civiel
rechtelijk geoordeeld dat het bewezen was 
dat beklaagden zich bedrieglijk onvermo
gend hebben gemaakt door de villa in de 
vennootschap naar Engels recht Lyesept Li
mited in te brengen en met deze inbreng in 
te stemmen en in het beschikkend gedeelte 
werden de beklaagden veroordeeld om aan 
de burgerlijke partij de N.V. Kredietbank 
een voorschot van een frank te betalen, de 
verdere afhandeling van de schadeeis werd 
onbepaald uitgesteld. De stelling van ei
seres is dat het door de 6" kamer van het 
hof op 15 mei 1990 gewezen arrest geen 
eindarrest , doch slechts een voorberei
dend arrest zou zijn zodat cassatieberoep 
nog niet mogelijk is; van zodra er een eind
arrest is, zou er door eiseres een voorzie
ning in cassatie ingesteld worden. Deze ar
gumentatie faalt. Het ontgaat eiseres dat 
omtrent een belangrijk geschilpunt (nl. het 
zich bedrieglijk onvermogend gemaakt heb
ben ten nadele o.a. van de N.V. Krediet
bank) tegensprekelijk civielrechtelijk uit
spraak werd gedaan en het hofhieromtrent 
zijn rechtsmacht heeft uitgeput zodat tus
sen partijen onderling die uitspraak in
middels gezag van gewijsde heeft; het gaat 
derhalve geenszins om een voorbereidend 
arrest, doch om een principieel eindarrest 
dat als zodanig onmiddellijk vatbaar was 
voor cassatie nu omtrent een wezenlijk ge
schilpunt, ook al werd er geen uitspraak ge
daan omtrent de hoegrootheid van de 
schade, geoordeeld werd dat eiseres Blom
maert met bedrieglijk inzicht zich onver
mogend heeft gemaakt. Het bedrieglijk op
zet in hoofde van eiseres blijft dan ook 
bewezen. Het speelt hierbij geen rol dat de 
N.V. Kredietbank, ook al was ze op de 
hoogte van vermeld eigendom, hierop nooit 
zekerheid heeft gevraagd; krachtens de be
palingen van artikelen 7, 8 van de Hypo
theekwet dient eiseres immers als schul
denares met al haar goederen in te staan, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat het 
Hofvan Beroep te Gent, 6" correctionele ka
mer, in zijn arrest van 15 mei 1990 uit
spraak heeft gedaan omtrent een belang
rijk geschilpunt, nl. het zich bedrieglijk 
onvermogend maken ten nadele van de 
N.V. Kredietbank, niet inhoudt dat dien
tengevolge het Hof van Beroep in dit ar
rest zijn rechtsmacht over de civielrechte
lijke vordering van de N.V. Kredietbank 
tegen eisers zou uitgeput hebben, nu er 
geen uitspraak werd gedaan over de 
hoegrootheid van de door de N.V. Krediet
bank geleden schade, daar het onmoge
lijk was deze te begroten aan de hand der 
door de N.V. Kredietbank opgegeven ele-

menten; dat eisers slechts veroordeeld wer
den tot betaling van een voorschot van een 
frank aan de N.V. Kredietbank en de ver
dere afhandeling van de schadeeis onbe
paald werd uitgesteld; dat het arrest van 15 
mei 1990 derhalve geen definitief, maar een 
voorbereidend arrest is en zulks geldt voor 
de gehele burgerlijke vordering (scherr
ding van art. 416 Sv.); dat het bestreden ar
rest derhalve ten onrechte het gezag van 
gewijsde inroept van de civielrechtelijke be
schikkingen van het arrest dd. 15 mei 1990 
inzake het bedrieglijk inzicht dat eisers 
zouden gehad hebben door zich onvermo
gend te maken door het inbrengen van hun 
villa in de Engelse vennootschap, daar het 
terzake om geen eindbeslissing gaat (scherr
ding van art. 2, 24, 26, Ger. W., 490bis § 1, 
6", S.W.); 

Over de door de verweerster sub 1 
opgeworpen grond van niet-ontvan
kelijkheid van het onderdeel : de voor 
de beoordeling van het onderdeel nood
zakelijke stukken zijn door de eisers 
niet neergelegd, nude vraag ofhet ar
rest van het Hof van Beroep te Gent 
van 15 mei 1990 waarop het bestre
den arrest steunt, definitief is, moet 
worden beoordeeld op grond van de 
precieze vordering van de verweerster 
sub 1 voor de strafrechter en het neer
gelegde afschrift van het voormeld ar
rest van 15 mei 1990 dit gegeven niet 
bevat: 

Overwegende dat het onderdeel de 
onwettigheid aanvoert van de reden op 
grond waarvan het bestreden arrest 
oordeelt dat het arrest van 15 mei 
1990 met betrekking tot de beslis
sing dat eiseres zich met bedrieglijk in
zicht onvermogend heeft gemaakt de
finitief is; 

Dat de beoordeling van die aange
vochten reden niet vereist dat de juiste 
omvang van de vordering van ver
weerster sub 1 voor de strafrechter 
wordt onderzocht, nu het arrest op niet 
betwiste wijze te kennen geeft dat de 
hoegrootheid van de schade ook een 
geschilpunt is, waarover evenwel nog 
"geen uitspraak (wordt) gedaan"; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 
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Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat een beslissing van 

de rechter in strafzaken, die in ho
ger beroep uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvordering, een eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 
wanneer hij, zonder hierbij iets aan te 
houden, over alle punten van de bur
gerlijke rechtsvordering uitspraak doet 
en daardoor zijn rechtsmacht valle
dig heeft uitgeput; 

Dat daartoe niet volstaat dat over 
een bepaald geschilpunt werd beslist 
maar dat vereist is dat over alle pun
ten van de burgerlijke rechtsvorde
ring uitspraak is gedaan; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de eisers zich bedrieglijk onver
mogend hebben gemaakt op grond dat 
het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent van 15 mei 1990 "een princi
pieel eindarrest" is, gezien het hof van 
beroep definitief daarin zijn rechts
macht heeft uitgeput over een belang
rijk geschilpunt, te weten ''het zich be
drieglijk onvermogend gemaakt heb
ben ten nadele o.a. van de N.V. 
Kredietbank" en "nu omtrent een we
zenlijk geschilpunt, ook al werd geen 
uitspraak gedaan over de hoegroot
heid van de schade, geoordeeld werd 
dat (eiseres) Blommaert met bedrieg
lijk inzicht zich onvermogend heeft ge
maakt"; 

Dat het bestreden arrest aldus, nu 
het zelf vaststelt dat het arrest van 15 
mei 1990 niet over alle punten van de 
burgerlijke rechtsvordering uitspraak 
heeft gedaan, artikel416 van het Wet
hoek van Strafvordering schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van de N.V. Kredietbank op 
grond van artikel 1167 van het Bur
gerlijk Wetboek gegrond verklaart 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-

,•. 

om trent aan de feitenrechter over; · 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het hof van Beroep te Antwerpen. 

8 juni 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de 
h. Boes, waarnemend voorzitter - Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
g~neraal- Aduocaten : mrs. Houtekier en 
De Gryse. 

Nr. 293 

ze KAMER- 9 juni 1998 

1° ARBITRAGER OF - PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN 
CASSATIE - BEGRIP. 

zo PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEROF- VERPLICRTING VOOR RET 
ROF VAN CASSATIE- BEGRIP. 

1 o en zo Wanneer de appelrechters heb
ben geweigerd aan het Arbitragehof een 
prejudiciele vraag te stellen over de schen
ding, door de wet, van de artt. 10 en 11 
Gw., en de eiser in een cassatiemiddel niet 
alleen de grief aanvoert dat niet is ge
antwoord op de door hem voor het hof 
van beroep genomen conclusie, maar te
vens de beslissing over het geschil zelf, dat 
voor hem de grand oplevert tot het op
werpen van een prejudiciele vraag, be
kritiseert, is het Hof ertoe gehouden zelf 
die vraag aan het Arbitragehof te stel
len (1). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

(LORRAINE N.V. T. OLIESTELDER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0609.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

(1) Vergelijk Cass., 24 jan. 1996, A.R. nr. 
P.95.0190.F (A.C., 1996, nr. 50,- 14° en 15°). 
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Gelet op het namens eiseres inge
diende verzoekschrift, waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eens
luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel26, § 1, 3°, van de Bijzondere Wet 
van 6 januari 1989, het Arbitrage
hof, bij wijze van prejudiciele beslis
sing, uitspraak doet bij wege van ar
rest op vragen omtrent de schending 
door de wet van de artikelen 10 en 11 
Grondwet; 

Overwegende dat eiseres de appel
rechters verzocht de volgende preju
diciele vraag te stellen : "Of de in 
samenlezing van artikel 68 met arti
kel 135 van het Wetboek van Straf
vordering voorziene termijn van 24 
uren vanaf de beschikking om hoger 
beroep aan te tekenen voor de burger
lijke partij die geen woonplaats heeft 
gekozen in de plaats waar de recht
bank haar zetel heeft, al dan niet ver
enigbaar is met het in de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet vervatte be
ginsel van gelijkheid en niet
discriminatie, waar het beoogde doel 
van deze termijn er enerzijds toe 
strekt om het gerechtelijk onderzoek 
niet te vertragen en anderzijds om bij 
de behandeling voor de rechtbank 
geen vertraging bij de betekening van 
de akten op te lop en"; 

Overwegende dat de appelrechters 
om door hen aangegeven redenen oor
delen "dat het gelijkheidsbeginsel, uit
gedrukt in (de) artikel(en) 10 en 11 
van de Grondwet, klaarblijkelijk niet 
geschonden wordt door de artikelen 68 
en 135 Wetboek van Strafvordering (. .. ) 
er bijgevolg geen reden is om aan het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te 
stellen"; 

Overwegende dat eiseres de afwij
zing van haar vraag aanvecht, en aan
voert dat de motivering van de appel
rechters "geenszins een _ afdoend 
antwoord vormt op de door verzoek
ster in haar beroepsbesluiten aange
klaagde miskenning van het gelijk
heidsbeginsel naargelang een bur-

gerlijke partij al dan niet woonplaats 
gekozen heeft in de plaats waar de 
rechtbank haar zetel heeft"; 

Dat het aldus in het middel gepre
ciseerde verschil beoogt het verschil in 
behandeling bestaande tussen twee 
burgerlijke partijen waarvan de ene of
wel,i,:u het arrondissement van onder
zoek woont ofwel in een ander arron
dissement met keuze van woonplaats 
in het arrondissement van onderzoek 
en de andere buiten dit arrondisse
ment woont en geen dergelijke 
woonplaatskeuze heeft gedaan; 

Overwegende dat eiseres daarenbo
ven aanvoert "dat dienvolgens ten on
rechte het verzet van verzoekster ge
daan op 7. 7.1995, wegens laattijdig
heid als niet-ontvankelijk werd 
afgewezen"; 

Dat zij aldus de beslissing over het 
geschil zelf, dat voor haar de grond op
levert tot het opwerpen van een pre
judiciele vraag, bekritiseert; 

Dat bij toepassing van artikel 26, 
§ 2, eerste lid, van de Bijzondere Wet 
van 6 januari 1989 het Hof ertoe ge
houden is de gesuggereerde prejudi
ciele vraag zelf te stellen; 

Om die redenen, schort elke ver
dere beslissing op tot het Arbitrage
hof bij wijze van prejudiciele beslis
sing uitspraak zal hebben gedaan over 
de volgende vraag : Schenden de ar
tikelen 68 en 135 Wetboek van Straf
vordering, in context gelezen, de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet in 
zoverre de burgerlijke partij die niet 
woont in het gerechtelijk arrondisse
ment van het onderzoek en die geen 
woonplaats heeft gekozen in dit ar
rondissement, slechts op ontvanke
lijke wijze hoger beroep kan instel
len binnen de termijn van vieren
twintig uur vanaf de beschikking, dan 
wanneer een burgerlijke partij die 
woont of keuze van woonplaats heeft 
gedaan in het gerechtelijk arrondis
sement van het onderzoek over de
zelfde termijn beschikt vanaf de dag 
waarop de beschikking haar is bete
kend?; gelast de overzending aan het 
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Arbitragehof van een door de voorzit
ter en door de griffier van het Hof on
dertekende expeditie van deze beslis
sing tot verwijzing; houdt de beslissing 
over de kosten aan. 

9 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de 
h. Goethals - Andersluidende conclusie (2) 
van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
Advocaat : mr. H. Diesser, Hasselt. 

Nr. 294 

2e KAMER- 9 juni 1998 

1° DWANGSOM- STRAFZAKEN- STEDEN
BOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT - TERMIJN- DRAAGWIJDTE. 

2° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT- DWANGSOM- TERMIJN
DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° De beslissing van de appelrechters 
dat de dwangsom verschuldigd is per dag 
vertraging bij de niet-vrijwillige uitvoe
ring van het herstel der plaatsen in de vo
rige staat binnen de termijn van 8 maan
den te rekenen vanaf de uitspraak, houdt 
niet in dat de dwangsom wordt verbeurd 
v66r de betekening van de uitspraak 
waarbij zij is vastgesteld (1). (Art. 
1385bis, eerste en derde lid, Ger.W., en 
art. 65, §§ 1 en 2, Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw.) 

(2) Het O.M. was, met verwijzing naar het in 
de voetnoot op p. 656 geciteerde arrest, van me
ning dat er geen reden was tot het stellen van een 
prejudiciiHe vraag aan het Arbitragehof aange
zien het derde middel alleen en vruchteloos de 
grief aanvoerde dat niet afdoende was geant
woord op de voor het hof van beroep genomen 
conclusie. 

(1) Cass., 4 dec. 1990, A.R. nr. 3363 (A. C., 1990-
91, nr. 176). 

(DE MOL EA.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0655.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april1996 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Op de beide voorzieningen : 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waarbij 
op vordering van de gemachtigde amb
tenaar herstel van de plaats in de vo
rige staat wordt bevolen, met toepas
sing van een dwangsom : 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 1385bis van het 

Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald ali
nea 3 van dit artikel, 

doordat het bestreden arrest, door be
vestiging van het vonnis waartegen ha
ger beroep, de eisers veroordeelt "de plaats 
in de vorige staat te herstellen binnen een 
termijn van acht maanden te rekenen 
vanaf huidige uitspraak" en "tot het beta
len aan het Vlaamse Gewest van een 
dwangsom van vijfhonderd frank per dag 
vertraging bij niet vrijwillige uitvoering van 
het herstel der plaatsen in de vorige staat, 
binnen de gestelde termijn", 

terwijl, volgens de bepalingen van arti
kel1385bis, al. 3, van het Gerechtelijk Wet
hoek de dwangsom niet kan worden ver
beurd v66r de betekening van de uitspraak 
waarbij zij is vastgesteld. Waaruit volgt dat 
de aangevochten beslissing, door bevesti
ging van het vonnis dat een dwangsom op
legt vanaf de uitspraak, vermelde wets be
paling schendt : 

Overwegende dat, ondanks het 
burgerrechtelijke karakter van de vor
dering tot herstel uitgaande van de ge
machtigde ambtenaar, de strafrech
ter voor wie deze vordering wordt 
ingesteld zein beginsel moet toewij
zen "naast de straf die hij oplegt"; dat 
de beslissing waarbij de strafrechter 
het herstel van de plaats in de vo
rige staat beveelt, verbonden is met de 
strafvordering, aangezien de wetge
ver beoogde het algemeen belang van 
de gemeenschap, namelijk een goede 
ruimtelijke ordening, te beschermen; 
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dat de wet in zodanig geval vereist dat 
de rechter, naast de strafrechtelijke 
veroordeling, het burgerlijke herstel 
van de plaats in de vorige toestand be
veelt; 

Overwegende dat artikel1, § 1, van 
de eenvormige wet betreffende de 
dwangsom toelaat dat de dwangsom 
wordt opgelegd ten einde de tenuit
voerlegging te verzekeren van een 
maatregel die, ofschoon van burger
rechtelijke aard, behoort tot de straf
vordering en die meer in het bijzon
der bedoeld is om de tenuitvoerlegging 
te verzekeren van een bevel tot her
stel van de plaats in de vorige staat, 
welke burgerrechtelijke maatregel 
krachtens de nationale wet door het 
strafgerecht moet worden uitgespro
ken als verplichte aanvulling van de 
strafrechtelijke veroordeling; 

Overwegende dat de appelrechters, 
met beslissing "over de publieke vor
dering", het beroepen vonnis bevesti
gen waarbij de eerste rechters beslis
ten als volgt : "beveelt de (eisers) 
solidair de plaats in de vorige staat te 
herstellen binnen een termijn van acht 
maanden, te rekenen vanaf huidige 
uitspraak. Zegt dat na het verstrij
ken van de gestelde termijn, de ge
machtigde ambtenaar, voor het ge
val dat het vonnis niet vrijwillig werd 
ten uitvoer gelegd, daarin kan voor
zien, overeenkomstig artikel 65, § 2, 
van de wet van 29 maart 1962, op kos
ten van de (eisers) die gedwongen wor
den de uitgaven terug te betalen te
gen overlegging van een staat op hun 
kosten begroot en uitvoerbaar ver
klaard door de beslagrechter, op ver
zoekschrift; veroordeelt (de eisers) tot 
het betalen aan het Vlaamse Gewest 
van een dwangsom van vijfhonderd 
frank per dag vertraging bij niet vrij
willige uitvoering van het herstel der 
plaatsen in de vorige staat, binnen de 
gestelde termijn"; 

Overwegende dat overeenkomstig 
artikel 1385bis, eerste lid, Gerechte
lijk Wetboek, de rechter, op vorde
ring van een der partijen, de weder-

partij kan veroordelen tot betaling van 
een geldsom, dwangsom genaamd, 
voor het geval aan de hoofd
veroordeling, al of niet na verloop van 
een bepaalde termijn, niet wordt vol
daan; dat krachtens het derde lid van 
vermelde wetsbepaling, de dwang
som evenwel niet kan worden ver
beurd v66r de betekening van de uit
spraak waarbij zij is vastgesteld; dat 
hieruit voortvloeit dat het tijdstip 
waarop de hoofdveroordeling moet vol
daan worden en waarop de veroorde
ling tot betaling van een dwangsom in
gaat, niet noodzakelijk samenvalt met 
het tijdstip waarop de dwangsom ver
beurd wordt; dat dit laatste slechts het 
geval zal zijn wanneer de uitspraak 
waarbij de dwangsom is vastgesteld, 
betekend wordt v66r het tijdstip 
waarop de hoofdveroordeling dient vol
daan te worden; 

Overwegende dat de appelrechters 
door te beslissen dat de dwangsom 
verschuldigd is "per dag vertraging bij 
de niet vrijwillige uitvoering van het 
herstel der plaatsen in de vorige staat, 
binnen de gestelde termijn (van acht 
maanden)", geenszins beslissen dat de 
dwangsom wordt verbeurd v66r de be
tekening van de uitspraak waarbij zij 
is vastgesteld"; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

9 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de 
h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. J. Verhulst, Brussel. 
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Nr. 295 

2e KAMER- 9 juni 1998 

1 o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- WEG
VERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 -
REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 2- AR
TIKEL 2.5 -PAD - BEGRIP. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN- ARTIKEL 2- ARTIKEL 2.5-
PAD- BEGRIP. 

1 o en 2° De rechter oordeelt op onaantast
bare wijze of de openbare weg, waaruit de 
beklaagde gereden kwam, een pad is. 
(Art. 2.5 Wegverkeersreglement.) 

(BULCKE T. PIJCKE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1007.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 juni 1997 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

A. In zoverre de voorziening wordt 
ingesteld als beklaagde : 

1. tegen de beslissing op de tegen ei
seres ingestelde strafvordering : 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 2.5, 12.3.1, al. 
1, en 12.3.1, al. 2 b, K.B. 01/12/1975, 

doordat het bestreden vonnis oordeelt : 
"Door de afsluiting met betonnen palen, 
krijgt de verbindingsweg het karakter van 
een smalle openbare weg, in de zin van ar
tikel2.5 AVR, zodat hij als pad te beschou
wen is ... Derhalve kwam Bulcke Fran
cine uit een pad, zodat zij voorrang diende 
te verlenen aan Pijcke .l\'Iichel overeenkom
stig artikel 12.3.1, al. 2 b, AVR." 

terwijl overeenkomstig art. 2.5 K.B. 01/ 
12/1975 een pad wordt omschreven als een 
smalle openbare weg die aileen het ver
keer toelaat van voetgangers en van voer
tuigen die geen bredere dan voor voetgan
gers vereiste ruimte nodig hebben; het is 
niet de uiterlijke inrichting van de verbin
ding, doch wel de weg zelf welke bepa-

lend is voor de definitie van pad; de door ei
seres tot cassatie gevolgde verbindings
weg is breder dan een pad, breed genoeg 
om door personenvoertuigen te worden ge
bruikt, zodat de verbindingsweg niet on
der de toepassing valt van art. 2.5 K.B. 
01/12/1975; daaruit tevens voortvloeit dat 
niet art. 12.3.1, al. 2 b, maar art. 12.3.1, al. 
1, toepasselijk is : 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 2.5 Wegverkeersreglement on
der "pad" wordt verstaan : een smalle 
openbare weg die aileen het verkeer 
toelaat van voetgangers en van voer
tuigen die geen bredere dan de voor 
voetgangers vereiste ruimte nodig heb
ben; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat eiseres, komende uit een 
pad, gehouden was, overeenkomstig 
artikel12.3.1, tweede lid, Wegver
keersreglement, voorrang te verle
nen aan verweerder, op de navolgende 
grand : "De beschrijving met bijgaande 
schets van de verbalisanten en de door 
partijen neergelegde foto' s geven een · 
zeer duidelijk beeld van de plaatsge
steldheid. De litigieuze verbindings
weg is een kasseiweg met een breedte 
die varieert van ongeveer 2 meter (on
der de poort) tot ongeveer 8 meter bij 
de uitmonding ter Bekeweg. De door
gang van de verbindingsweg naar de 
Bekeweg wordt belemmerd door een 
reeks betonnen palen welke dwars 
over de weg opgesteld staan met vrije 
tussenruimte van telkens ongeveer 1 
meter. Onder de poort staat oak een 
paal, zodat de vrije breedte er niet 
meer bedraagt dan ongeveer 1 me
ter. Gezien vanop de rijbaan in de door 
(verweerder) gevolge rijrichting, ge
ven de betonnen palen het uitzicht van 
een afsluiting voor het verkeer dat uit 
de verbindingsweg komt. De beton
nen palen verhinderen elk verkeer, be
halve dan van voetgangers en van 
voertuigen die geen bredere dan de 
voor voetgangers vereiste ruimte no
dig hebben. Door de afsluiting met be
tonnen palen, krijgt de verbindings
weg het karakter van een smalle 
openbare weg, in de zin van artikel 2.5 
AVR, zodat hij als pad te beschouwen 
is"; 
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Overwegende dat de rechters op 
grand van de aangehaalde feitelijke 
gegevens die zij op onaantastbare 
wijze vaststellen, vermogen wettig te 
beslissen dat eiseres uit een pad en 
niet uit een rijbaan kwam gereden; 

Dat zij zodoende hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

9 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de 
h. Landers - Gelijklitidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Coucke, Brugge. 

Nr. 296 

2e KAMER- 10 juni 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAF - VER
BEURDVERKLARING- CONTEXT VAN RET AR
REST. 

2° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERBEURD
VERKLARING- MOTIVERING- CONTEXT VAN 
HETARREST. 

3° STRAF - ALGEMEEN. STRAF EN MAATRE
GEL. WETTIGHEID- VASTSTELLING VAN DE 
STRAF - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 

4° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF 
- VASTSTELLING- CRITERIA. 

1° en 2° De bij art. 195, tweede lid, Sv., 
voorgeschreven bijzondere motiverings
plicht wordt nagekomen door het arrest, 
waarin beslist wordt dat de bijzondere 
verbeurdverklaring moet worden bevo
len om een einde te maken aan een straf 
baar gedrag, waarvan het de herhaling 
en het nadeel dat er voor derden uit voort
vloeit beklemtoont, nu de considerans val
gens welke de verbeurdverklaring ver
antwoord wordt door het afschrikwek
kend effect, binnen de context van het 
arrest moet worden gelezen (1). (Art. 195, 
tweede lid, Sv.) 

3° en 4° De rechter bepaalt op onaantast
bare wijze, binnen de door de wet vast
gestelde perken, de strafmaat die hi} in 
verhouding acht tot de zwaarte van het 
bewezen verklaarde misdrijf (2). 

(RAIA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0286.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1998 gewe
zen door het Hof vail Beroep te Brus
sel; 

Overwegende dat het middel faalt 
naar recht, in zoverre het de scherr
ding aanvoert van artikel 13, § 2, van 
de wet van 25 juni 1993, dat niets uit
staande heeft met de verplichting om 
de straffen met redenen te omkleden; 

Overwegende dat de considerans, 
luidens welke "de verbeurdverkla
ring van de BMW, die gediend heeft 
om de misdrijven te plegen, te dezen 
verantwoord wordt door het 

(1) Zie Cass., 22 nov. 1988,A.R. nr. 2157 (A.C., 
1988-89, nr. 172). 

(2) Cass., 21 sept. 1994, A.R. nr. P.94.0495.F 
(A. C., 1994, nr. 391); zie Cass., 24jan. 1995, A.R. 
nr. P.92.7292.N (ibid., 1995, nr. 36) met cone!. du 
Jardin, toen adv.-gen.; raadpl. Cass., 17 sept. 
1992, A.R. nr. 9411 (ibid., 1991-92, nr. 620); 23 
old. 1997, A.R. nr. D.97.0018.N (ibid., 1997, nr. 
423), en 12 maart 19~8, A.R. nr. D.97.0003.N, su
pra, nr. 139. 
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afschrikkingseffect ervan", binnen de 
context van het arrest moet worden 
gelezen; 

Overwegende dat de appelrechters 
de keuze van de straffen niet hebben 
gegrond op een algemene en abstracte 
verwijzing naar de zwaarwichtigheid 
van de feiten, maar op een beschrij
ving van die feiten; dat het arrest 
meer bepaald vermeldt dat "de lis
tige kunstgreep bestond in het aan
bieden aan vreemdelingen van jas
sen met een echtheidscertificaat, dat 
de gevraagde prijs aannemelijk 
maakte (. .. ),door de kandidaat-koper 
te misleiden om trent de kwaliteit van 
de jas"; dat het arrest hieraan toe
voegt dat het strafbaar gedrag "ge
tuigt van een volslagen gebrek aan 
scrupules, als het erop aankomt der
den te bedriegen en zich op hun kos
ten te verrijken (. .. )"en wijst op het 
feit dat "(eiser) is doorgegaan met zijn 
illegale handel, in weerwil van ver
schillende aanmaningen die hem er
toe hadden moeten aanzetten zich te 
beteren"; 

Overwegende dat de appelrechters, 
nu ze hebben vastgesteld dat eisers 
voertuig had gediend om de aldus be
schreven misdrijven te plegen en nu ze 
beslist hebben dat de verbeurdverkla
ring van dat voertuig moest worden 
bevolen met de bedoeling om een einde 
te maken aan een strafbaar gedrag, 
waarvan zij de herhaling en het na
deel dat er voor derden uit voortvloeit 
hebben beklemtoond, hun beslissing 
regelmatig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de rechter op onaantastbare wijze, bin
nen de per ken van de wet, de straf op
legt die hij in verhouding acht tot de 
ernst van het bewezen verklaarde mis
drijf; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

10 juni 1998 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver· 
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaat : mr. M.C. Calewaert, 
Brussel. 

Nr. 297 

2e KAMER- 10 juni 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRLJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- KEUZE
STRAFMAAT- AFZONDERLIJKE REDENEN. 

2° STRAF - ALLERLEI - MOTIVERING -
KEUZE- STRAFMAAT- AFZONDERLIJKE RE
DENEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRLJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- ONTZET
TING VAN RECHTEN- KEUZE. 

4 o STRAF -ANDERE STRAFFEN - ONTZET
TING VAN RECHTEN- KEUZE- MOTIVERING. 

1 o en 2° Art. 195, tweede lid, Sv. schrijft 
voor dat de rechter de redenen moet ver
melden waarom hij dergelijke straf of der
gelijke maatregel uitspreekt en de straf
maat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel moet rechtvaardigen; de rech
ter is niet verplicht dit te doen in een af
zonderlijke motivering, wanneer de door 
hem aangegeven redenen zowel de keuze 
van de uitgesproken straffen als de straf
maat van elk ervan betreffen (1). (Art. 
195, tweede lid, Sv.) 

3° en 4° De verplichting om de bijkomende 
en facultatieve straf van ontzetting van 
rechten met redenen te omkleden, wordt 
nagekomen door de rechter die erop wijst 

(1) Cass., 14 mei 1996, A.R. nr. P.96.0390.N 
(A.C., 1996, nr. 175). 
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dat de beklaagde betrokken was bij za
ken die niet verenigbaar zijn met zijn 
ambt van burgemeester en door zijn ge
drag afbreuk heeft gedaan aan de bij
zondere vereisten van fatsoen, kiesheid en 
rechtschapenheid die verbonden zijn met 
dat ambt (2). (Art. 245 Sw.; art. 195, 
tweede lid, Sv.) 

(CORNEILLIE T. GEMEENTE QUEVY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0317.F) 

RET HOF; - Gelet op de beschik
king, op 7 januari 1994 gewezen door 
de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bergen en gelet op 
het arrest van 15 januari 1998 van het 
Hof van Beroep te Bergen; 

I. Op de voorziening van 29 januari 
1998, die is ingesteld tegen de beschik
king van 7 januari 1994: 

Overwegende dat de voorwaarden 
voor de formele geldigheid van de akte 
waarbij de zaak bij het vonnisgerecht 
aanhangig gemaakt werd en de re
gels betreffende de bevoegdheid zijn 
nageleefd; 

II. Op de voorziening van 21 januari 
1998, die is ingesteld tegen het ar
rest van 15 januari 1998 : 

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

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter krach

tens artikel195 van het Wetboek van 
Strafvordering nauwkeurig, maar op 
een wijze die beknopt mag zijn, de re
denen moet vermelden waarom hij 
dergelijke straf oplegt en de straf
maat moet rechtvaardigen voor elke 
uitgesproken straf; dat hij dat niet 
hoeft te doen in afzonderlijke rede
nen, nu hij door de redenen die hij op-

(2) Zie Cass., 1 maart 1989,A.R. nr. 7041 (A. C., 
1988-89, nr. 369), en 29 jan. 1997, A.R. nr. 
P.96.1314.F (ibid., 1997, nr. 52). 

geeft zowel de keuze van de door hem 
uitgesproken straf of straffen als de 
strafmaat van elke straf rechtvaar
digt; 

Overwegende dat, te dezen, het ar
rest, door de precisering dat "aileen 
een zware sanctie (eiser) (blijkbaar) be
wust kan maken van het misprijzen 
dat hij in de uitoefening van zijn ambt 
van burgemeester voor de openbare 
orde getoond heeft en hem kan aan
sporen om een duidelijke lijn te trek
ken tussen zijn persoonlijke belan
gen en zijn ambtsplichten", met name 
het bedrag van de aan eiser opgelegde 
geldboete verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest ver

meldt "dat de beklaagde betrokken 
was bij zaken die niet verenigbaar zijn 
met zijn ambt van burgemeester, en 
dat de loutere mogelijkheid om zijn of
ficieel ambt te misbruiken om zijn ei
gen belangen te behartigen, genoeg
zaam blijkt uit de hierboven reeds 
vermelde gegevens; dat de beklaagde 
door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan 
aan de bijzondere vereisten van fat
soen, kiesheid en rechtschapenheid die 
verbonden zijn met het ambt dat hij in 
de gemeente uitoefende"; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus nauwkeurig de redenen heb
ben opgegeven waarom zij de in arti
kel 245 van het Strafwetboek bedoelde 
bijkomende en facultatieve ontzet
ting van rechten hebben uitgespro
ken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

10 juni 1998 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer - Gedeeltelijk 
andersluidende conclusie (3) van de h. 
Spreutels, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Draps; G. Belle, Bergen. 

Nr. 298 

2e KAMER- 10 juni 1998 

MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 
- MISDAAD OF WANBEDRIJF GEPLEEGD DOOR 
EEN BELG TEGEN EEN VREEMDELING BUITEN 
HET GRONDGEBIED VAN HET KONINKRIJK
OFFICIEEL BERICHT AAN DE BELGISCHE OVER
HElD DOOR DE OVERHEID VAN HET LAND 
WAAR HET MISDRIJF IS GEPLEEGD- BE
GRIP. 

Het voorafgaand officiele bericht dat door de 
buitenlandse overheid, spontaan of in 
antwoord op een verzoek, aan de Bel
gische overheid wordt gegeven met be
trekking tot de misdaad of het wanbe
drijf door een Belg in het buitenland 
gepleegd, is een bericht dat dient om het
zij de feiten ter kennis van de Belgische 
overheid te brengen, hetzij om te beves
tigen dat de buitenlandse overheid om 
vervolging verzoekt; het is geen verlof om 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot gedeelte
lijke vemietiging van het arrest, nu het van oor
deel was dat het tweede onderdeel van het mid
del gegrond was. Het O.M. oordeelde dat de 
appelrechters, nu zij alleen beslist hadden dat de 
eerste rechter de bij art. 245 Sw. voorgeschre
ven ontzetting van het recht om openbare amb
ten, bedieningen ofbetrekkingen te vervullen, "te
recht'' had uitgesproken, zonder de keuze van die 
facultatieve straf met redenen te omkleden en 
zonder de redenen van het beroepen vonnis over 
te nemen, hun beslissing betreffende die bijko
mende strafniet regelmatig met redenen om
kleed hadden. 

vervolging in te stellen (1). (Art. 7, § 2, 
VT.Sv.) 

(WERY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0610.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beschikking, op 25 mei 1997 ge
wezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus
sel en gelet op het bestreden arrest, 
dat op 3 april 1998 is gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel: schending van arti
kel 7, § 2, van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat de bestreden beschikking eiser 
naar de correctionele rechtbank heeft ver
wezen we gens de telastleggingen A, B 1 en 
2 en C, op grond "dater in het buitenland 
een officieel bericht is gegeven over (ei
ser)'', en doordat het bestreden arrest de 
(door het hof beperkte) telastleggingen A en 
C bewezen verklaart en eiser veroordeelt 
tot een enkele gevangenisstrafvan vijfjaar 
met uitstel van vijfjaar voor de helft van 
die straf en eiser gedurende vijf jaar ont
zet van de in artikel31, r, 3°, 4° en 5° van 
het StrafWetboek opgesomde rechten, op 
grond: "dat uit de aan de beoordeling van 
het Hof voorgelegde gegevens blijkt dat de 
rijkswacht, op mondeling verzoek van de 
onderzoeksrechter, getelefoneerd had naar 
de Belgische ambassade in Thailand, ten
einde van de overheid van dat land de aan
gifte te verkrijgen dat ze 'aangifte zou doen 
van het door (eiser) in haar land gepleegde 
sexueel misbruik van kinderen', zoals die 
feiten noodzakelijkerwijs bleken uit diens 
omstandige verklaring; dat de attache van 
de Belgische ambassade te Bangkok, na 
van die feiten op de hoogte te zijn gebracht, 
ze zeer snel mededeelde aan de advocaat
generaal van de Mdeling voor internatio
nale zaken in Thailand, die hierop ant
woordde in een op 24 januari 1997 aan de 

(1) Zie Cass., 30 dec. 1861 (Bull. en Pas., 1862, 
I, 66), met concl. proc.-gen. Leclercq, 24 juni 1895 
(ibid., 1895, 226), en 12 nov. 1973 (A. C., 1974, 
297); VAN DEN WYNGAERT, C. Strafrecht en straf
procesrecht in hoofdlijnen, d. II, tweede uitg., Ant
werpen, 1994, p. 495. 
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Belgische ambassade toegezonden brief, die 
luidde als volgt : 'Wat uw vragen inver
band met (eiser) betreft, kan ik u meede
len dat er tegen bovengenoemde geen 
rechtszaken lopen. lk verzoek de Belgische 
autoriteiten om een rechtsvordering te
gen hem in te stellen, als zij bewijzen heb
ben van zijn schuld. Vervolgens zou ik 
graag door u op de hoogte willen gehou
den worden van de feiten en van het ver
dere verloop van de zaak. Ik dank u voor 
uw medewerking in de strijd tegen de 
sexuele uitbuiting van de kinderen ( ... )'; dat 
die brief gevoegd werd bij de boven
vermelde aanvullende vorderingen van het 
parket, die dagtekenen van 24 januari 
1997; ( ... ) dat eiser- hierin gevolgd door 
de eerste rechter - betoogt dat een der
gelijke brief, waarvan hij niet betwist dat 
hij uitgaat van een buitenlandse overheid 
die bevoegd was om op zijn grondgebied ge
pleegde misdrijven aan te geven, niet het 
officiele bericht is waarvan sprake is in ar
tikel 7 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, nu dat stuk 
vermeldt dater tegen (eiser) in Thailand 
geen enkele rechtszaak loopt; ( ... ) (dat) het 
bij de wet vereiste officiele bericht ( ... ) even
wei niet noodzakelijkerwijs moet bestaan in 
een spontane aangifte van de buitenlandse 
overheid ( ... ); dat het bericht rechtsgeldig 
is, zodra het gesteld is naar aanleiding van 
een door de Belgische overheid aan de bui
tenlandse overheid gericht verzoek om in
lichtingen ( ... ) dat het officiele en vooraf
gaande bericht dat uitgaat van de bevoegde 
buitenlandse overheid, waarbij aan de Bel
gische autoriteiten aangifte wordt gedaan 
van de in Thailand tegen de onderdanen 
van dat land gepleegde misdrijven, bijge
volg ( ... ) regelmatig is, ook al droeg de over
heid van dat land geen kennis van die mis
drijven, voordat de attache van de 
Belgische ambassade haar ervan op de 
hoogte bracht, met de bedoeling om de aan
gifte ervan te verkrijgen; ( ... ) dat, in tegen
stelling tot wat (eiser) betoogt, uit voor
noemde brief niet blijkt dat de buitenlandse 
overheid de Belgische autoriteiten heeft 
verzocht om aanvullende inlichtingen, ten
einde de op haar grondgebied gepleegde fei
ten vervolgens te kunnen aangeven; dat, in
tegendeel, de in dat stuk geuite wens dat 
Belgie een rechtsvordering zou instellen in 
het kader van de 'strijd tegen de sexuele 
uitbuiting van de kinderen' er geen twij
fel over laat bestaan dat de steller onmid
dellijk de bedoeling had om de hem ter ken
nis gebrachte misdrijven officieel aan te 
geven; dat, ten overvloede, moet worden 
vastgesteld dat de briefwaarbij de buiten-

landse overheid een dossier betreffende een 
in het buitenland gepleegd misdrijf over
zendt en daarbij een verzoek voegt om op 
de hoogte te worden gehouden van de la
tere beslissing, het door die overheid ge
geven officiele bericht is", 

terwijl, wanneer een misdrijf door een 
Belg tegen een vreemdeling wordt gepleegd 
buiten het grondgebied van het konink
rijk, het officieel bericht van de overheid 
van het land waar het misdrijf is gepleegd, 
bij gebrek aan een klacht van de bena
deelde vreemdeling of van zijn familie, 
voorafgaandelijk vereist is om de strafvor
dering in te stellen; voornoemd, bij arti
kel 7 van de wet van 17 april 1878 voor
geschreven officieel bericht noch een klacht 
noch een verzoek ofverloftot vervolging is; 
het erin bestaat dat een in het buiten
land gepleegde misdaad of wanbedrijf ter 
kennis van de Belgische overheid wordt ge
bracht; de bestreden beschikking en het be
streden arrest niet zonder artikel 7 van de 
wet van 17 april 1878 te schenden heb
ben kunnen beslissen dat het faxbericht 
van 24 januari 1997 - waarin de Thaise 
overheid de Belgische overheid heeft me
degedeeld dat "er tegen (eiser) geen rechts
zaken lopen" en dat de Thaise overheid "de 
Belgische autoriteiten verzoek(t) een rechts
vordering tegen hem in te stellen, als zij be
wijzen hebben van zijn schuld" - niet het
zelfde is als een verzoek of een verlof tot 
vervolging; dat zij niet hebben kunnen be
slissen dat de Thaise overheid door mid
del van dat faxbericht een misdaad of een 
wanbedrijf ter kennis van de Belgische 
overheid heeft gebracht, nu er, in weer
wil van haar verzoek, juist in wordt ge
steld dat er geen enkel feit ter kennis van 
die overheid kan worden gebracht, nu de 
Thaise overheid zelf vraagt om "op de 
hoogte te worden gehouden van de fei
ten": 

Overwegende dat het bij artikel 7, 
§ 2, van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van StrafVordering vereiste 
voorafgaand officiele bericht het be
richt is dat door de buitenlandse over
heid, spontaan of in antwoord op een 
verzoek, aan de Belgische overheid 
wordt gegeven met betrekking tot de 
in het buitenland gepleegde misdaad 
of wanbedrijf; dat het geen verlof tot 
vervolging is, maar een bericht dat 
dient om hetzij feiten ter kennis van 
de Belgische overheid te brengen, 
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hetzij om te bevestigen dat de buiten
landse overheid om vervolging ver
zoekt; 

Overwegende dat de briefvan 24ja
nuari 1997, waarin de advocaat
generaal van de Afdeling voor inter
nationale zaken van Thai:land de 
Belgische ambassade laat weten dat 
hij de Belgische overheid verzoekt een 
rechtsvordering in te stellen, indien zij 
bewijzen heeft van eisers schuld, 
vraagt om op de hoogte te worden ge
houden en haar dankt voor haar me
dewerking in de strijd tegen de sek
suele uitbuiting van de kinderen, het 
bij artikel 7, § 2, vereiste officiele be
richt vormt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

10 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 299 

2e KAMER- 10 juni 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- ONDERZOEKS
RECHTER- ONTVANKELIJKHEID. 

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een zaak van een onder-

zoeksrechter naar een andere op grand 
van gewettigde verdenking (1). (Artt. 542, 
eerste lid, en 545 Sv.) 

(BEAUPAIN) 

ARREST (vertaling) 

CAR. nr. P.98.0745.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, dat op 4 juni 1998 op de griffie 
van het Hof is ingekomen en waar
van een eensluidend afschrift aan dit 
arrest is gehecht; 

Overwegende dat het Hof een zaak 
niet aan een onderzoeksrechter kan 
onttrekken en dat uit geen enkel stuk 
blijkt dat de onder het parketnummer 
43.47.237/97 ingeschreven zaak ten 
grande bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel aanhangig is ge
maakt; 

Dat het verzoek kennelijk niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, gelet op artikel 545 
van het Wetboek van StrafVordering; 
wijst het verzoek af; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

10 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Spreutels, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. D. De Quevry, Brussel. 

(1) De artt. 542, eerste lid, en 545 Sv. zijn ge
wijzigd bij artt. 9 en 10 wet 13 maart 1998 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het 
Wetboek van Strafvordering inzake de proce
dure tot onttrekking van de zaak aan de ~ech-
ter. I 
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Nr. 300 

28 KAMER- 10 juni 1998 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSIN
GEN UIT ffiJN AARD NIET V ATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- UITVOERINGS
MODALITEITEN VAN DE INTERNERING- VER
ZOEK OM DE INSTELLING TE VERLATEN -
BESLISSING- VOORZIENING- ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ -ALLERLEI
UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE INTER
NERING - VERZOEK OM DE INSTELLING TE 
VERLATEN - BESLISSING- CASSATIEBEROEP 
- ONTVANKELIJKHEID. 

3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
WETTEN OP DE BEVOEGDHEID EN DE RECHTS
PLEGING- RECHTSMIDDELEN. 

4o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING-ALGEMEEN
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTEL
LING- VERWERPING- RECHTSMIDDELEN
NIEUWE WET- ONMIDDELLIJKE TOEPASSING 
-GEVOLG. 

5o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- ALLERLEI
VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING- VER
WERPING- CASSATIEBEROEP- RECHTSMID
DELEN - NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE 
TOEPASSING- GEVOLG. 

6° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- WER,KING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD -
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- COM
MISS IE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTEL
LING- VERWERPING- CASSATIEBEROEP -
RECHTSMIDDELEN- NIEUWE WET- ONMID
DELLIJKE TOEPASSING- GEVOLG. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is de voorzie
ning die een gernterneerde heeft inge
steld tegen de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschappij, 
waarbij geen uitspraak wordt gedaan 
over de individuele vrijheid van de gern
terneerde, maar alleen over de 
uitvoeringsmodaliteiten van de interne
ring, zoals de beslissing op het verzoek om 
de instelling met en zonder begeleiding te 
verlaten, mits naleving van bepaalde 
ontzeggingen (1). (Artt. 18 en 31 Wet Be
scherm:ing Maatschappij; art. 608 Ger.W.) 

3° In geval van wijziging van de wetge
ving betreffende de rechtsmiddelen re
gelt de wet die van kracht is op de dag 
van de uitspraak van het vonnis, behou
dens andersluidende bepaling, de rechts
middelen die daartegen openstaan (2). 
(Art. 3 Ger.W.) 

4°, 5° en 6° De onmiddellijke toepassing 
van een nieuwe wet, waarin de mogelijk
heid wordt voorzien om ten gunste van de 
gernterneerde hoger beroep in te stellen te
gen de beslissingen van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, kan 
niet tot gevolg hebben dat die gernter
neerde onrechtstreeks het recht wordt ont
zegd om cassatieberoep in te stellen, welk 
recht hij, krachtens de oude wet, genoot 
op het ogenblik dat de beslissing in laat
ste aanleg werd gewezen. (Art. 19bis Wet 
Bescherming Maatschappij; art. 3 wet 10 
feb. 1998; art. 3 Ger.W.) 

(KORTLEVEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0549.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 maart 1998 ge
wezen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de gevan
genis te Vorst; 

(1) Zie Cass., 3 mei 1978 (A. C., 1978, 1041); 16 
dec. 1992, A.R. nr. 305 (ibid., 1991-92, nr. 799); 11 
mei 1994, A.R. nr. P.94.0458.F (ibid., 1994, nr. 
234); zie ook noot E.L. onder Cass., 10 april1979 
(A.C., 1978-79, 966). 

(2) Cass., 24 jan. 1983, A.R. nr. 3706 (A. C., 
1982-83, nr. 300). 
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A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij aan ei
ser de toestemming wordt verleend om 
de instelling met of zonder begelei
der te verlaten, mits naleving van be
paalde voorwaarden : 

Overwegende dat deze beslissing 
geen uitspraak doet over de handha
ving van de door het strafgerecht be
volen intemering en bijgevolg niet vat
baar is voor cassatieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij het ver
zoek om invrijheidsstelling afgewe
zen wordt: 

Overwegende dat artikel 3 van de 
wet van 10 februari 1998 tot wijzi
ging van de wet van 1 juli 1964 tot be
scherming van de maatschappij, die in 
werking is getreden op 28 maart 1998, 
dit is de tiende dag na de verschij
ning ervan in het Staatsblad van 18 
maart 1998, bepaalt dat in voor
noemde wet een artikel 19bis wordt in
gevoegd, krachtens hetwelk de advo
caat van de gei:nterneerde bij de hoge 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij hoger beroep kan instel
len tegen de afwijzing van het ver
zoek om invrijheidstelling, binnen acht 
dagen na de kennisgeving van die be
slissing aan de gei:nterneerde; dat die 
wet van kracht was op 3 april 1998, 
dag waarop de voorziening is inge
steld; 

Overwegende, evenwel, dat, in ge
val van wijziging van de wetten op de 
rechtsmiddelen, de wet die van kracht 
was op de dag van de uitspraak van 
het vonnis, in de regel bepaalt welke 
rechtsmiddelen tegen dit vonnis kun
nen worden worden aangewend; dat, 
zelfs al kent de nieuwe wet, te dezen, 
een nieuw rechtsmiddel toe aan de 
gei:nterneerde, de onmiddellijke toe
passing van deze wet niet tot gevolg 
kan hebben dat de gei:nterneerde on
rechtstreeks het recht ontzegd wordt 
om zich in cassatie te voorzien, nu hij 
over dat recht beschikte op het ogen-

blik dat de beslissing in laatste aan
leg werd gewezen; 

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. 

10 juni 1998 - ze kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht. 

Nr. 301 

1 e KAMER - 11 juni 1998 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD - EISERS EN VERWEERDERS- El
SER - COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP IN 
VEREFFENING- BEVOEGD ORGAAN- VERTE
GENWOORDIGING- VOORZIENING- ONTVAN
KELIJKHEID. 

zo VENNOOTSCHAPPEN - HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN- COOPERATIEVE VENNOOT
SCHAPPEN- COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP 
IN VEREFFENING- BEVOEGD ORGAAN- VER
TEGENWOORDIGING- CASSATIEBEROEP -
ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o en zo Het cassatieberoep, ingesteld door 
een cooperatieve vennootschap in veref
fening die niet vertegenwoordigd was door 
het bevoegde orgaan, is niet ontvanke
lijk en dit gebrek kan nadien niet wor
den opgeheven (1). (Artt. 702 en 703 
Ger.W.) 

(1) Zie TILLEMAN, B., Proceshandelingen van en 
tegen vennootschappen, Maklu, Antwerpen
Apeldoom, nrs. 531-534; BROECKX, K., "Vertegen
woordiging in rechte en naamlening in het ge
ding", R. W, 1994-95, 248. 
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(GEWESTELIJK VERBOND TOT KREDIETVERLE· 
NING VOOR WERKTUIGEN VAN AMBACHTSLIE· 
DEN EN KLEINNIJVERAARS · COOPERATIEVE VEN· 
NOOTSCHAP IN VEREFFENING T. NATION ALE KAS 

VOOR BEROEPSKREDIET) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0415.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1994 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

Over het door verweerster opgewor
pen middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening : de in de voor
ziening vermelde vereffenaars heb
ben geen hoedanigheid om de ven
nootschap te vertegenwoordigen : 

Overwegende dat het verzoekschrift 
tot cassatie en het exploot van bete
kening ervan, opgesteld zijn namens 
de cot:iperatieve vennootschap Gewes
telijk verbond tot kredietverlening voor 
werktuigen van ambachtslieden en 
kleinnijveraars, in vereffening, verte
genwoordigd door haar vereffenaars P. 
Mels en M. Weemaes; 

Overwegende dat, krachtens de ar
tikelen 702 en 703 van het Gerechte
lijk Wetboek, zo de akte van rechts
pleging en met name de voorziening in 
cassatie, op straffe van nietigheid de 
identiteit van de verzoeker moet op
geven, en zo de identiteit van de 
rechtspersonen daarin voldoende is 
omschreven door de opgave van hun 
benaming, hun rechtskarakter en hun 
maatschappelijke zetel, die personen 
slechts geldig in rechte optreden door 
tussenkomst van hun bevoegde orga
nen; 

Overwegende dat, blijkens de bij de 
memorie van antwoord gevoegde stuk
ken, Leo (Jacobus) van Hassel op 9 
mei 1994, na het ontslag van Patrick 
Mels en Marc Weemaes, als vereffe
naar werd aangesteld; dat het debat 
voor de appelrechter werd gesloten op 
19 april 1994, dit is v66r de wijziging 

van de vertegenwoordigingsbevoegd
heid in de vennootschap in vereffe
ning; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
eiseres niet door het bevoegde orgaan 
was vertegenwoordigd toen zij de voor
ziening instelde; 

Dat een na het instellen van de 
voorziening in de memorie van weder
antwoord door de opvolgende vereffe
naar afgelegde verklaring dat hij "de 
voorziening bevestigt" of "het geding 
herneemt" het gebrek in de voorzie
ning niet opheft; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

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

11 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en 
Delahaye. 

Nr. 302 

1 e KAMER- 11 juni 1998 

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

2° STEDENBOUW- BOUWVERGUNNING
DUINENDECREET- BESCHERMDE GEBIEDEN 
- BOUWVERBOD - DRAAGWIJDTE. 

3o PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGER OF - DIS CRIMINA TIE - ALGE
MEEN RECHTSBEGINSEL VAN RECHTSZEKER
HEID - MISKENNING- PREJUDICIELE VRAAG. 

4° ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE 
VRAAG - DISCRIMINATIE - ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL VAN RECHTSZEKERHEID
MISKENNmG. 
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1 o en 2° De aanduiding als beschermd 
duingebied of als voor het duingebied be
langrijk landbouwgebied houdt vanaf de 
publicatie op 17 september 1993 van het 
besluit van 15 september 1993 tot aan
duiding van de beschermde gebieden een 
volledig bouwverbod in zodat geen ge
bouw mag worden opgericht, oak al werd 
hiertoe een bouwvergunning verleend (1). 
(Art. 52, § 1, tweede lid, wet 12 juli 1973, 
gew. bij art. 2 decreet 14 juli 1993.) 

3° en 4 o Werpt geen vraag op zoals bedoeld 
in art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitrage
hot, het verweer betreffende een beweerde 
discriminatie in samenhang met de mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel van de rechtszekerheid (2). 

(VLAAMS GEWEST T. COMPAGNIE HET ZOUTE N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0114.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 november 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 44, 45, 46 van de 

wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw, gewijzigd bij de wet van 22 de
cember 1970 en het decreet van de Vlaamse 
Raad van 22 december 1993, 51, 52 § 1, 
tweede lid, 54 §§ 1 en 2, van de wet van 12 
juli 1973 op het natuurbehoud, ingevoegd 
bij het decreet van 14 juli 1993 van de 
Vlaamse Raad, en v66r de wijziging bij het 
decreet van 21 december 1994 van de 
Vlaamse Raad, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging opheft het bevel tot staken van de 
bouwwerken ondernomen door verweerster 
in verband met de afbraak en de her
opbouw van een huis gelegen aan het 
Jagerspad te Knokke, sectie K, nr. 236, op 
volgende gronden : dat verweerster voor
houdt dat, ongeacht het tijdstip van het be
gin der uitvoering der werken, zij op 23 au-· 
gustus 1993 (lees : 17 september 1993) 

(1) Cass., 5 okt. 1995, A.R. nr. C.95.0073.N 
(A. C., 1995, nr. 416). 

(2) Arbitragehof, 27 maart 1996, nr. 24/96 
(B.S., 26 april1996, 10070, i.z. nr. B.11,10101). 

beschikte over een regelmatige bouwver
gunning afgeleverd op 30 augustus 1993 
(lees : 23 augustus 1993), zodanigdat het 
door artikel 52 § 1, lid 2, van de wet van 12 
juli 1973 ingevoerde bouwverbod niet ver
mag een einde te stellen aan de rechten die 
zij uit deze vergunning put; dat eiser daar 
tegenover stelt dat het bouwverbod van ar
tikel 52 § 1, lid 2 voornoemd, absoluut is en 
dus geldt voor alle bouwwerken die nog niet 
zijn aangevat v66r 17 september 1993, zelfs 
indien zij voordien regelmatig waren ver
gund; dat het zgn. duinendecreet, als nood
maatregel ter bescherming van het duinen
gebied, aldus zou primeren op de wetgeving 
inzake stedenbouw en ruimtelijke orde
ning, zodanig dat op grond van de wetge
ving regelmatig verleende vergunningen 
zouden moeten wijken voor het bij decreet 
ingevoerde "volledig bouwverbod"; dat in 
casu de vraag is of een bouwvergunning af
geleverd door de gemeentelijke overheid 
overeenkomstig de bepalingen van de 
Stedenbouwwet buiten werking werd ge
steld ingevolge een nadien door de gewes
telijke overheid uitgevaardigd decreet met 
een algemene strekking; dat een regelma
tig verleende bouwvergunning een indivi
duele administratieve beslissing is die in 
hoofde van de begunstigde subjectieve rech
ten doet ontstaan; dat deze rechten slechts 
kunnen worden tenietgedaan of gewij
zigd op grond van een uitdrukkelijke wet
tekst; dat, in tegenstelling met wat eiser 
voorhoudt, de tekst van artikel 52 § 1, lid 
2, niet toelaat te besluiten dat het voor
ziene bouwverbod zich uitstrekt tot wer
ken die regelmatig vergund werden v66r de 
publicatie van het Besluit van de Vlaamse 
Regering waarbij de beschermde duin
gebieden en voor het duingebied belang
rijke landbouwgebieden werden aange
duid; dat deze bepaling een volledig 
bouwverbod invoert, ongeacht de bestem
ming van het goed volgens de in uitvoe
ring van de Stedenbouwwet vastgestelde en 
goedgekeurde bestemmingsplannen of ver
leende verkavelingsvergunningen; dat ner
gens is gespecifieerd dat dit volledig bouw
verbod ook geldt ongeacht de reeds regel
matig afgeleverde bouwvergunningen; dat 
de uitbreiding van het bouwverbod tot deze 
laatsten geenszins geacht kan worden be
grepen te zijn in de verwijzing naar de 
bestemmingsvoorschriften van de wet op de 
Stedenbouw; dat het feit dat tijdens de par
lementaire werkzaamheden bepaalde le
den van de Vlaamse Raad blijkbaar geoor
deeld hebben dat deze uitbreiding "evident" 
was, zodat geen verdere explicitering m.b.t. 
de reeds verleende bouwvergunningen 
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noodzakelijk was, daaraan niets wijzigt en 
zeker niet voor gevolg kan hebben aan de 
tekst een draagwijdte te geven die hij niet 
heeft; dat de tekst van artikel 52 § 1 even
min toelaat te besluiten dat met de ter
men "volledig bouwverbod" alle materiele 
bouwactiviteiten worden bedoeld, dus ook 
deze uitgevoerd krachtens een reeds eer
der verleende bouwvergunning; dat im
mers deze woorden niet kunnen worden ge
lezen los van de context van de ganse 
bepaling waaruit blijkt dat het bouwver
bod enkel de bedoeling heeft om de gevol
gen van de bestemmingsvoorschriften en 
van reeds verleende verkavelings
voorschriften, nl. de mogelijkheid om op be
paalde percelen te bouwen, te ondervan
gen; dat door het opgenomen bouwverbod 
het decreet, zoals eiser voorhoudt, welis
waar primeert op de rechten die voort
spruiten uit de planologische voorschrif
ten en reeds goedgekeurde verkavelings
vergunningen, maar niet t.a.v. rechten 
voortspruitende uit reeds regelmatig afge
leverde bouwvergunningen; dat (nog dient 
aangestipt) ( ... ) dat het feit dat het de
creet van 14 juli 1993 de reeds afgeleverde 
bouwvergunningen niet heeft geviseerd, vol
doende blijkt uit de omstandigheid dat in 
artikel 54 de mogelijkheid niet is voor
zien om schadevergoeding te bekomen in 
geval het ingevoerde bouwverbod een re
gelmatig afgeleverde bouwvergunning on
werkzaam maakt; dat deze bepaling in pa
ragraaf een enkel voorziet in het geval het 
bouwverbod een einde maakt aan de be
stemming als woongebied en op grand van 
deze bestemming een bouwvergunning kan 
afgeleverd worden; dat in paragraaf twee 
het recht op schadevergoeding zou ont
staan in de hypothese dat ingevolge het 
bouwverbod een reeds regelmatig afgele
verde bouwvergunning geen uitwerking 
meer zou kunnen krijgen; dat uit hetgeen 
voorafgaat volgt dat de eerste rechter te
recht het bevel tot staking der werken heeft 
opgeheven, 

terwijl, de bouwvergunning, die ver
weerster op 23 augustus 1993 regelmatig 
van de gemeentelijke overheid voor het 
kwestieuze perceel had bekomen, buiten 
werking gesteld was door het volledig 
bouwverbod, dat uitgevaardigd was gewor
den bij artikel 52 § 1, tweede lid van de wet 
van 12 juli 1973, ingevoegd bij het decreet 
van 14 juli 1993, zodat ook de rechten 
voortspruitende voor verweerster uit deze 
bouwvergunning opgeheven zijn; dat im
mers het volledig bouwverbod primeert niet 
alleen op de rechten die voor verweerster 
voortspruiten uit de planologische voor-

schriften en reeds goedgekeurde 
verkavelingsvergunningen, maar ook op de 
op 23 augustus 1993 aan verweerster a fge
leverde bouwvergunning, waarvan de 
bouwwerken door verweerster niet v66r 17 
september 1993 waren aangevat gewor
den, zodat het volledig bouwverbod ook op 
de uit die vergunning voortvloeiende rech
ten van verweerster primeerde; dat deze 
draagwijdte van het bouwverbod uitdruk
kelijk en duidelijk blijkt uit het gebruik van 
de woorden "volledig bouwverbod"; dat im
mers een bouwverbod dat niet zou slaan op 
de bouwvergunningen, waaraan nog geen 
uitvoering is gegeven, niet volledig zou zijn; 
dat in alle geval, wanneer het inzicht van 
de decreetgever voldoende zeker en duide
lijk, ook de niet uitgevoerde bouwvergun
ningen te treffen, uit de decreettekst blijkt, 
een uitdrukkelijke bepaling daartoe niet 
verder vereist is; dat daarbij tijdens de par
lementaire voorbereiding van het decreet 
van 14 juli 1993 uitdrukkelijk verklaard 
werd dat het volledig bouwverbod ook de 
niet-uitgevoerde bouwvergunningen trof en 
een verdere explicitering niet nodig was; 
dat het bestreden arrest dan ook ten on
rechte geoordeeld heeft dat het volledig 
bouwverbod enkel de bedoeling heeft om de 
gevolgen van de bestemmingsvoor
schriften en van de reeds verleende 
verkavelingsvergunningen te ondervan
gen (schending van art. 51, 52§ 1, tweede 
lid, van de wet van 12 juli 1973); dat het 
feit dat artikel 54 van de wet van 12 juli 
1973 voor dit geval niet uitdrukkelijk scha
devergoeding voorziet daaraan geen af
breuk doet (schending van art. 51, 52 § 1, 
tweede lid, 54 §§ 1 en 2, van de wet van 12 
juli 1973); dat dientengevolge het bestre
den arrest ten onrechte kracht heeft ver
leend aan de aan verweerster verleende 
bouwvergunning (schending van art. 44, 45, 
46, van de wet van 29 maart 1962, 51, 52 
§ 1, tweede lid, van de wet van 12 juli 
1973), 

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

Overwegende dat, krachtens arti
kel52, § 1, tweede lid, van de wet van 
12 juli 1973 zoals gewijzigd bij arti
kel 2 van het decreet van 14 juli 1993, 
de aanduiding als beschermd duin
gebied of als voor het duingebied be
langrijk landbouwgebied vanaf de pu
blicatie op 17 september 1993 van het 
besluit van 15 september 1993 tot aan
duiding van de beschermde gebieden, 
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een volledig bouwverbod inhoudt, on
geacht de bestemming van het goed 
volgens de in uitvoering van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedenbouw vastgestelde 
en goedgekeurde bestemmingsplan
nen of verleende verkavelingsver
gunningen; 

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

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het college van burgemees
ter en schepenen op 23 augustus 1993, 
dit is v66r de publicatiedatum van het 
besluit waarvan sprake in het decreet 
van 14 juli 1993, een bouwvergun
ning heeft afgeleverd voor het verbou
wen en saneren van een bestaande 
waning gelegen in de duinstreek en 
dat de werken na die publicatiedatum 
werden aangevat en voltooid; 

Dat de appelrechters oordelen dat 
het "volledig bouwverbod" waarvan 
sprake in het genoemde artikel 52, § 
1, niet wordt miskend doordat de hou
der van een bouwvergunning afgele
verd v66r de publicatiedatum na die 
datum de materiele bouwactiviteiten 
uitvoert die krachtens de bouwver
gunning zijn toegestaan; 

Dat zij aldus de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat verweerster aan
voert dat artikel 52, § 1, tweede lid, 
van de wet van 12 juli 1973 zoals ge
wijzigd bij artikel 2 van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 14 juli 
1993, in strijd is met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet nu het een on
derscheid maakt "tussen, enerzijds, de 
personen die voor 17 september 1993 
op regelmatige wijze een vergunning 
verkregen om te bouwen op een per
ceel dat gelegen is in het beschermd 
duingebied, (. .. )en, anderzijds, de per
sonen die v66r dezelfde datum op re
gelmatige wijze een vergunning ver
kregen om elders te bouwen"; 

Dat verweerster de beweerde dis
criminatie evenwel in wezen ziet in sa
menhang met de miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van de rechts
zekerheid en in werkelijkheid geen dis
criminatie aanvoert maar stelt dat de 
litigieuze wetsbepaling aan allen die 
erdoor getroffen zijn, een element van 
rechtszekerheid ontneemt; 

Dat dit verweer aldus geen vraag 
opwerpt zoals bedoeld in artikel 26, 
§ 1, van de Bijzondere wet op het 
Arbitragehof; 

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

11 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con· 
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en 
Verbist. 

Nr. 303 

1 e KAMER - 11 juni 1998 

DERDENVERZET- PRINCIPAAL DERDEN
VERZET- BESTREDEN BESLISSING- SAMEN
LOOP HOGER BEROEP EN DERDENVERZET
BEVOEGDE RECHTER. 

Nu het derdenverzet een autonoom rechts
middel is ten behoeve van derden dat niet 
wordt aangetast doordat een partij in het 
geding hoger beroep heeft ingesteld, mag 
een belanghebbende derde een princi
paal derdenverzet instellen voor de rech
ter die de bestreden beslissing heeft ge
wezen, ook wanneer de bestreden 
beslissing reeds aangevochten is door een 
hager beroep en daarover nag geen 
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uitspraak is gedaan (1). (Artt. 1125, 1126 
en 1130 Ger.W.) 

(IMMO DE BRABANDERE N.V T. LE COUTER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0130.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 1068, eerste lid, 

en 1125 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel, krach
tens hetwelk aileen de partijen meester zijn 
over de rechtsvordering, het zogenaamde 
beschikkingsbeginsel, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat "bij exploot van 14 juni 1991 
(eerste tot zevende verweerders) (achtste 
verweerster) (lieten) dagvaarden in kort ge
ding voor de Voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg van Brugge", dat "op 28 
juni 1991 (. .. ) de eerste rechter de vorde
ring van (eerste tot zevende verweerders) 
in(willigde)", dat op 12 augustus 1991 (. .. ) 
(achtste verweerster)- tijdig en regelma
tig naar de vorm- hager beroep in(stelde) 
tegen de voormelde beschikking, houdende 
bevel aan (de achtste verweerster) (. .. ) de 
werken te doen stilleggen", (. .. ) dat "op 23 
augustus 1991 (. .. ) (eiseres) (. .. ) derden
verzet in(stelde) tegen de beschikking ver
leend op 28 juni 1991 door de Voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge", dat "dit derdenverzet werd ge
bracht voor de eerste rechter", dat "deze 
zaak (. .. )door de kort gedingrechter naar 
(het Hofvan beroep te Gent) (werd) ver
wezen (bij bevelschrift van 13 november 
1991)", en dat "op 27 november 1991 (. .. ) 
(eiseres)- tijdig en geldig naar de vorm
hager beroep in(stelde) tegen de beslis
sing in kort geding van 13 november 1991, 
waarbij haar derdenverzet naar het Hof 
(van beroep te Gent) werd verwezen
"(arrest, p. 3), de beschikking van 13 no
vember 1991 teniet doet en, opnieuw recht 
doende, vaststelt dat er geen aanleiding toe 
hestand de zaak te verwijzen naar het Hof 
van beroep te Gent, en zegt dat de eerste 

(1) Zie R.P.D.B., V
0 Tierce opposition, nr. 45; G. 

De Leval, Du concours tierce-opposition et ap
pel, noot onder kort ged., Namen, 9 maart 1990, 
J.L.M.B., 1990, 726. 

rechter, de Voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, zetelend in kort 
geding, het voor hem door eiseres inge
stelde derdenverzet, ontoelaatbaar had 
moeten verklaren, op grand van de over
wegingen dat "(eiseres) (. .. ) eenvoudig (ver
mocht) tussen te komen in hager beroep om 
haar belangen te vrijwaren, het hager be
roep ingesteld zijnde door een zuster
vennootschap (vertegenwoordigd door de
zelfde advocaat en hangende voor het Hof 
(van beroep te Gent) op het ogenblik dat zij 
het buitengewoon rechtsmiddel instelde)", 
dat "onverminderd de vaststelling dat (ei
seres) niet de procedurale weg die voor de 
hand lag (de tussenkomst in hager beroep) 
heeft gebruikt om haar belangen te vrij
waren, (. .. ) de vraag (rijst) naar de toelaat
baarheid van het buitengewoon rechtsmid
del van derdenverzet, ingesteld voor de 
eerste rechter, na hager beroep tegen een 
beschikking in kort geding en gericht te
gen alle beslissingen, erin vervat", dat 
"waar oudere rechtsleer oordeelde dat het 
derdenverzet voor de eerste rechter niet on
toelaatbaar kon worden verklaard tot zo
lang niet omtrent het hager beroep was ge
statueerd en dit hager beroep zelf werd 
toegelaten, (. .. ) deze zienswijze niet lan
ger (kan) worden gehandhaafd", dat "im
mers de toelaatbaarheid van het derden
verzet (. .. ) - overeenkomstig artikel 1125 
van het Gerechtelijk Wetboek en in tegen
stelling tot het incidenteel beroep (arti
kels 1053 en 1054 van het Gerechtelijk 
Wetboek- niet geconditioneerd (is) door de 
toelaatbaarheid, de rechtsgeldigheid, en het 
tijdig ingesteld zijn van het hager beroep 
zelve" en"(. .. ) ingevolge de wet van 10 ok
tober 1967, door het instellen van het ha
ger beroep de betwisting zelf (van rechts
wege) aanhangig (is) bij de beroepsrechter 
die noodzakelijk de zaak aan zich trekt en 
er - ten grande, behoudens de uitzonde
ringen bij de wet bepaald - uitspraak over 
doet (het devolutief karakter van het ha
ger beroep)", dat "de devolutieve kracht van 
het hager beroep impliceert dat vanaf het 
instellen van het hager beroep de eerste 
rechter onbevoegd wordt om nog kennis te 
nemen van de zaak (of een harer aspec
ten)", dat de devolutieve kracht van het ha
ger beroep (. .. ) een algemeen beginsel (is) 
dat de openbare orde raakt, waardoor de 
zaak aan de bevoegdheid van de eerste 
rechter is onttrokken en de beroepsrechter 
de zaak (ten grande) berecht", dat "slechts 
de bij wet bepaalde uitzonderingen - wat 
niet het geval is voor het derdenverzet -
vermogen aan het principe afbreuk te 
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doen", dat ''het argument van (eiseres) ge
put uit het recht op dubbele aanleg, (. .. ) 
haar niet (mag) baten", dat "het recht op 
twee instanties (. .. ) geen absoluut recht (is) 
en (. .. ) precies door de algemene devolu
tieve kracht van het hoger beroep (Wet van 
10 november 1967) ernstig (werd) beknot", 
dat ''het voren gestelde impliceert dat moet 
aangenomen worden dat het derdenverzet, 
ingesteld hangende het hoger beroep, 
diende (te worden) ingesteld voor de appel
rechter" en dat ''het (. .. ) de eerste rechter 
dan ook (behoorde) eenvoudig zijn onbe
voegdheid vast te stellen, met verwijzing 
van (eiseres) in de kosten" (arrest, pp. 4-5), 

terwijl, eerste onderdeel, het derden
verzet kan worden gebracht hetzij voor de 
rechter die de bestreden beslissing heeft ge
wezen (derdenverzet bij hoofdvordering), 
hetzij - als aan de voorwaarden ertoe is 
voldaan - voor de rechter bij wie het ge
schil aanhangig is (incidenteel derden
verzet); het incidenteel derdenverzet een 
mogelijkheid, doch geen verplichting, is; de 
derde die verzet doet, kan verkiezen het 
rechtsmiddel aan te wenden als hoofd
vordering voor het gerecht dat de aange
vochten beslissing heeft geveld, 

zodat het hofvan beroep, door te beslis
sen dat het derdenverzet, ingesteld han
gende het hoger beroep, dient te worden ge
bracht voor de appelrechter, bij wie het 
geschil aanhangig is, artikel 1125 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, voor zover Uw Hof deze 
bepaling niet geschonden mocht achten, het 
arrest alleszins schending inhoudt van ar
tikel 1068, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek; 

In de regel hoger beroep tegen een von
nis het geschil zelf aanhangig maakt bij de 
appelrechter; dit geschil het geschil be
treft dat werd voorgelegd aan de rechter in 
eerste aanleg; te dezen het hoger beroep 
van achtste verweerster tegen de beschik
king van 28 juni 1991, waarbij de stilleg
ging der werken werd bevolen met het ver
wijderen van wagens en vrachtwagens, dit 
geschil aanhangig maakte bij de appel
rechter; de procedure van derdenverzet, 
door een andere partij ingeleid, een an
dere oorzaak heeft en een ander voorwerp 
bezit en derhalve verschilt van het eigen
lijke bodemgeschil; alleen dit laatste door 
de devolutieve kracht van het hoger be
roep, binnen de perken van dit hoger be
roep, bij de appelrechter aanhangig wordt, 

zodat het hof van beroep, door te oorde
len dat de devolutieve werking van het ha
ger beroep afbreuk doet aan het recht van 

de derde die verzet doet, om het derden
verzet, ingesteld hangende het hoger be
roep, te brengen voor de rechter in eerste 
aanleg, die de bestreden beslissing heeft ge
wezen, artikel 1068, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, voor zover Uw Hofvan 
oordeel mocht zijn dat het hofvan beroep 
zijn beslissing grondde op de vaststelling 
dat eiseres niet de volgens hem meest voor 
de hand liggende procedurale weg koos om 
haar belangen te vrijwaren, het arrest 
schending inhoudt van het algemeen 
rechtsbeginsel, krachtens hetwelk alleen de 
partijen meester zijn over de rechtsvorde
ring, het zogenaamde beschikkingsbeginsel; 

De partijen, krachtens dit beginsel, vrije
lijk beschikken over de vorderingen die de 
uitoefening van hun rechten waarborgen; 
zij derhalve het geding inleiden op de gran
den die zij kiezen; de omstandigheid dat zij 
hun rechten proceduraal op een andere, 
door de rechter meer voor de hand liggend 
geachte, wijze, kunnen afdwingen, niet im
pliceert dat de rechter de door de partijen 
gekozen mogelijkheid ontoelaatbaar mag 
verklaren, 

zodat het hof van beroep, door eiseres' 
vordering ontoelaatbaar te verklaren op 
grond dat eiseres niet de volgens hem meer 
voor de hand liggende procedurale weg koos 
om haar belangen te vrijwaren, het 
beschikkingsbeginsel schendt: 

Overwegende dat, anders dan eise
res in haar memorie van weder
antwoord aanvoert, de verweerders 
niet opwerpen dat het cassatieberoep 
bij gebrek aan belang niet ontvanke
lijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat : 1. de verweerders sub 1 tot 
7 de verweerster sub 8 hebben gedag
vaard teneinde werken door haar uit
gevoerd te doen stilleggen; 2. de vor
dering is ingewilligd op 28 juni 1991 
door de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge; 3. de 
verweerster sub 8 op 21 augustus 1991 
een niet-beperkt hoger beroep heeft in
gesteld tegen de beschikking van 28 
juni 1991; 4. eiseres op 23 augustus 
1991 bij de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge 
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derdenverzet heeft aangetekend te
gen de beslissing van 28 juni 1991; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1125, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, derdenverzet, met dag
vaarding aan alle partijen, gebracht 
wordt voor de rechter die de bestre
den beslissing heeft gewezen; 

Dat het tweede lid van dit artikel 
bepaalt dat derdenverzet incidenteel 
bij schriftelijke conclusie kan wor
den gebracht voor de rechter bij wie 
het geschil aanhangig is, indien deze 
de gelijke of de meerdere is van de 
rechter die de bestreden beslissing 
heeft gewezen; dat die laatste moge
lijkheid inzonderheid geboden wordt 
aan de derde die bij ontstentenis van 
dergelijke bepaling verplicht zou kun
nen worden de uitspraak in hoger be
roep afte wachten vooraleer een prin
cipaal derdenverzet in te stellen voor 
de appelrechter; 

Dat bij niet-nakoming van de in dit 
artikel 1125 gestelde regels het 
derdenverzet niet wordt toegelaten; 

Overwegende dat, zoals ook blijkt 
uit de artikelen 1126 en 1130 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het derden
verzet een autonoom rechtsmiddel is 
ten behoeve van derden dat niet wordt 
aangetast doordat een partij in het ge
ding hoger beroep heeft ingesteld; 

Dat uit dit alles volgt dat een be
langhebbende derde een principaal 
derdenverzet mag instellen voor de 
rechter die de bestreden beslissing 
heeft gewezen, ook wanneer de be
streden beslissing reeds aangevoch
ten is door een hoger beroep en daar
over nog geen uitspraak is gedaan; 

Dat de mogelijkheid dat de rech
ter die de bestreden beslissing heeft 
gewezen, geen nuttige beslissing zou 
kunnen wijzen zolang het hofvan be
roep geen uitspraak heeft gedaan, aan 
die rechter de bevoegdheid kennis te 
nemen van het derdenverzet niet ont
neemt; 

Overwegende dat de appelrechteq 
beslissen dat de eerste rechter onbe
voegd was om kennis te nemen van de 
zaak en die zaak niet IIfOcht verwij-

zen naar het hof van beroep, maar en
kel de vordering op grond van onbe
voegdheid moest afwijzen met ver
wijzing van eiseres in de kosten; 

Dat zij zodoende artikel 1125 van 
het Gerechtelijk Wetboek schenden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Dat de overige grieven niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat het derdenverzet van eiseres voor 
de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge niet toelaat
baar is en uitspraak doet over de kos
ten; veroordeelt eiseres in de kosten 
van de memorie van wederantwoord; 
houdt de overige kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

11 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
geeneraal- Advocaten : mrs. Butzler en 
Van Ommeslaghe. 

Nr. 304 

1e KAMER- 11 juni 1998 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS
VOERING- EISENDE PARTIJ- OVERHEID
REGELMATIG VERKREGEN BEWIJS ~ GEVOLG. 

Nu een partij in een burgerlijk geding de be
wijzen mag gebruiken die zij regelma
tig heeft verkregen, behalve wanneer wet
telijke bepalingen of algemene rechtsbe
ginselen dit uerhinderen, houdt de 
gelijkheid van bewijsmogelijkheden uoor 
de partijen niet in dat aan de ouerheid die 
als eisende partij optreedt het recht moet 
ontzegd worden de gegeuens aan de rech
ter uoor te leggen die zij regelmatig heeft 



676 HOF VAN CASSATIE Nr. 304 

verkregen in de uitoefening van haar 
gezagsfunctie (1). 

(STAD MECHELEN T. BLOMMAERS, SEGERS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0134.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 januari 1995 in laat
ste aanleg gewezen door de Vrederech
ter van het kanton Mechelen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 6, § 1, 8, 14, van 

het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, gesloten te Rome op 4 no
vember 1950, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 14, § 1, 17, 26, van het In
ternationale Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, gesloten te New 
York op 16 december 1960, goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981, 6, 6bis, van de 
Grondwet van 7 februari 1831, thans 10, 
11, van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 
februari 1994, (. .. ), 154, 189, van het Wet
hoek van Strafvordering, (. .. ) 133, 172, van 
de bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1988 
gecoiirdineerde nieuwe Gemeentewet, be
krachtigd bij de wet van 26 mei 1989, ge
wijzigd bij de wetten van 11 februari 1986, 
15 juli 1992 en 5 augustus 1992, (. .. ), 2, eer
ste lid en derde lid, 1°, 11°, 1 T, van het Ko
ninklijk Besluit van 31 december 1953 hou
dende de reglementering van de inschrij
ving van de motorvoertuigen en de 
aanhangwagens, gewijzigd bij de Konink
lijke Besluiten van 11 januari 1990 en 19 
november 1993, (. . .), 

doordat het bestreden vonnis de door ei
seres in cassatie tegen verweerders inge
stelde vorderingen, strekkende tot beta
ling van respectievelijk 4.500 F. en 4.200 F. 
verschuldigde parkeerretributie, ontoelaat
baar verklaart en eiseres ervan afwijst op 
volgende gronden : dat bij de wet van 22 fe
bruari 1965 aan de steden en gemeenten 
werd toegestaan parkeergeld op motorvoer
tuigen te innen; dat het College van Bur
gemeester en Schepenen van de Stad Me
chelen het reglement betreffende de 
parkeerretributie van 29 maart 1990 op 19 

(1) Zie VERHEYDEN-JEANMART, N., Droit de la 
preuve, Larcier, 1991, nr. 56; MouGENOT, R., "La 
preuve", Rep. Not., t. N, Les obligations, livre II, 
nr. 18. 

december 1991 aanpaste; dat bij toepas
sing van artikel 270 van de nieuwe Ge
meentewet de gemeenteraad van de Stad 
Mechelen dd. 18 februari 1993, het Col
lege van Burgemeester en Schepenen 
machtigde de niet-betalers van de parkeer
retributie gerechtelijk te vervolgen; dat ver
weerders op grand van deze machtiging 
werden gedagvaard voor de burgerlijke 
rechtbank, in casu de Vrederechter van het 
kanton Mechelen; dat het College van Bur
gemeester en Schepenen beedigde parkeer
wachters aanstelde om de betaling en in 
voorkomend geval de niet-betaling van de 
parkeerretributie voor een geparkeerd voer
tuig vast te stellen; dat in de dagvaar
ding (A.R. 44.068) deze parkeerwachters 
ook omschreven worden als stads
ambtenaren; dat deze parkeerwachters der
halve niet het statuut van "hulp-agent" 
hebben; dat werd vastgesteld dat eerste 
verweerder voor de periode 4 april 1992 tot 
10 oktober 1992, 15 maal de retributie niet 
betaalde, voor tweede verweerder was dat 
14 maal het geval, over de periode van 7 
mei tot 12 oktober 1992; dat uit de notu
len van de gemeenteraad van de stad Me
chelen dd. 18 februari 1993 blijkt : "ver
mits het aantal overtredingen kan gelden 
als het meest objectief criterium om een 
aanvang te maken met vervolgingen, stel
len wij voor die personen of firma's die 8 
maal of meer in overtreding werden gena
men, te vervolgen''; dat verder gesteld werd 
dat de ontvanger (gemeenteontvanger) met 
betrekking tot de retributie niet over een 
uitvoerbare titel beschikt, zodat gelet op het 
bedrag, de betaling via een vonnis van de 
Vrederechter moet worden afgedwongen; 
dat tevens gesteld wordt dat de verja
ringstermijn i.v.m. de retributie 30 jaar is; 
dat uit al deze overwegingen derhalve blijkt 
dat eiseres het burgerrechtelijk karakter 
van de ingestelde vordering zelf aanvaardt; 
dat beide verweerders de onontvankelijk
heid van de ingestelde vorderingen opwer
pen; dat waar eiseres zelf, zoals supra ge
steld, een burgerrechtelijk karakter van de 
ingestelde vorderingen aanvaardt, zijn hui
dige procedure derhalve essentieel ver
schillend van de diverse strafrechterlijke 
procedures (zie Cass. 26.4.1994, R. W., 1993-
1994, p. 1497) : "(. .. ) dat de art. 2.29 en 
27.3.1, 10. van het wegverkeersreglement 
strafbaar stellen het parkeren zonder te be
talen o vereenkomstig de modaliteiten in 
deze artikelen bepaald, doch niets uit
staande hebben met de eventuele vorde
ring langs burgerlijke weg door de gemeen
telijke overheid van de door de overtreder 
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verschuldigde en niet-betaalde retribu
tie"; dat de parkeerwachters geen politio
nele bevoegdheid hebben (notulen gemeen
teraad dd. 26.3.1992); dat de vorderingen 
derhalve dienen bewezen te worden over
eenkomstig de regels van het burgerlijke 
recht; dat verweerders terecht stellen dat 
eiseres na het noteren van de nummerpla
ten (door de parkeerwachters), de identi
teit van de eigenaars en/ofbestuurders van 
de voertuigen laat opvragen via de kana
len die haar (eiseres) ter beschikking staan 
voor haar politionele functie; dat deze ge
gevens (identiteit aan de hand van de num
merplaat) niet mogen opgevraagd wor
den door de Burgemeester als hoofd van de 
administratieve politie, daar het College op
treedt als schuldeiser op burgerlijk ge
bied; dat deze bewijsvoering niet geoor
loofd is, omdat zij de gelijkheid van 
bewijsmogelijkheden in hoofde van de bij 
het geschil betrokken partijen schendt; dat 
de vorderingen derhalve niet toelaatbaar 
zijn, 

terwijl, ( ... ), 
tweede onderdeel, het feit dat eiseres de 

identiteit van de eigenaars of bestuur
ders van de door de parkeerwachters ge
noteerde nummerplaten der voertuigen laat 
opvragen via haar politionele kanalen en 
door de Burgemeester als hoofd der admi
nistratieve politie, als dusdanig geen scherr
ding uitmaakt van de gelijkheid van bewijs
mogelijkheden van de bij het geschil 
betrokken partijen; dat immers enerzijds de 
persoonsgegevens van het repertorium in
zake motorvoertuigen verwerkt zijn voor de 
doeleinden van de politie over het wegver
keer, de verkeersveiligheid, en de admini
stratieve politie, zodat deze inlichtingen 
wettelijk door de Burgemeester als hoofd 
van de administratieve politie konden aan
gevraagd worden (schending van art. 154, 
189, Sv., 2, lid 1 en 3, 11°, 1 T, van het Ko
ninklijk Besluit van 31 december 1953, 133, 
172, van de nieuwe Ge meentewet, 2.29 en 
27.3.1, r, van het Koninklijk Besluit van 
1 december 1975, en van het enig artikel 
van de wet van 22 februari 1965, 6, van de 
wet van 8 december 1992); dat anderzijds 
het alzo door het Belgische recht inge
stelde verschil tussen de bewijsvoering van 
een penaal feit, ook in de loop van een 
civielrechterlijk geding, en de burgerlijke 
bewijsvoering, niet onredelijk is en geen 
miskenning inhoudt van de procesgelijkheid 
van partijen inzake de bewijsvoering 
(schending van art. 6 en 6bis, van de 
Grondwet van 7 februari 1831, thans 10, en 
11 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 
februari 1994, 6 § 1, 14, van de Europese 

Conventie van 4 november 1950, 14 § 1, 26, 
van het Internationale Verdrag van 16 de
cember 1966); dat de mededeling van deze 
inlichtingen toegelaten door het interne 
recht, evenmin het recht op eerbiediging 
van het priveleven en gezinsleven van ver
weerders zoals op internationaal vlak ge
waarborgd, miskent; dat immers uit de al
gemene formulering van deze bepalingen 
geen afdwingbare verplichtingen inzake 
privacy-bescherming kunnen afgeleid wor
den (schending van art. 8, van de Euro
pese Conventie van 4 november 1950, 17, 
van het Internationaal Verdrag van 16 de
cember 1966) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat een partij in een 
burgerlijk geding de bewijzen mag ge
bruiken die zij regelmatig heeft ver
kregen, behalve wanneer wettelijke be
palingen of algemene rechtsbeginselen 
dit verhinderen; 

Dat geen enkele wetsbepaling of al
gemeen rechtsbeginsel verhinderen dat 
een gemeente gegevens die zij verkre
gen heeft doordat haar burgemees
ter gebruik heeft gemaakt van zijn be
voegdheid van administratieve politie, 
in een daaropvolgend burgerlijk ge
ding zou aanwenden; 

Overwegende dat, behoudens wan
neer de wet hiervoor in een uitzonde
ring voorziet, de gelijkheid van bewijs
mogelijkheden voor de partijen in een 
burgerlijk geding niet inhoudt dat aan 
de overheid die als eisende partij op
treedt in een dergelijk geding, het 
recht moet ontzegd worden de gege
vens aan de rechter voor te leggen die 
zij regelmatig heeft verkregen in de 
uitoefening van haar gezagsfunctie; 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat de Stad Meche
len de identiteit van de eigenaars van 
voertuigen heeft opgevraagd op grond 
van de politionele bevoegdheid van de 
burgemeester aan wie de opdracht is 
gegeven te waken over de politie over 
het wegverkeer en over de verkeers
veiligheid; dat het bestreden vonnis al
dus aanneemt dat de opvraging van 
gegevens door de burgemeester op zich 
niet onregelmatig was maar onregel
matig is doordat de gegevens bestemd 
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waren om gebruikt te worden in een 
burgerlijk geding; 

Dat het bestreden vonnis oordeelt 
dat de identiteitsgegevens niet mo
gen worden opgevraagd door de bur
gemeester "als hoofd van de admini
stratieve politie, daar .het College 
optreedt als schuldeiser op burger
lijk gebied" en dat "deze bewijsvoe
ring niet geoorloofd is, omdat ze de ge
lijkheid van bewijsmogelijkheden in 
hoofde van de bij het geschil betrok
ken partijen, schendt"; 

Dat het bestreden vonnis aldus zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel in zoverre 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 aldus beperkte zaak 
naar de Vrederechter van het eerste 
kanton Antwerpen; 

11 juni 199S - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 305 

1 e KAMER - 11 juni 1998 

1 o WRAKING - STRAFZAKEN - APPEL
RECHTER- VERZOEK TOT VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELLING- BEOORDELING- BE
HANDELING TEN GRONDE - GEVOLG. 

2° WRAKING- STRAFZAKEN- LID VAN EEN 
HOF VAN BEROEP- PROCEDURE. 

3 ° CASSATIE- ARRESTEN. VORM- RECHTS
PLEGING. VOEGING - STRAFZAKEN- WRA-

KING- LID VAN EEN HOF VAN BEROEP- PRO
CEDURE. 

4 o WRAKING- STRAFZAKEN- LID VAN EEN 
HOF VAN BEROEP- PROCEDURE- ROLRECHT. 

5o GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN -
PROCEDURE IN CASSATIE- WRAKING- LID 
VAN EEN HOF VAN BEROEP- ROLRECHT. 

1 o Nu een rechter vermag van dezelfde zaak 
kennis te nemen voor de beslissing ten 
grande na van de zaak kennis te heb
ben genomen bij de beoordeling van een 
overeenkomstig art. 27 Wet Voorlopige 
Hechtenis ingediend verzoek tot voorlo
pige invrijheidstelling, kan hij daarom ai
leen niet worden gewraakt (1). (Art. S2S, 
so, Ger.W.) 

2° en 3° De procedure van wraking van een 
lid van een hof van beroep wordt inge
leid door de neerlegging van een verzoek
schrift ter griffie van het hof van beroep 
en de zaak wordt op de zitting van het 
Hofvan Cassatie gebracht door het open
baar ministerie bij dit Hof. [Art. S2S, so, 
Ger.W. (2).] 

4 o en 5o In strafzaken is, voor een proce
dure betreffende de wraking van een lid 
van een hofvan beroep, geen rolrecht ver
schuldigd. [Art. S3S Ger.W. (3).] 

(LIBERMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.9S.0235.N) 

RET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift tot wraking neergelegd ter grif
fie van het Hof van Beroep te Antwer
pen op 29 mei 1998; 

Gelet op de verklaring afgelegd door 
kamervoorzitter Rozie en raadshe
ren Lenders en Van Leuven, waarbij 
zij weigeren zich van de zaak te ont
houden; 

(1) Zie Cass., 21 okt. 1992,A.R. nr. 81 (A.C., 
1991-92, nr. 681). 

(2) Art. 838 Ger.W., zoals vervangen door de 
wet van 12 maart 1998 tot wijziging van het Ge
rechtelijk Wetboek en het Wetboek van Straf
vordering inzake de procedure tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter. 

(3) Zie noot 2. 
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Overwegende dat verzoeker, hoe
wei behoorlijk opgeroepen, niet ver
schijnt; 

Overwegende dat verzoeker de wra
king vordert van de drie raadsheren 
van de tiende kamer van het Hofvan 
Beroep te Antwerpen aan wie de be
handeling ten grande is toegewezen 
van het hoger beroep van verzoeker en 
van het openbaar ministerie tegen het 
vonnis van 3 april 1998 van de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat verzoeker voor
eerst aanvoert dat hij een verzoek
schrift tot voorlopige invrijheidstel
ling heeft gericht aan het Hof van 
Beroep te Antwerpen en dat over dit 
verzoekschrift op 5 mei 1998 uitspraak 
is gedaan door de 10e kamer van het 
Hofvan Beroep te Antwerpen samen
gesteld uit kamervoorzitter Rozie en 
raadsheren Lenders en Van Leuven; 
dat, volgens verzoeker, de afwijzing 
van het verzoekschrift tot gevolg heeft 
dat de betrokkenen kunnen worden 
gewraakt voor de behandeling ten 
grande van de strafvordering die te
gen hem wordt gevoerd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 828, 8°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, iedere rechter kan worden ge
wraakt indien hij, behoudens de te 
dezen niet toepasselijke uitzonderin
gen, van het geschil vroeger heeft 
kennisgenomen als rechter; 

Overwegende dat een rechter ver
mag van dezelfde zaak kennis te ne
men voor de beslissing ten grande na 
van de zaak kennis te hebben gena
men bij de beoordeling van een over
eenkomstig artikel27 van de wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlo
pige hechtenis ingediend verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling; dat hier
uit geen schending van artikel6, lid 1, 
E.V.R.M. kan worden afgeleid; 

Dat de correctionele rechter die lou
ter uitspraak doet over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling, in we-

zen een fase in een correctioneel ge
ding, daarom aileen niet kan worden 
gewraakt; dat een wraking mogelijk 
zou zijn indien, door de wijze van 
behandeling van dit verzoek, de 
rechter aan wie de voorlopige invrij
heidstelling wordt gevraagd, aanlei
ding zou geven tot een reden van wra
king; 

Overwegende dat verzoeker daar
enboven nog aanvoert dat het begin
sel van de "subjectieve onpartijdig
heid" zou zijn geschonden doordat : 
1. het arrest van 5 mei 1998 niet de 
ernstige aanwijzingen van schuld pre
ciseert; 2. de omstandigheden die ver
meld worden in de redenen die het dic
tum voorafgaan, niet gelieerd zijn aan 
de zaak ten grande en aan de persoon
lijkheid van de verdachte; 3. een deel 
van de straf is uitgevoerd en beslag ge
legd is op de bezittingen van verzoe
ker; 4. de kamervoorzitter zich partij
dig zou hebben opgesteld; 

Overwegende dat de overwegingen 
van het arrest dat uitspraak doet over 
het verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling, verbonden zijn met de aard 
van het verzoek zelf en op geen en
kele wijze kunnen doen blijken van 
enige partijdigheid die, op grond van 
de in het verzoek aangewezen wette
lijke bepalingen, een wraking zou kun
nen gronden; 

Dat de hiervoren genoemde feiten 1 
tot 3 die verzoeker vermeldt als be
wijs van de schending van zijn recht 
op "subjectieve onpartijdigheid", even
tuele gronden zouden kunnen zijn om 
de wettelijkheid van het arrest van 5 
mei 1998 aan te vechten maar vreemd 
blijven aan mogelijke wrakings
gronden; dat het genoemde feit num
mer 4 uit niets blijkt; 

Overwegende dat verzoeker voor het 
overige niet preciseert hoe en waar
door artikel 6, lid 1, E.V.R.M. is ge
schonden op een wijze die een grond 
tot wraking zou kunnen opleveren; 

Dat het verzoek moet worden ver
worpen; 
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Overwegende dat de zaak krach
tens artikel 835 van het Gerechtelijk 
Wetboek, werd ingeleid door de neer
legging van een verzoekschrift ter grif
fie van het Hof van Beroep te Antwer
pen; dat, krachtens artikel 838 van dit 
wetboek, de zaak op de zitting van het 
Hof van Cassatie werd gebracht door 
het openbaar ministerie bij dit Hof, zo
dat geen rolrecht verschuldigd is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; zegt dat geen rolrecht verschul
digd is, deze kosten begroot zijnde op 
dertienduizend frank; veroordeelt ei
ser in de overige kosten, met inbe
grip van de kosten van betekening van 
dit arrest; stelt aan als gerechtsdeur
waarder mr. Robert De Valek, met 
kantoor te 1050 Elsene, Dautzen
bergstraat 21, met opdracht op ver
zoek van de griffier dit arrest te bete
kenen. 

11 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Wille, 
Antwerpen. 

Nr. 306 

1 e KAMER- 12 juni 1998 

VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TER
MIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
DUUR- SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN 
DE STAAT - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJK
HEID. 

Een vordering van contractuele aanspra
kelijkheid tegen de Staat verjaart na ver
loop van vijf jaar en het staat aan de 
schuldenaar een dergelijke schuldvorde
ring al dan niet te ordonnanceren, wat ge
volgen heeft voor de verjaring ervan (1). 

(1) Cass., 10 okt. 1996, A.R. nr. C.95.0289.F 
(A.C., 1996, nr. 372). 

(Art. 1, eerste lid, wet 6 feb. 1970; art. 
100, eerste lid, 1 o en 2°, K.B. 17 juli 
1991.) 

(WAALS GEWEST T. MR HODY- CURATOR VAN HET 
FAILLISSEMENT N.V "E.T.C." E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0289.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1995 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Bergen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
10 oktober 1996 (2); 

Gelet op het arrest nr. 75/97 van 17 
december 1997 van het Arbitrage
hof; 

Over de door de eerste verweerster 
opgeworpen grond van niet-ontvanke
lijkheid volgens welke het middel on
duidelijk is : 

Overwegende dat het middel preci
seert in welk opzicht het arrest de be
palingen van artikel1, eerste lid, a en 
b, van de wet van 6 februari 1970 be
treffende de verjaring van de schuld
vorderingen, ten laste of ten voordele 
van de Staat en de provincien, en ar
tikel100, eerste lid, 1 en 2, van de bij 
koninklijk besluit van 17 juli 1991 ge
coordineerde wetten op de Rijks
comptabiliteit schendt; 

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

Over het middel : 

Overwegende dat het Arbitragehof 
in zijn antwoord op de door het Hof ge
stelde prejudiciele vraag, in een ar
rest van 17 december 1997, voor recht 
zegt dat de bepalingen van artikel 1, 
eerste lid, a en b, van de wet van 6 

(2) Zie noot 1. 
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februari 1970 betreffende de verja
ring van de schuldvorderingen ten 
laste of ten voordele van de Staat en 
de provincien, en artikel 100, eerste 
lid, 1 en 2, van de bij koninklijk be
sluit van 17 juli 1991 gecoi:irdineerde 
wetten op de rijkscomptabiliteit de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 
schenden, in zoverre krachtens die be
palingen: a) een vordering van con
tractuele aansprakelijkheid tegen de 
Staat verjaart na verloop van vijf jaar 
en niet, volgens het gemeen recht, na 
verloop van dertig jaar, b) het de taak 
van de schuldenaar is een dergelijke 
schuldvordering al dan niet te ordon
nanceren, wat gevolgen heeft op de 
verjaring ervan; 

Overwegende dat uit het arrest van 
het Hof van 10 oktober 1996 en uit 
voornoemd arrest van het Arbitrage
hofvolgt dat het bestreden arrest de 
beslissing waarbij de door eiseres op
geworpen exceptie van vijfjarige ver
jaring wordt verworpen, niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
aan de vennootschap Belgacom akte 
verleent van haar hervatting van het 
geding tegen de Regie van Telegrafie 
en Telefonie en vaststelt dat eiseres in 
de verplichtingen van de Belgische 
Staat terzake getreden is; 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 uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik. 

12 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en 
Biitzler. 

Nr. 307 

1 e KAMER- 12 juni 1998 

1° AUTEURSRECHT- AUTEUR- RECHTS
PERSOON. 

2° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA· 
LING EN- BELEID- VRIJ VERKEER VAN GOE
DEREN- KW ANTITATIEVE BEPERKINGEN
BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE OF COM
MERCIELE EIGENDOM - MISBRUIK- BE GRIP. 

3° RECHTSMISBRUIK- EUROPESE UNIE 
- VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN- KWANTI
TATIEVE BEPERKINGEN- BESCHERMING VAN 
DE INDUSTRIELE OF COMMERCIELE EIGEN
DOM- MISBRUIK- BEGRIP. 

1 o De oorspronkelijke houder van het au
teursrecht is noodzakelijkerwijs een na
tuurlijke persoon. Degene die dat recht 
overneemt kan evenwel een rechtsper
soon zijn (1). (Art. 6 Nieuwe Auteurs
wet 1994.) 

2° en 3° Noch rechtsmisbruik, noch het ver
bod op kwantitatieve invoerbeperkingen 
binnen de Europese Unie kunnen wor
den tegengeworpen aan de invoerder van 
toestellen die een vordering tot staking in
gesteld heeft tegen een concurrent die bij 
identieke, parallel ingevoerde, toestel
len, gebruiksaanwijzingen voegt die zon
der meer een fotocopie zijn van documen
ten die door voornoemde invoerder zijn 
opgesteld (2). (Artt. 30 en 36 E.E.G.
Verdrag.) 

(1) A. BERENBOOM, Le droit d'auteur, Brussel, 
Larcier, 1996, p. 83; F. BRISON en B. MICHAUX, ''De 
nieuwe auteurswet", R. W, 1995-1996, p. 521; 
A. en B. STROWEL, "La nouvelle legislation beige 
sur le droit d'auteur", J.T., 1995, p. 122, nr. 14; 
A. STROWEL, "Le titulaire du droit d'auteur, in Le 
renouveau du droit d'auteur en Belgique, Brus
sel, Bruylant, 1996, p. 33; Burg. Antwerpen, 18 
jan. 1991, L'ingenieur-conseil, 1991, p. 216. 

(2) H.v.J., 12 okt. 1995, zaak nr. C-85/94, Pia
geme t. N.V. Peeters, Jw:H.v.J., 1995, 1-2955; 
H.v.J., 24 jan. 1989, zaak 341/87, EMI Elec
trola t. Patricia lm- und Export, Jw:H.v.J., 1989, 
95; H.v.J., 23 mei 1978, zaak 102/77, 
Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, Jw:H.u.J., 
1978, 1165; Rechtbank van eerste aanleg, 10 juli 
1991, zaak T-69/89, RTE tl Commissie, Jw:H.u.J., 
1991, 11-5218; H.v.J., 6 april1995, RTE en ITP t. 
Commissie, C)241/91 en C)242/91, Jw:H.v.J., 
1195, 1-743. 
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(BIGG'S N.V T. KENWOOD CORPORATION- VENN. 
NAAR JAPANS RECHT) 

ARREST. (uertaling) 

(A.R. nr. C.97.0254.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1, 6, inzonderheid eerste en 
tweede lid, van de wet van 30 juni 1994 be
treffende het auteursrecht en de nabu
rige rechten en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoofdberoep on
gegrond verklaart en derhalve het beroe
pen vonnis bevestigt waarbij de oorspron
kelijke vordering die was ingesteld wegens 
een schending van het auteursrecht van de 
eerste verweerster op de "litigieuze ge
bruiksaanwijzingen", was toegewezen; dat 
het arrest de eerste verweerster "aanmerkt 
als de auteur" van die gebruiksaanwij
zingen op grond "dat volgens artikel 6, 
tweede lid, van de wet betreffende het au
teursrecht en de naburige rechten, tenzij 
het tegendeel is bewezen, eenieder als au
teur wordt aangemerkt wiens naam oflet
terwoord waarmee hij te identificeren is als 
dusdanig op het merk wordt vermeld; dat 
luidens het derde lid de uitgever van een 
anoniem werk of van een werk onder pseu
doniem ten aanzien van derden geacht 
wordt de auteur daarvan te zijn; (. .. ) dat het 
woord 'eenieder' rechtspersonen niet a 
priori uitsluit (F. Brison en B. Michaux, op. 
cit., p. 521); (. .. ) dat, hoewel de (eerste ver
weerster) geen originele exemplaren over
legt van de Nederlandse en de Franse ver
taling van haar gebruiksaanwijzingen, het 
in het Engels gestelde origineel en de door 
(eiseres) gemaakte fotocopies van het Ne
derlandse en het Franse exemplaar, ver
ticaal in grote letters de naam 'Kenwood' 
vermelden, alsook, onder de titel 'HD-keten/ 
compacte HD Hi-fi-keten- 600- Ge
bruiksaanwijzing' de naam van (de eer
ste verweerster) 'Kenwood Corporation"', 

terwijl, eerste onderdeel, de oorspronke
lijke houder van het auteursrecht, con
form artikel 6, eerste lid, van de voor
noemde auteurswet, de natuurlijke persoon 
is die het werk heeft gecreeerd; bijgevolg al
leen een natuurlijk persoon zich kan be
roepen op het bij artikel 6, tweede lid, in
gevoerde vermoeden, waarop het arrest zich 
baseert; de term "eenieder" die in de be-

paling voorkomt, enkel slaat op natuur
lijke personen met uitsluiting van rechts
personen; zelfs als een dergelijke beperking 
niet wordt geformuleerd in het tweede lid, 
zij noodzakelijkerwijs volgt uit het eerste lid 
waarin ook de draagwijdte van het tweede 
lid wordt bepaald; die interpretatie beves
tigd wordt door het feit dat artikel 6, 
tweede lid, van de wet ontleend is aan ar
tikel 15 van de Conventie van Bem voor de 
bescherming van werken van letterkunde 
en kunst; dat het begrip auteur in de zin 
van die conventie in beginsel enkel betrek
king heeft op natuurlijke personen; het ar
rest bijgevolg, nu het de eerste verweerster, 
die een rechtspersoon is, als auteur "aan
merkt" op grond van artikel6, tweede lid, 
van de wet, dat artikel 6, inzonderheid het 
eerste en het tweede lid, van de wet van 30 
juni 1994 schendt alsook artikel 1 van die 
wet waarin de auteursrechten van een 
werk van kunst of letterkunde zijn neer
gelegd, 

tweede onderdeel, eiseres regelmatig voor 
het hof van beroep de toepassing van ar
tikel 6, tweede lid, van de wet van 30 juni 
1994 betreffende het auteursrecht betwist 
had op grond dat het in dat artikel be
doelde geval, namelijk dat waarin de 
"naam" van een natuurlijk persoon op het 
werk vermeld wordt, zich in casu niet voor
doet, aangezien de firmanaam Kenwood 
Corporation, de enige die op de brochures 
vermeld staat, geen "naam" is, en die 
rechtspersoon bovendien niet beweert au
teur maar wel "uitgever" te zijn; het ar
rest dat middel niet beantwoordt en dus 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel149 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, het arrest in zoverre het, 
door uitdrukkelijk artikel 6, derde lid, van 
de wet van 30 juni 1994 te citeren, zich op 
die bepaling beroept om de eerste ver
weerster als auteur aan te mer ken, niet re
gelmatig met redenen is omkleed omdat het 
niet antwoordt op het middel dat eiseres re
gelmatig in haar verzoekschrift in hoger be
roep en in haar appelconclusie heeft aan
gevoerd en waarin ze met opgave van 
gronden betwist dat de eerste verweerster 
uitgever is; eiseres immers aanvoerde dat 
het woord "uitgever" in de zin van voor
noemde wetsbepaling die trouwens de be
woordingen van artikel 7 van de oude 
auteurswet van 1886 ovemam, moest wor
den begrepen in de gangbare betekenis, na
melijk de persoon of de firma "qui assure la 
publication et la mise en vente d'ouvrages 
imprimes (uertaling : die zorgt voor de 
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publicatie en de verkoop van gedrukte wer
ken)" (Gd. Robert, Vo "editeur"); "de liti
gieuze gebruiksaanwijzingen niet verkocht, 
maar gratis meegeleverd werden met de 
verkochte toestellen zodat (de eerste ver
weerster) niet kan worden gelijkgesteld met 
de uitgever van een anoniem werk; (de eer
ste verweerster) dus aan de hand van ge
schriften van natuurlijke personen die de 
brochures in de verschillende talen heb
ben opgesteld, moest bewijzen dat zij houd
ster van die rechten was en zij zulks niet 
heeft gedaan"; het arrest, nu het de eer
ste verweerster in dat geval als uitgever 
aanmerkt, zonder ook maar in het minst te 
antwoorden op de gronden die eiseres aan
voert om die hoedanigheid te betwisten, 
niet regehnatig met redenen is omkleed en 
derhalve artikel 149 van de Grondwet 
schendt; 

vierde onderdeel, het arrest, in zoverre 
het in het ongewisse laat of het de eerste 
verweerster als auteur aanmerkt op grond 
van het vermoeden vervat in artikel 6, 
tweede lid, van de wet van 30 juni 1994 
dan wel op grond van het vermoeden, ver
vat in artikel 6, derde lid, van die wet, dub
belzinnig is zodat het, voor zover het zijn 
beslissing op een van die twee leden grondt, 
een gebrek aan motivering vertoont in de 
zin van artikel149 van de Grondwet en dus 
dat artikel schendt : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 6, eerste en 
tweede lid, van de wet van 30 juni 
1994 betreffende het auteursrecht en 
de naburige rechten bepaalt dat de 
oorspronkelijke houder van het au
teursrecht een natuurlijk persoon is 
die het werk heeft gecreeerd en dat, 
tenzij het tegendeel is bewezen, een
ieder als auteur wordt aangemerkt 
wiens naam of letterwoord waarmee 
hij te identificeren is als dusdanig op 
het werk wordt vermeld; 

Overwegende dat het eerste lid de 
oorspronkelijke houder definieert en 
dat begrip beperkt tot natuurlijke per
sonen; dat het in het tweede lid be
doelde vermoeden betrekking heeft of
wei op de oorspronkelijke auteur ofWel 
op de overnemer van het recht, die een 
rechtspersoon kan zijn; 

Overwegende dat het arrest zegt 
"dat volgens artikel 6, tweede lid, van 

de wet betreffende het auteursrecht en 
de naburige rechten, tenzij het tegen
deel is bewezen, eenieder als auteur 
wordt aangemerkt wiens naam of let
terwoord waarmee hij te identifice
ren is als dusdanig op het merk wordt 
vermeld; dat luidens het derde lid de 
uitgever van een anoniem werk of van 
een werk onder pseudoniem ten aan
zien van derden geacht wordt de au
teur daarvan te zijn; dat het woord 
'eenieder' rechtspersonen niet a priori 
uitsluit ( ... ); dat ( ... ) het in het En
gels gestelde origineel en de door (ei
seres) gemaakte fotocopies van het Ne
derlands en het Frans exemplaar, 
verticaal in grote letters de naam 
'Kenwood' vermelden, alsook, onder de 
titel 'HD-keten/compacte HD Hi-fi
keten- 600- Gebruiksaanwijzing' 
de naam van (de eerste verweerster) 
'Kenwood Corporation'; dat (de eer
ste verweerster) op grond van die ver
meldingen op de gebruiksaanwijzingen 
wordt aangemerkt als de auteur er
van", 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus antwoordt op de in het mid
del weergegeven conclusie van eise
res, regelmatig gemotiveerd is en zijn 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat de onderdelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Wat het derde en het vierde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van het arrest die weergegeven 
zijn in het antwoord op het eerste en 
het tweede onderdeel, blijkt dat het hof 
van beroep de eerste verweerster als 
auteur en niet als uitgever van deli
tigieuze gebruiksaanwijzingen heeft 
aangemerkt; dat het hof van beroep 
derhalve niet diende te antwoorden op 
de, in het derde onderdeel weergege
ven conclusie van eiseres en dat het 
arrest niet aangetast is door de aan
geklaagde dubbelzinnigheid; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het tweede middel, schending van de 
artikelen 30 en 36 van het Verdrag van 25 
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maart 1957 tot oprichting van de Euro
pese (Economische) Gemeenschap, goed
gekeurd bij de wet van 2 december 1957, 
gewijzigd bij het Verdrag op de Europese 
Unie van 7 februari 1992, goedgekeurd bij 
de wet van 26 november 1992, van arti
kel149 van de Grondwet en van het alge
meen beginsel dat rechtsmisbruik ver
biedt, 

doordat het arrest het hoofdberoep "on
gegrond" verklaart, derhalve het beroe
pen vonnis bevestigt waarbij de oorspron
kelijke vordering was toegewezen die was 
ingesteld wegens een schending van het au
teursrecht van de eerste verweerster op de 
"litigieuze gebruiksaanwijzingen", en het 
door eiseres aangevoerde middel dat ge
grond is op een "afscherming van de mark
ten" via het auteursrecht, die de belem
mering van het vrije verkeer van goederen 
binnen de Europese Unie tot doel of ge
volg heeft, en via een misbruik van een ver
meende auteursrecht door de verweersters, 
afwijst op grond dat het hofvan beroep het 
beginsel van rechtsmisbruik aan de zijde 
van de eerste verweerster niet in aanmer
king mag nemen, aangezien in casu niet 
voldaan is aan de "vier voorwaarden", die 
het Hofvan Justitie van de Europese Ge
meenschappen opsomt in zijn rechtspraak 
betreffende het recht van een houder van 
een merkrecht om zich op dat recht te be
roepen teneinde een invoerder te belet
ten een product te verhandelen dat in een 
andere lidstaat door de merkhouder of met 
diens toestemming in het verkeer is ge
bracht, wanneer die invoerder dat pro
duct in een nieuwe verpakking heeft om
gepakt; dat volgens de rechtspraak van het 
Hof van Justitie de merkgerechtige im
mers kan opkomen tegen de verhande
ling van het omgepakte product behalve : 
1) wanneer komt vast te staan dat de wijze 
waarop de gerechtigde zijn merkrecht ge
bruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking ge
nomen, tot kunstmatige afscherming van 
de markten van de lidstaten zal bijdra
gen; 2) wordt aangetoond dat de oorspron
kelijke toestand van het product bij om
pakking ongemoeid blijft; 3) de merk
gerechtigde tevoren van de verhandeling 
van het omgepakte product in kennis wordt 
gesteld en 4) op de nieuwe verpakking 
wordt vermeld door wie het product werd 
omgepakt; ( ... ) dat die vier, in casu toege
paste voorwaarden, niet vervuld zijn, aan
gezien het auteursrecht met name werd 
uitgeoefend om de "wezenlijke functie" van 
de "gebruiksaanwijzing" te vrijwaren; ( ... ) 
dat eiseres, "mits" zij die voorwaarden "na
komt", "bij de Engelse gebruiksaanwij-

zing, wat door de (eerste verweerster) niet 
wordt betwist, een gebruiksaanwijzing mag 
voegen die (eiseres) zou opstellen met eer
biediging van de finaliteit van het bedoelde 
product ( ... ); dat de verplichting die eise
res ingevolge artikel 13 van de wet op de 
handelspraktijken heeft om de gebruiks
aanwijzingen ten minste te stellen in de 
taal of de talen van het gebied waar de pro
ducten op de markt worden gebracht, zelfs 
al was ze in de praktijk niet haalbaar we
gens de kosten ervan en omdat een ge
wone doorverkoper daartoe de deskundig
heid mist, niet rechtvaardigt dat zij de 
originelen van de eerste verweerster zon
der haar toestemming fotocopieert; ( ... ) dat 
de bescherming waarop de eerste ver
weerster zich beroept, in casu niet kan lei
den tot kunstmatige afscherming van de 
markten van de lidstaten", 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres regel
matig in conclusie had aangevoerd dat de 
(vorenaangehaalde), door het Hofvan Jus
titie aan de parallelle invoerder opgelegde 
voorwaarden van toepassing waren "we
gens de aard van de kwestieuze produc
ten, namelijk farmaceutische producten"; 
het arrest, nu het de argumenten van ei
seres, die gegrond zijn op het plegen van 
rechtsmisbruik naar nationaal recht en 
naar Europees recht, op de verboden af
scherming van de markten van de lidsta
ten en op de belemmering van het vrije ver
keer van goederen binnen de Europese 
Unie, afwijst op grond dat de voornoemde 
vier voorwaarden niet vervuld waren, zon
der te antwoorden op het vorenaangehaalde 
middel, niet regelmatig met redenen om
kleed is en derhalve artikel 149 van de 
Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, het arrest de verwer
ping van het argument van de "afscher
ming van de markten van de lidstaten" 
hierop grondt dat, enerzijds, de eerste ver
weerster toestaat dat eiseres zelf gebruiks
aanwijzingen opstelt op grond van de ge
gevens die verstrekt zijn bij de parallelle 
invoer door eiseres; dat, anderzijds, het ar
rest evenwellijkt te beslissen dat die werk
wijze "in de praktijk niet haalbaar was"; 
het immers overweegt dat "de verplich
ting die eiseres ingevolge artikel 13 van de 
wet op de handelspraktijken heeft om de 
gebruiksaanwijzingen ten minste te stel
len in de taal of de talen van het gebied 
waar de producten op de markt worden ge
bracht, zelfs al was ze in de praktijk niet 
haalbaar wegens de kosten ervan en om
dat een gewone doorverkoper daartoe de 
deskundigheid mist, niet rechtvaardigt dat 
zij de originelen van de eerste verweerster 
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zonder haar toestenuniri/ fotocopieert"; he_t. 
arrest, nu het aldus enerzijds en in feite 
toegeeft dat de bedoelde werkwijze zeker en 
vast haalbaar is (aangezien het deze be
schouwt als een gegeven waardoor de af
schenning van de markten kan worden uit
gesloten), terwijl het anderzijds, en 
eveneens in feite, toegeeft dat die werk
wijze "in de praktijk niet haalbaar" is, een 
tegenstrijdigheid in de feitelijke motive
ring bevat en derhalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de artikelen 30 en 36 
van het Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Economische Gemeenschap alsook 
het Belgisch algemeen rechtsbeginsel dat 
elk rechtsmisbruik verbiedt, zich verzet
ten tegen elk misbruik van het recht van 
industriele en commerciele eigendom, on
der meer het auteursrecht, waardoor een 
kunstmatige afscherming binnen de ge
meenschappelijke markt gehandhaafd zou 
worden of mogelijk zou worden gemaakt; 
krachtens genoemde bepalingen en het erin 
neergelegde beginsel van het vrije ver
keer van goederen, de houder van een au
teursrecht op een "gebruiksaanwijzing", 
zich niet wettig op grand van zijn auteurs
recht ertegen kan verzetten dat de paral
lelle invoerder ofwederverkoper van de au
thentieke producten die op rechtmatige 
wijze op de Europese markt zijn afgezet, die 
producten verhandelt samen met door hem 
gemaakte fotocopies van voornoemde ge
bruiksaanwijzing, opgesteld in de taal die 
moet worden gebruikt in het land waar de 
producten zullen worden verkocht; de vier 
vorenaangehaalde voorwaarden die door 
het Hofvan Justitie worden opgelegd, meer 
bepaald in de arresten van 23 mei 1978 
(Hoffmann-La Roche, 102/77) en van lljuli 
1996 (Bristol-Myers Squibb), in het voor 
farmaceutische producten specifieke ge
val dat die producten opnieuw worden ver
pakt of omgepakt en het merk daarop op
nieuw wordt aangebracht, onder de 
vorenaangehaalde voorwaarden niet gel
den in geval van auteursrecht op een ge
bruiksaanwijzing; de onderwerping van een 
dergelijk geval van auteursrecht aan die 
voorwaarden tot gevolg zou hebben dat de 
grenzen die in acht moeten worden gena
men wegens de noodzaak om het vrije ver
keer van goederen en de eerbiediging van 
de rechten van industriele en commer
ciele eigendom met elkaar te verzoenen, 
zouden worden miskend; het in het licht 
van de artikelen 30 en 36 van het EG
Verdrag niet verantwoord is om die voor
waarden die wellicht gerechtvaardigd zijn 

door het specifieke karakter van het merk
recht en het specifieke voorwerp ervan, als
ook door de eigen aard van de kwestieuze 
producten (farmaceutische producten), zon
der meer toe te passen op het geval dat op 
gebruiksaanwijzingen een auteursrecht 
wordt uitgeoefend, teneinde verbod tot re
productie van die gebruiksaanwijzingen op 
te leggen aan een parallelle invoerder, die 
wegens de vereisten van een nationale wet, 
zonder die reproductie van de gebruiks
aanwijzingen in de taal (talen) van hetland 
waar de producten worden ingevoerd en 
verkocht, die producten, hoewel ze authen
tiek zijn en door de merkgerechtigde of met 
diens toestemming op rechtmatige wijze in 
een lidstaat in het verkeer worden ge
bracht, niet meer zou mogen verkopen; een 
dergelijke uitoefening van het auteurs
recht niet strekt tot bescherming van het 
specifieke voorwerp of de wezenlijke func
tie van het auteursrecht maar tot bescher
ming van een officieel distributienet en tot 
invoering van belemmeringen tegen elke 
vorm van parallelle invoer en verkoop; het 
arrest, in plaats van de wezenlijke func
tie van het auteursrecht als dusdanig te be
schouwen, acht slaat op de wezenlijke func
tie van de "gebruiksaanwijzing" waarvoor 
de eerste verweerster zich op haar auteurs
recht beroept; het arrest, aangezien het zijn 
beslissing om de vorenaangehaalde mid
delen van eiseres af te wijzen grondt op de 
niet-nakoming van de vier vorenaange
haalde voorwaarden en aangezien het bo
vendien niet de wezenlijke functie van het 
auteursrecht, maar van de concrete dra
ger ervan in aanmerking neemt, om al die 
redenen de artikelen 30 en 36 van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Ge
meenschap alsook het algemeen rechtsbe
ginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, na de 
strekking van de arresten die het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen op 23 mei 1978, in zake 
Roffman-La Roche, en op lljuli 1996, 
in zake Bristol-Myers Squibb gewe
zen heeft, te hebben uiteengezet als
ook de vier voorwaarden die ze op
sommen, beslist "dat de hierboven 
weergegeven beginselen inzake merk
recht mogen worden getransponeerd 
naar het auteursrecht"; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door die overwegingen, de 
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conclusie van eiseres ten betoge dat 
voornoemde door het Hofvan Justi
tie opgelegde voorwaarden van toe
passing waren "wegens de aard van de 
kwestieuze producten, namelijk far
maceutische producten" beantwoordt 
door ze tegen te spreken en zijn be
slissing regelmatig met redenen om
kleedt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het hof van be

roep, met de in dat onderdeel weer
gegeven overwegingen, enkel het ge
val heeft beschouwd waarin die 
verplichting in de praktijk niet haal
baar was, zonder te bevestigen dat dit 
het geval is; 

Dat ~~t onde~deel, nu het berust op 
een onJmste lezmg van het arrest fei-
telijke grondslag mist; ' 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat volgens artikel 30 

van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, kwantita
tieve invoerbeperkingen en alle maat
regelen van gelijke werking tussen de 
lidstaten verboden zijn; dat krach
tens artikel 36, de bepalingen van de 
artikelen 30 tot en met 34 geen belet
sel vormen voor verboden ofbeperkin
gen van invoer, uitvoer of doorvoer, 
welke gerechtvaardigd zijn, onder 
meer uit hoofde van bescherming van 
de industriele en commerciele eigen
dom; dat die verboden of beperkin
gen echter geen middel tot willekeu
rige di~criminatie noch een verkapte 
beperking van de handel tussen de lid
staten mogen vormen; 

Overwegende dat de artikelen 30 en 
36 de vereisten van het vrije verkeer 
van goederen willen verzoenen met de 
noodzaak om het beginsel van de 
rechtmatige uitoefening van de exclu
sie:re _recht~n inzake letterkundige en 
artlstleke mgendom te eerbiedigen; dat 
die verzoening in het bijzonder impli
ceert dat bescherming wordt ontzegd 
aan elke vorm van misbruik in de uit
oefening van die rechten waardoor een 
kunstmatige afscherming binnen de 

gemeenschappelijke markt gehand
haafd zou worden of mogelijk zou wor
den gemaakt; 

Overwegende dat het arrest zegt 
"dat eiseres, 'mits' zij die voorwaar
den 'nakomt', 'bij de Engelse gebruiks
aanwijzing, wat door de (eerste ver
weerster) niet wordt betwist een 
g~bruiksaanwijzing mag voeg~n die 
(e1seres) zou opstellen met eerbiedi
ging van de finaliteit van het bedoelde 
product, uiteraard mits zij bepaalde 
voorwaarden, zoals hieronder uiteen
gezet, nakomt; ( ... ); dat, aangezien de 
vier voorafgaande voorwaarden voor 
de toepassing van de hierboven uit
eengeze~te beginselen niet vervuld zijn, 
het natwnale hof noch het beginsel 
van rechtsmisbruik, noch een machts
positie overigens, aan de zijde van de 
eerste verweerster in aanmerking mag 
nemen ( ... ); dat (de eerste verweerster) 
p~s m~~bruik van recht zou plegen, in
dlen ZlJ haar toestemming zou weige
ren om in de verpakkingen van de be
t~okken. producten gebruiksaanwij
zmgen m het N ederlands en in het 
Frans in te sluiten, die in voldoende 
mate gedifferentieerd zijn, d.w.z. van 
elkaar verschillen maar onder meer de 
veiligheidsvoorschriften bevatten die 
gelden v66r en tijdens het gebruik van 
de toestellen en vermelden dat die al
dus opgestelde gebruiksaanwijzingen 
het werk zijn van (eiseres); dat (de eer
ste yerweerster) in een dergelijk ge
val !mmers haar auteursrecht zou ge
brulken op een wijze die zou bijdragen 
tot kunstmatige afscherming van de 
markten van de lidstaten'"; 

Overwegende dat het hof van be
roep met die vermeldingen zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 
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Nr. 308 

1 e KAMER- 12 juni 1998 

VERZEKERING- LANDVERZEKERING
VERZWIJGING DOOR DE VERZEKERDE - BE
GRIP. 

De verzekeringnemer moet bij de verzeke
raar eenjuiste aangifte doen van het ri
sico dat hij gedekt wil zien; niet-aangifte 
van een omstandigheid die de verzeke
raar normaal niet kon kennen en die de 
beoordeling van het risico kon verzwa
ren, is een verzwijging, ook al verkeert de 
uerzekerde te goeder trouw doch ten on
rechte in de mening dat hij die omstan
digheid niet diende aan te geven (1). (Art. 
9 Verzekeringswet 11 juni 1874.) 

(LENOIR T. COMMERCIAL UNION BELGIUM N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0264.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1997 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de op 17 februari 1994 ge
coiirdineerde Grondwet, 9 van de wet van 
11 juni 187 4 op de verzekering (titel X "Ver
zekering in het algemeen" van hoek I van 
het Wetboek van Koophandel) en, voor zo
veel nodig, van de artikelen 1108, 1109, 
1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het hager beroep ont
vankelijk en gegrond verklaart, het bestre
den vonnis tenietdoet, met wijziging er
van de hoofdvordering van eiser niet 

(1) Cass., 22 nov. 1990, A.R. nr. 8814 (A. C., 
1990-91, nr. 158). 

gegrond verklaart en ze afwijst, de tegen
vordering gegrond verklaart en bijgevolg de 
op 12 augustus 1992 tussen de partijen ge
sloten verzekeringsovereenkomst nr. 
6.406.165 nietig verklaart wegens verzwij
ging van gegevens door eiser, op grand dat, 
"krachtens het te dezen toepasselijke ar
tikel 9 van de wet van 11 juni 187 4 de 
verzekeringsovereenkomst nietig is en de 
verzekeraar, in voorkomend geval, een 
regresvordering kan instellen tot terugbe
taling van de door hem gedane uitkerin
gen, wanneer wegens verzwijging of valse 
verklaring van de verzekeringnemer de ver
zekeraar gecontracteerd heeft onder voor
waarden die hij niet zou hebben aanvaard, 
indien hij correct was gei:nformeerd; dat, 
luidens die wetsbepaling, de nietigheid los 
staat van de goede ofkwade trouw van de 
verzekeringnemer; dat het derhalve niet 
terzake doet dat het aan eiser verweten 
verzuim voortvloeit uit de bewuste wil om 
de waarheid te verbergen of om de gestelde 
vraag verkeerd te verstaan; dat de 
verzekeringnemer de plicht heeft de ver
zekeraar een juist beeld te geven van het 
risico en dat het niet aan laatstgenoemde 
staat dat risico zelf nate gaan; dat, an
derzijds, de verzekeraar die zich beroept op 
de nietigheid in geval van verzwijging of 
valse verklaring dient te bewijzen dat zijn 
waardering van het risico hierdoor der
mate is gewijzigd dat hij niet of slechts on
der andere dan de in de litigieuze polis be
paalde voorwaarden zou hebben gecon
tracteerd; dat (eiser) te dezen op 12 
augustus 1992 het verzekeringsvoorstel 
heeft ingevuld; dat hij in zijn antwoord op 
de vraag of hij de laatste vier j aar onge
vallen heeft gehad had aangegeven dat zijn 
voertuig in 1987 en 1988 viermaal was ge
stolen en voor ieder van die diefstallen mel
ding maakte van de door de verzekeraar 
uitgekeerde bedragen; dat (eiser) op de vra
gen betreffende vroegere verzekeringen 
heeft geantwoord dat hij reeds verzekerd 
was geweest bij de maatschappijen Elvia en 
Amev en dat de verzekering in 1988 door 
de maatschappij was beeindigd 'wegens 
diefstal'; dat (verweerster) aan (eiser) ver
wijt dat hij verzuimd heeft te verklaren dat 
hij voordien verzekerd was bij de maat
schappij Ohra en dat zij uitkeringen diende 
te betalen voor drie 'diefstallen' die dagte
kenden van 15 september 1984, 31 augus
tus 1985 en 27 september 1986; dat de 
maatschappij Amev voor het laatste schade
geval 'diefstal' van 15 oktober 1988 een ver
goeding van 148.504 frank en niet van 
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71.842 frahk had betaald; dat de maat
schappij Elvia de verzekeringspolis, over
eenkomstig artikel 9 van de wet van 11 juni 
1874, bij aangetekende brief van 6 augus
tus 1992, had beeindigd wegens 'verzwij
ging en valse verklaringen'; dat (eiser) die 
feiten niet betwist; dat (eiser) tevergeefs 
aanvoert dat (verweerster) hem in de bij 
het verzekeringsvoorstel gevoegde vragen
lijst op een dwaalspoor had gebracht door 
gewag te maken van 'ongevallen' en niet 
van 'diefstallen', alsook door de rubriek 
'naam van de maatschappij' die de aan
vrager van de verzekering reeds had ver
zekerd in het enkelvoud te stellen; dat de 
op die vragen in het verzekeringsvoorstel 
gegeven antwoorden voldoende aantonen 
dat (eiser) de betekenis ervan heel goed be
grepen had; dat, wat meer bepaald de ver
zekering van voertuigen betreft, de ver
trouwensband tussen verzekeraar en 
verzekerde een wezenlijke vereiste is die in
houdt dat eerstgenoemde volledig en spon
taan op de hoogte wordt gebracht van alle 
aspecten van het te verzekeren risico; dat 
de informatieplicht van de verzekerde even
wel op een redelijke wijze moet worden uit
gelegd, zodat met verzwijging in de zin van 
het bovenvernoemde artikel 9 niet mag 
worden gelijkgesteld het feit dat de verze
kerde geen inlichtingen verstrekt over ge
beurtenissen die dagtekenen van v66r de 
door de verzekeraar zelf aangegeven pe
riode, daar de kandidaat-verzekerde te
recht ervan mag uitgaan dat de verzeke
raar, door zijn vraag om inlichtingen te 
beperken tot een welbepaalde periode, de 
bedoeling had om, bij de waardering van 
het risico, geen rekening te houden met 
vroegere gebeurtenissen; dat (verweerster) 
niet aantoont dat het verschil tussen de 
door Amev voor het laatste schadegeval van 
1988 gedane uitkering en het door (eiser) 
medegedeelde bedrag, gelet op de bedra
gen waarover het hier gaat, voor de ver
zekeraar een reden zou zijn geweest om of
wel zijn dekking te weigeren ofWel onder 
andere voorwaarden te contracteren; dat, 
afgezien van de vermelding van een beein
diging 'wegens diefstal' naast de naam van 
de maatschappijen Elvia en Amev, (eiser) 
nergens heeft geantwoord op de vraag om 
welke reden de vroegere verzekering was 
beeindigd, ofschoon hij heel goed wist dat 
de maatschappij Elvia, bij een aangete
kende brief van enkele dagen voordien, de 
polis had beeindigd wegens verzwijging van 
vroegere schadegevallen; (. .. ) dat de al
dus achtergehouden informatie een weer
slag kon hebben op de waardering van het 
verzekerde risico door (verweerster), zo-

'als afdoende blijkt uit de tijdens het de
bat overgelegde stukken, waaruit blijkt dat 
de toename van de schadegevallen 'dief
stallen' en de gevolgen hiervan voor die tak 
van (verweersters) bedrijf vanaf omstreeks 
1987 hadden geleid tot een strengere be
oordeling van het verzekerbare risico en tot 
een verscherping van de eisen voor voer
tuigen van bepaalde categorieen, waar
toe onder meer het voertuig (van eiser) be
hoorde; dat (verweerster) in die omstan
digheden en gelet op de hierboven vermelde 
vereiste van een bijzondere vertrouwens
band, zich terecht op de in artikel 9 van de 
wet van 11 juni 187 4 bedoelde nietigheid 
wenst te beroepen wegens verzwijging van 
gegevens"; 

terwijl krachtens artikel 9 van de wet 
van 11 juni 1874 de verzekeringsover
eenkomst nietig is, wanneer de verzeke
raar we gens verzwijging of valse verkla
ring van de verzekeringnemer het risico 
verkeerd heeft gewaardeerd, zodat hij, zon
der die dwaling, niet of onder andere voor
waarden zou hebben gecontracteerd; die be
paling een toepassing is van de in het 
middel aangegeven bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek; de verzekerde welis
waar de plicht heeft de verzekeraar een 
juist beeld te geven van de bestanddelen 
van het risico dat hij gedekt wil zien, zon
der dat de verzekeraar dat risico dient na 
te gaan, maar de verzekeraar slechts kan 
aanvoeren dat de verzekerings
overeenkomst om die reden nietig is op 
voorwaarde dat zijn omwetendheid om
trent de niet aangegeven omstandigheid ge
wettigd was en de dwaling waarop hij zich 
beroept niet onverschoonbaar is; eiser te de
zen in zijn conclusie had betoogd dat de 
rechter, ook al nam hij een van de door ver
weerster aangevoerde verzwegen punten in 
aanmerking, dan nog diende te beslissen 
dat verweerster zich daarop niet kon be
roepen, omdat haar dwaling onverschoon
baar was; eiser tot staving van zijn be
toog meer bepaald de volgende gegevens 
aanvoerde: "(dat eiser) weliswaar niet ge
antwoord heeft op de laatste vraag betref
fende de oorzaak van de beeindiging, maar 
dat hij voordien had vermeld dat de polis 
was beeindigd wegens diefstal; (. .. ) dat het 
aldus aan (verweerster) stond nadere in
lichtingen in te winnen, als zij een nauw
keuriger antwoord op die vraag noodzake
lijk vond, (. .. ) dat (verweerster) de 
verklaringen van (eiser) als een compe
tent professioneel diende te beoordelen : dat 
zij de gebreken, onduidelijkheden en leem
ten van de verklaring diende te ontdek
ken ( ... ); dat (verweerster) het formulier aan 
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(eiser) had moeten terugzenden ter ver
duidelijking en ter vervollediging van de 
antwoorden; dat zij, door dat niet te doen, 
aanvaard heeft te contracteren op grond 
van vage gegevens, dat zij daarvan de ge
volgen dient te dragen en niet kan kla
gen over een onduidelijkheid waarvan zij de 
opheldering niet nuttig achtte bij het slui
ten van het contract; ( ... ) dat de rechter bo
vendien rekening kan houden met de reac
tie van (verweerster) op het feit dat de 
verzekerde niet heeft geantwoord op be
paalde precieze vragen in het formulier; ( ... ) 
dat (eiser) te dezen de ruimte die was voor
behouden voor het antwoord op de vraag 
wanneer en om welke reden de verzeke
ring beeindigd is, opengelaten heeft; dat ge
noemd feit de aandacht van (verweerster) 
had moeten wekken en haar ertoe had 
moeten aanzetten nadere inlichtingen in te 
winnen; dat (verweerster) dat niet gedaan 
heeft, zodat moet worden aangenomen dat 
zij het afsluiten van de polis of de toeken
ning van gewone voorwaarden niet heeft 
willen laten afhangen van het antwoord dat 
op haar vraag moest worden gegeven"; het 
dus aan de feitenrechter stond om, nate 
hebben vastgesteld dat eiser informatie 
achterhield, na te gaan of verweerster re
delijkerwijs wel op de hoogte had kunnen 
zijn van de aldus in aanmerking gena
men omstandigheid en of haar dwaling wel 
verschoonbaar was; het arrest bijgevolg, nu 
het de verzekeringsovereenkomst nietig 
verklaart op grond van de enkele vaststel
ling dat de verzekerde uit eigen beweging 
de verzekeraar op de hoogte dient te bren
gen van de bestanddelen van het risico, 
zonder dat laatstgenoemde dat risico dient 
te onderzoeken, en nu het daarbij niet na
gaat of de dwaling van verweerster ver
schoonbaar was, de artikelen 9 van de wet 
van 11 juni 1874, 1108, 1109, 1110, 1117 
van het Burgerlijk Wetboek schendt, al
thans niet antwoordt op de conclusie van 
eiser en dus niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel149 van 
de gecoordineerde Grondwet) : 

Overwegende dat de verzekering
nemer bij de verzekeraar een juiste 
aangifte moet doen van het risico dat 
hij gedekt wil zien; dat niet-aangifte 
van een omstandigheid die de verze
keraar normaal niet kan kennen en 
die de beoordeling van het risico kan 
verzwaren, een verzwijging is in de zin 
van het te dezen toepasselijke arti
kel 9 van de wet van 11 juni 1874 op 
de verzekering in het algemeen, ook al 

verkeert de verzekerde te goeder 
trouw, maar ten onrechte in de me
ning dat hij die omstandigheid niet 
diende aan te geven; 

Overwegende dat het arrest be~list 
"dat de verzekeringnemer de plicht 
heeft de verzekeraar een juist beeld te 
geven van de bestanddelen van het ri
sico en dat laatstgenoemde niet ver
plicht is dat risico zelf te onderzoe
ken; ( ... ) dat, wat meer bepaald de 
verzekering van voertuigen betreft, de 
vertrouwensband tussen verzekeraar 
en verzekerde een wezenlijke vereiste 
is die inhoudt dat eerstgenoemde vol
ledig en spontaan op de hoogte ge
bracht wordt van alle aspecten van het 
te verzekeren risico"; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, dat eiser op de in het 
verzekeringsvomtstel gestelde vraag be
treffende vroegere verzekeringen had 
geantwoord dat hij reeds verzekerd 
was geweest bij de maatschappijen El
via en Amev, maar dat de verzeke
ring door de maatschappij in 1988 was 
beeindigd wegens een diefstal, ander
zijds, dat hij verzuimd had te verkla
ren dat de maatschappij Elvia de ver
zekeringspolis bij aangetekende brief 
van 6 augustus 1992 had beeindigd 
wegens verzwijging en valse verkla
ringen; dat het vervolgens vermeldt 
dat, "afgezien van de vermelding van 
een beeindiging 'wegens diefstal' naast 
de naam van de maatschappijen El
via en Amev, (eiser) nergens heeft ge
antwoord op de vraag om welke re
den de vroegere verzekering was 
beeindigd, ofschoon hij heel goed wist 
dat de maatschappij Elvia, bij een aan
getekende brief van enkele dagen voor
dien, de polis had beeindigd wegens 
verzwijging van vroegere schade
gevallen; ( ... ) dat de aldus achterge
houden informatie van die aard was, 
dat zij een weerslag had op de waar
dering van het verzekerde risico door 
(verweerster), zoals afdoende blijkt uit 
de tijdens het debat overgelegde stuk
ken ( .. .); dat (verweerster) in die om
standigheden en gelet op de hierbo
ven vermelde vereiste van een 
bijzondere vertrouwensband, zich 
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terecht op de in artikel 9 van de wet 
van 11 juni 1874 bedoelde nietigheid 
wegens verzwijging van informatie 
door de verzekerde wenst te beroe
pen"; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door uitdrukkelijk te verwijzen 
naar de hierboven weergegeven om
standigheden alsook naar de vertrou
wensband die tussen de verzekeraar 
en de verzekerde dient te bestaan, ge
antwoord heeft op de conclusie van ei
ser betreffende de onverschoonbare 
dwaling die hij aan verweerster ver
wijt, en wettig heeft kunnen beslis
sen dat zij ten gevolge van de verzwij
ging in de verklaring van eiser 
redelijkerwijs niet op de hoogte kon 
zijn van de beeindiging van de polis 
door de maatschappij Elvia; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Delahaye en 
T'Kint. 

Nr. 309 

1 e KAMER- 12 juni 1998 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN 
HUUR - OVERDRACHT - VERGOEDING BE
TAALD AAN DE OVERDRAGENDE PACHTER
WETTIGHEID. 

Het is de overnemende pachter niet verba
den een vergoeding te betalen aan de 

overdragende pachter (1). (Art. III, art. 2, 
§ 1, Pachtwet.) 

(DEWEZE E.A. T. PECTOR) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0287.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 april 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Dinant; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 2, inzonderheid § 1, van arti
kel III, "wet tot beperking van de pacht
prijzen", van de wet van 4 november 1969 
tot wijziging van de pachtwetgeving en van 
de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van houders van 
landeigendommen, 1131, 1133, 1134 en 
1152 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het ver
weermiddel van de eisers ten betoge dat ar
tikel 2, § 1, van artikel III van de wet van 
4 november 1969 op de landpacht niet ver
biedt dat de pachter die een landbouw
exploitatie overneemt een "prijzijvergoe
ding" betaalt aan de pachter die de 
landbouwexploitatie overdraagt, verwerpt 
op grond "dat het Hofvan Cassatie in een 
arrest van 31 oktober 1985 heeft beslist dat 
prijzij enkel mocht worden gevraagd in ge
val van onteigening van de pachter (. .. ) 
maar dat afgezien van (dat geval), in de 
huidige stand van zaken een dergelijke ver
goeding niet langer kan worden verant
woord ( ... ); dat uit die overwegingen blijkt 
dat te dezen geen enkele vergoeding als 
prijzij mag worden aangerekend, onge
acht ofhet gronden betreft waarvan de (ei
ser(s)) eigenaar dan wel pachter was (wa
ren)", 

terwijl dat betoog niet juist is; krach
tens artikel2, § 1, van artikel III, "wet tot 
beperking van de pachtprijzen", van bo
vengenoemde wet van 4 november 1969, de 

(1) Cass., 31 okt. 1985, A.R. nr. 7329 (A. C., 
1985-86, nr. 140); L. SIMONT en J. DE GAVRE, "Exa
men de jurisprudence (1981-1991), Les contrats 
speciaux", R.C.J.B., 1996, p. 365; H. D'UDEKEM 
D'Acoz en I. SNICK, De pachtovereenkomst, Brus
sel, Larcier, 1990, p. 429, nr. 816; V. RENIER, P. 
RENIER, B. DEMANET en B. CLERIN, "Le bail a 
ferme", Rep. not., VIII, 1, II, p. 557 e.v., nr. 924 
e.v. 
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toegelaten pachtprijzen overeenstemmen 
met het kadastraal inkomen van die gran
den, waarop een coe1ficient wordt toege
past die in elke provincie door de provin
ciale commissie voor de pachtprjzen wordt 
vastgesteld; uit die wetsbepaling, die, zo
als het bestreden vonnis zegt, van dwin
gend recht is, volgt dat de opbrengst uit het 
verhuren van gronden voor de verpach
ter niet meer mag bedragen dan de maxi
maal toegelaten pachtprijs; uit die bepa
ling, die afbreuk doet aan het beginsel van 
de wilsautonomie en derhalve strikt moet 
worden toegepast, daarentegen niet volgt 
dat degene die zijn exploitatie en de pacht
overeenkomsten die er deel van uitma
ken overdraagt met de overnemer, de 
nieuwe exploitant, niet zou mogen over
eenkomen dat laatstgenoemde hem in ruil 
voor zijn inbreng van de pacht van de geex
ploiteerde gronden een "prijzijvergoeding" 
zal betalen die de prijs vertegenwoordigt 
van de kans die de overnemer geboden 
wordt om een landbouwbedrijf in de streek 
te exploiteren; een dergelijke "prijzijver
goeding" deel uitmaakt van de prijs van de 
overdracht van de landbouwexploitatie, 
zonder welke prijs de overdracht niet zou 
plaatsvinden, en geenszins een per defini
tie verborgen en ongeoorloofde opbrengst is 
uit de pacht die aan de overnemer afge
staan wordt bij het verkrijgen van de be
staande landbouwexploitatie; de wettig 
aangegane overeenkomsten degenen die ze 
hebben aangegaan tot wet strekken en ai
leen met hun onderlinge toestemming kun
nen worden herroepen (artikelen 1134 en 
1152 van het Burgerlijk Wetboek); het be
streden vonnis bijgevolg niet zonder schen
ding van voornoemd artikel 2, § 1, van het 
beginsel van de wilsautonomie van de con
tracterende partijen en van de verbin
dende kracht ervan (artikelen 1101, 1134 
en 1152 van het Burgerlijk Wetboek) of, 
nog, van de artikelen 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek op grand waarvan ai
leen de verbintenissen die uit een onge
oorloofde oorzaak zijn aangegaan nietig 
zijn, kon beslissen dat het gehele gedeelte 
van de prijs (2.183.944 frank) bovenop de 
"normale" waarde van de aan verweerder 
overgedragen activa (5.617 .056 frank), dat 
is te dezen, blijkens het bestreden von
nis, het gedeelte dat betaald is voor de ver
pachting, aan verweerder, van de in de 
overeenkomst tot overdracht van de 
landbouwexploitatie van de eisers bedoelde 
landbouwgronden, noodzakelijkerwijs een 
ongeoorloofde "prijzijvergoeding" is die niet 
in rekening mag worden gebracht : 

Overwegende dat krachtens a'rti
kel 2, § 1, van artikel III, "wet tot be
perking van de pachtprijzen", van de 
wet van 4 november 1969 tot wijzi
ging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van de houders 
van landbouweigendommen, de maxi
maal toegelaten pachtprijzen overeen
stemmen met het kadastraal inko
men van die gronden, waarop een 
coefficient wordt toegepast die in elke 
landbouwstreek door de bevoegde com
missie voor de pachtprijzen wordt 
vastgesteld; 

Overwegende derhalve dat de ver
pachter, hoven de maximaal toegela
ten pachtprijs, geen zogenaamde 
"prijzij"-vergoeding kan vragen aan de 
pachter, om eerder met hem dan met 
een andere de pachtovereenkomst te 
sluiten; dat de opbrengst uit het ver
huren van zijn gronden immers niet 
meer mag bedragen dan de maximaal 
toegelaten pachtprijs; 

Overwegende dat daarentegen uit 
die wetsbepaling, die afbreuk doet aan 
het beginsel van de wilsautonomie en 
derhalve strikt moet worden toege
past, niet volgt dat de pachter die zijn 
pacht overdraagt met de ovememer, de 
nieuwe exploitant, niet zou mogen 
overeenkomen dat laatstgenoemde 
hem, in ruil voor zijn werk aan de 
geexploiteerde gronden een "prijzij"
vergoeding zal betalen die volgens het 
gebruik in bepaalde streken aan de 
uittredende pachter wordt betaald; dat 
een dergelijke "prijzij"-vergoeding 
klaarblijkelijk deel uitmaakt van de 
prijs van de pachtoverdracht; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, met verwijzing naar de tussen de 
partijen gesloten overeenkomst en 
naar de motivering van het beroe
pen vonnis, vaststelt dat de door de ei
sers aan verweerder gedane over
dracht van hun landbouwexploitatie 
ten dele betrekking had op het recht 
van de eerste twee eisers op de pacht 
van gronden die zij zelf huurden; 

Dat het beslist dat geen enkele 
zogenaamde "prijzij" -vergoeding 
verschuldigd is noch voor gronden 
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waarvan de eerste twee eisers eige
naar waren noch voor de gronden die 
zij huurden; 

Dat het vonnis, nu het wat laatst
genoemde gronden betreft, niet vast
stelt dat de "prijzij"-vergoeding de ver
pachter, door het feit van de verhuring, 
een hogere opbrengst heeft opgele
verd dan de maximaal toegelaten 
pachtprijs, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het beslist 
dat geen enkele "prij zij" -vergoeding 
verschuldigd is en de eerste twee ei
sers veroordeelt om aan verweerder 
wegens overwaardering van de prijs 
van de overdracht, het bedrag van 
2.183.944 frank, vermeerderd met de 
gerechtelijke interest vanaf 27 januari 
1993, terug te betalen en uitspraak 
doet over de kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; veroordeelt de 
eisers in de helft van de kosten; houdt 
de uitspraak over de overige helft aan 
en laat de uitspraak daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

12 juni 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
-Advocaten: mrs. DeBruyn en Biitzler. 

Nr. 310 

3e KAMER- 15 juni 1998 

1 o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - FEITELIJKE GRONDSLAG- BESTRE
DEN BESLISSING- ONJUISTE UITLEGGING. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT CNIET-UITVOERING)- MISKENNING
BE GRIP. 

' 1 o Feitelijke grondslag mist het middel dat 
op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing berust (1). 

2° De verbindende kracht van een overeen
komst wordt miskend door de rechter, 
wanneer hij aan de tussen de partijen ge
sloten overeenkomst niet het gevolg toe
kent dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eraan geeft, wettig diende te hebben (2). 
(Art. 1134 B.W.) 

(KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG - INSTEL
LING VAN OPENBAAR NUT T. ROUVROY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0124.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 april 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 32, 3°, 39, inzonder
heid § 1, 82 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, 149 
van de gecoi:irdineerde Grondwet en van het 
onder meer in artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek neergelegde 
beschikkingsbeginsel dat de rechter ver
biedt een geschil op te werpen dat niet strij
dig is met de openbare orde en waarvan het 
bestaan door het akkoord van de partijen 
was uitgesloten, 

doordat eiser in de door hem- op 27 ja
nuari 1997 ter griffie van het Arbeidshof te 
Brussel neergelegde - conclusie betoogde 
dater voor de berekening van het aanvul
lend pensioen, overeenkomstig de tekst van 
het van kracht zijnde reglement van ei
ser, enkel rekening diende te worden ge
houden met de jaren van tewerkstelling bij 

(1) Cass., 9 juni 1997, A.R. nr. S.96.0182.F 
(A. C., 1997, nr. 266) met concl. O.M. in Bull. en 
Pas.,1997, I, nr. 266. 

(2) Cass., 23 sept. 1991, A.R. nr. 9181 (A. C., 
1991-92, nr. 42); vgl. Cass., 6 jan. 1992, A.R. nr. 
7600 (ibid., 1991-92, nr. 228); 13 sept. 1993, A.R. 
nr. C.93.0040.F (ibid., 1993, nr. 344). 
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de K.M.S., waardoor noch de fictieve an
cienniteit, die ten grondslag lag aan de be
rekening van de door het arbeidshof in zijn 
vorig arrest van 12 januari 1993 toege
kende compensatoire opzeggingsvergoeding 
noch de door die vergoeding gedekte pe
riode in aanmerking konden worden gena
men, aangezien die periodes niet overeen
kwamen met een feitelijke en daadwerke
lijke tewerkstelling van verweerster bij de 
K.M.S.; dat het arbeidshof, na van die con
clusie kennis te hebben genomen, zich aan
sluit bij de stelling van verweerster en de 
door haar voorgestelde bedragen aanvaardt, 
het door eiser aan verweerster met in
gang van 1 juli 1989 verschuldigde aan
vullend jaarlijks pensioen vaststelt op 
182.832 frank, en derhalve eiser veroor
deelt om aan verweerster de vervallen ach
terstallige bedragen te betalen, vermeer
derd met de intrest tegen de wettelijke 
rentevoet met ingang van de eerste dag van 
elke maand waarin het pensioen had moe
ten betaald zijn en om dat pensioen aan 
verweerster toe te kennen voor de toe
komst, op grond dat "de ancienniteit van 
(verweerster) is vastgesteld op 26 jaar en 
dat die ancienniteit samenvalt met de in 
het reglement van (eiser) vastgestelde ja
ren van tewerkstelling; dat de duur van de 
compensatoire opzegging van 2 jaar, die 
door het (arbeids)hof eveneens is toege
kend, daar (eiser) de arbeidsovereenkomst 
van (verweerster) onrechtmatig had beein
digd aan die ancienniteit moet worden toe
gevoegd", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de be
palingen betreffende de berekening van het 
aan de gewezen personeelsleden toege
kende aanvullend pensioen, die door de 
raad van bestuur van eiser op 6 oktober 
1976 zijn vastgesteld en waarvan de be
woordingen uitdrukkelijk zijn weergege
ven zowel in de door eiser op 27 januari 
1997 neergelegde conclusie als in het door 
het Arbeidshof te Brussel voordien in de
zelfde zaak gewezen arrest van 29 maart 
1994, "de rustpensioenen per jaar van te
werkstelling bij de K.M.S., verlengd met de 
duur van de overige, op grond van de wet 
op de rustpensioenen inaanmerkinggeno
men dienstjaren, worden berekend naar 
rato van 1/60e van de gemiddelde wedde 
van de betrokkene gedurende de laatste vijf 
jaar. Geen enkel rustpensioen mag even
wei meer bedragen dan 3/4 van de wedde 
die diende als grondslag voor de bereke
ning ervan"; uit die tekst, en meer bepaald 
uit de koppeling van de termen "jaar van 
tewerkstelling" en "overige dienstjaren" 
volgt dat onder "jaar van tewerkstelling bij 

de K.M.S., aileen moet worden verstaan de 
jaren van daadwerkelijke tewerkstelling, 
dat wil zeggen de jaren gedurende welke de 
betrokkene daadwerkelijk heeft gewerkt bij 
de K.M.S.; de "jaren van tewerkstelling" in 
de zin van die bepalingen daarentegen niet 
de jaren van ancienniteit omvatten, die of
wei eenzijdig door de werkgever, ofwel bij 
overeenkomst ofwel door de rechter op fic
tieve wijze zijn toegekend voor de bereke
ning van een compensatoire opzeggings
vergoeding; eiser in de door hem op 27 
januari 1997 neergelegde conclusie be
toogde dat "verweerster door de K.M.S. was 
'tewerkgesteld' in 1963 (gedurende en
kele maanden), vervolgens in 1968 tot 1 juli 
1989, dat is 21 jaar en 8 maanden"; hoe
wei verweerster zich op een ancienniteit 
van 26 jaar beriep omdat het arbeidshof 
haar in zijn arrest van 12 januari 1993 die 
ancienniteit had toegekend voor de bere
kening van de compensatoire opzeggings
vergoeding, zij in haar conclusie niet be
twistte dat eiser haar slechts gedurende 21 
jaar en 8 maanden daadwerkelijk had te
werkgesteld; het arrest bijgevolg, nu het be
slist dat de ancienniteit van verweerster is 
vastgesteld op 26 jaar en dat die ancien
niteit samenvalt met de jaren van tewerk
stelling, die zijn vastgesteld in de door de 
raad van bestuur van eiser op 6 oktober 
1976 goedgekeurde bepalingen betreffende 
de berekening van het aanvullend pen
sioen, en nu het aldus de voor de bereke
ning van de compensatoire opzeggings
vergoeding in aanmerking genomen fictieve 
ancienniteit gelijkstelt met de in de voor
noemde bepalingen van 6 oktober 1976 
vastgestelde jaren van tewerkstelling, 
1° aan die bepalingen een uitlegging geeft 
die onverenigbaar is met de bewoordin
gen ervan en aldus de bewijskracht er
van miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en 2° aan die bepalingen niet de ge
volgen verbindt die zij wettelijk tussen par
tijen moeten hebben en aldus de 
verbindende kracht van die bepalingen, die 
gelden als overeenkomst tussen de par
tijen, miskent (schending van artikel 1134 
van het burgerlijk Wetboek); bovendien en 
in de veronderstelling dat het arbeidshof 
beslist heeft dat de voor de berekening van 
de compensatoire opzeggingsvergoeding in 
aanmerking genomen ancienniteit van 26 
jaar overeenkwamen met jaren van feite
lijke en daadwerkelijke tewerkstelling van 
verweerster bij de K.M.S., het arrest dan 
nog een geschil heeft opgeworpen, dat niet 
strijdig is met de openbare orde en waar
van het bestaan door de partijen in hun 
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conclusie was uitgesloten, aangezien ver
weerster in haar conclusie de bewering van 
eiser niet betwistte volgens welke zij slechts 
21 jaar en 8 maanden daadwerkelijk te
werkgesteld was door de K.M.S. (scherr
ding van artikel 1138, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek en miskenning van het in 
die bepaling vastgelegde beschikkings
beginsel als bedoeld in het middel); 

tweede onderdeel, krachtens de bepalin
gen betreffende de berekening van het aan 
de gewezen personeelsleden toegekende 
aanvullend pensioen, die door de raad van 
bestuur van eiser zijn vastgesteld op 6 ok
tober 1976 en waarvan de bewoordingen 
uitdrukkelijk zijn weergegeven zowel in de 
door eiser op 27 januari 1997 neergelegde 
conclusie als in het door het Arbeidshof te 
Brussel voordien in dezelfde zaak gewe
zen arrest van 29 maart 1994, "de rust
pensioenen per jaar van tewerkstelling bij 
de K.M.S., verlengd met de duur van de 
overige, op grond van de wet op de rust
pensioenen inaanmerkinggenomen dienst
jaren, worden berekend naar rato van 1/60e 
van de gemiddelde wedde van de betrok
kene gedurende de laatste vijf jaar. Geen 
enkel rustpensioen mag evenwel meer be
dragen dan 3/4 van de wedde die diende als 
grondslag voor de berekening ervan"; uit 
die tekst, en meer bepaald uit het onder
ling verband van de termen "jaar van te
werkstelling" en "overige dienstjaren" al
dus volgt dat onder "jaar van tewerkstelling 
bij de K.M.S." "alleen moet worden ver
staan de jaren van daadwerkelijke tewerk
stelling, dat wil zeggen de jaren gedurende 
welke de betrokkene daadwerkelijk heeft 
gewerkt bij de K.M.S.; de eenzijdige beein
diging, zonder rechtmatige reden of opzeg
ging, van een voor onbepaalde tijd geslo
ten arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft 
dat die arbeidsovereenkomst terstond op
houdt te bestaan; omdat de beeindiging van 
die aard is dat zij onmiddellijk uitwer
king heeft, de werknemer niet meer werkt 
in de onderneming en dus niet kan wor
den geacht nog door die onderneming te
werkgesteld te zijn; de omstandigheid dat 
de werkgever de overeenkomst onrecht
matig beeindigt aan de zijde van de werk
nemer enkel een recht op vergoeding doet 
ontstaan wegens de niet-nakoming van de 
verplichting om een redelijke opzeggings
termijn te geven, maar de overeenkomst 
niet doet herleven; de omstandigheid dat de 
beeindiging onmiddellijk uitwerking heeft 
tot gevolg heeft dat de door die forfaitaire 
vergoeding op fictieve wijze gedekte pe
riode dus niet kan worden beschouwd als 
een periode van tewerkstelling in de zin 

van het interne reglement van· eiser be
treffende de aanvullende pensioenen, en 
zulks ongeacht of die beeindiging al dan 
niet regelmatig is; het arrest, nu het der
halve beslist dat de door de compensa
toire opzeggingsvergoeding van 24 maan
den gedekte periode moet worden 
toegevoegd aan de jaren van tewerkstel
ling, zoals ze zijn vastgesteld in het door de 
raad van bestuur van eiser op 6 oktober 
1976 goedgekeurde intern reglement, om
dat eiser "de arbeidsovereenkomst van (ver
weerster) onrechtmatig beeindigd heeft", 
1° de verbindende kracht miskent van de 
voornoemde bepalingen, die door de raad 
van bestuur van eiser zijn vastgesteld op 6 
oktober 1976 en waarbij als jaren van te
werkstelling bij de K.M.S. enkel de jaren 
van daadwerkelijke tewerkstelling in aan
merking worden genom!:m, met uitslui
ting van een fictieve tewerkstelling (scherr
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek) en, althans, de bewijskracht van 
die bepalingen miskent door er een uitleg
ging aan te geven die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 2°) de gevolgen mis
kent die, overeenkomstig de artikelen 32, 
3°, 39 en 82 van de wet van 3 juli 1978, ver
bonden zijn aan de beeindiging van een ar
beidsovereenkomst zonder opzegging of ver
goeding die meebrengt dat die overeen
komst terstond ophoudt te bestaan 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek en van de artikelen 32, 3°, 
39, inzonderheid § 1, en 82 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komst); 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, te beslissen dat de door de com
pensatoire opzeggingsvergoeding gedekte 
periode moet begrepen worden in deja
ren van tewerkstelling, wat impliceert dat 
verweerster gedurende die periode die liep 
van 1 juli 1989 tot 30 juni 1991 door ei
ser was tewerkgesteld, en, anderzijds, aan 
verweerster een aanvullend pensioen toe te 
kennen met ingang van 1 juli 1989, dat is 
vanaf een periode waarin zij volgens het 
arbeidshof nog tewerkgesteld was door ei
ser; het arrest aldus tegenstrijdig is en niet 
regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 149 van de gecoordineerde 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het onderdeel be
rust op de bewering dat het arrest voor 
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de toepas'sing van de bepalingen be
treffende de vaststelling van het door 
eiser aan zijn gewezen personeelsle
den toegekende aanvullend pensioen, 
een fictieve ancit'mniteit die voor de be
rekening van de compensatoire opzeg
gingsvergoeding van verweerster in 
aanmerking genomen is, gelijkstelt 
met de jaren van daadwerkelijke te
werkstelling; 

Overwegende dat, enerzijds, ver
weerster in de door haar in hoger be
roep neergelegde aanvullende conclu
sie betoogt dat, "wanneer een arrest 
beslist dat de ancienniteit van (ver
weerster) bij (eiser) begon in 1963, zo
dat zij 26 jaar bedroeg op het ogen
blik van het ontslag, het noodzakelij
kerwijs beslist dat (verweerster) op het 
ogenblik van haar ontslag 26 jaar te
werkstelling bij (eiser) kon bewijzen; 
dat de opzeggingsterm:ijnen worden be
rekend op grond van de ancienniteit 
die de werknemer verkregen heeft op 
het ogenblik waarop de opzeggingster
mijn begint te lopen; dat de ancienni
teit van een werknemer bij een werk
gever uiteraard overeenkomt met de 
jaren waarin die werknemer bij de 
werkgever was tewerkgesteld"; 

Overwegende dat verweerster al
dus betwistte dat de duur van haar 
daadwerkelijke tewerkstelling was 
vastgesteld op 21 jaar en 8 maanden; 

Overwegende dat, anderzijds, het ar
rest vermeldt "dat de ancienniteit van 
(verweerster) is vastgesteld op 26 jaar 
en dat die ancienniteit samenvalt met 
de jaren van tewerkstelling, zoals zein 
het reglement van de Koninklijke 
Muntschouwburg zijn vastgesteld"; 

Overwegende dat het arbeidshof 
door die vermeldingen heeft beslist dat 
verweerster gedurende die tijdsspanne 
daadwerkelijk door eiser was tewerk
gesteld; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat, krachtens de door de raad 
van bestuur van eiser op 6 oktober 

1976 vastgestelde bepalingen betref
fende de berekening van het aan de 
gewezen personeelsleden van eiser toe
gekende aanvullend pensioen, "de 
rustpensioenen, per jaar van tewerk
stelling bij de K.M.S., verlengd met de 
duur van de overige, op grond van de 
wet op de rustpensioenen in aanmer
king genomen dienstjaren, worden be
rekend naar rato van 1/60e van de ge
middelde wedde van de betrokkene 
gedurende de laatste vijf jaar. Geen 
enkel rustpensioen mag evenwel meer 
bedragen dan 3/4 van de wedde die als 
grondslag diende voor de berekening 
ervan"; 

Overwegende dat het arrest beslist 
"dat de ancienniteit van (verweerster) 
is vastgesteld op 26 jaar en dat die an
cienniteit samenvalt met de jaren van 
tewerkstelling, zoals ze in het regle
ment van (eiser) zijn vastgesteld"; 

Overwegende dat het arbeidshofwe
gens die, in het eerste onderdeel te
vergeefs bekritiseerde interpretatie, 
niet zonder de verbindende kracht van 
de voornoemde, door de raad van be
stuur van eiser vastgestelde bepalin
gen te miskennen, heeft kunnen wei
geren rekening te houden met de 
gevolgen van het feit dat de duur van 
de tewerkstelling van verweerster bij 
eiser was vastgesteld op zesentwin
tig jaar, en heeft kunnen beslissen "dat 
de duur van de compensatoire opzeg
ging van 2 jaar, die eveneens door het 
(arbeids)hofwas toegekend, aan (die 
periode van tewerkstelling) moet wor
den toegevoegd, daar ( eiser) de ar
beidsovereenkomst van (verweerster) 
onrechtmatig had beeindigd"; dat het 
arrest derhalve artikel 1134 van het 
burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat, in zoverre, het onderdeel ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
derde onderdeel van het eerste mid
del en het tweede middel die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest, behalve in 
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zoverre het de ancienniteit van ver
weerster vaststelt op 26 jaar; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten; houdt de uitspraak aan over de 
andere helft en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

15 juni 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Echement- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 311 

3e KAMER- 15 juni 1998 

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGER
LIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VONNIS OP TE
GENSPRAAK- GEVOLG- DAAROPVOLGENDE 
RECHTSPLEGING- AARD. 

Uit het feit dat de meest gerede partij op 
grand van art. 747, § 2, Ger. W een von
nis op tegenspraak kan vorderen volgt 
niet noodzakelijk dat de daaropvolgende 
rechtspleging in haar geheel op tegen
spraak is gevoerd. [Art. 747, § 2, Ger.W. 
(1).] 

(DUTILLEUX T. GOUDEMANT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R.'nr. S.97.0130.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1996 gewe
zen door het Arbeidshof te Bergen (2); 

(1) Art. 747, § 2, v66r en na de wijziging er
van bij wet 23 maart 1995. 

(2) Het cassatieberoep werd op 18 septem
ber 1997 neergelegd. 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 747, § 2 (zoals het bestond voor de 
wijziging ervan bij de wet van 23 maart 
1995), 775, 804 en 1047 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest het verzet van eise
res tegen het op 8 mei 1995 onder meer te 
haren aanzien en ten aanzien van verweer
der gewezen arrest van de tweede kamer 
van het Arbeidshof te Bergen niet ontvan
kelijk verklaart en het verwerpt op .grond 
dat in het geding waarin verzet is gedaan, 
de zaak bij een op grond van artikel 7 4 7, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek gewe
zen beschikking is bepaald op de terecht
zitting van 12 december 1994; dat het in 
aansluiting op die terechtzitting op 9 ja
nuari 1995 gewezen tussenarrest waarbij 
het hoger beroep van eiseres (lees verweer
der) ontvankelijk wordt verklaard en waar
bij de heropening van het de bat wordt be
volen op de terechtzitting van 10 april1995 
ten aanzien van eiseres op tegenspraak is 
gewezen, ook al was eiseres noch tegen
woordignoch vertegenwoordigd op de terecht
zitting van 12 december 1994, dat eise
res, met toepassing van artikel 792 van het 
Gerechtelijk Wetboek, bij gewone brief af
schrift heeft gekregen van het arrest van 9 
januari 1995 maar dat ze niet bij gerechts
brief, binnen de termijn voor de dagvaar
dingen, verwittigd is van de voor de hero
pening van het de bat bepaalde terechtzit
ting, daar artikel 775 van het Gerechtelijk 
Wetboek een dergelijke verwittiging al
leen vereist voor "de partijen die versche
nen zijn", wat volgens het arbeidshofniet 
het geval·was met eiseres, daar alleen die 
partijen zijn gehoord op de terechtzitting 
waarop het debat is heropend, en dat het 
arrest van 8 mei 1995, dat is gewezen in 
aansluiting op de terechtzitting van 10 april 
1995 waarop het debat is heropend, even
eens ten aanzien van eiseres op tegen
spraak is gewezen, ook al was zij niet te
genwoordig of vertegenwoordigd op de 
terechtzitting van 10 april 1995, 

terwijl, eerste onderdeel, de regel dat een 
partij op de terechtzitting, die bij een met 
toepassing van artikel 7 4 7, § 2, van het Ge
rechtelijk Wetboek gewezen beschikking is 
vastgesteld, een beslissing op tegenspraak 
kan vorderen, zelfs ten aanzien van een 
partij die noch tegenwoordig noch verte
genwoordigd was, niet meer geldt nadat de 
beslissing, die is gewezen in aansluiting op 
de aldus vastgestelde terechtzitting en die 
op grond van die wetsbepaling voor alle 
partijen een beslissing op tegenspraak is, 
onder meer de heropening van het debat 
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beveelt en te dien einde een terechtzit
ting bepaalt, de beslissing die is gewezen in 
aansluiting op de aldus voor de herope
ning van het debat bepaalde terechtzit
ting een verstekbeslissing is ten aanzien 
van de partij die tijdens het geding geen 
conclusie genomen heeft en die op die te
rechtzitting noch tegenwoordig noch ver
tegenwoordigd was, zodat het arrest niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat het ar
rest van 8 mei 1995, dat is gewezen in aan
sluiting op de terechtzitting van 10 april 
1995 waarop eiseres, die voor het arbeids
hof geen conclusie genomen heeft, noch te
genwoordig noch vertegenwoordigd was, 
niettemin te haren aanzien op tegenspraak 
is gewezen en dat het door eiseres tegen dat 
arrest gedane verzet niet ontvankelijk is 
(schending van de artikelen 7 4 7, § 2, 804 en 
1047 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, wanneer de rechter de 
heropening van het debat beveelt en te dien 
einde een terechtzitting bepaalt, de par
tij die verschenen is, met toepassing van ar
tikel 775, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, bij gerechtsbrief binnen de 
termijn voor de dagvaardingen van die te
rechtzitting moet worden verwittigd; die 
tekst tevens van toepassing is op de par
tij die op de terechtzitting niet tegenwoor
dig ofvertegenwoordigd was, maar te wiens 
aanzien de beslissing waarbij de herope
ning van het debat wordt bevolen, niette
min krachtens artikel 747, § 2, een beslis
sing op tegenspraak is; bij ontstentenis van 
een dergelijke verwittiging, de beslissing die 
is gewezen in aansluiting op de terechtzit
ting waarop het debat is heropend, ten aan
zien van die partij geen beslissing op te
genspraak kan zijn, indien zij tijdens het 
geding geen conclusie heeft genomen en op 
de terechtzitting waarop het de bat is her
opend noch tegenwoordig noch vertegen
woordigd was, zodat het arrest niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat het arrest 
van 8 mei 1995, dat is gewezen in aanslui
ting op de terechtzitting van 10 april 1995 
waarop eiseres, die voor het arbeidshof geen 
conclusie genomen heeft, niet tegenwoor
dig ofvertegenwoordigd was, niettemin te 
haren aanzien op tegenspraak is gewe
zen en dat het door eiseres tegen dat ar
rest gedane verzet niet ontvankelijk is 
(schending van alle aangegeven wetsbepa
lingen): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, blijkens de vast
stellingen van het bestreden arrest, ei
seres in hoger beroep noch tegenwoor-

dig noch vertegenwoordigd was; dat zij 
geen conclusie heeft genomen; dat de 
rechtsdag overeenkomstig artikel 7 4 7, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek is 
bepaald op de terechtzitting van 12 de
cember 1994; dat het arbeidshof op 9 
januari 1995 een arrest op tegen
spraak gewezen heeft waarbij het ho
ger beroep ontvankelijk verklaard 
werd en de heropening van het de
bat werd bevolen op 10 april1995; dat 
vervolgens het arrest van 8 mei 1995 
werd gewezen waarvan moet worden 
uitgemaakt ofhet op tegenspraak dan 
wel bij verstek is gewezen; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de voorzitter de termijnen om 
conclusie te nemen en de rechtsdag be
paalt; dat de meest gerede partij op de 
vastgestelde dag een vonnis op tegen
spraak kan vorderen; 

Overwegende dat uit die bepaling 
volgt dat het vonnis, dat gevorderd 
wordt op de in de beschikking van de 
voorzitter bepaalde dag een vonnis op 
tegenspraak is, maar niet dat de daar
opvolgende rechtspleging in haar ge
heel op tegenspraak gevoerd is; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, nu het vermeldt dat het arrest 
van 8 mei 1995 "een arrest op tegen
spraak is zoals het op grond van ar
tikel 7 4 7, § 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek gewezen arrest van 9 januari 
1995 tot heropening van het debat", en 
nu het beslist dat het verzet van ei
seres om die reden niet ontvankelijk is, 
de in dat onderdeel aangegeven wets
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 
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15 juni 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Echement - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 312 

3e KAMER- 15 juni 1998 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ALLERLEI- HANDELSVERTEGENWOORDI
GER- NIET-CONCURRENTIEBEDING- GEL
DIGHEID - LOON - JAARLIJKS LOON -
LOONGRENS - BEGRIP. 

2o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ALLERLEI- HANDELSVERTEGENWOORDI
GER- NIET-CONCURRENTIEBEDING- GEL
DIG HElD- NIET-BESTAAN- LOON- JAAR
LIJKS LOON - LOONGRENS - BEREKENING. 

1 o Om te oordelen of het jaarlijks loon van 
een handelsvertegenwoordiger meer be
draagt dan 650.000 frank en of derhalve 
het concurrentiebeding in een arbeids
overeenkomst voor handelsvertegen
woordigers ongeldig is, dient rekening te 
worden gehouden met het loon, dat ver
schuldigd is op het ogenblik dat dit be
ding uitwerking moet krijgen, dat wil zeg
gen op de dag waarop de arbeids
betrekkingen eindigen (1). (Art. 104, 
eerste en tweede lid, Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

2° In de arbeidsovereenkomsten voor 
handelsvertegenwoordigers waarin het 
jaarlijks loon het bedrag van 650.000 
frank niet te boven gaat, wordt het con
currentiebeding als onbestaande be
schouwd; om uit te maken of die 
loongrens is bereikt, dient, wanneer het 
loon van de handelsvertegenwoordiger 
vast is, rekening te worden gehouden met 
het over een jaar berekende bedrag van 
het maandelijks loon dat loopt op de. dag 
waarop de arbeidsbetrekkingen eindi
gen, vermeerderd met de krachtens de 
overeenkomst verkregen vaste verdien
sten, en niet met het bedrag van het loon 
dat betaald en ontvangen is tijdens de 

(1) Raadpl. Cass., 7 mei 1984, A.R nr. 6974 
(A. C., 1983-84, nr. 513). 

twaalf maanden die aan het einde van de 
arbeidsbetrekkingen voorafgaan (2). (Artt. 
39, § 1, tweede lid, en 104, eerste lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(MAG NEE 
T. SCHIETECATTE ET PARTENAIRES NAMUR N.V:) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0139.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 104, eerste en tweede lid, en 131, 
eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest oordeelt dat het be
drag van het jaarlijks loon dat eiser ont
ving de dag waarop zijn arbeidsovereen
komst eindigde, meer dan 838.000 frank 
bedroeg en bijgevolg beslist dat het in de 
arbeidsovereenkomst opgenomen niet
concurrentiebeding (tijdens een jaar) "gel
dig en te dezen van toepassing is" en ei
ser op grand van dat beding en van artikel 
104, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978, 
als concurrentievergoeding, veroordeelt tot 
betaling van het bedrag van 233.762 frank, 
zijnde het loon van drie maanden, ver
hoogd met de wettelijke en de gerechte
lijke interest, op grand dat "krachtens ar
tikel 104 van de wet van 3 juli 1978, in de 
overeenkomsten waarin het jaarlijks loon 
838.000 frank (met ingang van 1 januari 
1993) niet te hoven gaat, het niet
concurrentiebeding als onbestaande wordt 
beschouwd; het Hof van Cassatie overi
gens heeft gepreciseerd dat de 'geldig
heid van het niet-concurrentiebeding moet 
worden beoordeeld op basis van het loon 
dat verschuldigd is op het ogenblik waarop 
dat beding uitwerking moet krijgen, dat wil 
zeggen op de dag waarop de arbeids
betrekkingen eindigen' (Cass., 7 mei 1984, 
J. T. T., 1984, 362); die gedachtengang lo
gisch is, aangezien pas op het einde van de 
contractuele betrekkingen al dan niet kan 
worden vastgesteld of de werknemer een 
soortgelijke activiteit begint; artikel131 van 
de wet van 3 juli 1978 duidelijk preciseert 
dat bij de bepaling van het bedrag van het 

(2) Raadpl. R BoEs, Het "jaarlijks loon" en de 
"loongrenzen" in de wet van 3 juli 1978, R. W, 
1986-87, kol. 1785 tot 1787. 
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loon, dat overeenkomstig artikel104 van de 
wet in aanmerking moet worden geno
men, de commissielonen en veranderlijke 
verdiensten worden berekend naar het loon 
van de twaalf voorafgaande maanden; die 
tekst aileen van toepassing is op de ver
anderlijke verdiensten en dus afwijkt van 
de zogenaamd 'klassieke' berekenings
wijze van het bedrag van het jaarlijks loon, 
wat duidelijk aantoont dat het vaste loon 
niet dient te worden berekend op de laat
ste twaalf maanden arbeid, maar wel op 
het bedrag van het loon, dat de werkne
mer ontving op het einde van de contrac
tuele betrekkingen; (. .. ) de partijen te de
zen overeenkomen dat het loon van de 
werknemer uitsluitend bestond uit een vast 
bedrag en dat het vaste bedrag van de laat
ste maand van de arbeidsbetrekkingen 
60.805 frank bedroeg; het jaarlijks loon, 
met inbegrip van dertiende maand en va
kantiegeld, die deel uitmaken van het loon, 
dus 845.037 frank bedraagt (60.805 frank 
x 13,8975), welk bedrag het in artikel 104 
van de wet van 3 juli 1978 vastgestelde 
maximumbedrag te hoven gaat", 

terwijl het arrest eraan herinnert dat ar
tikel 104, eerste lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, bepaalt dat "in de overeenkomsten 
waarin het jaarlijks loon (650.000 frank) 
niet te hoven gaat, het niet-concurren
tiebeding als onbestaande wordt be
schouwd"; het in artikel 104, eerste lid, 
vastgestelde maximumbedrag in 1993, jaar 
van het vertrek van eiser, was aangepast 
en met ingang van 1 januari op 838.000 
frank was gebracht (artikel131, tweede lid, 
van de wet van 3 juli 1978); het niet wordt 
betwist dat de geldigheid, of meer bepaald, 
de toepasselijkheid van het niet
concurrentiebeding moet worden beoor
deeld op grond van ''het jaarlijks loon" (ar
tikel 104, eerste lid) dat is verschuldigd op 
de dag waarop de arbeidsbetrekkingen ein
digen; het "jaarlijks" loon van een werk
nemer op een gegeven dag (die van het 
einde van de overeenkomst), ongeacht of 
het vast dan wel veranderlijk is, het loon is 
dat de werknemer het voorbije jaar ont
vangen heeft; het niet het (maandelijks) 
loon is dat hij ontvangt op de dag van zijn 
vertrek x 12, of x 13 ... , daar dat bedrag 
niet overeenstemt met zijnjaarlijks loon "op 
de dag waarop de arbeidsbetrekkingen ein
digen", maar met het hypothetische loon 
dat hij het komende jaar zou ontvangen, in
dien het loon niet werd gewijzigd en in
dien, zoals te dezen, de overeenkomst niet 
voordien zou eindigen; artikel131, eerste 
lid, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat 

"voor de toepassing van de artikelen 65, ... 
en 104, de commissielonen en verander
lijke verdiensten worden berekend naar het 
loon van de twaalf voorafgaande maan
den"; de beslissing dat die bepaling "af
wijkt van de zogenaamd 'klassieke' wijze 
om het bedrag van het jaarlijks loon te be
rekenen" veronderstelt dat een andere dan 
de bij artikel 131, eerste lid, bepaalde 
berekeningswijze is vastgesteld of"op klas
sieke wijze" voortvloeit uit de wet van 3 juli 
1978; voornoemde wet nergens bepaalt of 
uit voornoemde wet nergens blijkt dat het 
vast jaarlijks loon dat de werknemer ont
ving op het einde van het contract het loon 
is dat de werknemer tijdens het komende 
jaar zou hebben verdiend, indien de over
eenkomst niet was geeindigd; het bedrag 
van het "jaarlijks loon", dat de werkne
mer ontving op de dag waarop de betrek
kingen eindigen, zoals reeds gezegd, geen 
ander kan zijn dan het loon dat hij de voor
bije twaalf maanden ontvangen heeft; het 
laatste maandelijks loon van eiser x 12 of 
x 13 ... niet zijn "jaarlijks loon" is dat hij 
ontving op de dag waarop de overeenkomst 
een einde nam, maar wel degelijk het -
hypothetische - loon van de twaalf ko
mende maanden; men voor het overige niet 
inziet waarom voor de toepassing van ar
tikel104, de commissielonen en verander
lijke verdiensten zouden moeten worden be
rekend "naar het loon van de twaalf 
voorafgaande maanden" (artikel131, eer
ste lid,) en waarom het vaste jaarlijks loon 
dat de werknemer verdiende op de dag 
waarop de overeenkomst eindigt, zou moe
ten worden berekend op het loon van de 
laatste maand x 13,8975, dat is in feite op 
het loon van de volgende twaalf maan
den; er in werkelijkheid nog meer gron
den zijn om de in voornoemd artikel131, 
eerste lid, bepaalde berekeningswijze te vol
gen, wanneer, zoals te dezen, het vaste loon 
onderworpen is aan indexatie; het arrest 
bijgevolg, niet zonder de in de aanhef van 
het middel aangehaalde wetsbepalingen te 
schenden en, meer bepaald niet zonder het 
begrip "jaarlijks loon" in artikel104, eer
ste en tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 te miskennen, het bedrag van het 
jaarlijks loon dat eiser ontving op de dag 
waarop zijn overeenkomst eindigde ai
leen heeft kunnen berekenen op basis van 
het bedrag van het (vaste) loon van de laat
ste maand van de arbeidsbetrekkingen 
x 13,8975 (dertiende maand en vakantie
geld inbegrepen) en bijgevolg heeft kun
nen beslissen dat het jaarlijks loon dat ei
ser ontving op de dag waarop zijn 
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overeenkomst eindigde 845.037 frank be
droeg en dus het bij artikel 104, eerste lid, 
van de wet van 3 juli 1978 vastgestelde 
maximumbedrag te hoven ging : 

Overwegende dat luidens artikel 
104, eerste lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, in de overeenkomsten 
waarin het jaarlijks loon 650.000 frank 
niet te hoven gaat, het niet
concurrentiebeding als onbestaande 
wordt beschouwd; 

Overwegende dat de geldigheid van 
dat beding moet worden beoordeeld op 

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

15 juni 1998- 3e kamer- Voorzitter: 
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Storck - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Gein
ger. 

grond van het loon dat is verschul- Nr. 313 
digd op het ogenblik dat dit beding uit-
werking moet krijgen, dat wil zeg-
gen op de dag waarop de arbeids- 2e KAMER- 16 juni 1998 
betrekkingen eindigen; 

Dat onder jaarlijks loon in de zin 
van voomoemd artikel 104, eerste lid, 
derhalve moet worden verstaan het 
over een jaar berekende bedrag van 
het op dat ogenblik lopend loon, zo
als het is omschreven in artikel 39, 
§ 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978; 

Dat, onder voorbehoud van de be
rekening van de in artikel131, eer
ste lid, van die wet bedoelde commis
sielonen en veranderlijke verdiensten, 
dat jaarlijks loon dus, in strijd met wat 
het middel betoogt, niet overeenkomt 
met het loon dat betaald en ontvan
gen is tijdens de twaalfmaanden voor
afgaand aan de dag waarop het niet
concurrentiebeding uitwerking kreeg; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
zonder deswege te worden bekriti
seerd, na te hebben vastgesteld dat het 
loon van verweerder geen verander
lijk bestanddeel bevatte en dat hij een 
dertiende maand en vakantiegeld ge
noot, artikel104, eerste lid, van de wet 
van 3 juli 1978 juist heeft toegepast 
door, voor de raming van het jaarlijks 
loon van verweerder, het bedrag van 
het loon van de laatste werkmaand te 
vermenigvuldigen met de niet betwiste 
coefficient 13,8975; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE. 
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN- ARTIKEL 39- DRAAGWIJDTE. 

De bepaling van artikel 39 Wegverkeersre
glement impliceert dat de bestuurder de 
bus slechts de gelegenheid moet geven zijn 
halteplaats te verlaten en de bus
bestuurder van zijn kant geen voorrang 
moet verlenen overeenkomstig artikel 12.4 
Wegverkeersreglement, wanneer de eer
ste wegens zijn plaats in het verkeer ten 
overstaan van de tweede de aangesto
ken richtingsaanwijzers van de bus kon 
waarnemen vooraleer deze zijn halte
plaats verliet (1). 

(GEIRNAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1484.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 oktober 1995 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

I. Op de voorziening van Guy Geir
naert: 

(1) Zie Cass., 1 dec. 1992, A.R. nr. 5559 (A C., 
1991-92, nr. 763). 
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Overwegende dat eisers voorzie
ning alleen gericht is tegen de veroor
delende beslissing over de tegen hem 
ingestelde strafvordering : 

Gelet op eisers memorie, verzoek
schrift benoemd, 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 in zijn geheel : 
Overwegende dat artikel 39 Weg

verkeersreglement bepaalt: "Binnen 
de bebouwde kommen moet elke be
stuurder die dezelfde richting volgt als 
een autobus of een trolleybus, die 
autobus- of trolleybusbestuurder de ge
legenheid laten zijn halteplaats te ver
laten wanneer hij met de richtings
aanwijzers zijn voornemen kenbaar 
heeft gemaakt zijn voertuig opnieuw in 
beweging te brengen. Daartoe moet hij 
vertragen en, zo nodig, stoppen. In dat 
geval en in afwijking van de bepalin
gen van artikel 12.4, moeten de 
autobus- en trolleybusbestuurders 
geen voorrang verlenen aan de an
dere bestuurders die dezelfde rich
ting volgen"; 

Dat te verregaand is als regel te 
stellen, zoals het bestreden vonnis 
doet, dat "( ... ) de autobusbestuurder 
zijn prioriteit niet (kan) laten gelden 
ten aanzien van de voertuigen die 
naast zijn voertuig, op dezelfde hoogte 
staan of rijden, doch enkel ten aan
zien van voertuigen die achterop ko
men"; dat hierdoor aan de bepaling 
een beperking wordt toegevoegd die ze 
niet bevat; 

Dat niettemin de bepaling impli
ceert dat de bestuurder de bus slechts 
de gelegenheid moet geven zijn halte
plaats te verlaten en de busbestuurder 
van zijn kant geen voorrang moet ver
lenen overeenkomstig artikel 12.4 
Wegverkeersreglement, wanneer de 
eerste wegens zijn plaats in het ver
keer ten overstaan van de tweede de 
aangestoken richtingsaanwijzers van 
de bus kon waamemen vooraleer deze 
zijn halteplaats verliet; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de in het middel aangehaalde, in 

hun context gelezen consideransen, de 
feitelijke gegevens vermelden waarop 
zij hun beslissing laten steunen dat 
het bewezen is dat de tweede verweer
der wegens zijn plaats in het verkeer 
de aangestoken richtingsaanwijzers 
van de bus niet kon waarnemen voor
aleer deze zijn halteplaats verliet, zo
doende de door eiser aangevoerde strij
dige of andere feitelijke gegevens 
verwerpen, hierdoor zijn conclusie be
antwoorden, en de beslissing regel
matig met redenen omkleden en naar 
- het hierboven uiteengezette - recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

16 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver : de h. D'Hont - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. G. Moentjes. 

Nr. 314 

2e KAMER- 16 juni 1998 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - STRAF· 
ZAKEN- BEVOEGDHEID - STRAFRECHTER
INCIDENTEEL GESCHIL-ADMINISTRATIEF GE· 
SCHIL. 

De strafrechter is in de regel bevoegd om te 
beslissen over een administratief geschil 
dat ten titel van verweer incidenteel voor 
hem is opgeworpen, nu dergelijk geschil 
niet behoort tot de bij de wet bepaalde uit
zonderingen op het in art. 15 V.T.Sv. uast
gestelde beginsel. (Artt. 15 en 24 VT.Sv.) 
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(LAMBRECHT, DEPAVEE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1094.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Stefaan 
Lambrecht: 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 15, 24 van de wet van 17 april 
1878 houdende de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eenheid der 
rechtsorde, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de eisers veroordeelt tot een geld
boete van 1.000 frank en de eisers 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart op 
volgende gronden: het hof (van beroep) is 
van oordeel over de nodige gegevens te be
schikken om zonder miskenning van de 
rechten van de verdediging te kunnen be
slissen over de publieke vordering. Ret be
roep hangend voor de Raad van State ver
hindert terzake geenszins de beslissing over 
de publieke vordering. Vooreerst is het zo 
dat het beroep bij de Raad van State niet 
gericht is tegen de vergunning van 11 mei 
1989 waarvan de toepassing in het kader 
(van) de tegen eiser gerichte strafvorde
ring in het geding is. De vaststelling van de 
onwettigheid van de voor de Raad van 
State bestreden beslissing zou het hof (van 
beroep) niet toelaten zonder meer tot de on
wettigheid van de vergunning die tegen ei
ser wordt aangevoerd te besluiten. Boven
dien is het zo dat krachtens art. 159 van de 
Grondwet het hof (van beroep) zelf de wet
telijkheid dient te onderzoeken. Krach
tens art. 15 van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, dat een al
gemene draagwijdte heeft, dient het hof 
(van beroep) bij gebrek aan een terzake gel
dende en wettelijk bepaalde uitzondering, 
dan oak zelf te beslissen over relevante, oak 
deze van administratiefrechterlijke aard, 
geschillen van burgerlijk recht, die inci
denteel worden opgeworpen naar aanlei
ding van de huidige strafvervolging, 

terwijl in de procedure voor de strafrech
ter de bewijslevering der feiten rechtstreeks 
afhangt van de beslissing aangaande het al 
of niet gerechtvaardigd karakter van het 
door de administratie gemaakte onder
scheid tussen zeugen en mestvarkens zo
als door eiseres gesteld in de procedure voor 

de Raad van State; dat de eenheid van de 
rechtsorde er zich tegen verzet dat er te
genstrijdigheid van uitspraken zou zijn tus
sen de strafrechter en de administratieve 
rechter zodat (het) uitstel der strafzaak zich 
opdringt tot na de beslissing van de Raad 
van State, waardoor de behandeling der 
strafvordering verhinderd wordt (schen
ding van de art. 15, 24 van de wet van 17 
april1878, en van het algemeen rechtsbe
ginsel van de eenheid der rechtsorde), zo
dat het bestreden arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen en algemeen 
rechtsbeginsel geschonden heeft : 

Overwegende dat geen "algemeen 
rechtsbeginsel van de eenheid der 
rechtsorde" bestaat; 

Dat het middel, in zoverre het de 
miskenning van een niet bestaand al
gemeen rechtsbeginsel aanvoert, faalt 
naar recht; 

Overwegende voor het overige dat 
artikel15 voorafgaande titel Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat de 
strafrechter, behoudens de bij de wet 
bepaalde uitzonderingen, beslist over 
de geschillen van burgerlijk recht die 
incidenteel voor hem worden opgewor
pen naar aanleiding van misdrijven 
die bij hem aanhangig zijn; dat arti
kel24 van de vermelde titel bepaalt 
dat in geval van verwijzing tot beslis
sing van een prejudicieel geschil de 
verj aring van de strafvordering is ge
schorst; 

Dat hieruit volgt dat de strafrech
ter in de regel bevoegd is om te be
slissen over een administratief ge
schil dat ten titel van verweer 
incidenteel voor hem is opgeworpen, 
nu dergelijk geschil niet behoort tot de 
bij de wet bepaalde uitzonderingen op 
het in het vermelde artikel 15 vast
gestelde beginsel; 

Dat het middel dat slechts de mo
gelijkheid van tegenstrijdigheid tus
sen de uitspraken van de administra
tieve rechter en de strafrechter 
aanvoert, niet aanduidt hoe de appel
rechters met de in het middel ver
melde consideransen de vermelde 
wetsbepalingen schenden; 

Dat het middel in zoverre onduide
lijk, mitsdien niet ontvankelijk is; 
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Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 52, 59, 60 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap, gesloten te Rome op 2 de
cember 1957, v66r de wijziging bij het Ver
drag van Maastricht van 7 februari 1994, 
149, 159 van de gecoiirdineerde Grand
wet van (1994), 6, § 1, VI, van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming van de instellingen, 39, § 1, 2°, 42, 43, 
44, 45 van het decreet van 28 juni 1985 be
treffende de milieuvergunning, 1, 2, 10, 12 
van de Regentsbesluiten van 11 februari 
1946 en van 27 september 1947 houdende 
algemeen reglement op de arbeids
bescherming (ARAB), en van nummer 
10(11) van de lijst B der hinderlijke ge
vaarlijke en ongezonde bedrijven hierbij ge
voegd, zoals gewijzigd bij de koninklijke be
sluiten van 17 september 1976, 1 juni en 14 
oktober 1977, en v66r de latere wijzigin
gen, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming eiser veroordeelt tot een geld
boete van 1.000 frank en eiseres 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart op 
volgende gronden : De kwalificatie van het 
ten laste gelegde feit dient te worden ver
beterd als volgt : "te Zedelgem, op 
10.9.1992: bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 
22 en 39, par. 1, lid 1-r, en par. 2 van het 
decreet van 28.6.1985 betreffende de 
Milieuvergunning, de voorwaarden van de 
exploitatievergunning afgeleverd door de 
bestendige deputatie van de Provincie
raad van West-Vlaanderen op 11 mei 1989 
niet te hebben nageleefd, door het hou
den van 432 zeugen in de varkensstallen 
daar waar het maximum aantal zeugen op 
200 werd bepaald." Deze verbeterde ten
lastelegging is gelet op de gegevens van het 
vooronderzoek en het onderzoek ter te
rechtzitting lastens eiser bewezen. De ver
gunning van 11 mei (1989) bepaalt het 
maximum aantal zeugen op 200 en op 10 
september 1992 bevonden zich in de in
richting 432 zeugen. Dat het totaal aan
tal varkens op het bedrijf het toegelaten 
maximum van 1.508 niet overtrofneemt de 
schending van de betrokken vergunnings
voorwaarde niet weg. lngevolge het be
paalde in art. 22 van het Milieu
vergunningsdecreet van 28 juni 1985, 
inwerkinggetreden op 1 september 1991, is 
het niet naleven van de vergunnings
voorwaarden strafbaar. Dit is oak zo wan
neer de vergunning dateert van voor de in
werkingtreding van het Milieu
vergunningsdecreet. De bepalingen van de 
art. 44 en 45 van dit decreet doen hier
aan geen afbreuk. Het feit dat in de toe-

passelijke indelingsrubriek van het ARAB 
enkel sprake is van varkens of gespeende 
dieren, zonder verder onderscheid, brengt 
geenszins mede dat in de vergunning geen 
onderscheid mocht worden gemaakt naar
gelang het gaat om zeugen, gespeende big
gen en/of mestvarkens en beren. Geen en
kele bepaling stand hieraan in de weg en 
het gemaakte onderscheid paste in een 
zorgvuldig vergunningsbeleid in het ka
der van het ARAB, nu het van algemene 
bekendheid is dat het onderscheid invloed 
heeft op de reproductiviteit evenals op de 
hoeveelheid en de samenstelling van de 
mest en derhalve op het mogelijk hinder
lijk karakter van de inrichting gezien in het 
geheel van de bedrijven in de sector en de 
streek. Niets laat toe te stellen dat de ver
gunning, met inbegrip van de in het ge
ding zijnde voorwaarde, werd verleend met 
machtsafwending, machtsoverschrijding of 
met miskenning van enig algemeen begin
sel van behoorlijk bestuur. Anders dan se
dert de inwerkingtreding op 1 augustus 
1995 van het Besluit van de Vlaamse Re
gering van 1 juni 1995 houdende algemene 
en sectorale bepalingen inzake milieu
hygiene, hierna kortweg Vlarem II ge
noemd, het geval is, bestond er noch op het 
ogenblik dat de vergunning werd verleend, 
noch op het ogenblik van de feiten, een de
finitie van het begrip "zeug" in het kader 
van het ARAB. Dit houdt in dat het moet 
worden begrepen in de gebruikelijke bete
kenis van het woord en inachtgenomen de 
overige vermeldingen van de vergunning, 
waarin naast "zeugen" sprake is van "be
ren" en "gespeende biggen en/ofmestvar
kens". Deze vermeldingen wijzen er ze
ker niet op dat het begrip zeug anders zou 
moeten worden gedefinieerd dan in de ge
bruikelijke zin van het woord. Zo dient on
der de "zeug" in de zin van de betrokken 
vergunning te worden verstaan niet al
leen een moederzwijn maar elk vrouwe
lijk geslachtrijp varken, bestemd voor de re
productie. Anders dan bepaald in Vlarem II 
is niet vereist dat het dier reeds eenmaal 
moet hebben geworpen. De bevoegde ver
balisant, ir. L. Windels, e.a. inspecteur
hoofd van dienst bij het Bestuur Milieu
inspectie heeft blijkens het proces-verbaal 
uit natelling van de inventaris en inlich
tingen, ter plaatse vastgesteld dat er 432 
zeugen, waarin 129 in quarantaine, wer
den gehouden, of een teveel van 200. Niets 
laat toe te veronderstellen dat de verbali
sant het begrip zeug niet in de voormelde 
gebruikelijke betekenis zou hebben ge
bruikt. Dit werd overigens veruiterlijkt door 
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de plaatsing van deze dieren in een zeugen
stal. Bovendien is het zo dat eiser in zijn 
verklaring van 21.2.1992 zich enkel be
roept op het feit dat het totaal aantal var
kens niet werd overschreden, doch niet in 
het minst het opgegeven aantal zeugen be
twist, ofschoon hij blijkens zijn verkla
ring reeds wist dat hem het houden van 
een te groot aantal zeugen werd verwe
ten. De vermeldingen van het aantal zeu
gen in de inventaris gaat overigens van 
hem uit. De verbalisant diende, evenmin 
als thans het hof (van beroep), in de gege
ven omstandigheden niet na te gaan of de 
betrokken dieren aldan niet reeds had
den geworpen, 

terwijl, eerste onderdeel, de terzake toe
passelijke voorschriften der ARAB-regle
mentering, toen de exploitatievergunning 
op 11 mei 1989 door de Bestendige Depu
tatie van West-Vlaanderen aan eiseres 
werd afgeleverd, onder n" 11 van de lijst B, 
voor de agrarische zone enkel gespeende 
biggen tot voorwerp hadden en geen on
derscheid maakten tussen zeugen en mest
varkens zodat in de verleende exploitatie
vergunning ten onrechte een onderscheid 
tussen gespeende biggen of mestvarkens en 
zeugen gemaakt wordt (schending van de 
art. 1, 2, 10, 12 van de Regentsbesluiten 
van 11 februari 1946 en 29 september 1947, 
en n" 10 (11) van de lijst B bij deze beslui
ten gevoegd); dat de vrijheid van handel en 
nijverheid zich verzet tegen een uitge
breide interpretatie van de voorwaarden 
der ARAB-reglementering op dit punt en 
het gemaakte onderscheid onwettelijk is 
(schending van de art. 52, 59, 60 van het 
EG-Verdrag, 159 van de gecotirdineerde 
Grondwet van 1994, 6, § 1, VI, van de bij
zondere wet van 8 augustus 1980); dat ook 
de strafwet van strikte interpretatie is, zo
dat uit dat oogpunt eveneens de exploitatie
voorwaarden uitgebreid tot zeugen onwet
telijk werd toegepast; dat het feit dat eiser 
het aantal zeugen niet betwistte daaraan 
geen afbreuk doet (schending van de art. 3, 
§ 1, 2", 43, 44, 45 van het decreet van 28 
juni 1985); 

tweede onderdeel, in alle geval het be
grip zeug ten onrechte door het bestre
den arrest werd gelijkgesteld met een ge
slachtsrijp vrouwelijk varken; dat inte
gendeel volgens de gebruikelijke betekenis 
een zeug een moedervarken is en dus reeds 
geworpen heeft; dat derhalve in de uitge
breide betekenis de exploitatievoorwaarden 
dd. 11 mei 1989 niet wettelijk toegepast 
kunnen worden; dat zij immers alzo niet 
voorzien zijn door de desbetreffende regle
mentering (schending van de art. 1, 2, 10, 

12 van de Regentsbesluiten van 11 februari 
1946 en 29 september 1947, en n" 10 (11) 
van de lijst B gevoegd bij deze besluiten), 
en eveneens door deze uitgebreide en niet 
verantwoorde interpretatie van het be
grip zeug de vrijheid van handel en nijver
heid van de eisers onwettelijk beperkt 
wordt (schending van de art. 52, 59, 60 van 
het EG-Verdrag, 159 van de gecotirdineerde 
Grondwet van 1994, 6, § 1, VI, van de bij
zondere wet van 8 augustus 1980); 

derde onderdeel, de eisers in hun appel
conclusie (stuk n" 4, blz. 9, leden 1 tot 5) 
uitdrukkelijk staande hielden dat er 129 
zeugen in quarantaine waren en dat deze 
dieren geen productieve zeugen ofkweek
varkens waren, vermits het jonge dieren be
treft die nog in opkweek zijn en die nog ge
dekt moeten worden; dat op alle 
zeugenbedrijven een aantal quarantaine
zeugen aanwezig zijn, die nooit in reke
ning worden genomen voor het bereke
nen van het totale aantal zeugen; dat deze 
129 dieren dus alleszins verkeerd in reke
ning genomen werden, terwijl ze eigen
lijk als mestvarkens moesten geteld wor
den; dat het bestreden arrest deze 
quarantainezeugen bij de zeugen heeft ge
rekend voorzien in de exploitatievergun
ning van 11 mei 1989, zonder op dit om
standig en specifiek verweer te antwoorden, 
zodat het onregelmatig gemotiveerd is 
(schending van art. 149 van de gecotirdi
neerde Grondwet van 1994), zodat het be
streden arrest de in het middel aangewe
zen bepalingen geschonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiser de wettig
heid bekritiseert van de met toepas
sing van de A.R.A.B.-reglementering 
opgelegde exploitatievoorwaarden; 

Overwegende dat de door de eiser 
aangevoerde kritiek geen verband 
houdt met het handelsverkeer tus
sen de Lid-Staten van de Europese 
Unie zodat de ingeroepen verdrags
bepalingen niet toepasselijk zijn; 

Overwegende dat de vrijheid van 
handel en nijverheid de wetgever niet 
belet die vrijheid te reglementeren en 
in voorkomend geval te beperken, on
der meer ter voorkoming van de bo
venmatige hinder die de exploitatie 
van een gevaarlijke, ongezonde ofhin
derlijke inrichting voor de omgeving 
kan uitmaken; 
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Dat krachtens de artikelen 2 en 19 
van het Besluit van de Regent van 11 
februari 1946 houdende goedkeuring 
van de titels I en II van het A.R.A.B., 
de vergunningverlenende overheid 
voor de inrichtingen en normen die de 
Koning bepaalt, alle voorwaarden kan 
opleggen die voor de betrokken exploi
tatie vereist zijn tot vrijwaring van de 
openbare veiligheid, gezondheid en ge
rieftijkheid van de omwonenden en de 
werknemers; 

Dat zij inzonderheid met betrek
king tot de varkensstallen, bepaald in 
hoofdstuk II, indelingslijst B, rubriek 
10 (11), onder meer het aantal en de 
soort toegelaten dieren vermag te be
pal en, zonder hierin te worden be
perkt door de omstandigheid dat ai
leen "gespeende varkens" in de 
vermelde rubriek worden vermeld; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel ge

heel steunt op de door de appel
rechters gegeven interpretatie van het 
begrip "zeug" in de aan eiser opge
legde vergunningsvoorwaarden; 

Overwegende dat de feitenrechter 
bevoegd is om geschriften tot vaststel
ling van overeenkomsten en van an
dere rechtshandelingen of van enig an
der rechtsfeit uit te leggen; dat de 
uitleg een feitenkwestie is en geen 
rechtsvraag; 

Dat de taak van het Hof er zich toe 
beperkt na te gaan of de rechter, wan
neer hij zijn beslissing op een akte of 
een geschrift laat steunen, aan de be
woordingen ervan al of niet hun ge
bruikelijke zin heeft toegekend, en, zo 
niet, of, enerzijds, de gegeven uitleg
ging met die bewoordingen bestaan
baar is, gelet op de betekenis die de 
rechter eraan gegeven heeft, ander
zijds, de gegeven uitlegging berust op 
het geheel van de akte dan wel op een 
deel ervan waaraan de voorkeur werd 
gegeven; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door op grand van de feitelijke gege
vens die zij vermelden, te oordelen dat 
bij ontstentenis, zowel op het ogen
blik van het verlenen van de vergun-

ning als op het ogenblik van de fei
ten, van een wettelijke omschrijving 
van het begrip "zeug", dit woord in ei
sers vergunning zijn gebruikelijke be
tekenis en met inachtneming van de 
andere hierin voorkomende vermel
dingen moet worden begrepen als "elk 
vrouwelijk geslachtsrijp varken, be
stemd voor de reproductie", de bewijs
kracht van de vermelde vergunning 
niet miskennen; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige om de redenen vermeld in 
het antwoord op het eerste onderdeel, 
tevergeefs de onwettigheid van de be
kritiseerde vergunningsvoorwaarde 
aanvoert; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

met het geheel van de in de rubrie
ken 4.3 en 4.4 van het bestreden ar
rest vermelde consideransen, onder 
meer, dat de omstandigheid dat in het 
vermelde Algemeen Reglement "en
kel sprake is van varkens of gespeende 
dieren, zonder onderscheid, geens
zins mede(brengt) dat in de vergun
ning geen onderscheid mocht gemaakt 
worden naargelang het gaat om 'zeu
gen, gespeende biggen, en/of mestvar
kens en beren'. Geen enkele be paling 
stand hieraan in de weg en het ge
maakte onderscheid paste in een zorg
vuldig vergunningsbeleid in het ka
der van het A.R.A.B., nu het van 
algemene bekendheid is dat het on
derscheid invloed heeft op de repro
ductiviteit evenals op de hoeveelheid 
en de samenstelling van de mest en 
derhalve op het mogelijk hinderlijke 
karakter van de inrichting gezien in 
het geheel van de bedrijven in de sec
tor en de streek", eisers strijdig of an
der feitelijk verweer verwerpen, zo
doende zijn conclusie beantwoorden, 
en hun beslissing regelmatig met re
denen omkleden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van Depavee 
B.V.B.A.: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
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niet blijkt dat de voorziehing va,n ·ei
seres, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, werd betekend aan het open
baar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, ongeacht de me
marie in zoverre deze namens de ei
seres Depavee B.V.B.A. is ingediend en 
die geen betrekking heeft op de ontvan
kelijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt de 
eisers in de kosten. 

16 juni 1998 - 28 kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Frere - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. 
Houtekier. · 

Nr. 315 

28 KAMER- 16 juni 1998 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZA
KEN- STRAFVORDERING ~ CORRECTIONELE 
RECHTBANK- PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING- ONTBREKENDE VEREISTE 
V ASTSTELLINGEN - NIETIGHEID- VASTSTEL
LINGEN IN ANDERE PROCESSTUKKEN- GE
VOLG. 

Wanneer het proces-verbaal van de terecht
zitting bepaalde vaststellingen niet be
vat en zelfs wanneer het onbestaande of 
nietig is, kan de regelmatigheid van de 
rechtspleging voldoende blijken uit de ver
meldingen van andere processtukken, op 
de eerste plaats het vonnis of het arrest, 
eventueel oak uit een ter terechtzitting 
neergelegde conclusie of nota waarop be
paalde vermeldingen, ondertekend door 
de voorzitter en door de griffier, werden 
aangebracht (1). 

(1) Vgl. Cass., 14 nov. 1984,A.R. nr. 3724 (A. C., 
1984-85, nr. 166); DECLERCQ, R., Beginselen van 
Strafrechtspleging, Kluwer rechtswetenschap
pen, 1994, p. 518 e.v. 

(BOGAERT T. PICCART) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0588.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1997 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

Gelet op de namens eiser neerge
legde memorie waarvan een door de 
griffier van het Hofvoor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 

Overwegende dat wanneer het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
bepaalde vaststellingen niet bevat en 
zelfs wanneer het onbestaande of nie
tig is, de regelmatigheid van de rechts
pleging voldoende kan blijken uit de 
vermeldingen van andere processtuk
ken, op de eerste plaats het vonnis of 
het arrest, eventueel ook uit een ter te
rechtzitting neergelegde conclusie of 
nota waarop bepaalde vermeldingen, 
ondertekend door de voorzitter en door 
de griffier, werden aangebracht; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt van 6 
juni 1996 dat vermeldt dat mr. Ve
laers namens de beklaagde-Werckx en c 

mr. Van Coppenolle namens eiser een 
conclusie neerleggen en het openbaar 
ministerie verklaart zijn vordering te 
handhaven, aileen is ondertekend door 
de griffier A. Leyssens, mitsdien nie
tig is; dat het dossier van de rechts
pleging voor de Correctionele Recht
bank te Hasselt evenwel de door mr. 
Hermans en Velaers en de door mr. 
Van Coppenolle neergelegde conclu
sie bevat met telkens de vermelding : 
"neergelegd ter zitting - Hasselt 
6/6/96 - de griffier - de voorzitter" 
ondertekend door hen heiden; 
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Dat voor het ov~rige het -beroepen 
vonnis van de Correctionele Recht
bank te Hasselt van 5 september 1996 
alle vermeldingen bevat die de regel
matigheid van de rechtspleging aan
tonen, wat door eiser niet wordt be
twist; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweer
der tegen eiser : 

Overwegende dat mr. Paul Wou
ters, advocaat bij de balie te Brus
sel, bij akte ter gri:ffie van het Hof 
neergelegd op 13 juni 1997, verklaart 
uit naam van eiser afstand zonder be
rusting te doen van de voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

16 juni 1998 - ze kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. P. 
Wouters, Brussel. 

Nr. 316 

ze KAMER- 16 juni 1998 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BE
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT 
HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - EINDBESLISSING - WETTELIJK 
VOORZIEN AMBTSHALVE AANHOUDEN BUR
GERLIJKE BELANGEN - GEVOLG. 

De omstandigheid dat de cgtrectionele recht
bank waarbij de zaak overeenkomstig ar
tikel216quater Wetboek van Strafvorde
ring aanhangig is gemaakt en de 
politierechtbanken ambtshalve de bur
gerlijke belangen aanhouden, zelfs bij ont
stentenis van burgerlijke-partijstelling, 
wanneer de zaak wat die belangen be
treft niet in staat van wijzen is, doet geen 
afbreuk aan het karakter van eindvon
nis van de overige beslissingen. (Artt. 4, 
tweede lid, V.T.Sv.; 416 Sv.; 14 wet lljuli 
1994.) 

(VERMASSEN T. COLOKAGLU) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0624.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 januari 1997 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

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; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de be.slissing op de burger
lij~e rechtsvordering van verweer
de:t tegen eiser : 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
op civielrechtelijk gebied het beroe
pen vonnis bevestigen en eraan toe
voegen "(zeggen) dat de verdere be-· 
handeling van de zaak de eerste 
rechter toebehoort"; dat het middel 
aanvoert dat de appelrechters dit niet 
vermochten te doen; 

Overwegende dat artikel 4, tweede 
lid, voorafgaande titel Wetboek van 
Strafvordering, zoals aangevuld bij ar
tikel 14 Wet van 11 juli 1994 betref
fende de politierechtbanken en hou
dende een aantal bepalingen betref
fende de versnelling en modernisering 
van de rechtspleging, bepaalt dat de 
correctionele rechtbank waarbij de 
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zaak overeenkomstig artikel216qua
ter Wetboek van Strafvordering aan
hangig is gemaakt en de politierecht
banken ambtshalve de burgerlijke 
belangen aanhouden, zelfs bij ontsten
tenis van burgerlijke-partijstelling, 
wanneer de zaak wat die belangen be
treft niet in staat van wijzen is; 

Dat deze bepaling geen afbreuk doet 
aan het karakter van eindvonnis in de 
zin van artikel416 Wetboek van Straf
vordering, van de overige beslissin
gen; 

Overwegende dat het beroepen von
nis op civielrechtelijk gebied eiser ver
oordeelde om "te betalen, ten titel van 
schadevergoeding, aan (verweerder) de 
som van 140.710 frank ten provisio
nelen titel op een eis geschat, onder 
voorbehoud, op 200.000 frank, ver-

D/1999/0196/7 

meerderd met de vergoedende inte
resten vanaf 26.4.1995, de gerechte
lijke interesten en de kosten" en 
besliste ''houdt ambtshalve de burger
lijke belangen aan (art. 14 W. 
11.7.1994)"; 

Dat het middel, zoals verweerder te
recht opmerkt, feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 juni 1998 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Holsters, voorzitter- Verslagge
ver: de h. Huybrechts- Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht- Advocaten : mrs. 
A. De Bruyn; P. Meulepas, Antwerpen. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 4 van JAARGANG 1998 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 
Aanhangig geding 

Feitenrechter - Rechter in kort geding -
Zelfde vordering. 629 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat. Overheid - Loods
dienst van zeevaartuigen - Rechten van de 
Mens - Ongestoord genot van de eigendom 
- Gevolgen. 558 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht- Zaken- Gebrek van de zaak 
- Begrip. 652 

Mstamming 
Vermoeden van vaderschap - Betwisting -
Ontvankelijkheid. 620 

Mstand (rechtspleging) 
Afstand van rechtsvordering - Afzien van 
het recht zelf- Tenietgaan van het recht om 
te handelen - Draagwijdte - Gevolg. 587 

Arbeidsongeval 
Begrip. Bestaan. Bewijs- Plotselinge gebeur
tenis - Uitvoering van de arbeidsovereen
komst- Verband. 579 

Arbeidsovereenkomst 
Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Begrip en 
bestaansvereisten- Bestaansvereisten-Wezen
lijke bestanddelen- Loon- Vaststelling
Akkoord - Geen akkoord - Gevolg. 596 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Handelsvertegenwoordi
ger - Niet-concurrentiebeding- Geldigheid 
- Niet-bestaan- Loon- Jaarlijks loon
Loongrens - Berekening. 698 

Arbeidsovereenkomst 
Einde- Allerlei- Handelsvertegenwoordi
ger - Niet-concurrentiebeding- Geldigheid 
- Loon - Jaarlijks loon - Loongrens -
Begrip. 698 

Arbitrage 
Buitenlandse scheidsrechter!ijke uitspraak
Erkenning en tenuitvoerlegging- Uitspraak 
bindend voor de partijen- Bindend karakter 
- Begrip. 643 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag- Verjaring- Burgerlijke 
font- Misdrijf- Herstelvordering- Ver
schillende termijnen. 624 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het 
Hofvan Cassatie- Begrip. 656 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Discriminatie - Alge
meen rechtsbeginsel van rechtszekerheid -
Miskenning. 669 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Tucht- Orde van Architecten - Provinciale 
raad - Wettige verdenking - Verzoek tot 
onttrellliing - V erzoek niet kennelijk onont
vankelijk- Gevolg. 557 

Auteursrecht 
Auteur - Rechtspersoon. 681 

B 
Bescherming van de maatschappij 

Commissie tot bescherming van de maatschap
pij -Aller lei- Uitvoeringsmodaliteiten van 
de internering- Verzoek om de instelling te 
verlaten - Beslissing - Cassatieberoep -
Ontvankelijkheid. 667 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij -Aller lei - Verzoek tot invrijheidstelling 
- Verwerping- Cassatieberoep- Rechts
middelen - Nieuwe wet - Onmiddellijke 
toepassing- Gevolg. 667 

Betekeningen en kennisgevingen 
Gerechtsbrief- Burgerlijke zaken - Hoger 
beroep- Artikel 753 Ger.W. - Kennisgeving 
- Woonplaats van geadresseerde. 549 

Betekeningen en kennisgevingen 
Allerlei - Strafzaken - Verstekvonnis 
Betekening aan de procureur des Konings -
Wettigheid - Hoger beroep - Termijn -
Vertrekpunt. 616 



Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke) 
- Dwangsom - Opheffing. 565 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Materiele bevoegdheid -
Arbeidsgerechten - Ziekte- en invaliditeits
verzekering - Arbeidsongeschiktheidsver
zekering- Stelsel betalende derde - Terug
vordering - Aquiliaanse vordering. 569 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken-Bevoegdheid-Materiele bevoegd
heid - Verzoek van een partij tot wijziging 
van de kwalificatie- Niet gecorrectionaliseerde 
misdaad - Gevolg t.a.v. de bevoegdheid. 536 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Bosdecreet 13 
juni 1990 - Boswetboek. 607 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid- Strafi·echter
Incidenteel geschil - Administratief geschil. 

701 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid -
Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek -
Politierechtbank - Correctionele recht
bank. 607 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
kracht- Miskenning- Begrip. 551 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
kracht - Begrip. 648 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijsvoering- Eisen de 
partij - Overheid - Regelmatig verkregen 
bewijs - Gevolg. 675 

Bewijs 
Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige 
- Inlichtingen verstrekt aan politie
ambtenaar- Bewijswaarde. 526 

Bossen 
Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek -
Misdrijven - Regelen van strafvorde
ring. 607 

c 
Cassatie 

Arresten. Vorm - Rechtspleging. Voeging
Strafzaken - Wraking- Lid van een hof van 
beroep- Procedure. 678 
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Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken
Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stel
sel betalende derde - Terugvordering -
Dubbele rechtsgrond - Aquiliaanse vorde
ring- Vordering artikel100 Z.I.V.-wet (1963) 
- Vernietiging beslissing op aquiliaanse vor
dering- Uitbreiding van de vernietiging. 569 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering - Beklaagde en verdachte -
Correctionalisering- Verzachtende omstan
digheden - Niet bestaan van de verzach
tende omstandigheden-Veroordeling- Ver
nietiging - Uitbreiding- Omvang. 604 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Bur
gerlijke rechtsvordering tegen de beldaagde 
- Afstand- Uitbreiding van de vernietiging 
- Voorwaarden. 612 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Beklaagde en verdachte - Bur
gerlijke rechtsvordering tegen de beklaagde 
- Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde 
- Uitbreiding van de vernietiging- Voor-
waarden. 612 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Eiser -
Cotiperatieve vennootschap in vereffening -
Bevoegd orgaan - Vertegenwoordiging -
Voorziening- Ontvankelijkheid. 668 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatieberoep- Beslis
sing alvorens recht te doen - Begrip. 569 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet moet worden inge
steld - StrafVordering - Beklaagde en ver
dachte- Correctionalisering- Verzachtende 
omstandigheden - Niet bestaan van de ver
zachtende omstandigheden - Veroordeling 
- Belang van de beklaagde - Ontvankelijk
heid. 604 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- StrafVordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Ver
wijzing naar een anderstalig rechtscollege. 

584 
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Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Toelichting bij 
het cassatieberoep - Geschrift betekend aan 
het openbaar ministerie maar niet ingediend 
ter griffie- Ontvankelijkheid van het geschrift. 

635 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep- Strafvordering- Algemeen
Bescherming van de maatschappij- Commis
sie tot bescherming van de maatschappij -
Verzoek tot invrijheidstelling - Verwerping 
- Rechtsmiddelen - Nieuwe wet - Onmid
dellijke toepassing - Gevolg. 667 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering- Beslissingen 
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep 
- Bescherming van de maatschappij -Com
missie tot bescherming van de maatschappij 
- Uitvoeringsmodaliteiten van de interne
ring - V erzoek om de ins telling te verlaten-
Beslissing - Voorziening Ontvankelijk-
heid. 667 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Beslissingen 
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep 
- Eindbeslissing - Wettelijk voorzien am bts
halve aanhouden burgerlijke belangen -
Gevolg. 707 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep- Strafvordering- Beslissingen 
in feite en in rechte - Ongedaanverklaring 
van verzet - Draagwijdte van het cassatie
beroep. 542 

Cassatieberoep 
Belastingzaken-Vormen- Allerlei- Inkom
stenbelastingen - Memorie van weder
antwoord- Geen middel ,·an niet-ontvanke
lijkheid aan het cassatil'tll·roep tegengewor
pen - Ontvankelijkheid. 523 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag -
Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging. 

692 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel -

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid 
- Middel dat het Hof zou verplichten tot de 
uitlegging van een geschrift. 533 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - V erband met bestreden beslis
sing - Beslissing die een verzet ongedaan 
verklaart- Middel betreffende de verjaring 
van de strafvordering - Ontvankelijkheid. 

542 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Feitelijke grondslag -
Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging. 

517 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen -
Geschonden wetsbepalingen - Inkomstenbe
lastingen - Ontvankelijkheid. 523 

D 

Derdenverzet 
Principaal derdenverzet - Bestreden beslis
sing - Samenloop hager beroep en derden
verzet - Bevoegde rechter. 672 

Dwangsom 
Opheffing - Bevoegdheid. 565 

Dwangsom 
Strafzaken - Stedenbouw - Herstel van 
plaats in de vorige staat- Termijn- Draag
wijdte. 658 

E 
Echtscheiding en scheiding van tafel en 

bed 
Gevolgen t.a.v. de goederen- Gemeenschap 
van aanwinsten - Verdeling- Onroerend 
goed- Overgangsbepalingen. 561 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Beleid- Vrij verkeer 
van goederen - Kwantitatieve beperkingen 
- Bescherming van de industriele of commer
ciEile eigendom - Misbruik - Begrip. 681 

G 
Grand van niet-ontvankelijkheid. 643 Geneeskunde 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel -
Ontvankelijkheid. 652 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Allerlei - Geschriften 
- Bewijskracht - Miskenning - Begrip. 

551 

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbe
grepen)- Verdovende middelen- Verbeurd
verklaring- Voorwaarden. 615 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken- Procedure in cassatie
Sociale zekerheid- Loontrekkenden- Recht 
op sociale zekerheid - Subjectief recht -
Betwisting- R.S.Z. - Werknemer. 596 



Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Ziekte- en invaliditeits
verzekering - Cassatieberoep - R.I.Z.I.V. 
eiser - Gerechtigde en verzekeringsin-
stelling verweerders Vernietiging -
Gevolg. 582 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Sociale zekerheid -Loon
trekkenden - Recht op sociale zekerheid -
Subjectief recht - Betwisting - R.S.Z. -
Werknemer. 596 

Gerechtskosten 
Strafzaken -Procedure in cassatie - Wra
king - Lid van een hof van beroep - Rol
recht. 678 

H 
Hinderlijke inrichtingen 

Vergunde hinderlijke inrichting - Verande
ren van de inrichting- Aanvraag tot regula
risatie- Weigering- Onwettige overheidsbe
slissing - Gevolg. 538 

Hinderlijke inrichtingen 
Vergunningsplichtige inrichting- Exploita
tie ofverandering zonder vergunning- Straf
vet'Volging - Exploitatieverbod - Aard van 
de maatregel. 538 

Hinderlijke inrichtingen 
Vergunde hinderlijke inrichting - Verande
ren van de inrichting- Aanvraag tot regula
risatie- Weigering- Onwettige overheids
beslissing- Gevolg. 631 

Hoger beroep 
Algemeen - Beroepen beslissing - Nietig
heid - Beslissing in hager beroep - Eigen 
gronden - Gevolg. 587 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep -
Vorm- Conclusie. 595 

Hoger beroep 
Burger!ijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid 
van de rechter- Devolutieve kracht- Begrip. 

577 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid 
van de rechter- Devol uti eve kracht- Begrip. 

577 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bij-
zondere regels) - Tussenkomst Ambts-
halve bevel - Geldigheid. 582 

4-

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Beslissingen en partijen - Beslissing die 
de uitoefening van de strafVordering belem
mert- Hoger beroep van het openbaar minis
terie- Ontvankelijkheid. 631 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
-Principaal beroep. Vorm. Termijn- Verstek
vonnis - Betekening aan de procureur des 
Konings - Wettigheid - Hoger beroep -
Termijn van hager beroep - Vertrek
punt. 616 

Hoger beroep \ 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtspleging in hager beroep - Straf
vordering - Eenstemmigheid - Toepas
sing. 544 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtspleging in hager beroep - Straf
vordering - Eenstemmigheid - Toepas
sing. 631 

Huur van goederen 
Huishuur - Einde (Opzegging. Verlenging. 
Enz.)- Huurovereenkomst voor het !even
Opzeggingsrecht van de huurder- Duur van 
de huurovereenkomst. 622 

Huur van goederen 
Pacht - Onderverhuring en overdracht van 
huur - Overdracht - Vergoeding betaald 
aan de overdragende pachter - Wettig
heid. . 690 

Huur van goederen 
Handelshuur- Verplichtingen van partijen 
- Huurprijs - Herziening van de huurprijs 
- Nieuwe omstandigheden - Begrip. 591 

Huwelijksvermogensstelsels 
Bedongen stelsels - Gemeenschap van aan
winsten - Eclttscheiding - Verdeling -
Onroerend goed - Overgangsbepalin
gen. 561 

I 

Inkomstenbelastingen 
Algemeen - Personenbelasting - Ven
nootschapsbelasting - Belasting der niet
verblijfhouders- Bedrijfsinkomsten-Winsten 
- Eaten uit vrije beroepen en winstgevende 
bezigheden - Bijkomend personeel - Belas
ting - Vrijstelling - Uitzondering - Perso
neel-Vorige tewerkstelling- Ondememingen 
- Wederzijdse afhankelijkheid - Voortzet
ting van beroepswerkzaarnheid- Onaantast
bare beoordeling door de feitenrechter. 523 



Inkomstenbelastingen 
Voorheflingen en belastingkrediet - Roe
rende voorheffing - Laattijdigheid van de 
aanslag - Teruggave - Moratoire interest. 

637 

Inkomstenbelastingen 
Voorheflingen en belastingkrediet - Bedrijfs
voorheffing - Laattijdigheid van de aanslag 
- Teruggave - Moratoire interest. 637 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte - Belasting
plichtige - Antwoord - Begrip. 593 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege 
en forfaitaire aanslag- Aanslag van ambts
wege - Voorwaarde - Wijziging door de 
administratie van een aangifte - Belasting
plichtige - Geen antwoord - Antwoord -
Begrip. 593 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure- Bezwaar- Bezwaarter
mijn - Beginsel van hehoorlijk bestuur -
Miskenning door de administratie - Gevolg. 

640 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Beslissing van de direc
teur- Verboden compensatie- Begrip. 642 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Geen 
conclusie - Arrest - Motivering. 520 

Inkomstenbelastingen 
Voorzieningvoor het hofvan beroep- Nieuw 
bezwaar. 520 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel -
V ereiste vermeldingen - Geschonden wets
bepalingen - Ontvankelijkheid. 523 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Vorm - Memorie 
van wederantwoord - Geen middel van niet
ontvankelijkheid aan het cassatieberoep tegen
geworpen - Ontvankelijkheid. 523 

Interesten 
Moratoire interesten - Inkomstenbelastin
gen - Personenbelasting - Bedrijfs
voorheffing - Roerende voorheffing - Laat
tijdigheid van de aanslag - Teruggave. 637 

L 

Landbouw 
Exploitatie van hinderlijke inrichting- Ver
gunning - Veranderen van de inrichting 
- Aanvraag tot regularisatie - Weigering 
- Onwettige overheidsbeslissing - Ge-
volg. 538 

5 -

Landbouw 
Exploitatie van hinderlijke inrichting- Exploi
tatie of verandering zonder vergunning -
Strafvervolging - Exploitatieverbod - Aard 
van de maatregel. ~~ 538 

Landbouw 
Exploitatie van hinderlijke inrichting- Ver
gunning- Veranderen van de inrichting
Aanvraag tot regularisatie - Weigering -
Onwettige overheidsheslissing- Gevolg. 631 

M 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra 
voor) 
Ten laste nemen van de steun - Persoon die 
bijstand hehoeft- Ins telling- Opneming
Verhlijf- Onderbreking- Heropneming
Steunverlenende commissie - Steun
verlenend O.C.M.W. - Bevoegdheid. 601 

Milieurecht 
Exploitatie van hinderlijke inrichting- Ver
gunning - V eranderen van de inrichting 
- Aanvraag tot regularisatie - Weigering 
- Onwettige overheidsbeslissing - Ge-
v~. 5~ 

Milieurecht 
Exploitatie van hinderlijke inrichting- Exploi
tatie of verandering zonder vergunning -
Strafvervolging - Exploitatieverhod - Aard 
van de maatregel. 538 

Milieurecht 
Exploitatie van hinderlijke inrichting- Ver
gunning - Veranderen van de inrichting 
- Aanvraag tot regularisatie - Weigering 
- Onwettige overheidsheslissing - Ge-
volg. 631 

Mindervaliden 
Tegemoetkomingen- Administratieve herzie
ning - Medische betwisting - Hoger beroep 
- Aanvoering niet-ontvankelijkheid- Behoor
lijk hestuur - Devolutieve kracht. 577 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet- Meerdere feiten
Eenheid van opzet - Wijziging van de om
schrijving- Gevolg. 547 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel enmoreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Collectief misdrijf 
- Eenheid van opzet - Moree] bestanddeel 
- Begrip. 547 

Misdrijf 
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestand
dee!. Eenheid van opzet - Deelneming -
Opzet.- Begrip. 547 



Misdrijf 
Gepleegd in het buitenland - Misdaad of 
wanbedrijf gepleegd door een Belg tegen een 
vreemdeling buiten het grondgebied van het 
koninkrijk- Offici eel bericht aan de Belgische 
overheid door de overheid van het land 
waar het misdrijf is gepleegd - Be
grip. 664 

Misdrijf 
Deelneming- Voorwaarden. 544 

Misdrijf 
Deelneming - Opzet - Moree] bestanddeel 
- Begrip. 547 

Monumenten en landschappen (Behoud 
van) 
N atuurbehoud- Duinendecreet- Beschermde 
gebieden - Bouwvergunning - Bouwverbod 
- Draagwijdte. 669 

N 

Nieuwe vordering 
Burgerlijke zaken - Conclusie - Vorm -
Schriftelijke conclusie- Mondelinge conclu
~- 5% 

0 
Onaantastbare beoordeling door de feiten

rechter 
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen -
Algemeen- Personenbelasting- Vennoot
schapsbelasting - Belasting der niet
verblijfhouders - Bedrijfsinkomsten - Win
sten-Baten uit vrije beroepen en winstgevende 
bezigheden - Bijkomend personeel - Belas
ting - Vrijstelling - Uitzondering - Perso
neel-Vorige tewerkstelling- Ondernemingen 
- Wederzijdse afhankelijkheid - Voortzet
ting van beroepswerkzaamheid- Rechtban
ken - Feitelijke beoordeling. 523 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 2 - Artikel 
2.5 - Pad - Begrip. 660 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Straf- Vaststelling- Criteria. 661 

Onderzoeksgerechten 
Correctionalisering- Verzachtende omstan
digheden - Vonnisgerecht - Niet bestaan 
van de verzachtende omstandigheden -
Gevolg. 605 

Openbare werken 
Telegraaf en telefoon .:.__ Belgacom (voorheen 
R.T.T.)- Verplaatsing van leidingen- Kos
ten. 552 

6 -

Overeenkomst 
Bestanddelen- Toestemming- Wezenlijke 
bestanddelen - Akkoord. 596 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Mis
kenning - Begrip. 692 

p 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Ve:rjaring- Burgerlijke fout 
- Misdrijf- Herstelvordering - Verschil
lende termijnen. 624 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van 
Cassatie - Begrip. 656 

Prejudiciee] geschil 
Arbitragehof - Discriminatie - Algemeen 
rechtsbeginsel van rechtszekerheid- Misken
ning - Prejudiciele vraag. 669 

R 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Laattijdige 
conclusie - Begrip - Gevolgen. 564 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Taak van 
de rechter - Bepaling van de toepasselijke 
rechtsregel - Recht van verdediging. 590 

Rechtbanken 
Strafzaken- Strafvordering- Meerdere fei
ten - Eenheid van opzet- Wijziging van de 
omschrijving- Gevolg. 547 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Redelijke termijn- Overschrij
ding - Sanctie - Ontvankelijkheid van de 
strafvordering. 546 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.3- Strafzaken- Strafvordering
Meerdere feiten - Eenheid van opzet - Wij
ziging van de omschrijving- Gevolg. 547 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Allerlei -
Eerste Aanvullend Protocol - Artikel 1 -
Ongestoord genot van de eigendom - Lood
sen van zeevaartuigen - Aansprakelijkheid 
- Herstelplicht. 558 

Rechterlijke organisatie 
Algemeen - Zetelsamenstelling - Recht
bank van eerste aanleg - Enige rechter -
Werkend rechter- Begrip. 587 
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Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van de zetel -
Beslissing alvorens recht te doen - Latere 
beslissing over de grand van de zaak- Zelfde 
zetel- Voorwaarden. 585 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel van behoorlijk bestuur - Recht op 
rechtszekerheid- Belastingzaken. 517 

Rechtsmisbrnik 
Europese Unie - Vrij verkeer van goederen 
- Kwantitatieve beperkingen - Bescher
ming van de industriele of commerciele eigen
dom- Misbruik- Begrip. 681 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Taak van de rechter -
Bepaling van de toepasselijke rechtsregel -
Middelen niet aangevoerd door partijen. 590 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Strafvordering- Meerdere fei
ten- Eenheid van opzet - Wijziging van de 
omschrijving- Gevolg. 547 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Belastingzaken - Inkom
stenbelastingen - Voorziening voor het hof 
van beroep - Hof van beroep - Arrest -
Motivering- Wetsbepaling- Bestanddelen 
- Aanwijzing- Verplichting. 520 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf- Verbeurdverklaring- Context van 
het arrest. 661 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf- Keuze - Strafmaat- Mzonderlijke 
redenen. 662 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf - Ontzetting van rechten - Keuze. 

662 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusw - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Ver
plichting om de middelen te beantwoorden
Argumenten. 648 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Tussen vonnisgerechten- Bas
decreet 13 juni 1990 - Boswetboek - Cor
rectionele rechtbank- Politierechtbank. 607 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tnssen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf -
Niet gecorrectionaliseerde misdaad - V er
wijzingsbeschikking- Arrest van onbevoegd
heid- Gevolgen. 618 

s 
Schip. Scheepvaart 

Loodsdienst van zeevaartuigen- Aansprake
lijkheid - Herstelplicht - Rechten van de 
Mens - Ongestoord g~not van de eigendom 
- Gevolgen. <v·· 558 

Stedenbouw 
Bouwvergunning - Duinendecreet - Be
schermde gebieden - Bouwverbod - Draag
wijdte. 669 

Stedenbouw 
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling 
van een meerwaarde - Herstel van plaats in 
de vorige staat - Dwangsom - Termijn -
Draagwijdte. 658 

Straf 
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid -
Vaststelling van de straf- Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter. 661 

Straf 
Andere straffen-Verbeurdverklaring- Moti
vering- Context van het arrest. 661 

Straf 
Andere straffen - Ontzetting van rechten -
Keuze - Motivering. 662 

Straf 
Allerlei - Motivering - Keuze - Strafmaat 
- Mzonderlijke redenen. 662 

Strafvordering 
Bosdecreet 13 juni 1990 - Boswetboek -
Misdrijven - Toepasselijke regelen. 607 

T 
Taalgebruik 

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hager 
beroep- Strafzaken- Verwijzing naar een 
anderstalig rechtscollege- Voorbarig cassatie
beroep. 584 

Telegraaf en telefoon 
Belgacom (voorheen R.T.T.) - Verplaatsing 
van leidingen - Kosten. 552 

v 
Vennootschappen 

Handelsvennootschappen- Coiiperatieve ven
nootschappen - Coi:iperatieve vennootschap 
in vereffening- Bevoegd orgaan-Vertegen
woordiging - Cassatieberoep - Ontvanke
lijkheid. 668 

Verhintenis 
Voorwaardelijke verbintenis- Vervulling
Schuldenaar die de vervulling heeft verhin
derd- Gevolg. 574 



Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde) - Burgerlijke fout - Mis
drijf- Herstelvordering- V erschillende ter
mijnen - Prejudiciele vraag. 624 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde)- Duur- Schuldvordering 
ten laste van de staat - Contractuele aan
sprakelijkheid. 680 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning 
van een recht- Nieuwe verjaringstermijn
Vertrekpunt- Einde. 599 

Verjaring 
Strafzaken - StrafVordering - Allerlei 
Beslissing die een verzet ongedaan verklaart 
- Cassatieberoep - Cassatiemiddel betref
fende de verjaring van de strafVordering -
Ontvankelijkheid. 542 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Begrip. 568 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onder
zoeksrechter - Ontvankelijkheid. 666 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - Orde van Architecten - Pro
vinciale raad- Wettige verdenking- Ver
zoek tot onttrekking- Verzoek niet kennelijk 
onontvankelijk - Gevolg. 557 

Verzekering 
Landverzekering- Verzwijging door de ver
zekerde- Begrip. 687 

Verzet 
Strafzaken - Ongedaanverklaring - Cas
satieberoep - Draagwijdte. 542 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Beroepen 
beslissing- Nietigheid- Beslissing in hoger 
beroep - Eigen gronden - Gevolg. 587 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Vonnis op 
tegenspraak - Gevolg Daaropvolgende 
rechtspleging- Aard. 696 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - StrafVordering - Onderzoek 
ter terechtzitting - Pleegvormen - Bewijs. 

538 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- StrafVordering- Ontvankelijk
heid - Redelijke termijn - Overschrijding. 

- 546 
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Vonnissen en arresten 
Strafzaken - StrafVordering- Correctiona
lisering- Verzachtende omstandigheden
Vonnisgerecht- Niet bestaan van de verzach
tende omstandigheden - Gevolg. 604 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- StrafVordering- Correctionele 
rechtbank - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Ontbrekende vereiste vaststellin
gen - Nietigheid- Vaststellingen in andere 
processtukken - Gevolg. 706 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Eindbeslissing- Begrip. 654 

Vordering in rechte 
Burgerlijke rechter - Ontvankelijkheid -
Burgerlijke rechtsvordering Schor-
singsprocedure - Draagwijdte. 569 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Conclusie - Vorm -
Schriftelijke conclusie- Mondelinge conclu
sie. 595 

w 
Waters 

Bescherming van oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging - Lozen van afVa!water -
Voorwaarden- Draagwijdte. 527 

Waters 
Bescherming van oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging - Lozen van afValwater -
Controle- Verzet tegen toezicht- Misdrijf. 

527 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 2 - Artikel 
2.5 -Pad- Begrip. 660 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 16 - Artikel 
16.3 -Links inhalen- Voorwaarden. 636 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 19 - Artikel 
19.1 - Richtingsverandering- Links afslaan 
- Voorwaarden. 612 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 39 - Draag
wijdte. 700 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd- Wetten op de bevoegdheid en de 
rechtspleging- Rechtsmiddelen. 667 
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Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd- Bescherming van de maatschap
pij - Commissie tot bescherming van de 
maatschappij - Verzoek tot invrijheidstel
ling-Verwerping- Cassatieberoep - Rechts
middelen - Nieuwe wet - Onmiddellijke 
toepassing - Gevolg. 667 

Woonplaats 
Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Artikel 
753 Ger.W.- Gerechtsbrief- Kennisgeving 
- Woonplaats van geadresseerde. 549 

Wraking 
Strafzaken - Appelrechter - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Beoordeling 
- Behandeling ten gronde - Gevolg. 678 

Wraking 
Strafzaken - Lid van een hof van beroep -
Procedure. 678 

Wraking 

Strafzaken - Lid van een hof van beroep -
Procedure- Rolrecht. 678 

z 
Ziekte· en invaliditeitsverzekering 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stelsel 
betalende derde - Terugvordering - W ette
lijke basis. 569 

Ziekte· en invaliditeitsverzekering 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Stelsel 
betalende derde - Terugvordering - Aqui
liaanse vordering- Arbeidsgerechten- Mate
riele bevoegdheid. 569 
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