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Nr. 409 

2e KAMER- 22 september 1998 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN -
BELANG- STRAF- VERSCHEIDENE MISDRIJ
VEN- TOEPASSING VAN ARTIKEL 65 SW.
GELDBOETE LAGER DAN HET WETTELIJK MI
NIMUM VAN DE ZWAARSTE STRAF- MID DEL 
DAT OP EEN TELASTLEGGING BETREKKING 
HEEFT- ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel dat betrek
king heeft op een telastlegging als de ei
ser niet wordt benadeeld door de beslis
sing die hem veroordeelt tot een enkele 
straf voor alle telastleggingen en dat uit 
die beslissing niet blijkt dat die straf min
der zwaar zou zijn geweest indien de te
lastlegging waarop het middel betrek
king heeft niet bewezen was verklaard (1). 
(Artt. 411 en 414 Sv.) 

(PRINCEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0576.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 maart 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

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

Over een derde grief : 
Overwegende dat eiser is vervolgd 

wegens het in het verkeer brengen van 

(1) Zie Cass., 30 sept.l997,A.R. nr. P.96.489.F 
(A.C., 1997, nr. 375) en 1 okt. 1997, A.R. nr. 
P.97.555.F (ibid., nr. 379). Het geannoteerde ar
rest maakt een extreme toepassing van de theo
rie van de "verantwoorde" straf (door de 
rechtsleer verworpen; zie DECLERCQ, R., Niet ont
vankelijke cassatiemiddelen in strafzaken, Rec. 
Cass., 1998, 191-202, inz. nrs. 45-51). De strafwas 
nl. "wettelijk" niet verantwoord : de op grond van 
artikel 65 Sw. op te leggen zwaarste straf was 
deze gesteld op de telastlegging C, waarvan het 
minimum een geldboete van 200 fr. is. Eiser had 
evenwel geen belang bij de casstaie van een be
slissing die hem veroordeelde tot een geldboete, 
lager dan het wettelijk minimum, nl. 100 fr. 

een motorrijtuig zonder verzekering 
van de burgerlijke aansprakelijkheid 
waartoe het aanleiding kan geven (te
lastlegging A) en zonder voorafgaan
delijke inschrijving bij de Dienst van 
het Wegverkeer (telastlegging B), we
gens het besturen ervan zonder hou
der te zijn van het vereiste rijbewijs 
(telastlegging C) en zonder de ver
eiste minimumleeftijd van 18 jaar te 
hebben bereikt (telastlegging D); 

Overwegende dat de appelrechters 
met verwijzing naar artikel 65 
Strafwetboek eiser wegens de ver
mengde feiten van de telastleggin
gen A, B, C en D veroordelen tot een 
geldboete van 100 frank; 

Overwegende dat eiser door deze be
slissing over de straf, in zoverre ze we
gens het bewezen verklaren van de te
lastleggingen B, C en D wordt 
uitgesproken, niet wordt benadeeld en 
dat uit het bestreden vonnis niet blijkt 
dat de uitgesproken ene straf min
der zwaar zou zijn geweest indien de 
rechters de telastlegging A niet bewe
zen hadden verklaard; 

Dat de grief die slechts betrekking 
heeft op de feiten van de telastleg
ging A, niet tot cassatie kan leiden, 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

En overwegende voor het overige 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing geen onwettigheid bevat die ei
ser kan grieven; 

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

22 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie (2) van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Vanoost, 
Brussel. 

(2) Tot verwerping van de voorziening, doch 
wegens ongegrondheid van aile grieven. 
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Nr. 410 

2e KAMER- 22 september 1998 

DIEFSTAL EN AFPERSING- DIEFSTAL
GEBRUIKSDIEFSTAL- BEDRIEGLIJK WEGNE
MEN- BEGRIP. 

De rechter die oordeelt dat uit de omstan
digheid dat de zaak werd weggenomen 
zonder de toestemming van de eigenaar 
niet mag worden afgeleid dat het weg
nemen gebeurde tegen diens wil in, ver
mag te beslissen dat niet vaststaat dat een 
gebruiksdiefstal werd gepleegd (1). (Art. 
416 Sw.) 

(ROYALE BELGE N.V T. E.S. E.A) 

ARREST 

(A.R. nr. nr. P.96.0841.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen E.S. 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, vrijwil
lig tussengekomen partij die niet in 
kosten van de strafvordering is ver
oordeeld, geen hoedanigheid heeft om 
zich tegen die beslissing te voorzien; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

1. van G.V. en K.M. : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van ei
seres, vrijwillig tussengekomen par
tij, werd betekend a an de verweer
ders; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

(1) Zie Cass., 19 nov. 1973 (A. C., 1974, 315); 10 
mei 1995, A.R. nr. P.94.1528.F (ibid., 1995, nr. 
231). 

2. van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat voor de feiten
rechter geen geding aanhangig was 
tussen eiseres en verweerder en dat 
het arrest geen veroordeling uitspreekt 
ten voordele van de ene en ten na
dele van de andere; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

3. van de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten : 

Overwegende dat Mr. Adolf Houte
kier, advocaat bij het Hofvan Cassa
tie, verklaart namens eiseres afstand 
zonder berusting te doen van de voor
ziening; 

4. van het Vlaamse Gewest : 

Over het middel : 
schending van artikelen 3 § 1, van de Ge

meenschappelijke Bepalingen behorende bij 
de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
goedgekeurd bij wet van 19 maart 1968, 
461, tweede lid, 505, 1 o, van het Strafwet
boek, 3, § 1, eerste lid, van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkbeidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke hervorming, na op strafgebied E.S. 
van de betichting A vrijgesproken te heb
ben, rechtdoende op burgerlijk gebied, ei
seres Royale Belge met E.S. veroordeelt om 
aan het Vlaams Gewest 313.949 Fr. te be
talen, en aan de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten 313.949 Fr. ten provi
sionele titel, en het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds buiten zake stelt, op 
volgende gronden : Volledig terecht heeft de 
eerste rechter aangenomen dat het gezag 
van gewijsde, verbonden aan het arrest van 
24 maart 1995 van dit hof (van beroep), 
niet belet dat in het kader van de verhou
ding tussen de verzekeraar (N.V. Royale 
Beige), die in voormelde procedure niet is 
tussengekomen, en de verzekerde (be
klaagde S.) of de verzekeringsnemer (G.V.), 
alsnog wordt onderzocht of er in casu 
sprake is van diefstal of heling van het ver
zekerd voertuig, dit (in) het licht van de 
door de N.V. Royale Belge ingeroepen 
uitsluitingsgrond, gesteund op artikel 3, pa
ragraaf 1 van de wet van 21 november 
1989 op de verplichte aansprakelijkbeids
verzekering inzake motorrijtuigen. Gelet op 
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de verklaringen van alle betrokkenen be
staat er ten deze geen twijfel over dat de 
wagen van F.V werd weggenomen zonder 
toestemming van zijn vader, noch dat S. en 
M. van het gebrek aan toestemming op de 
hoogte waren. Zulks betekent evenwel niet 
dat tot het misdrijfvan (gebruiks-)diefstal 
en (daaruit voortvloeiend tot heling van het 
voertuig door beklaagde 8.) kan worden be
sloten, nu het niet vaststaat dat uit het ge
brek aan voorafgaandelijke toestemming 
noodzakelijkerwijze dient afgeleid dat het 
wegnemen van de wagen ook gebeurde te
gen de wil in van de eigenaar, temeer daar 
het nooit de bedoeling is geweest dat F.V, 
die niet in het bezit was van een rijbe
wijs, met de wagen zou rijden hetgeen werd 
overgelaten aan beklaagde S., die wette
lijk in de voorwaarden verkeerde om een 
personenwagen te besturen. Dit klemt des 
te meer, daar in de conclusie van G.V on
der meer wordt gesteld dat het niet denk
beeldig is dat indien F. aan hem de sleu
tels had gevraagd in plaats van ze weg te 
nemen, om zich met S., die een rijbewijs 
had, naar Oostende te begeven, hij deze zou 
gegeven hebben. Op grond van voorgaande 
overwegingen is het hof (van beroep) van 
oordeel dat de door eiseres Royale Belge in
geroepen uitsluitingsgrond niet van toe
passing is. De burgerlijke aansprakelijk
heid van de bestuurder van het voertuig, 
toebehorend aan G.V, was wel degelijk ge
dekt, zodat de tenlastelegging A in (hoofde) 
van beklaagde S. niet bewezen is. De ten
lastelegging B blijft bewezen. Het onge
val is te wijten aan de roekeloze rijwijze 
van E.S .... De N.V Royale Beige dient als 
verzekeraar van het voertuig bestuurd door 
S.E., in te staan voor de schade die der
den tengevolge van het ongeval hebben ge
leden. Het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds dient buiten zake gesteld, 

terwijl het bestreden arrest uit het feit 
dat het nooit de bedoeling van F.V, die niet 
in het bezit van een rijbewijs was, is ge
weest met de wagen te rijden, hetgeen werd 
overgelaten aan E.S., die wettelijk in de 
voorwaarden was om een personenwagen 
te besturen, ten onrechte besluit dat uit het 
gebrek aan toestemming niet noodzakelij
kerwijze dient afgeleid dat het wegne
men van de wagen ook gebeurde tegen de 
wil van de eigenaar; dat immers het be
drieglijk wegnemen van de auto bestraft 
wordt, en niet het ongeoorloofd gebruik dat 
er daarna van gemaakt wordt, zodat het be
streden arrest niet wettig uit het inzicht in
zake ongeoorloofd gebruik, dat F.V van de 
auto zou maken oflaten maken, heeft kun
nen a:fieiden, dat de wegname ervan niet te-

gen de wil van de eigenaar gebeurd was 
(schending van art. 461, tweede lid, van het 
Stra:furetboek, 3, § 1, van de gemeenschap
pelijke bepalingen behorend bij de Benelux
Overeenkomst van 24 mei 1966); dat dien
tengevolge het bestreden arrest ten 
onrechte de door eiseres ingeroepen 
uitsluitingsgrond, gesteund op diefstal of 
heling van het voertuig door E.S. en F.V, 
heeft verworpen (schending van art. 3, § 1, 
eerste lid, van de wet van 21 november 
1989,461, tweede lid, 505, 1", van het 
Stra:furetboek); 

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

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van de op onaantastbare 
wijze vastgestelde feitelijke gegevens 
waamaar zij verwijzen, vaststellen dat 
de besproken auto door F.V, zoon van 
de eigenaar ervan, zonder zijn va
ders toestemming werd weggenomen; 

Dat zij vervolgens oordelen dat uit 
dit gebrek aan toestemming niet mag 
worden afgeleid dat het wegnemen ook 
gebeurde tegen de wil in van de eige
naar; dat zij dit oordeellaten steu
nen op de gronden dat, eensdeels, ''het 
nooit de bedoeling is geweest dat F.V, 
die niet in het bezit was van een rij
bewijs, met de wagen zou rijden", an
derdeels, dat : "( ... ) in de conclusie van 
de burgerlijke partij G.V. onder meer 
wordt gesteld : 'Ret is niet denkbeel
dig dat indien F. aan (G.V.) de sleu
tel had gevraagd in plaats van ze weg 
te nemen, om zich met de beklaagde, 
die een rijbewijs had, naar Oostende te 
begeven, (G.V) deze zou gegeven heb
ben"'; 

Dat de rechters niet oordelen dat het 
voorwerp van het misdrijf dat de ver
zekering uitsluit, het "niet-toegelaten 
gebruik" van de auto is, wat zoals de 
zesde verweerder terecht aanvoert, een 
onjuiste lezing van het bestreden ar
rest uitmaakt, zodat het middel mits
dien en in zoverre feitelijke grand
slag mist; 

Dat zij voor het overige op de reeds 
aangehaalde gronden wettig vermoch
ten te oordelen dat het niet vaststaat 
dat een gebruiksdiefstal werd gepleegd 
en zodoende hun beslissing dat de door 
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eiseres aangevoerde uitsluitingsgrond 
niet van toepassing is naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

22 september 1998- 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 411 

2e KAMER- 22 september 1998 

STRAF - ANDERE STRAFFEN - VERBEURD
VERKLARING- BIJZONDERE VERBEURDVER
KLARING- RECHTSTREEKS UIT RET MISDRIJF 
VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN- TOE
WIJZING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- BE
SLISSING VAN DE STRAFRECHTER- KRACHT 
VAN GEWIJSDE -AANSPRAAK VAN EEN DERDE 
- BEVOEGDE RECHTER 

De derde die beweert recht te hebben op een 
krachtens art. 42, 3°, Sw. verbeurdver
klaard en overeenkomstig art. 43bis, 
derde lid, Sw. aan de burgerlijke partij 
toegewezen vermogensvoordeel, kan, na
dat de veroordeling tot verbeurdverkla
ring in kracht van gewijsde is gegaan, 
zijn rechten alleen laten gelden door hier
toe, krachtens het gemeen recht, een vor
dering in te stellen voor de burgerlijke 
rechter (1). (Artt. 42, 3° en 43bis Sw., 3 
K.B. 9 aug. 1991.) 

(ESCO INTERNATIONAL S.A. T. E.S. E.A.) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd : 

(1) Zie de conclusie van het O.M. 

Bij het bestreden arrest, gewezen op 30 
september 1997, heeft het hof van beroep 
zich onbevoegd verklaard om uitspraak te 
doen over de aanspraak van eiseres die be
weert recht te hebben op bij arrest van 24 
december 1996 verbeurdverklaarde gel-
den. · 

Het arrest van 24 december 1996 heeft 
Eddy S. onder meer wegens feiten van be
drieglijke bankbreuk penaal veroordeeld, en 
besliste ook tot de verbeurdverklaring, ten 
voordele van twee failliete vennootschap
pen, van een bedrag van meer dan 60 mil
joen frank. 

Deze maatregel stoelt op de artikelen 42, 
3°, en 43bis van het Strafwetboek, die toe
laten dat de strafrechter vermogens
voordelen die de beklaagde rechtstreeks uit 
het misdrijf heeft verkregen, verbeurdver
klaart en toewijst aan de burgerlijke par
tij (2). 

Esco International N.V., eiseres, beweert 
eigenaar te zijn van die gelden. In het straf
proces ten laste van S. is zij niet tussen
gekomen; nadat het arrest van veroorde
ling kracht van gewijsde had bekomen, 
heeft zij om haar rechten te doen gelden 
een geding aanhangig gemaakt bij de straf
rechter die eerder tot de verbeurdverkla
ring had beslist. Deze rechter, de dertiende 
kamer van het Hof van Beroep te Brus
sel, verklaarde zich echter onbevoegd om 
over die vordering te oordelen. 

Het enig middel dat eiseres aanvoert 
houdt voor dat de onbevoegdverklaring on
terecht is, en dat het arrest daardoor ar
tikel 3 van het koninklijk besluit van 9 au
gustus 1991 schendt. 

Het Hof zal bijgevolg moeten beslissen 
wat de draagtwijdte is van artikel 43bis, 
laatste lid, van het Strafwetboek, dat be
paalt dat iedere andere derde die beweert 
recht te hebben op de verbeurdverklaarde 
zaak, dit recht zal kunnen laten gelden bin
nen een termijn en volgens modaliteiten 
door de Koning bepaald. 

(2) De rechter die de bijzondere verbeurdver
klaring toepasselijk op de zaken bedoeld in ar
tikel 42, 3°, van het Strafwetboek uitspreekt, 
hoeft deze zaken niet toe te wijzen aan de bur
gerlijke partij. Aangezien de omstandigheid dat 
de verbeurdverklaarde zaken aan de burger
lijke partij werden toegewezen geen rechtstreekse 
invloed heeft op de door het Hof te beslechten 
rechtskwestie, wordt hieraan in deze conclusie 
slechts terloops aandacht besteed, met name wan
neer het gemengd karakter van de verbeurdver
ldaring ter sprake komt. 
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Deze termijn en modaliteiten worden 
vastgesteld door het koninklijk besluit van 
9 augustus 1991 (B.S., 17 oktober 1991) dat 
zegt dat derden die beweren recht te heb
ben op zaken waarvan de verbeurdverkla
ring overeenkomstig artikel 43bis van het 
Strafwetboek is uitgesproken, hun aan
spraak voor de bevoegde rechter kunnen 
brengen v66r het verstrijken van een ter
mijn van 90 dagen vanaf het in kracht van 
gewijsde gaan van de veroordeling tot ver
beurdverklaring. 

Artikel 43bis, laatste lid, van het 
Strafwetboek, noch het koninklijk besluit 
van 9 augustus 1991 geven aan wie de be
voegde rechter is.a 

In de voorliggende procedure (3) houdt ei
seres voor dat het de strafrechter is die de 
verbeurdverklaring heeft uitgesproken. 

De stelling dat de strafrechter de be
voegde rechter is, is proceseconomisch best 
verdedigbaar. De rechter die tot de ver
beurdverklaring heeft beslist is vertrouwd 
met de concrete zaak; hij kent de gege
vens van het strafdossier, en weet bijvoor
beeld welke verweermiddelen de beklaagde 
heeft doen gelden met betrekking tot de 
verbeurdverklaring. 

Daarbij kan worden aangetekend dat het 
Hofreeds heeft beslist dat- tijdens het 
strafProces - de strafrechter bevoegd is om 
uitspraak te doen over de aanspraken die 
derden bij wijze van tussenkomst doen gel
den ter vrijwaring van rechten op zaken die 
in aanmerking komen om te worden ver
beurdverklaard (4). 

Vrijwillige tussenkomst door de derde 
wiens rechten gevaar lopen is in derge
lijk geval toelaatbaar, evenals het instel
len van beroep of cassatieberoep tegen de 
uitspraak van de strafrechter die een ver
beurdverklaring inhoudt, waardoor een 

(3) Het blijkt dat eiseres zich tegelijkertijd oak 
tot de burgerlijke rechter heeft gewend. 

(4) Cass .. 31 juli 1995, A.R. nr. P.95.0807.F 
(A. C., 1995, nr. 352). Zie oak de bespreking van 
het arrest door DE NAUW, A., De voordeels
ontneming van zaken van derden, R. W, 1995-
96, 1371, door MaNVILLE, P., en KLEES, 0., 
"L'intervention devant Ia juridiction repressive 
d'un tiers prejudicie par une mesure de confis
cation speciale", J.L.MB., 1996, 580, en door VAN 
CAENEGEM, P., De tussenkomst van derden voor de 
strafrechter ter vrijwaring van hun rechten op 
een voor verbeurdverklaring vatbare zaak, 
R.Cass., 1996, 138. 

derde beweert schade te lijden (5), maar dat 
betreft procedures die nog aan de gang zijn, 
waarin, op de strafvordering, nog geen 
eindbeslissing is genomen die kracht van 
gewijsde heeft. 

Het laatste lid van artikel 43bis van het 
Strafwetboek en het koninklijk besluit van 
9 augustus 1991 gaan over een daarvan te 
onderscheiden toestand : de beslissing tot 
verbeurdverklaring die is uitgesproken 
overeenkomstig artikel 43bis van het 
Strafwetboek, is in kracht van gewijsde ge
gaan, hetgeen noodzakelijk impliceert, wat 
de correctionele rechtbank en de politie
rechtbank betreft, dat ook de uitspraak 
over de schuldigverklaring en de andere 
straffen in kracht van gewijsde is ge
gaan (6). 

De bevoegdheid van de strafrechter om 
over burgerlijke belangen uitspraak te doen 
is beperkt, en betreft hoofdzakelijk de vor
dering van de door het misdrijf benadeelde 
partij (artikel 4 Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering). Ook als zij 
principieel in aanmerking komen om door 
de strafrechter te worden beslecht, kun
nen civielrechtelijke vorderingen bij hem 
maar aanhangig worden gemaakt vanafhet 
ogenblik dat de strafvordering aanhangig 
is en slechts zolang zij nog aanhangig is (7). 
Voor de strafrechter staan de civielrechte
lijke vorderingen niet los van de strafvor
dering maar zijn er een accessorium 
van (8). 

De verbeurdverklaring van vermogens
voordelen die uit het misdrijf zijn voortge
komen is ontegensprekelijk een straf (9). 
Maar de aanspraak van een derde op die 
verbeurdverklaarde zaken is civielrechte
lijk : hij zal eigendoms- of bezitsrechten 
doen gelden, dan wel schadevergoeding vor
deren; het gaat om burgerlijke rechten. 

De beginselen die het Hof ertoe hebben 
gebracht om de tussenkomst van derden in 
het strafproces toelaatbaar te oordelen, 

(5) Benevens de in voetnoot 4 vermelde arti
kelen, de noot P.M., in R.D.P., 1995, 965. 

(6) DECLERCQ, I:.., JJeginselen uun Straf
rechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 1343; DEGEEST, A, 
Verbeurdverklaring, A.P.R., Larcier, 1971, nr. 138. 

(7) DECLERCQ, R., o.c., nr. 1705. 

(8) Cass., 4 juni 1996, A.R. nr. P.95.0066.N 
(A.C., 1996, nr. 206). 

(9) DE SwAEF, M., De bijzondere verbeurdver
klaring van de vermogensvoordelen uit misdrij
ven, R. W, 1990-91, (491), nr. 8. 



906 HOF VAN CASSATIE Nr. 411 

kunnen mijns inziens niet ertoe leiden dat 
de rechtsmacht van de strafrechter wordt 
uitgebreid, en dat hem de bevoegdheid 
wordt erkend om een civielrechtelijk ge
schil te beslechten dat bij hem door een 
derde slechts aanhangig is gemaakt na
dat zijn uitspraak over de strafvordering 
kracht van gewijsde heeft bekomen. 

Sommige auteurs (10) menen dat de 
rechtsfiguur van het derdenverzet een op
lossing biedt en verdedigen de stelling dat 
de derde tegen de beslissing van verbeurd
verklaring derdenverzet kan doen, dat 
krachtens artikel 1125 van het Gerechte
lijk Wetboek in de regel gebracht wordt 
voor de re\,hter die de bestreden beslis
sing heeft gewezen. 

Ik meen dat deze auteurs het eerste lid 
van artikel1122 van het Gerechtelijk Wet
hoek uit het oog verliezen, volgens het
welk tegen een beslissing gewezen door een 
strafgerecht slechts derdenverzet kan wor
den gedaan "in zoverre het strafgerecht 
over burgerlijke belangen uitspraak heeft 
gedaan". 

De aanspraak die de derde wil doen gel
den is van civielrechtelijke aard, maar de 
definitieve uitspraak van de strafrechter, te 
dezen de veroordeling van verbeurdverkla
ring van 60 miljoen frank is geen uitspraak 
over burgerlijke belangen, ook niet als dat 
begrip in het vermelde artikel 1122 een rui
mere betekenis zou hebben (11). 

De bijzondere verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen die de veroordeelde uit 
het misdrijfheeft verkregen is een straf (zie 
voetnoot 9), ook al kan zij in zekere zin een 
aspect vertonen van herstelmaatregel als 
de verbeurdverklaarde zaken met toepas
sing van artikel 43bis van het Strafwet
boek aan de burgerlijke partij worden toe
gewezen. 

Bij een bijzondere verbeurdverklaring 
met gemengd karakter zijn, behoudens bij
zondere afwijking, de principes die het op
leggen van een straf beheersen hierop van 
toepassing (12). 

(10) DIRIX, E., De verbeurdverklaring met toe
wijzing aan de benadeelde, Om deze redenen, Li· 
ber amicorum A. Vandeplas, Mys en Breesch, 
1994, (185), nr. 12; V ANDEPLAS, A., De verbeurd
verklaring van vermogensvoordelen, Liber ami
corum Marc Chatel, Kluwer, 1991, (385), nr. 47. 

(11) Zie VERSTRAETEN, R., De teruggave en het 
derdenverzet in stafzaken, noot bij Cass., 9 feb. 
1988, R. W, 1988-89, 157. 

(12) DEGEEST, A., o.c., nr. 130. 

Aileen de strafrechter kan die als straf 
bedoelde verbeurdverklaring uitspreken; 
het is geen beslissing over een burgerlijk 
belang in de zin van het eerste lid van ar
tikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek; 
derdenverzet lijkt mij daarom niet moge
lijk. 

Ik zie geen wetsbepaling die de straf
rechter rechtsmacht geeft om te oordelen 
over de aanspraken die bij hem, nadat zijn 
beslissing over de strafVordering kracht van 
gewijsde heeft bekomen, aanhangig wor
den gemaakt door een derde die beweert 
recht te hebben op de verbeurdverklaarde 
zaak. 

Het koninklijk besluit van 9 augustus 
1991 houdt geen bevoegdheidsuitbreiding 
in van de strafrechter; de artikelen 1122 e.v. 
van het Gerechtelijk Wetboek bieden even
min uitkomst. 

Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat 
aileen de burgerlijke rechter bevoegd is om 
kennis te nemen van het rechtsmiddel dat 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 
9 augustus 1991 wordt aangewend door een 
derde die beweert recht te hebben op een 
verbeurdverklaarde zaak. Daaruit volgt dat 
het middel van eiseres faalt naar recht. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1348.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 september 1997 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van het artikel 3 van het ko
ninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot 
vaststelling van de termijn waarbinnen en 
de wijze waarop een rechtsmiddel kan wor
den aangewend door derden die beweren 
recht te hebben op een verbeurdverklaarde 
zaak, 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest zich onbevoegd verklaart 
over de vordering te oordelen; het bestre
den arrest hierbij stelt dat het (hof van be
roep) niet bevoegd is uitspraak te doen over 
de vordering van eiseres, op grond van het 
motief "Nude modaliteiten volgens de
welke verzoekster dergelijk recht kan la
ten gelden en die zijn vastgesteld in het ko
ninklijk besluit van 9 augustus 1991, geen 
vordering voor de strafrechter bevatten", 
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terwijl overenkomstig artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 9 augustus 1991, ie
dere derde die beweert recht te hebben op 
een van de zaken waarvan de verbeurd
verklaring is uitgesproken, tijdens de ter
mijn van negentig dagen, te rekenen vanaf 
de dag waarop de veroordeling tot ver
beurdverklaring in kracht van gewijsde is 
gegaan, zijn aanspraak voor de bevoegde 
rechter kan brengen; dat het Hof van Be
roep te Brussel wel degelijk bevoegd is om 
zich uit te spreken over het verzet van ei
seres tegen de verbeurdverklaring aange
zien dit hof de verbeurdverklaring heeft uit
gesproken; dat immers de afWezigheid van 
enige nadere precisering omtrent de be
voegde rechter in het voormelde artikel 3 
aanwijst dat de bevoegde rechter deze is die 
de bestreden uitspraak tot verbeurdver
klaring heeft gewezen; dat men niet weet 
welke andere rechter er bevoegd zou kun
nen zijn, nu geen enkele wettekst dit pre
ciseert; dat het bestreden arrest aldus ar
tikel 3 van het koninklijk besluit van 9 
augustus 1991 tot vaststelling van deter
mijn waarbinnen en de wijze waarop een 
rechtsmiddel kan worden aangewend door 
derden die beweren recht te hebben op een 
verbeurdverklaarde zaak schendt : 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Brussel, rechtdoende op de 
strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvorderingen gericht tegen de ver
weerder S., bij arrest uitgesproken op 
24 december 1996 en in kracht van ge
wijsde getreden, onder meer, heeft be
slist : ''Verklaart het bedrag van 
60.1S2.622 frank verbeurd ten voor
dele der curatoren Lange van de fail
liete vennootschap BVBA Matrim, en 
Billiet en D'Hooghe voor de failliete 
vennootschap BVBA Travco, zoals mer
hoven nader bepaald", te weten "pro 
rata van de passiva" van de vermelde 
vennootschappen; 

Dat eiseres de verweerders heeft ge
dagvaard voor het Hof van Beroep te 
Brussel, correctionele kamer, teneinde 
te horen zeggen dat zij exclusief bij de 
bank Union Bancaire Privee te Zu
rich (Zwitserland) en te horen beve
len dat dit bedrag wordt vrijgegeven in 
haar voordeel; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 4Sbis, laatste lid, Strafwet
boek, iedere derde die beweert recht te 
hebben op een krachtens artikel 42, so, 

Strafwetboek verbeurdverklaarde 
zaak, dit recht zal kunnen laten gel
den binnen de termijn en volgens mo
daliteiten bepaald door de Koning; 

Dat artikel S van het koninklijk be
sluit van 9 augustus 1991 tot vast
stelling van de termijn waarbinnen en 
de wijze waarop een rechtsmiddel kan 
worden aangewend door derden die be
weren recht te hebben op een ver
beurdverklaarde zaak, bepaalt dat 
iedere derde die beweert recht te heb
ben op een van de zaken waarvan de 
verbeurdverklaring is uitgesproken, 
tijdens de termijn bepaald in artikel1 
van vermeld koninklijk besluit, te we
ten 90 dagen te rekenen vanaf de dag 
waarop de veroordeling tot verbeurd
verklaring in kracht van gewijsde is 
gegaan, zijn aanspraak voor de be
voegde rechter kan brengen; 

Overwegende dat een derde die be
weert recht te hebben op een krach
tens artikel42, S0

, Strafwetboek ver
beurdverklaard en overeenkomstig 
artikel 4Sbis, derde lid, van hetzelfde 
wetboek aan de burgerlijke partij toe
gewezen vermogensvoordeel, nadat de 
veroordeling tot verbeurdverklaring in 
kracht van gewijsde is gegaan, zijn 
rechten aileen kan laten gelden door 
hiertoe krachtens het gemeen recht, 
een vordering in te stellen voor de bur
gerlijke rechter binnen de perken be
paald in vermeld artikel S van het ko
ninklijk besluit van 9 augustus 1991; 

Dat het hof van beroep, correctio
nele kamer, derhalve niet bevoegd is 
om kennis te nemen van de vorde
ring van eiseres; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

22 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Landers - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. De Gryse; C. 
Van Aerde, Brugge. 
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Nr. 412 

2e KAMER- 22 september 1998 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN (DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- BEVESTIGING VAN 
DE VEROORDELING TOT GEVANGENISSTRAF 
MAAR VOOR EEN GEDEELTE ERVAN WORDT 
UITSTEL VERLEEND- BIJKOMENDE VEROOR
DELING TOT GELDBOETE- EENSTEMMIGHEID. 

Nietig is de beslissing van de appelrechters 
waarbij zij, zonder vast te stellen dat de 
beslissing met eenparige stemmen is ge
nomen, de veroordeling door de eerste 
rechter tot een hoofdgevangenisstraf be
vestigen en daarenboven een geldboete 
opleggen, ook al verlenen zij, anders dan 
de eerste rechter, voor de hoofdgevan
genisstraften dele uitstel (1). (Art. 21lbis 
Sv.) 

(R. .. B ... T. R. .. V. .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1149.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1998 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: 

schending van artikel 211bis Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat het beroepen von
nis eiser wegens het hem ten laste ge- · 
legde feit veroordeelde tot een hoofd
gevangenisstraf van vier maanden, 
terwijl het bestreden arrest eiser we
gens hetzelfde feit veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstrafvan vier maan
den met uitstel gedurende drie jaar 
voor de helft van die straf, en een geld
boete van 100 frank; 

(1) Zie Cass., 30 sept. 1986, A.R. nr. 393 (A. C., 
1986-87, nr. 57). 

Overwegende dat het bestreden ar
rest derhalve een zwaardere strafuit
spreekt door het opleggen van een 
geldboete; dat de omstandigheid dat 
uitstel wordt verleend voor een ge
deelte van de bevestigde hoofd
gevangenisstraf hieraan geen afbreuk 
doet; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest niet vaststelt dat de appelrechters 
de beslissing met eenparige stemmen 
hebben genomen; 

B. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing op de tegen . 
eiser door verweerster ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Overwegende evenwel dat de hierna 
uit te spreken vernietiging van de be
slissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering die het gevolg ervan is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Brussel. 

22 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Landers - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 413 

2e KAMER- 22 september 1998 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN -ALGEMEEN- GESCHIL VAN 
RECHTSMACHT- BEGRIP. 
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Wanneer de raadkamer beklaagden naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen we
gens als wanbedrijven omschreven fei
ten, en de kamer van inbeschuldiging
stelling een andere beklaagde wegens 
dezelfde feiten, omschreven als misdaad, 
naar dezelfde correctionele rechtbank 
heeft verwezen na aanneming van ver
zachtende omstandigheden, bestaat er 
door die beslissingen geen geschil van 
rechtsmacht van aard om de loop van het 
gerecht te belemmeren zodat er geen aan
leiding is tot regeling van rechtsgebied (1). 
(Art. 525 e.v. Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT 
INZAKE R. .. K. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1150.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
gedagtekend 15 juli 1998 en ter griffie
van het Hof ontvangen op 11 augus
tus 1998 van de procureur des Ko
nings bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt en waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eens
luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt, bij beschikking van 23 mei 
1997, 

1. K.R. ( ... ) 
2. A.E. ( ... ) 
3. D.A. ( ... ) 
4. D.P. ( ... ), naar de correctionele 

rechtbank heeft verwezen wegens : 
hetzij door het misdrijf te hebben 

uitgevoerd of aan de uitvoering recht
streeks te hebben meegewerkt, het
zij door enige daad tot de uitvoering 
zodanige hulp te hebben verleend dat 
het misdrijf zonder zijn bijstand niet 
had kunnen worden gepleegd, hetzij 
door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, mis-

(1) Zie Cass., 7 jan. 1987,A.R. nr. 5368 (A.C., 
1986-87, nr. 268); 26 nov. 1996, A.R. nr. 
P.96.125l.N (ibid., 1996, nr. 459). 

dadige kuiperijen of arglistigheden, het 
misdrijf rechtstreeks te hebben uitge
lokt; minstens als medeplichtige, het
zij door onderrichtingen gegeven te 
hebben om het misdrijf te plegen, het
zij door wapens, werktuigen of enig 
ander middel te hebben verschaft die 
tot het misdrijf hebben gediend, we
ten de dat ze daartoe zouden dienen, 
hetzij buiten het geval van artikel 66, 
§ 3, van het Strafwetboek, met zijn 
weten de dader of daders te hebben ge
holpen of bijgestaan in daden die het 
misdrijfhebben voorbereid, vergemak
kelijkt of voltooid : 

A. bij inbreuk op art. 1, 2 en 6 van 
het K.B. van 2-12-1988 aangevuld bij 
K.B. van 12-2-1993 tot reglemente
ring van sommige psychotrope stof
fen, genomen in uitvoering van en 
strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 2bis, 
§ 1, 4 en 6 van de wet van 24-2-1921, 
gewijzigd door de wet van 9-7-1975 en 
verbeterd door de wet van 1-7-1976, 
noch geneesheer, noch apotheker, noch 
veearts zijnde en de substantie niet 
verkregen hebbende door middel van 
een geldend medisch getuigschrift, 
zonder voorafgaande vergunning van 
de Minister van Volksgezondheid, on
der bezwarende titel of om niet, psy
chotrope stoffen die afhankelijkheid 
kunnen teweegbrengen en waarvan de 
lijst door de Koning wordt vastgesteld, 
vervaardigd en in bezit gehad te heb
ben, namelijk M.D.M.A. (art. 1.33 -
K.B. 2/12/1988); 

B. bij inbreuk op art. 1, 2 en 6 van 
het K.B. van 2-12-1988 aangevuld bij 
K.B. van 12-2-1993 tot reglemente
ring van sommige psychotrope stof
fen, genomen in uitvoering van en 
strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 2bis, 
§ 1, 4 en 6 van de wet van 24-2-1921, 
gewijzigd door de wet van 9-7-1975 en 
verbeterd door de wet van 1-7-1976, 
noch geneesheer, noch apotheker, noch 
veearts zijnde en de substantie niet 
verkregen hebbende door middel van 
een geldend medisch getuigschrift, 
zonder voorafgaande vergunning 
van de Minister van Volksgezondheid, 
onder bezwarende titel of om niet, 
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psychotrope stoffen die afhankelijk
heid kunnen teweegbrengen en waar
van de lijst door de Koning wordt vast
gesteld, vervaardigd en in bezit gehad 
te hebben, namelijk M.D.M.A. (art. 
1.33 - K.B. 2/12/1988) en N-ethyl 
M.D.A. (art. 1.35 - K.B. 2/12/1988); 

C. deel uitgemaakt te hebben van 
een vereniging met het oogmerk om 
een aanslag te plegen op personen of 
op eigendommen, bestaande door het 
enkele feit van het inrichten der 
bende, de vereniging ten doel heb
bend wanbedrijven te plegen name
lijk de inbreuken vermeld sub A en B 
op de wetgeving inzake verdovende 
middelen; 

Overwegende dat bij dezelfde be
schikking S.J. (. .. ), verdacht van de
zelfde feiten, buiten vervolging werd 
gesteld; 

Overwegende dat de voornoemden 
R.K., E.A. en A.D. bij dezelfde beschik
king tevens naar de correctionele 
rechtbank werden verwezen wegens : 

D. bij inbreuk op art. 1, 2, 11 en 28 
van het K.B. van 31/12/1930 omtrent 
de handel in slaap- en verdovende 
middelen, thans gewijzigd bij K.B. van 
20/2/1987, genomen in uitvoering van 
en strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 
2bis, § 1, 4 en 6 van de wet van 24-2-
1921, gewijzigd door de wet van 9-7-
1975 en verbeterd door de wet van 1-7-
1976, noch geneesheer, noch apothe
ker, noch veearts zijnde en de 
substantie niet verkregen hebbende 
door middel van een geldend medisch 
getuigschrift, zonder voorafgaande ver
gunning van de Minister van Volks
gezondheid, onder bezwarende titel of 
om niet, slaapmiddelen of verdovende 
middelen die afhankelijkheid kun
nen teweegbrengen en waarvan de lijst 
door de Koning wordt vastgesteld, ver
vaardigd en in bezit gehad te heb
ben, namelijk cannabis (art. 1.15 - K.B. 
31/12/1930); 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling, bij arrest van 25 
juni 1998, op beroep van het open
baar ministerie, de beschikking van de 

raadkamer van 23 mei 1997 heeft ge
wijzigd en de voornoemde J.S., met 
aanneming van verzachtende omstan
digheden, heeft verwezen naar de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt we
gens de als volgt opnieuw omschreven 
telastleggingen : 

A. bij inbreuk op art. 1, 2 en 6 van 
het K.B. van 2.12.1988 aangevuld bij 
K.B. van 12.2.1993 tot reglemente
ring van sommige psychotrope stof
fen genomen in uitvoering van en 
strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 2bis, 
4 en 6 van de wet van 24.2.1921, ge
wijzigd door de wet van 9.7.1975 en 
verbeterd door de wet van 1.7.1976, 
noch geneesheer, noch apotheker, noch 
veearts zijnde en de substantie niet 
verkregen hebbende door middel van 
een geldend medisch getuigschrift, 
zonder voorafgaande vergunning van 
de Minister van Volksgezondheid, on
der bezwarende titel of om niet, psy
chotrope stoffen die afhankelijkheid 
kunnen teweegbrengen en waarvan de 
lijst door de Koning wordt vastgesteld, 
vervaardigd en in bezit te hebben, na
melijk M.D.M.A. (art. 1.33, K.B. 
2.12.1988), het misdrijf een daad 
zijnde van deelneming aan de hoofd
of bijkomende bedrijvigheid van een 
vereniging; 

B. bij inbreuk op art. 1, 2 en 6 van 
het K.B. van 2.12.1988 aangevuld bij 
K.B. van 12.2.1993 tot reglemente
ring van sommige psychotrope stof
fen, genomen in uitvoering van en 
strafbaar gesteld bij art. 1, 1bis, 2bis, 
4 en 6 van de wet van 24.2.1921, ge
wijzigd door de wet van 9.7.1975 en 
verbeterd door de wet van 1.7.1976, 
noch geneesheer, noch apotheker, noch 
veearts zijnde en de substantie niet 
verkregen hebbende door middel van 
een geldend medisch getuigschrift, 
zonder voorafgaande vergunning van 
de Minister van Volksgezondheid, on
der bezwarende titel of om niet, psy
chotrope stoffen die afhankelijkheid 
kunnen teweegbrengen en waarvan de 
lijst door de Koning wordt vastgesteld, 
vervaardigd en in bezit te hebben, na
melijk M.D.M.A. (art. 1.33, K.B. 
2.12.1988) en N-ethyl M.D.A. (art. 
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1.35, K.B. 2.12.1988), het misdrijf een 
daad zijnde van deelneming aan de 
hoofd- ofbijkomende bedrijvigheid van 
een vereniging; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, tevens heeft vastgesteld dat de 
feiten vermeld onder de oorspronke
lijke telastlegging C, zich vereenzel
vigen met deze voorzien onder de al
dus opnieuw omschreven telastleg
gingen A en B; 

Overwegende dat de telastleggin
gen A en B, zoals omschreven bij ar
rest van 25 juni 1998 en waarvoor J.S. 
naar de correctionele rechtbank werd 
verwezen, feiten betreffen die straf
baar gesteld worden met criminele 
straffen, terwijl de telastleggingen A en 
B, zoals oorspronkelijk omschreven en 
waarvoor R.K., E.A., A.D en P.D. naar 
de correctionele rechtbank werden ver
wezen, feiten betreffen die strafbaar 
zijn gesteld met correctionele straf
fen; 

Overwegende evenwel dat zowel de 
strafvordering wegens de aan R.K., 
E.A., A.D. en P.D. ten laste gelegde fei
ten, als de strafvordering wegens de 
aan J.S. ten laste gelegde feiten aan
hangig zijn voor de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt die zich nog niet 
heeft uitgesproken omtrent haar be
voegdheid om kennis te nemen van de 
ene en/of de andere; 

Dater derhalve ingevolge de be
schikking van 23 mei 1997 van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hasselt en het arrest van 
25 juni 1998 van het Hof van Beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschul
digingstelling, geen conflict van rechts
macht bestaat van aard om de loop 
van het gerecht te belemmeren; 

Dat er derhalve geen aanleiding is 
tot regeling van rechtsgebied; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied. 

22 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver-

slaggever : de h. Londers - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal. 

Nr. 414 
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1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- MEMORIE- TERMIJN
MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE- OPENBARE ORDE- NIET-NALEVING
ONTVANKELIJKHEID- VERDAGING- GEVOLG. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- MEMORIE- TERMIJNEN 
- NIET-NALEVING VAN EEN TERMIJN- NIET
ONTV ANKELIJKHEID- UITWERKING. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
ALGEMEEN- BEPALING VAN DE RECHTSDAG 
- BEKENDMAKING. 

4 ° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- MEMORIE- TERMIJN
MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE- NIET-NALEVING- OVERMACHT- VOOR
WAARDEN. 

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- MEMORIE- TERMIJN
MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE- NIET-NALEVING- ONOVERKOMELIJKE 
DWALING- VOORWAARDEN. 

1 o De termijn waarbinnen de memorie aan 
het openbaar ministerie moet worden me
degedeeld, d.i. ten minste acht dagen v66r 
de terechtzitting, is van openbare orde en 
moet strikt nageleefd worden; wanneer die 
termijn niet nageleefd wordt, is de me
marie, buiten het geval van overmacht of 
van onoverkomelijke dwaling, niet ont
vankelijk; de verdaging van de zaak naar 
een latere datum bevrijdt de eiser niet van 
het ingetreden verval. (Art. 420bis, eer
ste lid, Sv.) 

2° Het feit dat de memorie neergelegd werd 
binnen de termijn van twee maanden 
sedert de dag waarop de zaak op de alge
mene rol is ingeschreven, heeft geen in-
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vloed op het feit dat die memorie niet ont
vankelijk is op grand dat zij niet bin
nen een termijn van ten minste acht da
gen v66r de terechtzitting aan het 
openbaar ministerie is medegedeeld, aan
gezien de door beide termijnen opgelegde 
voorwaarden gezamenlijk moeten wor
den vervuld. (Art. 420bis, eerste en 
tweede lid, Sv.) 

3° De rechtsdag van de zaken die bij het 
Hof aanhangig worden gemaakt door een 
voorziening in strafzaken wordt, zonder 
verdere verwittiging, aangetekend op de 
tabel van de bij het Hof aanhangige za
ken minstens vijftien dagen v66r de dag 
van de zitting waarop de zaak zal wor
den opgeroepen; die tabel wordt op de 
griffie en in de gerechtszaal aangeplakt; 
de wet schrijft geen andere vorm van be
kendmaking voor (1). (Art. 420ter Sv.) 

4 o De vergissing, door verwarring met een 
andere zaak, die niet voortvloeit uit een 
gebeurtenis die buiten eisers wil is ge
schied of die hij niet heeft kunnen voor
zien of voorkomen, is geen geval van over
macht die eiser kan ontheffen van het 
verval van het recht tot neerlegging van 
een memorie, die niet ten minste acht da
gen v66r de terechtzitting is medegedeeld 
aan het openbaar ministerie (2). (Art. 
420bis, eerste lid, Sv.) 

5o De eiser die niet gehandeld heeft als een 
redelijk en voorzichtig persoon om zich er
van te vergewissen, eventueel door tus
senkomst van zijn advocaat, dat de 
rechtsdag van zijn zaak is bepaald, kan 
niet aanvoeren dat er sprake is van on
overkomelijke dwaling, waardoor hij kan 
worden ontheven van het verval van het 
recht tot neerlegging van een memorie, die 
niet ten minste acht dagen v66r de te
rechtzitting aan het openbaar ministe
rie is medegedeeld. (Art. 420bis, eerste 
lid, Sv.) 

(CHOUA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1067.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1998 gewezen 

(1) Cass., 26 april1989, A.R. nr. 7303 CA. C., 
1988-89, nr. 487). 

(2) Zie Cass., 26 april1989, venneld in de voor
gaande noot. 

door het Hof van Beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Wat de ontvankelijkheid van de me
morie betreft : 

Overwegende dat artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in 
dit wetboek gestelde regels van toe
passing zijn op alle rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld wor
den door niet uitdrukkelijk opgehe
ven wetsbepalingen of door rechtsbe
ginselen, waarvan de toepassing niet 
verenigbaar is met de toepassing van 
de bepalingen van dit wetboek; 

Overwegende dat in strafzaken lui
dens artikel 420 bis, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering de ei
ser in cassatie die de zaak wenst te be
pleiten, zijn middelen aangeeft in een 
memorie welke ten minste acht da
gen v66r de terechtzitting aan het 
openbaar ministerie wordt medege
deeld; dat de niet-naleving van die ter
mijn welke van openbare orde is en 
dus strikt in acht moet worden gena
men, buiten de gevallen van over
macht of onoverwinnelijke dwaling, de 
niet-ontvankelijkheid van de memo
rie tot gevolg heeft en dat de verdaging 
van de zaak naar een latere datum ei
ser niet kan ontheffen van het ver
val; dat het feit dat de memorie bin
nen de in het tweede lid van artikel 
420bis voorgeschreven termijn is in
gediend wat dat betreft van geen be
lang is, daar de bij de eerste en het 
tweede lid bepaalde voorwaarden te
zamen dienen vervuld te zijn; 

Overwegende dat de memorie van 
eiser te dezen op de gri:ffie van het Hof 
is binnengekomen op 15 september 
1998, dat is na de terechtzitting van 8 
september 1998 waarop de rechts
dag is bepaald; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 420ter van het Wetboek 
van Strafvordering, de rechtsdag op 21 
augustus 1998, dat is ten minste vijf
tien dagen voor de dag van die terecht
zitting, is aangetekend op de tabel van 
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de bij het Hof aanhangige zaken en 
aangeplakt is op de griffie en in de 
gerechtszaal; dat de wet geen andere 
wijze van bekendmaking voorschrijft 
en dat eiser niet beweert dat hij ver
hinderd was kennis te nemen van de 
tabel waarop de rechtsdag van zijn 
zaak was aangetekend; 

Overwegende dat de bekendmaking 
van de rechtsdag voor het Hof over
eenkomstig de wet is geschied, zodat 
de door eiser aangevoerde vergissing 
omtrent de datum van de rechtsdag 
van die zaak, die hij met een andere 
zaak had verward, geen overmacht op
levert, aangezien uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat die vergissing het ge
volg is van een van eisers wil onaf
hankelijke gebeurtenis die hij niet kon 
voorzien of afwenden; dat hij zich 
evenmin op onoverwinnelijke dwa
ling kan beroepen, daar niet is aan
getoond dat hij na het instellen van 
zijn cassatieberoep op 2 juli 1998 ge
handeld heeft als ieder redelijk en 
voorzichtig persoon om zich, al was het 
via zijn advocaat, te vergewissen van 
de rechtsdag en dat de omstandig
heid dat zijn advocaat op de griffie van 
de strafinrichting te Jamioulx verkeer
delijk te horen had gekregen dat die 
zaak verdaagd was, niet voldoende is 
om te zijnen aanzien te gewagen van 
die onoverwinnelijke dwaling; 

Overwegende dat eiser zich des te 
minder op overmacht of onoverwinne
lijke dwaling kon beroepen, nu de 
hoofdsecretaris van het parket van het 
Hof reeds op 3 augustus 1998 dedi
recteur van de gevangenis te Bergen 
gevraagd heeft eiser ervan op de 
hoogte te brengen dat de zaak zou 
worden ingeschreven op de rol van de 
terechtzitting van 8 september 1998 
van het Hof, en dat eiser dat bericht 
wel degelijk heeft gekregen op 10 au
gustus 1998; 

Overwegende, bovendien, dat ei
ser vraagt dat aan het Arbitragehof de 
volgende prejudiciiHe vraag zou wor
den gesteld : "Schendt artikel 420 ter 
van het Wetboek van Strafvordering 
de artikelen 10 en 11 van de Grond-

wet, in zoverre het bepaalt dat de 
rechtsdag minstens vijftien dagen voor 
de dag van de zitting waarop de zaak 
zal worden opgeroepen, wordt aange
tekend op de tabel van de bij het Hof 
aanhangige zaken, en dat derhalve de 
rechtsdag wordt bepaald zonder dat de 
advocaat of de niet vertegenwoordigde 
partij daarvan worden verwittigd, ter
wijl in burgerlijke zaken de griffier, ten 
minste vijftien dagen voor de zitting, 
van de dagbepaling kennis geeft aan 
de advocaat of aan de niet vertegen
woordigde partij?"; 

Overwegende dat die prejudiciele 
vraag niet client te worden gesteld, 
daar de memorie niet ontvankelijk is 
op grond van een andere bepaling van 
dat wetboek, namelijk artikel 420bis, 
eerste lid; 

Dat de memorie laattijdig en dus 
niet ontvankelijk is; 

Op de voorziening : 
Overwegende dat de substantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, ongeacht het ove
rige gedeelte van de memorie, dat geen 
verband houdt met de ontvankelijk
heid ervan, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

22 september 1998 - 2e kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. G.F. Romeri, 
Charleroi. 

Nr. 415 

1 e KAMER - 24 september 1998 

1 o OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LIJKE ZAKEN- MEDEDEELBARE ZAKEN- AD
VIES - VERMELDING IN DE BESLISSING- BE
GRIP. 
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2o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN- MEDEDE
LING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE- AD
VIES - VERMELDING IN DE BESLISSING -
BEGRIP. 

1 o en 2° Aan het wettelijk vereiste het ad
vies van het O.M. in het vonnis of ar
rest te vermelden, is voldaan als uit het 
vonnis of arrest blijkt dat de magistraat 
van het openbaar ministerie zijn advies 
heeft uitgebracht, zonder dat het moet ver
melden dat het advies eensluidend of af
wijkend is. (Artt. 780, 4°, en 1042 Ger.W) 

(PELSERS T. BLOEMEN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.97.0361.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 22 april 1996 en 9 
juni 1997 gewezen door het Hof van 
Beroep te Antwerpen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 20, 764.5°, 

780.4°, 1042 en 1138.5", van het Gerech
telijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 
augustus 1992, 

doordat het bestreden arrest van 9 juni 
1997 de factuur nr. 3 van 31 maart 1986 
uitgaande van verweerder ten bedrage van 
542.260 frank, de factuur nr. 4 van 30 april 
1986 uitgaande van verweerder ten be
drage van 371.989 frank en de factuur nr. 
5 van 31 mei 1986 uitgaande van verweer
der ten bedrage van 321.378 frank vals ver
klaart in die zin dat zij onder de vermel
ding "voldaan" voorzien werden van een 
valse handtekening, beweerdelijk voorstel
lend een handtekening van verweerder, be
veelt dat voornoemde stukken in beslag ge
nomen worden, dat ze overgemaakt worden 
aan de Heer Procureur des Konings, dat 
melding gemaakt wordt van het arrest op 
de kant van die stukken en dat hiervan 
proces-verbaal zal worden opgemaakt en ei
ser veroordeelt om te betalen aan verweer
der de som van 1.626.871 frank op grond 
dat eiser in huidige procedure altijd ge
steund heeft op het feit dat de door ver
weerder opgevorderde facturen precies door 
hem voorzien waren van een bewijs van be
taling onder de vorm van de vermelding 
"voldaan" gevolgd door zijn handtekening; 
dat echter na analyse van de voorgelegde 

originele facturen nr. 3 van 31 maart 1986, 
nr. 4 van 30 april1986 en nr. 5 van 31 mei 
1986, vergeleken met de voorgebrachte 
vergelijkingsstukken, zonder dat een na
der deskundig onderzoek noodzakelijk is, 
overduidelijk blijkt dat de handtekening 
niet van de hand is van verweerder; dat het 
hier aldus valse stukken betreft, waar
van eiser in deze gebruik maakt als kwij
ting, 

terwijl, het arrest op straffe van nietig
heid de vermelding van het advies van het 
Openbaar Ministerie moet bevatten over de 
vordering tot betichting van valsheid in 
burgerlijke zaken; dat het arrest moet ver
duid elijken welk advies bedoeld wordt door 
minstens te vermelden dat het advies eens
luidend of afwijkend was; dat het bestre
den arrest van 9 juni 1997 echter enkel ver
meldt : "Gelet op het advies van het 
"Openbaar Ministerie", zonder meer; dat dit 
eenvoudig de vermelding is van een for
mule maar geen vermelding van het ad
vies van het Openbaar Ministerie (schen
dingvan art. 20, 764.5", 780.4°,1042 en 
1138.5°, Ger.W), 

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

Overwegende dat een arrest van een 
hof van beroep in een zaak die aan het 
openbaar ministerie is medegedeeld, 
krachtens artikel 780, eerste lid, 4", 
van het Gerechtelijk Wetboek, behalve 
de gronden en het beschikkend ge
deelte, de vermelding van het advies 
van het openbaar ministerie moet be
vatten, dit op straffe van nietigheid; 

Dat hiertoe voldoende is dat uit het 
arrest blijkt dat de magistraat van het 
openbaar ministerie zijn advies heeft 
uitgebracht; 

Dat het middel in zoverre faalt naar 
recht; 

Dat de artikelen 20, 764, eerste lid, 
5", en 1138, 5", van het Gerechtelijk 
Wetboek vreemd zijn aan het in het 
middel bedoelde vormvereiste; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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24 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
met opdracht - Advocaten : mrs. Houte
kier en Geinger. 

Nr. 416 

1 e KAMER - 24 september 1998 

1 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- TUCHT- ORDE 
VAN ARCHITECTEN- NATIONALE RAAD
CASSATIEBEROEP- HOEDANIGHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
ORDE VAN ARCHITECTEN- NATIONALE RAAD 
- HOEDANIGHEID. 

3o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - TUCHT- ORDE 
VAN ARCHITECTEN- NATIONALE RAAD
CASSATIEBEROEP - BEVOEGDHEID. 

4° CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
ORDE VAN ARCHITECTEN- NATIONALE RAAD 
- BEVOEGDHEID. 

5o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- TUCHT- WRA
KING- REDENEN- RECHTSPLEGING. 

6° WRAKING- TUCHTZAKEN- ORDE VAN 
ARCHITECTEN-REDENEN- RECHTSPLE
GING. 

7o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 

RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- SCHENDING- WRAKING- REDE
NEN- RECHTSPLEGING. 

1 o en 2° De Orde van Architecten, hande
lend door de nationale raad, heeft de hoe
danigheid om cassatieberoep aan te te
kenen tegen een door een raad van beroep 
gewezen eindbeslissing. (Art. 33, eerste 
lid, Architectenwet.) 

3 o en 4 o De Orde van Architecten, hande
lend door de nationale raad, vertegen-

woordigd door zijn voorzitter; is de krach
tens de wet bevoegde instantie om 
cassatieberoep in te stellen tegen een be
slissing van een raad van beroep. (Art. 37 
Architectenwet.) 

5°, 6° en 7o De redenen tot wraking (1) wor
den op beperkende wijze opgesomd in de 
wet, zodat de schending van art. 6.1 
E. V.R.M. niet bij wege van wraking kan 
worden aangevoerd (2). (Art. 24, § 2, 
Architectenwet, en art. 28 Ger.W.) 

(ORDE VAN ARCHITECTEN T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.97.0002.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 23 oktober 1996 ge
wezen door de raad van beroep van de 
Orde van Architecten, met het Neder
lands als voertaal; 

Over het eerste middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening, 
opgeworpen door verweerder : eise
res heeft niet de hoedanigheid om 
cassatieberoep aan te tekenen om
dat zij geen partij is in de bestreden 
beslissing : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 33, eerste lid, van de wet van 
26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten, de door de raad 
van beroep gewezen eindbeslissin
gen door de betrokkene en door dena
tionale raad van de Orde voor het Hof 
van Cassatie kunnen worden gebracht 
wegens overtreding van de wet of 
schending van de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormen; 

(1) Te dezen werd de rechtskundige bijzitter 
van de provinciale raad van de Orde van Archi
tecten gewraakt. 

(2) Cass., 4 feb. 1997, A.R. nr. P.96.1322.N 
(A. C., 1997, nr. 63). 

Zoals uit zijn laatste overweging kan afge
leid worden, heeft het gepubliceerd arrest tot 
draagwijdte slechts de miskenning van de 
verdragsregel als grondslag van een wrakings
procedure, niet als eventuele vernietigingsgrond, 
uit te sluiten. 
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Overwegende dat uit die bepaling 
volgt dat de Orde van Architecten, 
handelend door de nationale raad, de 
hoedanigheid heeft om cassatieberoep 
aan te tekenen tegen de beslissing 
over de wraking van de magistraat
assessor; 

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

Over het tweede middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening, 
opgeworpen door verweerder : de voor
ziening is ingesteld door de Orde van 
Architecten en niet door de nationale 
raad van de Orde : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel37 van de wet van 26 juni 1963, de 
nationale raad de vertegenwoordiger 
is van de Orde en, zowel in rechte als 
om te bedingen of zich te verbinden, 
optreedt voor de Orde; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het cassatieberoep ingesteld door de 
Orde van Architecten, handelend door 
zijn nationale raad, vertegenwoor
digd door zijn voorzitter, uitgaat van 
de daartoe krachtens de wet bevoegde 
instantie; 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 13, 24, § 2, 

van de wet van 26 juni 1963 tot instel
ling van een Orde van Architecten, zoals ge
wijzigd bij de wet van 28 januari 1977, 828 
van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de Mens en de fundamen
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 

doordat de raad van beroep de voorge
dragen wraking van rechtskundig bijzit
ter Saverys ontvankelijk en gegrond ver
klaart, op volgende grond : 'Van zodra, zoals 
ten deze, de rechtskundige bijzitter geze
teld (heeft) in het bureau dat de zaak heeft 
onderzocht en verwezen naar de raad kan 
hij niet langer, zonder miskenning van art. 
6.1 E.V.R.M., zetelend in raad die de zaak 
ten grande onderzoekt en beslist over mo
gelijke tuchtrechtelijke sancties', 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
13 van de wet van 26 juni 1963 de rechts
kundige bijzitter van de provinciale raad 

slechts een raadgevende stem heeft en niet 
beslist; hij aldus geen rechter is die, krach
tens de artikelen 24, § 2 van dezelfde wet 
en 828 van het Gerechtelijk Wetboek, kan 
worden gewraakt, 

zodat de raad van beroep niet wettig de 
wraking van rechtskundig bijzitter Sa
verys ontvankelijk heeft verklaard (scherr
ding van de artikelen 13 en 24, § 2, van de 
wet van 26 juni 1963 en 828 van het Ge
rechtelijk Wetboek), 

terwijl, tweede onderdeel, de redenen tot 
wraking, die verweerder kon inroepen bij 
toepassing van artikel 27, § 2, van de wet 
van 26 juni 1963, op beperkende wijze wor
den opgesomd in de wet, met name in ar
tikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek en, 
derhalve, een 'miskenning van art. 6.1 
E.V.R.M.', ook al zou ze gegrond zijn, geen 
grond tot wraking is, 

zodat de raad van beroep zijn beslis
sing betreffende de wraking van rechts
kundig bijzitter Saverys op die grond niet 
naar recht verantwoordt (schend:ing van de 
artikelen 24, § 2, van de wet van 26 juni 
1963, 828 van het Gerechtelijk Wetboek en 
6.1 van voormeld Europees Verdrag); 

terwijl, derde onderdeel, de omstandig
heid dat de rechtskundige bijzitter 'geze
teld (heeft) in het bureau dat de zaak heeft 
onderzocht en verwezen naar de raad' op 
zichzelf geen schending inhoudt van arti
kel 6.1 van het Europees verdrag tot be
scherming van de rechten van de Mens en 
de fundamentele vrijheden, nu deze ver
dragsbepaling niet vereist dat het rechts
college, te dezen de provinciale raad, dat 
aan het toezicht van hogere rechtscolle
ges onderworpen is, zelf aan het vereiste 
van die bepaling voldoet (schending van ar
tikel 6.1 van voormeld verdrag) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 24, § 2, van 
de wet van 26 juni 1963 bepaalt dat de 
architect het recht van wraking be
zit in de bij artikel 828 van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalde geval
len; 

Dat de redenen tot wraking op be
perkende wijze worden opgesomd in 
dit laatste artikel, zodat schending van 
artikel 6, lid 1, E.V.R.M. niet bij wege 
van wraking kan worden aangevoerd; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing oordeelt dat miskenning van 
artikel 6, lid 1, E.V.R.M. een in de bij 
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artikel 828 van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde wrakingsgrond is en zo
doende zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing in zoverre ze de 
wraking van de rechtskundige bijzit
ter Saverys ontvankelijk en gegrond 
verklaart en de zaak terugverwijst 
naar de raad van de Orde van Archi
tecten van de provincie West-Vlaan
deren; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerder in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de raad van beroep van de Orde 
van Architecten, met het Nederlands 
als voertaal, anders samengesteld. 

24 september 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) 
van de h. Dubrulle, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Hutzler en Delahaye. 

Nr. 417 

2e KAMER- 29 september 1998 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN - ARTIKEL 38 - VOORRANG
GERECHTIGD VOERTUIG- VERPLICHTING VAN 
VOORZICHTIGHEID. 

Hoewel de voorrang die aan een bestuur
der van een ziekenwagen toegekend 

(3) Het O.M. concludeerde tot vernietiging op 
grond van het eerste onderdeel van het middel, 
luidens hetwelk de wraking van de rechtskun
dige bijzitter niet ontvankelijk was, daar deze 
slechts een raadgevende stem heeft (art. 13 
Architectenwet); zie Cass., 24 dec. 1993, A.R. nr. 
8110 (A. C., 1993), nr. 550, met cone!. adv.-gen. De 
Swaef, m.b.t. de magistraat-assessor van de pro
vinciale raad van de Orde van Geneesheren. 

wordt, niet afhangt van diens rijwijze, 
mag die bestuurder de redelijke verwach
tingen van de voorrangschuldige wegge
bruiker evenwel niet in de war sturen en 
aldus evenmin een onoverkomelijke dwa
ling veroorzaken (1). (Art. 38 Wegver
keersreglement.) 

(MOREAU T. PEIFFER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0444.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 februari 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers; 

Over het middel, aangevoerd in het 
verzoekschrift, "memorie" genaamd, 
waarvan een eensluidend verklaard af
schrift bij dit arrest is gevoegd; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het de schending aanvoert van 
artikel149 van de Grondwet, zonder 
de vordering, het verweer of de excep
tie aan te geven waarop het bestre
den vonnis niet zou hebben geant
woord, niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan precisering; 

Overwegende dat de voorrang die 
artikel 38 van het Wegverkeersregle
ment toekent aan het door de aange
stelde van eiser bestuurde voertuig, 
niet afhangt van diens rijwijze; dat die 
bestuurder evenwel de redelijke ver
wachtingen van de voorrangschuldige 
niet in de war mocht sturen en 
aldus evenmin een onoverkomelijke 
dwaling mocht veroorzaken; 

Overwegende dat het bestreden von
nis beslist dat "de bestuurder van de 
ziekenwagen de rechtmatige verwach
tingen van (verweerster) gedeeltelijk 
in de war heeft gestuurd door veel te 
hard te rijden in de bebouwde kom en 
in een lichte bocht, die het zicht van 
(verweerster) belemmerde, zoals blijkt 
uit de door haar in hoger beroep neer
gelegde foto' s"; 

(1) Zie Cass., 16 mei 1984, A.R. nr. 3519 (A. C., 
1983-84, nr. 526). 
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Overwegende dat de rechtbank al
dus haar beslissing dat eisers aange
stelde een fout had begaan, zonder 
welke het ongeval had kunnen wor
den voorkomen, naar recht verant
woord heeft; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van de artikelen 
12.3.1 en 37 van het Wegverkeersre
glement, niet kan worden aangeno
men; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het kritiek oefent op de feite
lijke beoordeling, door de rechtbank, 
van de mate waarin het opdagen van 
het voorranggerechtigde voertuig voor
spelbaar was en van de bewijswaarde 
van de door verweerster overgelegde 
foto's, niet ontvankelijk is; 

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

29 september 1998 - ze kamer- Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse; V. Demar
teau, Verviers. 

Nr. 418 

ze KAMER- 29 september 1998 

1 a MISDRIJF - RECHTV AARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTV AARDIGING- WETTIGE 
VERDEDIGING - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER 

zo SLAGEN EN VERWONDINGEN. DO
DEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN
WETTIGE VERDEDIGING - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER 

1 o en zo De feitenrechter stelt in feite vast 
of de door een dader van opzettelijke sla
gen aangevoerde daad van verdediging de 
perken van de ogenblikkelijke noodzaak 
van de verdediging van zichzelf of van een 

ander te buiten gaat en of zij in verhou
ding staat tot het af te weren gevaar ( 1). 
(Art. 416 Sv.) 

(FIASSE T L'HOOST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0466.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

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

Overwegende dater luidens arti
kel 416 van het Strafwetboek noch 
misdaad, noch wanbedrijf is, wan
neer de doodslag, de verwondingen en 
de slagen geboden zijn door de ogen
blikkelijke noodzaak van de wettige 
verdediging van zichzelf of van een an
der; 

Overwegende dat de feitenrechter in 
feite vaststelt of de door de beklaagde 
aangevoerde daad van verdediging de 
perken van de ogenblikkelijke nood
zaak niet te buiten gaat en of die daad 
al dan niet in verhouding staat tot het 
af te weren gevaar; 

Dat het middel, in zoverre het kri
tiek oefent op deze feitelijke beoorde
ling, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de appelrechters, enerzijds, vastge
steld hebben dat de hevigheid van de 
door eiser toegebrachte slag "zowel uit 
het in het debat overgelegde medisch 
attest bleek als uit het feit dat het 
slachtoffer op de grond is gevallen en 
zijn bril is verbrijzeld" en, anderzijds, 
geoordeeld hebben dat, gesteld dat het 
bewezen was, "quod non, dat (verweer
der) de beklaagde vooraf zou hebben 
beledigd of hem zelfs een trap zou heb
ben gegeven, ( ... ) de reactie als bui
tensporig moet worden beschouwd"; 

(1) Cass., 22 jan. 1991, A.R. nr. 4213 (A. C., 
1990-91, nr. 265). 
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dat de appelrechters door die vaststel
lingen en overwegingen hun beslis
sing naar recht hebben verantwoord; 

Dat het middel, wat dit betreft, niet 
kan worden aangenomen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ver
weerder tegen eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

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

29 september 1998 - 2e kamer - Voor· 
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. B. Londot, Luik. 

Nr. 419 

28 KAMER- 29 september 1998 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- SCHORSING- VERSTEKVONNIS 
- BETEKENING NIET AAN DE PERSOON -
DUUR VAN DE SCHORSING. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- BE
KLAAGDE NIET AANWEZIG OP ZIJN WOON
PLAATS -AFGIFTE VAN EEN AFSCHRIFT VAN 
HET EXPLOOT AAN DE POLITIE. 

1 o Wanneer een verstekvonnis is betekend 
doch niet aan de per soon, wordt, na het 
verstrijken van de gewone verzettermijn, 
de verjaringstermijn van de strafvorde
ring geschorst tot de dag waarop een ont
vankelijk verklaard verzet tegen dat von
nis wordt gedaan (1). (Art. 24 V.T.Sv.; 
artt. 151 en 187 Sv.) 

2° Wanneer een exploot niet aan de be
klaagde in persoon kon worden betekend 

(1) Cass., 24 mei 1995, A.R. nr. P.94.0080.N 
(A. C., 1995, nr. 254). 

en deze zijn woonplaats heeft verlaten 
zonder zijn nieuwe verblijfplaats te heb
ben bekendgemaakt, kan het afschrift van 
het exploot afgegeven worden aan de 
gemeentebeambte of de politieagent die 
door het college van burgemeester en sche
penen van de gemeente van de woon
plaats van de beklaagde daartoe opdracht 
heeft (2). (Art. 37 Ger.W.) 

(JEHASSE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0484.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 maart 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het bestreden von

nis eiser veroordeelt tot een geldboete 
van 40 frank wegens overtreding van 
de artikelen 3, 6 en 8.5 van het ko
ninklijk besluit van 31 december 1953 
houdende regeling nopens de inschrij
ving van motorvoertuigen en aanhang
wagens (telastleggingen A, B en C sa
men), tot een geldboete van 100 frank 
wegens overtreding van de artikelen 
24, § 1, en 81 van het koninklijk be
sluit van 15 maart 1968 houdende al
gemeen reglement op de technische ei
sen waaraan de auto's, hun aanhang
wagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten vol
doen (telastlegging D), en tot een geld
boete van 60 frank wegens overtre
ding van artikel 81.4.1 van het 
Wegverkeersreglement (telastlegging 
E); dat alle overtredingen zijn begaan 
op 5 februari 1996; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 68 van de bij het koninklijk be
sluit van 16 maart 1968 gecoordi
neerde wetten betre:ffende de politie 
over het wegverkeer, de in de telast
leggingen A, B, C en E bedoelde over
tredingen verjaren door verloop van 

(2) Cass., 30 dec. 1986, A.R. nrs. 886 en 954 
(A.C., 1986-87, nr. 262). 
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eenjaar te rekenen van de dag waarop 
zij zijn begaan, terwijl de in de telast
legging D bedoelde overtreding ver
jaart door verloop van vijfjaren met 
toepassing van artikel 5 van de wet 
van 21 juni 1985 betreffende de tech
nische eisen waaraan elk voertuig voor 
vervoer te land, de onderdelen ervan, 
evenals hun veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen; 

Overwegende dat, wat de overtre
dingen betreft die aan de eenj arige 
verjaring zijn onderworpen, de verja
ring van de strafvordering op 30 ja
nuari 1997 is gestuit door de beteke
ning, aan eisers woonplaats, van het 
door de eerste rechter op 4 december 
1996 bij verstek gewezen vonnis; dat, 
daarenboven, nu voornoemd vonnis 
niet aan de persoon is betekend, voor
noemde verjaring is geschorst van 15 
februari 1997, dat is de dag na het ver
strijken van de gewone verzettermijn, 
tot 14 augustus 1997, dat is de dag 
waarop tegen voornoemd vonnis het 
ontvankelijk verklaarde verzet is ge
daan; 

Dat, zoals het bestreden vonnis aan
geeft, hieruit volgt dat de strafVorde
ring voor geen enkele van de aan ei
ser ten laste gelegde overtredingen 
verjaard was op de dag van de uit
spraak van het vonnis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser, op verzoek van de pro
cureur des Konings te Luik, op zijn 
woonplaats te Luik, En Neuvice, 
57/41, bij een exploot van 22 oktober 
1996 van gerechtsdeurwaarder Jac
ques Poncelet, gedagvaard werd om te 
verschijnen op de terechtzitting van 4 
december 1996 van de Politierecht
bank te Luik; dat het exploot vermeldt 
dat de gerechtsdeurwaarder, aange
zien hij er niemand aantrof, in de 
woonplaats een bericht achtergela
ten heeft en het afschrift van de dag
vaarding, overeenkomstig artikel 37 
van het Gerechtelijk Wetboek, onder 

gesloten omslag tegen visum overhan
digd heeft aan de gemeentebeambte of 
de politie-agent die door het college 
van burgemeester en schepenen van 
de stad van de woonplaats van de be
tekende daartoe opdracht had; 

Dat uit die stukken tevens blijkt dat 
de omslag hem niet voor die terecht
zitting kon worden overhandigd, aan
gezien hij niet meer op dat adres 
woonde en er te zijnen aanzien op 1 
juli 1996 een "voorstel tot ambtshalve 
schrapping was opgemaakt"; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing dat voornoemde dag
vaarding regelmatig was, bijgevolg 
naar recht verantwoord hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

29 september 1998 - 28 kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. H.M. Van Hoven, Luik. 

Nr. 420 

2e KAMER - 29 september 1998 

1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- STRAF
ZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- VERHOOR 
VAN DE VERDACHTE- GEEN TOLK- GEVOL
GEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- VERHOOR 
VAN DE VERDACHTE- GEEN TOLK- GEVOL
GEN. 
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3° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.3- ONDERZOEKSRECHTER- VERHOOR 
VAN DE VERDACHTE- GEEN TOLK- GEVOL
GEN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.3, F- ON
DERZOEKSRECHTER- VERHOOR VAN DEVER
DACHTE - GEEN TOLK- GEVOLGEN. 

1 o, 2°, 3° en 4 o Alleen uit de vaststelling dat 
de beklaagde geen bijstand van een talk 
heeft gekregen voor de onderzoeksrech
ter, waaraan hij dat niet formeel had ge
vraagd, ook al had hij dat wel gedaan tij
dens een verhoor door de politie, kan niet 
worden afgeleid dat zijn recht van ver
dediging of zijn rechten van de mens zijn 
geschonden, nu hi} zowel voor de eerste 
rechter als voor het hof van beroep een 
dergelijke bijstand heeft genoten. (Art. 6.3 
E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.) 

(KILIC) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1133.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juli 1998 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Gelet op de memorie, waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht; 

Over het middel in zijn geheel dat 
"eerste onderdeel" is genoemd : 

Overwegende da~ hei proces-verbaal 
van eisers ondervraging dat op 15 ok
tober 1997 door de onderzoeksrech
ter te Namen is opgesteld, vermeldt 
dat eiser in het Frans heeft geant
woord op de vragen die deze magis
traat hem heeft gesteld; dat eiser 
daarin met name verklaart : "Ik be
vestig de verklaringen die ik aan de 

politie heb afgelegd. Zij werden mij 
voorgelezen en stemmen overeen met 
hetgeen ik heb verklaard"; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
zegt "dat (eiser) bij zijn verhoor door 
de onderzoeksrechter op 15 oktober 
1997 een zeer gedetailleerde verkla
ring heeft afgelegd en het niet nut
tig heeft geoordeeld aan die magis
traat formeel om bijstand van een talk 
te vragen (kaft 6, stuk 3)", nate heb
ben verduidelijkt "dat uit het eerste 
verhoor (van eiser) door de politie te 
Namen op 14 oktober 1997 blijkt dat 
hij pas om bijstand van een talk heeft 
gevraagd na het afieggen van een 
lange omstandige verklaring, dat hij 
zonder talk verder is gegaan (kaft 6, 
stuk 2)", dat proces-verbaal van on
dervraging door de onderzoeksrech
ter niet uitlegt op een wijze die met de 
bewoordingen ervan onverenigbaar is 
en bijgevolg de bewijskracht ervan niet 
schendt; 

Overwegende dat overigens aileen 
uit de vaststelling dat eiser aan de on
derzoeksrechter niet formeel om bij
stand van een talk heeft gevraagd ter
wijl hij dat wel heeft gedaan tijdens 
een verhoor door de politie, niet kan 
worden afgeleid dat zijn recht van ver
dediging is miskend of dat de artike
len 6 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
en 14 van het Internationaal Verdrag 
inzake Burgerlijke en Politieke rech
ten geschonden zijn, terwijl eiser, zo
als het arrest vaststelt, zowel voor het 
hofvan beroep als voor de eerste rech
ter, een dergelijke bijstand heeft ge
noten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel in zijn geheel, dat 
"tweede onderdeel" is genoemd : 

Overwegende dat eiser, enerzijds, 
geen kritiek kan oefenen op de in feite 
vaststaande beoordeling van de appel
rechters dat de gegevens uit de voren-
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vermelde motieven van het arrest "ge
noegzaam aantonen dat (eiser) Frans 
kende, wat blijkt uit de opdrachten die 
het openbaar ministerie dienaan
gaande heeft uitgevoerd (stuk 21 van 
het dossier)"; 

Overwegende dat het hof van be
roep, anderzijds, door eisers "ken
nis" van de Franse taal aldus te be
oordelen, de bewijskracht van het 
proces-verbaal van zijn terechtzit
ting van 10 juli 1998 niet schendt, dat 
alleen maar vermeldt dat eiser de 
Franse taal "niet spreekt" ter verant
woording van het feit dat hij door een 
talk werd bijgestaan; dat het arrest 
dienaangaande niet tegenstrijdig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel in zijn geheel, dat 
"derde onderdeel" is genoemd : 

Overwegende dat de appelrechters, 
door de vorenvermelde motieven van 
het arrest en door de vaststelling, die 
eveneens in het arrest voorkomt, dat 
eiser zowel in hager beroep als voor de 
eerste rechter bijstand van een talk 
heeft genoten, hun beslissing dat "zijn 
recht van verdediging is geeerbiedigd" 
naar recht hebben verantwoord, zo
als blijkt uit het antwoord op het mid
del "eerste onderdeel" genaamd; 

Dat zij eisers ondervraging door de 
onderzoeksrechter, tijdens welke hij 
Frans heeft gesproken, niet nietig 
dienden te verklaren, nu zij om de re
denen die zij verduidelijken hebben 
geoordeeld dat hij "Frans kent"; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mrs. P. Mayence, Charleroi. 

Nr. 421 

2e KAMER- 29 september 1998 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN- RAADKAMER- SAMENSTEL
LING- ALLEENSPREKEND RECHTER- MIS
DRIJVEN TEGEN DE ORDE DER F AMILIE EN TE
GEN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID - BESLIS
SING TOT INTERNERING. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAAD
KAMER - SAMENSTELLING - ALLEEN
SPREKEND RECHTER- MISDRIJVEN TEGEN DE 
ORDE DER FAMILIE EN TEGEN DE OPENBARE 
ZEDELIJKHEID - BESLISSJNG TOT INTERNE
RING. 

3° ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GE
SCHIL - DISCRIMINATIE - MISDRIJVEN TE
GEN DE ORDE DER FAMILIE EN TEGEN DE 
OPENBARE ZEDELIJKHEID - RAADKAMER
ALLEENSPREKEND RECHTER- BESLISSING 
TOT INTERNERING. 

4o PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- DISCRIMINATIE- MISDRIJ
VEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN TEGEN 
DE OPENBARE ZEDELIJKHEID- RAADKAMER 
- ALLEENSPREKEND RECHTER- BESLISSING 
TOT INTERNERING. 

1 o en 2° Het Ger. W. heeft de wettelijke be
paling niet opgeheven, volgens welke de 
raadkamer samengesteld is uit een rech
ter die uitspraak doet over het verslag van 
de onderzoeksrechte~; zelfs wanneer die 
raadlwmer uitspraak doet over de inter
/Wring van een persoon die vervolgd 
wordt wegens een misdrijf tegen de orde 
der familie en tegen de openbare zede
lijkheid. (Artt. 92, § 1, 4°, en 94 Ger.W.; 
enig artikel, § XV, wet 25 okt. 1919 tot 
tijdelijke wijziging van de rechterlijke in
richting en van de rechtspleging voor de 
hoven en de rechtbanken.) 

3° en 4 o Wanneer een middel, dat de schen
ding aanvoert van de artikelen 10 en 11 
Gw., bij het Hof van Cassatie aanhan
gig wordt gemaakt, stelt het Hof aan het 
Arbitragehof de prejudiciele vraag of die 
artikelen geschonden worden door de wet
telijke bepalingen, die de justitiabele, 
wiens internering gevorderd wordt voor 
de raadkamer wegens een misdrijf te
gen de openbare zedelijkheid, het recht 
niet verlenen om voor een kamer van drie 
rechters te verschijnen. (Art. 26, § 1, Bij
zondere Wet Arbitragehof.) 
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(BEECKMAN T. VAN NUFFEL E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1182.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juli 1998 gewezen 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Brussel; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de straf
vordering en op de burgerlijke rechts
vorderingen van de verweerders Da
niel en Eric Van Nuffel: 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat, in afwijking van 
de regel van artikel 127 van het Wet
hoek van Strafvordering, volgens 
welke de raadkamer "samengesteld (is) 
uit ten minste drie rechters, de on
derzoeksrechter daaronder begrepen", 
het enige artikel, § XV, van de wet van 
25 oktober 1919 tot tijdelijke wijzi
ging van de rechterlijke inrichting en 
van de rechtspleging voor de hoven en 
de rechtbanken bepaalt dat de be
voegdheden van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg in straf
zaken opgedragen worden aan een ka
mer met een rechter, die uitspraak 
doet over het verslag van de onder
zoeksrechter; dat paragraaf XV van 
dat enige artikel niet is opgeheven 
door het Gerechtelijk Wetboek; dat ar
tikel 94 van voornoemd wetboek die 
tijdelijke regel van rechterlijke inrich
ting betreffende de samenstelling van 
de raadkamer bevestigt, nu het be
paalt dat die kamer uit een rechter 
"kan" bestaan; 

Overwegende, bovendien, dat de in 
artikel 92, § 1, 4°, van het Gerechte
lijk Wetboek vastgelegde regel, val
gens welke de strafzaken betreffende 
misdrijven tegen de orde der familie en 
tegen de openbare zedelijkheid moe
ten worden toegewezen aan de 

kamers met drie rechters, alleen be
trekking heeft op de correctionele 
rechtbank; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het de schending van de artike
len 92 en 94 van voornoemd wetboek 
aanvoert, faalt naar recht; 

Overwegende dat eiser niet preci
seert waarom zijn recht van verdedi
ging niet is geeerbiedigd en evenmin 
waarom hij geen recht op een eerlijk 
proces heeft gekregen in de zin van ar
tikel 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden; 

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

Overwegende dat eiser, in het slot 
van zijn middel, het Hof verzoekt om 
aan het Arbitragehof de volgende 
vraag te stellen : "Schendt het enige 
artikel, § XV, van de wet van 25 ok
tober 1919, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre het de justi
tiabele die voor de raadkamer ver
schijnt wegens zedenmisdrijven en je
gens wie het parket de internering 
vordert, het recht niet verleent om 
voor een kamer van drie rechters te 
verschijnen, terwijl de justitiabele die 
voor de correctionele rechtbank ver
schijnt wegens soortgelijke misdrij
ven, krachtens artikel 92 van het Ge
rechtelijk Wetboek wel verschijnt voor 
een kamer van drie rechters?"; 

Dat, wat dat betreft, de in het dic
tum geformuleerde prejudiciele vraag, 
overeenkomstig artikel 26, § 1, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op 
het Arbitragehof, aan dat hof moet 
worden gesteld; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering van de ver
weerster Lucienne Macken : 

Overwegende dat het arrest de be
slissing van de eerste rechter, waar
bij de burgerlijke-partijstelling van 
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verweerster niet ontvankelijk is ver- Nr. 422 
klaard, bevestigt; 

Dat de voorziening, bij gebrek aan 2e KAMER- 29 september 1998 
belang, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel, dat geen verband 
houdt met de ontvankelijkheid van de 
voorziening, in zoverre zij gericht is te
gen de beslissing op verweersters bur
gerlijke rechtsvordering, verwerpt de 
voorziening, in zoverre zij gericht is te
gen de beslissing op de door verweer 
ster tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvordering; houdt de uit
spraak voor het overige aan totdat het 
Arbitragehof bij wege van een preju
diciele beslissing uitspraak zal heb
ben gedaan over de volgende vraag : 
"Schendt het enige artikel, § XV, van 
de wet van 25 oktober 1919 tot tijde
lijke wijziging van de rechterlijke in
richting en van de rechtspleging voor 
de hoven en de rechtbanken, de arti
kelen 10 en 11 van de Grondwet, in zo
verre het bepaalt dat de bevoegdhe
den van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg in straf
zaken, waaronder, met toepassing van 
artikel 7 van de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij te
gen de abnormalen en de gewoonte
misdadigers, de bevoegdheid om de in
ternering te gelasten van de verdachte 
die een feit, misdaad of wanbedrijf ge
noemd, heeft gepleegd, met name te
gen de orde der familie of de open
bare zedelijkheid, aan een kamer met 
een rechter opgedragen worden, ter
wijl de kamers van de correctionele 
rechtbank die uitspraak moeten doen 
over misdrijven tegen de orde der fa
milie of tegen de openbare zedelijk
heid, met toepassing van artikel 92, 
§ 1, 4 o, van het Gerechtelijk Wetboek, 
uit drie rechters moeten bestaan?" 
houdt de kosten aan. 

29 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. 0. Bostijns, Brussel. 

TAALGEBRUIK - BESTUURSZAKEN 
DIENST VREEMDELINGENZAKEN- VRIJHEIDS
BENEMING- BESLISSING. 

De beslissing waarbij een vreemdeling van 
zijn vrijheid wordt benomen, is onwet
tig, wanneer zij door de afgevaardigde 
van de minister van Binnenlandse Za
ken in een andere nationale taal is op
gemaakt dan die waarvan de betrok
kene gebruik heeft gemaakt (1). 

(AL CHAID) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1189.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 augustus 1998 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat luidens artikel 41, 
§ 1, van de op 18 juli 1966 gecoordi
neerde wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, "de centrale 
diensten voor hun betrekkingen met 
de particulieren gebruik maken van 
die van de drie talen waarvan de be
trokkenen zich hebben bediend"; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser in zijn betrekkingen 
met de Dienst Vreemdelingenzaken 
voortdurend het Frans heeft gebruikt 
en dat zijn vrijheidsbeneming uitslui
tend gegrond is op de in het N eder
lands gestelde beslissing van 9 juli 
1998 van de afgevaardigde van de mi
nister van Binnenlandse Zaken; 

(1) Zie Cass., 22 jan. 1997, A.R. nr. P.96.1492.F 
(A.C., 1997, nr. 44). 



Nr. 423 HOF VAN CASSATIE 925 

Dat h~t arrest, nu het beslist dat die 
vrijheidsbeneming wettelijk is, voor
noemd artikel 41, § 1 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; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grond is tot verwij
zing. 

29 september 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. L. Denys, Brussel. 

Nr. 423 

1 e KAMER - 1 oktober 1998 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - BEVOORRECHTE EN HYPOTHE
CAIRE SCHULDEISERS- BETALING- PAND
HOUDENDE SCHULDEISER VAN DE HANDELS
ZAAK- BENADELING VAN DE GEZAMENLIJKE 
SCHULDEISERS -BEG RIP - TEGENWERPE
LIJKHEID AAN DE GEZAMENLIJKE SCHULD
EISERS- VOORWAARDE. 

Aangezien een handeling, krachtens art. 466 
Faillissementswet, aan de gezamenlijke 
schuldeisers alleen niet kan worden te
gengeworpen voor zover de gezamenlijke 
schuldeisers erdoor benadeeld zijn, is het 
arrest niet naar recht verantwoord dat 
een betaling aan een pandhoudende 
schuldeiser van de handelszaak niet 
tegenwerpelijk verklaart aan de geza
menlijke schuldeisers en daartoe alleen 
maar erop wijst dat die betaling een be
voorrechte schuldeiser van een hogere 
rang benadeelt (1). (Oud art. 446 W.Kh.) 

(1) Raadpl. Cass., 5 juni 1969 (A C., 1969, 969), 
en 3 sept. 1982, A.R. nr. 3576 (ibid., 1982-83, nr. 
3; T.B.H., 1984, blz. 575. Zie LEFEBVE, C., en Ro
LAND, B., "La faillite", in JASSOGNE, C., Traite pra-

(R.S.Z. T. THOMAS- CURATOR FAILLISSEMENT 
SINGLETON B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0322.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 444, 446, 470, 528, 542, 543, 544 
van het Wetboek van Koophandel (wet van 
18 april 1851 betreffende faillissement, 
bankbreuk en uitstel van betaling), 12, 13, 
19, 4°ter, 20, 3°, 23, 26 van de wet van 16 
december 1851 op de herziening van het 
hypothecair stelsel (Burgerlijk Wetboek, 
hoek III, titel XVIII "voorrechten en hypo
theken), 1, 11, 12 van de wet van 25 okto
ber 1919 betreffende het in pand geven van 
een handelszaak en het endossement van 
de factuur, (gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 282 van 30 maart 1936) en 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter, de te
genvordering van verweerder q.q. waar
bij hij op grond van artikel 446 van de 
faillissementswet terugbetaling vordert van 
de bedragen die de toekomstige failliete 
vennootschap S ... tijdens de verdachte pe
riode heeft betaald grotendeels gegrond ver
klaart en doordat het eiser veroordeelt tot 
betaling aan verweerder van het bedrag 
van 649.479 frank vermeerderd met de ge
rechtelijke intrest met ingang van de ver
schillende tijdstippen van betaling, op 
grond dat : "uit de bovenstaande gege
vens (van de zaak) blijkt dat (eiser) in strijd 
met wat hij thans aanvoert, nooit geloofd 
heeft dat, ondanks de gedane betaling en de 
door het arbeidshof toegestane termij
nen, de situatie van de b.v.b.a. S ... , nog ge
red kon worden; dat het standpunt dat hij 
voor de rechtbank van koophandel is blij
ven verdedigen in het raam van de op 14 
september 1992 ingestelde procedure in
tegendeel aantoont dat hij zich heel goed 
bewust was van de hopeloze situatie van 
zijn schuldenaar; dat de curator aantoont 
dat de litigieuze betalingen wel degelijk na
deel berokkenen aan een bevoorrechte 

tique du droit commercial, Brussel, 1992, 2, blz. 
377, nr. 398; YEROUGSTRAETE, I., Manuel de la fail
lite et du concordat, Diegem, 1998, blz. 318, nr. 
534. 
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schuldeiser van een hogere rang dan (ei
ser), namelijk de pandhoudende schuld
eiser van de handelszaak; dat dus aan de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 446 
van de faillissementswet is voldaan en dat 
de vernietiging van de litigieuze betalin
gen terecht is uitgesproken", 

terwijl, eerste onderdeel, de in artikel 446 
van het Wetboek van Koophandel opge
somde handelingen die de gefailleerde heeft 
verricht nadat hij heeft opgehouden te be
talen, slechts nietig kunnen worden ver
klaard op voorwaarde dat de ge~am~J?-
lijke schuldeisers door die handelmg ZlJn 
benadeeld (zie de artikelen 445 en 446); de 
in pand gegeven zaken buiten )let actief 
van het faillissement blijven (artikelen 542 
en 543 van het Wetboek van Koophan
del) zodat de pandhoudende schuldeiser 
van'de handelszaak (artikelen 20, 3°, van 
de hypotheekwet, 1, 11 en 12 van de wet 
van 25 oktober 1919), in strijd met wat het 
arrest verklaart, geen bevoorrechte schuld
eiser met een "hogere" rang is dan de R.S.Z. 
(artikelen 12, 13 en 26 van de ~ypotheek
wet), die krachtens artikel19, 4 ter, van de 
hypotheekwet een algemeen voorrecht op 
de roerende goederen van zijn schulde
naars geniet voor de ~nni~g van verschul
digde sociale-zekerhe1dsb1Jragen; de pand
houdende schuldeiser van de handelszaak 
in werkelijkheid tot de gezamenlijke 
schuldeisers behoort, niet in samenloop kan 
komen met de R.S.Z. en t.a.v. laatstge
noemde geen voorrecht van een hoger~. rang 
heeft; er immers maar twee mogehJkhe
den zijn: ofurel is het bedrag van de tegel
demaking van de handelszaak. hoger dan 
dat van zijn schuldvordermg, m welk g~
val hij geen voorrecht meer heeft; ofWel ~s 
de in pand gegeven handelszaak ontoerel
kend om de schuldvordering van de pand
houdende schuldeiser te voldoen, in welk 
geval hij een gewone schuldeiser wordt 
naast de andere (zie artikel 544 van het 
Wetboek van Koophandel); het arrest in 
casu vermeldt dat "de pandhoudende 
schuldeiser een procedure heeft ingesteld 
om de handelszaak te gelde te maken", 
maar niet heeft vastgesteld in hoeverre en 
waarom de schuldvordering van die schuld
eiser in de boedel is gevallen en er een ho
gere rang heeft dan die van eise!; da.t het 
nog minder vaststelt hoe aan. mser m de 
verdachte periode gedane betalmgen de ge
zamenlijke schuldeisers benadee~d heb
ben; daaruit volgt dat het arrest, met. zon
der de in het aanhef van het m1ddel 
aangewezen wetsbepalingen, inzonder
heid de artikelen 446 en 544 van het Wet
hoek van Koophandel, te schenden, ver-

mag te beslissen : 1 o dat de pandhoudende 
schuldeiser van de handelszaak een ho
gere rang heeft dan eiser; 2°.~at.~e beta
lingen die aan eiser gedaan ZlJn tlJdens de 
verdachte periode die schuldenaar bena
deeld hebben, en 3° dat om die redenen de 
litigieuze betalingen moeten worden ver
nietigd; 

tweede onderdeel, de opdracht van de cu
rator erin bestaat het actiefvan de gefail
leerde te gelde te maken en het opge
brachte geld te verdelen (artikelen 444, 470 
en 528 van het Wetboek van Koophan
del); dat de in pand gegeven zaken niet tot 
het actief van de failliete boedel behoren; 
de eventuele tegeldemaking ervan door de 
curator enkel ten goede komt aan de pand
houdende schuldeiser en niet aan de ge
zamenlijke schuldeisers behalve wanneer 
- in het te dezen niet vastgestelde geval 
- het bedrag van de tegeldemakir;tg er-
van het bedrag op zijn schuldvordermg te 
boven gaat (zie de artikelen 542 tot 544 van 
het Wetboek van Koophandel); de beta
ling die gedurende de verdachte periode 
wordt gedaan aan een schuldeiser die een 
algemeen voorrecht op roerende goede
ren heeft de pandhoudende schuldeiser niet 
mag benadelen, aangezien het paJ?-d. niet 
behoort tot het actief van het fallhsse
ment - dat zou verminderen indien de be
taling niet werd vernietigd; die betaling en
kel andere schuldeisers die andere 
algemene voorrechten hebben zou kun
nen benadelen; de curator niet de hoeda
nigheid heeft (artikel 17 van .het Gerech
telijk Wetboek) om rechten mt te oefenen 
die toebehoren aan de pandhoudende 
schuldeiser van de handelszaak en die al
dus geen rechten van de gezamenlijke 
schuldeisers zijn; hij uitsluitend de ge~a
menlijke schuldeisers vertegenwoord1gt 
(vgl. art. 446 en 528 van het Wetboek van 
Koophandel) e~ geen indivi~:uele schuld
eiser, ook al gemet deze een blJzonder voor
recht; daaruit volgt dat het arrest, nu het 
de rechtsvordering van verweerder q.q. tot 
terugbetaling van aan eiser tijdens de v_~r
dachte periode betaalde bedragen toeWlJSt 
op grond dat verweerder bewijst dat een 
pandhoudende schuldeiser van de hande~s
zaak door die betalingen is benadeeld, met 
naar recht verantwoord is (schending van 
de in de aanhef van het middel aangewe
zen wetsbepalingen, inzonderheid de arti
kelen 444, 446, 470, 528 van het Wetboek 
van Koophandel en 17 van het Gerechte
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
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Overwegende dat, luidens het in 
casu toepasselijke artikel 446 van de 
Faiilissementswet, aile andere beta
lingen die door de schuldenaar zijn ge
daan voor vervailen schulden, en aile 
andere handelingen die hij onder be
zwarende titel heeft verricht nadat hij 
heeft opgehouden te betalen en v66r 
het vonnis van faillietverklaring, kun
nen worden vernietigd indien zij ge
steld zijn, aan de zijde van degenen die 
van de schuldenaar hebben verkre
gen of die met hem hebben gehan
deld, met wetenschap dat hij had op
gehouden te betalen; 

Dat krachtens die bepaling een han
deling aan de gezamenlijke schuld
eisers aileen niet kan worden tegen
geworpen in het geval dat zij erdoor 
benadeeld zijn; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben geoordeeld dat eiser wist dat 
de schuldenaar had opgehouden te be
tal en, enkel vermeldt dat "de cura
tor aantoont dat de litigieuze betalin
gen wel degelijk nadeel berokkenen 
aan een bevoorrechte schuldeiser van 
een hogere rang dan (eiser), name
lijk de pandhoudende schuldeiser van 
de handelszaak"; 

Dat het arrest aileen op grond van 
die vermelding zijn beslissing dat aan 
de toepassingsvoorwaarden van ge
noemd artikel 446 is voldaan, niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

1 oktober 1999 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Spreu
tels, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Simont. 

Nr. 424 

1 e KAMER- 1 oktober 1998 

1 o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
AANNEMER- HERZIENING VAN DE OPDRACHT 
- BELANGRIJK NADEEL - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER- NIET TE VOORZIENE OM
STANDIGHEDEN- BEGRIP. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER -
OVERHEIDSOPDRACHTEN - AANNEMER -
HERZIENING VAN DE OPDRACHT- BELANG
RIJK NADEEL. 

1° en 2° Art. 16, § 2, M.B. 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de alge
mene betalingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leve
ringen en diensten dat de aannemer on
der bepaalde voorwaarden de mogelijk
heid biedt om de herziening van de 
opdracht te vragen indien hij een belang
rijk nadeel heeft geleden, strekt ertoe de 
overeenkomst te herzien gelet op de weer
slag van niet te voorziene omstandighe
den op het verloop of de kostprijs van de 
aanneming; de feitenrechter, die dat "be
langrijk" karakter van het nadeel op on
aantastbare wijze in feite beoordeelt, mag, 
om die weerslag te beoordelen, acht slaan 
op de persoonlijke toestand van de aan
nemer (1). (Art. 16, § 2, M.B. 10 aug. 
1977.) 

(WAALS GEWEST 
T. "ENTREPRISES ROBERT DELBRASSINNE N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0326.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 mei 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

(. .. ) 

(1) Zie Cass., 8 maart 1991,A.R. nr. 6977 (A.C., 
1990-91, nr. 359). Die materie wordt thans ge
regeld door art. 16 van het algemeen bestek van 
overheidsopdrachten van werken, ]everingen en 
diensten en concessies voor openbare werken, ge
voegd bij K.B. van 26 sept. 1996 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheid
sopdrachten en van de concessies voor open
bare werken. 
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Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel16, § 2, van het mi
nisterieel besluit van 10 augustus 1977 
houdende vaststelling van de algemene 
aannemingsvoorwaarden van de over
heidsopdrachten van werken, leveringen en 
diensten, 

doordat het arrest, bij de uitspraak over 
verweersters conclusie ten betoge (p. 7) dat 
"(verweerster) wil dat bij de raming van het 
belang van het door haar geleden nadeel 
oak rekening wordt gehouden met haar ge
hele economische activiteit, en niet uitslui
tend met de litigieuze opdracht", beslist dat 
verweerster vanwege de prijsstijging van de 
betonstaven een belangrijk nadeel heeft ge
leden dat een herziening van de opdracht 
rechtvaardigt, en eiser veroordeelt om aan 
verweerster uit dien hoofde het bedrag van 
15.913.707 frank te betalen "op grand dat 
(verweerster) bedrag van haar schade, na
melijk 3.736.000 frank B.T.W. inbegre
pen, juist heeft berekend; dat genoemd be
drag 0,41 pet. van het t~taalbedrag van de 
werken vertegenwoord1gt; dat de aanne
mer om de herziening van de opdracht te 
vragen, volgens de Franse tekst in het 
Staatsblad een 'prejudice tres important' 
moet hebben geleden, terwijl er in de Ne
derlandse tekst slechts sprake is van een 
belangrijk nadeel' ( ... ); dat het hier gaat om 
een essentiele voorwaarde die aan de on
aantastbare beoordeling van de rechter 
wordt overgelaten (. .. ); dat een bedrag op 
zich, objectief gezien, hoog kan zijn oak ~l 
vertegenwoordigt het maar een heel klem 
percentage van een heel belangrijke op
dracht ( ... ); dat er rekening moet worden 
gehouden met alle componenten va~ de 
prijs : kostprijs, algemene kosten en wmst; 
dat anders het gevaar bestaat dat het be
staan van de grondslag van de handelson
derneming en de voor het voortbestaan er
van vereiste rentabiliteitsvereisten in het 
gedrang komen; dat aldus aileen al de der
ving van de verwachte winst het finan
cieel evenwicht van de opdracht verstoort 
en een belangrijk nadeel doet ontstaan in 
de zin van artikel 16, § 2, ( ... ); dat het be
drag van 3.736.000 frank, objectief ge
zien, een hoog bedrag is en een b~la~g
rijk nadeel is gelet op de exploitatle
resultaten van de n.v. Delbrassinne en de 
beperkte winst van dat bedrijf; dat de rech
ter, om de omvang van de door 
(verweerster) geleden schade te ramen, bo
vendien de volgende gegevens in aanmer
king moet nemen: in 1981-1982, ten tijde 
van de onverwachte prijsstijging van beton
staven van buitengewone diameter, had het 
Wegenfonds aan die (verweerster) drie be-

langrijke soortgelijke werken gegund, waar
bij ze met hetzelfde probleem te kampen 
had. Voor die drie opdrachten heeft ze een 
vordering ingesteld tot vergoeding van het 
geleden nadeel : namelijk : opdracht te 
Hachy-Habay: 776.931 frank, opdracht te 
Bastenaken: 3.736.000 frank, opdracht te 
Onhaye: 853.142 frank- totaal: 5.366.073 
frank; dat de rechter de opeenstapeling en 
de sam van die schadeposten in aanmer
king kan nemen om te beslissen dat een 
dergelijk nadeel bij een dergelijke wel
bepaalde opdracht belangrijk is in de zin 
van artikel16, § 2, gelet onder meer op de 
exploitatieresultaten van het bedrijf en zijn 
beperkte winst", 

terwijl onder herziening van de overeen
komst in de zin van artikel16, § 2, van het 
in het middel vermelde ministerieel be
sluit van 10 augustus 1977, wordt ver
staan de aanpassing van de clausules en 
voorwaarden van de overeenkomst aan de 
in die bepaling omschreven omstandighe
den; dat zij enkel bedoeld is om het even
wicht van de opdracht te herstellen gelet op 
de impact van die omstandigheden op het 
verloop en de kostprijs van de aanneming; 
het belangrijk nadeel dus uitsluitend moet 
worden beoordeeld in het licht van de des
betreffende opdracht, zonder dat externe 
gegevens, zoals de algemene toestand van 
de aannemer, in aanmerking mogen wor
den genomen; het arrest bijgevolg nu het, 
na te hebben vastgesteld dat het bedrag 
van de herziening ongeveer 0,41 pet. ver
tegenwoordigt van het totaalbedrag van de 
werken waarop de opdracht betrekking 
heeft niettemin beslist dat het om een be
lang;ijk nadeel gaat, en nu het daarbij ai
leen acht slaat op de exploitatieresultaten 
en de geringe winst van verweerster, als
ook op de omstandigheid dat zij te kam
pen had met dezelfde moeilijkheden als bij 
andere opdrachten die niets te maken heb
ben met de litigieuze opdracht, zijn beslis
sing uitsluitend grondt op gegevens die 
geen verband houden met de hier bedoelde 
opdracht alsook op algemene gegevens over 
verweerster zelf, en derhalve het wette
lijk begrip ernstig nadeel, dat de herzie
ning van de overeenkomst in de zin van 16, 
§ 2, van het ministerieel besluit van 10 au
gustus 1977 mogelijk maakt, alsmede het 
wettelijk begrip herziening van de over
eenkomst miskent; het dus die bepaling 
schendt: 

Overwegende dat de aannemer on
der de voorwaarden die zijn bepaald in 
het te dezen toepasselijke artikel 16 



Nr. 425 HOF VAN CASSATIE 929 

van het ministerieel besluit van 10 au
gustus 1977 om herziening van de 
overeenkomst kan vragen indien hij 
een belangrijk nadeel heeft geleden; 

Dat die bepaling ertoe strekt de 
overeenkomst te herzien, gelet op de 
weerslag van de niet te voorziene om
standigheden op het verloop of de kost
prijs van de aanneming; 

Dat de rechter, om de weerslag van 
die omstandigheden op het verloop van 
de overeenkomst te beoordelen, acht 
mag slaan op de persoonlijke toestand 
van de aannemer; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist dat het nadeel belangrijk was, 
gelet op de derving van de uit de op
dracht verwachte winst en op de 
zwakke exploitatieresultaten van de 
aannemer, de in het middel aangege
ven bepalingen niet schendt; 

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

Overwegende voor het overige dat 
de feitenrechter oordeelt of het na
deel"belangrijk" is; 

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

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

1 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Simont en De
lahaye. 

Nr. 425 

1 e KAMER - 1 oktober 1998 

RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN-
ALGEMEEN- COMPENSATOIRE INTEREST-

Wanneer de door een onrechtmatige daad 
benadeelde partij interest vordert op het 
voor de geleden schade verschuldigde be
drag, zonder aan te geuen of het gaat om 
compensatoire dan wel om moratoire in
terest, kan de rechter die de aansprake
lijke dader veroordeelt, oordelen dat de 
geuorderde interest compensatoire inte
rest is, zonder art. 1138, 2", Ger. W., te 
schenden noch het beschikkingsbeginsel 
te miskennen (1). (Art. 1138, 2°, Ger.W.) 

(MEUBLES, ELECTRO-MENAGER, VIDEO N.V. 
T. HANNECART N.V. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0340.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1997 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel : 

Overwegende dat verweerster in 
haar appelconclusie gevraagd heeft dat 
eiseres zou worden veroordeeld in de 
interest, zonder, met uitzondering van 
de interest op de onbetaalde factu
ren, aan te geven ofhet ging om com
pensatoire dan wel om moratoire in
terest; 

Overwegende dat het hof van be
roep eiseres veroordeelt om moratoire 
interest te betalen op het aan ver
weerster verschuldigde bedrag, na ver
rekening van hun wederzijdse schul
den; dat het hof van beroep haar 
bovendien veroordeelt om, met in
gang van de gemiddelde datum van 1 
juli 1990 tot de dag van het arrest, 
compensatoire interest te betalen op de 
wegens ontslag verschuldigde schade
vergoeding; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiseres' conclusie niet uitleggen en er 
bijgevolg geen interpretatie aan ge
ven die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan; 

MORATOIRE INTEREST - BESCHIKKINGS- (1) Zie Cass., 25 jan. 1989, A.R. nr. 7009 (A. C., 
BEGINSEL- TOEPASSING. 1988-89, nr. 308). 
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Overwegende, voor het overige, dat 
het middel betoogt dat de interest, die 
gevorderd wordt op het bedrag van de 
vergoeding voor de ten gevolge van het 
ontslag van het personeel geleden 
schade, noodzakelijkerwijs moratoire 
interest was; 

Overwegende dat degene die interest 
op de gevorderde schadevergoeding eist, 
daarom niet noodzakelijkerwijs mora
toire interest vordert met ingang van de 
veroordeling tot vergoeding van zijn 
schade; 

Dat de appelrechters, zonder de in 
het middel aangegeven wetsbepalin
gen te schenden, hebben kunnen be
slissen dat de hun gevraagde inte
rest compensatoire interest was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

1 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Gryse en 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 426 

1 e KAMER- 1 oktober 1998 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- El
SER- HOEDANIGHEID EN BELANG- GROND 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- GEGROND
HEID. 

2o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- BIJZONDER VOORRECHT- VERKOPER VAN 
MACHINES- NEERLEGGING VAN DE FACTUUR 
- AARD - TERMIJN VAN VIJF JAAR- BERE
KENING. 

3o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK-

KOORD - BEVOORRECHTE EN HYPOTHE
CAIRE SCHULDEISERS - VERKOPER VAN 
MACIDNES- NEERLEGGING VAN DE FACTUUR 
- AARD - TERMIJN VAN VIJF JAAR- BERE
KENING. 

1 o De grand van niet-ontvankelijkheid die 
tegen de voorziening is aangevoerd en 
hieruit is afgeleid dat eiser, die zelf de 
voorziening heeft ingesteld noch hoeda
nigheid noch belang heeft, kan niet wor
den aangenomen wannee1; zoals blijkt uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, eiser alle activa en pass iva van 
de onderneming heeft overgenomen van 
een v66r het cassatiegeding overleden par
tij voor de feitenrechters (1). (Art. 17 
Ger.W.) 

2° en 3° Wanneer de termijn waarin de artt. 
20, 5°, Hypotheekwet en 546 Fail
lissementswet voorzien m. b. t. het voor
recht van de verkoper van machines, op 
een zaterdag, een zondag of een wette
lijke feestdag verstrijkt, wordt de verval
dag niet verplaatst op de eerstvolgende 
werkdag, aangezien de neerlegging van de 
factuur geen proceshandeling is in de zin 
van art. 48 Ger. W. (2). (Art. 20, 5°, 
Hypotheekwet; oud art. 546 W.Kh.; artt. 
48 en 53 Ger.W.) 

(BERNHARD IDE WERKZEUG- UND MASCHINEN 
FUR DIE KUNSTSTOFFVERARBEITUNG - VENN. 
NAAR DUITS RECHT T. FAILLISSEMENT ISOBE-

LEC N.V 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0357.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen; 

(1) Raadpl. Cass., 14 jan. 1982, A.R. nr. 6449 
(A. C., 1981-82, nr. 292), met concl. J. Velu, toen 
adv.-gen., in Bull. en Pas., 1982, I, 595; 16 sept. 
1994, A.R. nr. F.2015.N (ibid., 1994, nr. 385), en 
29 juni 1995, A.R. nr. P.94.0039.F (ibid., 1995, nr. 
339). 

(2) Zie HENRION, L.M., "Note sur I' application 
du Code judiciaire au delai de I' article 20, 5o, de 
la loi hypothecaire", R.D.C., 1987, biz. 323; DI
RIX, E., e. a., Voorrechten en hypotheken: Com
mentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtslee1; Antwerpen, 1992, art. 20, 5°, p. 50, nr. 
73; T'KrnT, SCtretes et principes generaux du droit 
de pow-suite des creanciers, 2e uitg., Brussel, 
1997, biz. 242, nr. 476. 
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Gelet op het arrest van het Hof van 
18 juni 1992 (3); 

Over de door verweerder tegen de 
voorziening aangevoerde grand van 
niet-ontvankelijkheid : eiseres heeft 
hoedanigheid noch belang; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de 
stukken waarop het Hofvermag acht 
te slaan, blijkt dat bij het overlijden 
van Bernhard Ide, partij voor de 
feitenrechters, de eigendom van de on
derneming die hij persoonlijk exploi
teerde, ingevolge een legaat ten bij
zondere titel overgegaan is op zijn zoon 
Thomas Ide en dat, met ingang van 1 
januari 1995, alle activa en passiva 
van de onderneming zijn ingebracht in 
eiseres die op 2 december 1994 is op
gericht; 

Dat, anderzijds, eiseres zelf de voor
ziening heeft ingesteld, zodat er geen 
grand bestond tot hervatting van het 
geding in het cassatieverzoekschrift; 

Dat eiseres hoedanigheid en belang 
heeft om cassatieberoep in te stel
len; 

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

Over het middel gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 20, 5°, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851, 546 
van de wet van 18 april1851 inzake fail
lissement, bankbreuk en uitstel van beta
ling, 2, 48, 52 en 53 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de aanspraak van wij
len Bernhard Ide op het in de artikelen 20, 
5°, van de Hypotheekwet en 546 van de 
Faillissementswet bepaalde voorrecht, ver
werpt, en bijgevolg voor recht zegt dat de 
schuldvordering van wijlen Bernhard Ide 
onder het gewone passief van het faillis
sement van de n.v. Isobelec zal worden op
genomen en de tussenvordering van ver
weerder q.q. gegrond verklaart; dat het 
arrest, nate hebben vastgesteld "dat de 
partijen het erover eens zijn dat de in de 
artikelen 20, 5°, van de Hypotheekwet en 
546 van het Wetboek van Koophandel be
doelde termijn van vijftien dagen normaal 

(3) Cass., 18 juni 1992, A.R. nr. 9248 (A C., 
1991-92, I, nr. 548). 

moest verstrijken op 18 september 1982", 
dat die dag een zaterdag was, dat, wijlen 
Bernhard Ide bij een op 17 december 1982 
ter post afgegeven aangetekende brief aan 
de griffie van de Rechtbank van Koophan
del te Luik een afschrift had gezonden van 
de factuur betreffende de verkoop van ma
chines aan de n.v. Isobelec en dat de grif
fie de ontvangst van die aangetekende zen
ding had bevestigd op maandag 20 
september 1982; dat het zijn beslissing 
hierop grondt, enerzijds, in feite, dat "uit 
geen enkel overgelegd stuk blijkt dat de 
griffie van de Rechtbank van Koophandel 
te Luik, op 20 september 1982, werkelijk 
heeft voldaan aan de wettelijke vorm
vereisten voor de openbaarmaking van het 
opgeeiste voorrecht en dat het er trou
wens naar uitziet dat het afschrift van de 
bewuste factuur op dinsdag 21 septem
ber 1982 is neergelegd op de griffie van de 
Rechtbank van Koophandel te Verviers" en, 
anderzijds, in rechte, "dat de verkoper van 
bedrijfswerktuigen die aan zijn koper kre
diet verleent, op het verkochte goed een 
voorrecht geniet hoven de andere schuld
eisers, voor zover hij binnen vijftien da
gen na de levering een afschrift van de fac
tuur neerlegt ter griffie; dat genoemd 
vormvereiste van de neerlegging van de fac
tuur geen nieuw recht of voorrecht doet 
ontstaan maar een bijzondere maatregel 
van openbaarheid is die ertoe strekt ie
dere belanghebbende in te lichten over het 
bestaan van het voorrecht en rechtsgevol
gen heeft zodra het voorrecht ontstaat; dat 
die neerlegging een handeling naar pri
vaatrecht is die moet worden verricht en 
rechtsgevolgen heeft, buiten elke rechter
lijke procedure en zelfs buiten elk geschil 
om; (. .. ) dat luidens artikel48 van het Ge
rechtelijk Wetboek de bepalingen van 
hoofdstuk VIII van het eerste deel van 
dat wetboek betrekking hebben op de 
termijnen voor het verrichten van de 
proceshandelingen; (. .. ) dat de termijn van 
vijftien dagen, binnen welke aan het vorm
vereiste van de neerlegging van de fac
tuur voldaan moet zijn, geen termijn is 
waarvan de inachtneming vereist is voor de 
rechtsgeldigheid van een proceshandeling 
of voor de ontvankelijkheid van een rechts
vordering, een termijn is op de 
niet-inachtneming waarvan geen 
proceduresanctie gesteld is en niet onder
worpen is aan de regels van genoemd 
hoofdstuk VIII van het eerste deel van het 
Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald aan ar
tikel 53; (. .. ) dat in casu aan het vorm
vereiste van de neerlegging van de fac
tuur niet is voldaan binnen de strikte 
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termijn van vijftien dagen na de levering 
zodat de gei:ntimeerde geen aanspraak kan 
maken op het voorrecht van de verkoper 
van bedrijfsuitrusting", 

terwijl, eerste onderdeel, volgens de ar
tikelen 20, 5°, van de Hypotheekwet en 546 
van de Faillissementswet het voorrecht van 
de verkoper van machines, toestellen, ge
reedschappen en ander bedrijfsuitrustings
materieel behouden blijft wanneer, bin
nen vijftien dagen na de levering, een door 
de verkoper eensluidend verklaard afschrift 
van de factuur of van elke andere akte 
waaruit de verkoop blijkt, neergelegd wordt 
ter griffie van de rechtbank van koophan
del van het arrondissement waarin de 
schuldenaar zijn woonplaats heeft, waama 
de griffier op het afschrift een akte van 
neerlegging stelt, de afschriften in een 
boekdeel verzamelt en hiervan een dage
lijks bij te houden index op steekkaarten 
aanlegt; uit die bepalingen volgt dat het 
vormvereiste waaraan de verkoper bin
nen de termijn van vijftien dagen moet vol
doen, bestaat in de neerlegging ter griffie 
van een afschrift van de factuur; het be
houd van het voorrecht daarentegen niet 
onderworpen is aan de voorwaarde dat de 
griffie binnen de termijn van vijftien da
gen moet voldoen aan de in de voornoemde 
artikelen 20, 5° en 546 omschreven vorm
vereisten; de omstandigheid dat in casu "uit 
geen enkel overgelegd stuk blijkt dat de 
griffie van de Rechtbank van Koophandel 
te Luik, op 20 september 1982, werkelijk 
heeft voldaan aan de wettelijke vorm
vereisten voor de openbaarmaking van het 
opgeeiste voorrecht" niet relevant is voor de 
beslissing dat het voorrecht waarop wij
len Bernhard Ide aanspraak maakte, be
houden wordt; hetzelfde geldt voor de om
standigheid "dat het er trouwens naar 
uitziet dat het afschrift van de bewuste fac
tuur op dinsdag 21 september 1982 is neer
gelegd op de griffie van de Rechtbank van 
Koophandel te Verviers", aangezien de par
tijen niet hebben betwist dat de griffie van 
de Rechtbank van Koophandel te Luik wel 
degelijk de griffie was waar het afschrift 
van de factuur moest worden neergelegd; 
het arrest bijgevolg niet wettig uit de al
dus aangegeven omstandigheden heeft kun
nen afleiden dat wijlen Bernhard Ide geen 
aanspraak kon maken op het voorrecht, be
doeld in de artikelen 20, 5°, van de 
Hypotheekwet en 546 van de 
Faillissementswet, en dat zijn schuldvor
dering onder het gewoon passief van het 
faillissement moest worden opgenomen 
(schending van de artikelen 20, 5°, van de 

Hypotheekwet en 546 van de wet inzake 
faillissement, bankbreuk en uitstel van be
taling); 

tweede onderdeel, volgens de artikelen 20, 
5°, van de Hypotheekwet en 546 van de 
Faillissementswet, het voorrecht van de 
verkoper van machines, toestellen, gereed
schappen en ander bedrijfsuitrustings
materieel, in geval van faillissement van de 
koper, behouden blijft gedurende vijf jaar 
te rekenen van de levering, indien bin
nen vijftien dagen na de levering, een door 
de verkoper eensluidend verklaard afschrift 
van de factuur of van elke andere akte 
waaruit de verkoop blijkt, neergelegd is ter 
griffie van de rechtbank van koophandel 
van het arrondissement waarin de schul
denaar zijn woonplaats heeft; luidens ar
tikel2 van het Gerechtelijk Wetboek de in 
dat wetboek gestelde regels in beginsel van 
toepassing zijn op alle rechtsplegingen, on
geacht of ze al dan niet door dat wetboek 
worden beheerst; de artikelen 48 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek de re
gels bepalen waaraan "de termijnen voor 
het verrichten van de proceshandelingen" 
onderworpen zijn; artikel 52, tweede lid, be
paalt dat "een akte (. .. ) alleen op geldige 
wijze ter griffie kan worden verricht op de 
dagen en uren waarop de griffie toeganke
lijk moet zijn voor het publiek"; aange
zien de griffies gesloten zijn op zaterdag, 
zondag en op de wettelijke feestdagen, ar
tikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat, wanneer de vervaldag van een 
termijn "een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag is, de vervaldag dan 
wordt verplaatst op de eerstvolgende werk
dag"; die bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek van toepassing zijn op de in de ar
tikelen 20, 5°, van de Hypotheekwet en 546 
van de Faillissementswet bedoelde ter
mijn van vijftien dagen, wanneer de ver
valdag van die termijn een zaterdag, een 
zondag of een wettelijke feestdag is; de 
neerlegging ter griffie van het afschrift van 
de factuur of van een akte waaruit de ver
koop blijkt, gelijkgesteld wordt met een 
proceshandeling; uit de vaststellingen van 
het bestreden arrest in casu volgt dat het 
afschrift van de factuur dat aan de griffie 
van de Rechtbank van Koophandel te Luik 
is gezonden bij een op vrijdag 17 septem
ber 1982 ter post afgegeven aangetekende 
brief, op die griffie is ingekomen op maan
dag 20 september 1982, dit is de eerstvol
gende werkdag na het verstrijken van de li
tigieuze termijn van vijftien dagen, op 
zaterdag 18 september 1982; daaruit volgt 
dat het arrest zijn beslissing dat "dat aan 
het vormvereiste van de neerlegging van de 
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factuur niet is voldaan binnen de strikte 
termijn van vijftien dagen na de levering 
zodat de gei:ntimeerde geen aanspraak kan 
maken op het voorrecht van de verkoper 
van bedrijfsuitrusting" niet naar recht ver
antwoordt (schending van alle in het mid
del aangegeven wetsbepalingen) : 

Wat beide onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 20, 5o, van de Hypotheekwet van 
16 december 1851 en het te dezen toe
passelijke artikel 546 van de 
Faillissementswet van 18 april 1851 
het voorrecht van de verkoper van ma
chines, toestellen, gereedschappen en 
ander bedrijfsuitrustingsmaterieel, dat 
gebruikt wordt in nijverheids-, 
handels-, of ambachtsondernemingen, 
blijft bestaan gedurende vijf jaren te 
rekenen van de levering, voor zover 
binnen vijftien dagen na deze leve
ring een door de verkoper eenslui
dend verklaard afschrift van de fac
tuur of van elke andere akte waaruit 
de verkoop blijkt, neergelegd wordt ter 
griffie van de rechtbank van koophan
del van het arrondissement waarin de 
schuldenaar zijn woonplaats of, bij ge
breke daarvan, zijn verblij:tplaats heeft; 

Overwegende dat de neerlegging 
van de factuur geen proceshandeling 
is in de zin van artikel 48 van het Ge
rechtelijk Wetboek; dat ingevolge ar
tikel 53 van dat wetboek, wanneer de 
vervaldag een zaterdag, een zondag of 
een wettelijke feestdag is, de verval
dag dan wordt verplaatst op de eerst
volgende werkdag; dat die bepaling 
niet van toepassing is op de neerleg
ging van de factuur; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : "1. de heer Ide, blijkens de 
factuur van 27 augustus 1982, aan de 
n.v. Isobelec machines heeft verkocht, 
waarvan de assemblage ter plaatse op 
3 september 1982 voltooid was; 2. Ide 
bij ter post aangetekende brief op vrij
dag 17 september 1982, (. .. ) aan de 
griffie van de Rechtbank van Koop
handel te Luik een afschrift van ge
noemde factuur heeft gestuurd met het 
oog op de inschrijving ervan conform 
artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet 

(. .. ); de Luikse griffier op maandag 20 
september 1982 de ontvangst van die 
zending heeft bevestigd (. .. )"en dat "de 
termijn van vijftien dagen (. .. ) nor
maal moest verstrijken op 18 septem
ber 1982 (. . .)"; 

Overwegende dat het arrest, op 
grand van die vaststellingen, wettig 
beslist dat "aan het vormvereiste van 
de neerlegging van de factuur niet is 
voldaan binnen de strikte termijn van 
vijftien dagen na de levering", en dat, 
derhalve, de overgelegde schuldvor
dering onder het gewoon passief van 
het faillissement van de naamloze ven
nootschap Isobelec zal worden opge
nomen"; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

1 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge· 
lijkluidende conclusie van de h. Spreu
tels, advocaat-generaal-Advocaten: mrs. 
Gerard en Simont. 

Nr. 427 

1 e KAMER- 1 oktober 1998 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 
TOT 99) -ARTIKEL 13 -ALGEMENE REGEL
EXCEPTIE- VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZA
KEN- ONTTREKKING. 

2° VERWlJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- ONTTREKKING- BEGRIP. 

3o VERWlJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- VREDERECHTER- VERWANTSCHAP
PLAATSVERVANGEND VREDERECHTER- VOR
DERING TOT ONTTREKKING- VERWERPING
CRITERIA. 
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4o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJEE ZA

KEN- VREDERECHTER- VERW ANTS CHAP
PLAATSVERVANGEND VREDERECHTER -
MEERDERJARIGE - GOEDEREN - VOORLO
PIG BEWINDVOERDER- VORDERING TOT ONT
TREKKING- VERWERPING- CRITERIA. 

1 o en zo De onttrekking is een uitzonder
lijke maatregel waarvan de toepassing 
niet kan worden uitgebreid, aangezien zij 
afwijkt van het beginsel volgens hetwelk 
niemand tegen zijn wil kan worden af
getrokken van de rechter die de wet hem 
toekent. (Art. 13 Gw. [1994]; art. 648 
Ger.W.) 

3° De onttrekking van een zaak aan de vre
derechter kan door een partij worden ge
vorderd, inzonderheid wanneer een an
dere partij plaatsvervangend vrederechter 
van het kanton is; een dergelijke vorde
ring kan worden verworpen, wanneer zij 
een misbruik van de procedure blijkt te 
zijn (1). (Artt. 648, 1°, en 649, 2°, Ger.W. 
(2).) 

4 o De vordering tot onttrekking van een 
zaak aan de vrederechte1; die uitgaat van 
een meerde1jarige jegens wie een bij art. 
488bis, A, B. W bedoelde beschermings
maatregel is genomen, en die alleen ge
grond is op de omstandigheid dat de par
tij die de voorlopige bewindvoerder van 
zijn goederen is, plaatsvervangend rech
ter van het kanton is, kan worden ver
worpen wanneer zij een misbruik van de 
procedure blijkt te zijn (3). (Art. 648, 1°, 
en 649, 2°, Ger.W. (4).) 

(1) Vgl. Optreden van het Hofvan Cassatie bij 
onttrehhing van de zaak aan de rechter en ver
wi,jzing van een rechtbanh naar een andere, plech
tige openingsrede van proc.-gen. Delange voor het 
Hofvan 2 sept 1974, J.T., 1974, p. 489 e.v., inz. 
nr. 4, p. 490. 

(2) Art. 694, 2°, na de wijziging ervan bij wet 
12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechte
lijk Wetboek en het Wetboek van Strafvorde
ring inzake de procedure tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter, B.S., 2 april1998, p. 10024 
e.v. 

(3) Vgl. Cass., 19 juni 1997, A.R. nr. 
C.97.0157.F (A. C., 1997, nr. 285); 13 maart 1998, 
A.R. nr. C.97.0433.F, supra, nr. 145. 

(4) Zie noot 2. 

(D ... T. D ... T.A.V. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.98.0369.F) 

HET HOF;- Gelet op het arrest 
van het Hofvan 10 september 1998 
(5); 

Gelet op de bij artikel 656, tweede 
lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven verklaring; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 649, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de onttrekking van een zaak aan 
de vrederechter kan worden gevraagd 
door een der partijen, inzonderheid 
wanneer een partij zelf werkend of 
plaatsvervangend vrederechter van dat 
kanton is; 

Dat de onttrekking een uitzonder
lijke maatregel is, waarvan de toepas
sing niet kan worden uitgebreid, aan
gezien zij afwijkt van het in artikel 13 
van de Grondwet vervatte beginsel, 
volgens hetwelk niemand tegen zijn 
wil kan worden afgetrokken van de 
rechter die de wet hem toekent; 

Dat het Hof een dergelijke vorde
ring kan verwerpen, wanneer zij een 
misbruik van de procedure blijkt te 
zijn; 

Overwegende dat, te dezen, het ge
schil oorspronkelijk tussen eiser en V. .. 
D ... is ontstaan, en strekte tot vernie
tiging van een beslising van de vre
derechter te Waver, waarbij B ... D ... 
plaatsvervangend vrederechter van het 
kanton Waver, tot voorlopig bewind
voerder was aangewezen; 

Dat verzoeker, na een eerste be
slissing van het Hof van 31 augus
tus 1998 waarbij een vordering tot ant
trekking wegens gewettigde verden
king was afgewezen, B... D ... 
gedagvaard heeft om voor de vrede
rechter te Waver in de zaak tussen 
hem en V ... D ... tussen te komen; dat 
die dagvaarding tot tussenkomst van 
de voorlopige bewindvoerder, die voor 
de vrederechter in de zaak reeds was 

(5) A.R. nr. C.98 .. 0369.F, supra, nr. 398. 
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opgetreden in zijn hoedanigheid van 
vertegenwoordiger, hoofdzakelijk ai
leen ertoe strekt een nieuw feit te doen 
ontstaan en de toepassing van arti
kel 649, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek te verkrijgen (6); 

Dat de vordering in die omstandig
heden en bij gebrek aan een wettig be
lang niet kan worden toegewezen; 

Overwegende dat verzoeker subsi
diair de onttrekking van de zaak we
gens gewettigde verdenking vordert, 
voor het geval dat B ... D ... niet lan
ger plaatsvervangend rechter van het 
kanton Waver zou zijn; dat uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat dit het geval is; 
dat die vordering geen verder onder
zoek behoeft; 

Om die redenen, wijst het verzoek 
a f. 

1 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
-Advocaten: mrs. V. Franquet, Nijvel; S. 
Folie, Charleroi. 

Nr. 428 

38 KAMER- 5 oktober 1998 

GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- RECHT
GEVEND KIND - GEHANDICAPT KIND - VER
HOOGDE BIJSLAG- VEREISTE ONGESCHIKT
HEID - VASTSTELLING - GRAAD VAN 
INVALIDITEIT - OFFICIELE BELGISCHE 
SCHAAL. 

Een gehandicapt kind van minder dan 21 
jaar heeft recht op verhoogde kinderbij
slag wanneer zijn ongeschiktheidsgraad 
van ten minste 66 % wordt vastgesteld 
door de Officiele Belgische Schaal ter be
paling van de graad van invaliditeit; de 

(6) A.R. nr. C.98 0307.F, supra, nr. 363. 

invaliditeitspercentages wegens gehoor
dalingen vastgesteld aan de hand van 
deze schaal worden bepaald zonder dat 
bij de meting van de gehoordaling ge
bruik wordt gemaakt van correctie door 
middel van een hoorapparaat. (Artt. 4 7 
en 63 Kinderbijslagwet Werknemers; art. 
2 K.B. 3 mei 1991; artt. 712 en 713 Of
ficiele Belgische Schaal ter bepaling van 
de graad van invaliditeit.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0170.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1997 ge
wezen door het Arbeidshof te Gent, af
deling Brugge; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 40 (zoals ver

vangen bij wet van 22 december 1989), 47, 
§ 1 (zoals vervangen bij wet van 29 decem
ber 1990, met uitwerking op 1 april 1991) 
en 63 (zoals vervangen bij wet van 29 de
cember 1990, met uitwerking op 1 april 
1991) van de bij koninklijk besluit van 19 
december 1939 samengeordende wetten be
treffende de kinderbijslag voor loon
arbeiders, 1 en 2 van het koninklijk be
sluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de 
artikelen 47, 56septies, 62, § 3 en 63 van de 
samengeordende wetten betreffende de kin
derbijslag voor loonarbeiders en van arti
kel 96 van de wet van 29 december 1990 
houdende sociale bepalingen, 321 en 712 
van de Officiele Belgische Schaal ter be
paling van de graad van invaliditeit, zo
als goedgekeurd bij regentsbesluit van 12 
februari 1946 en gewijzigd respectieve
lijk bij koninklijk besluit van 6 januari 1976 
(B.St. 12 mei 1976, 6270 e.v., inz. 6382) en 
bij koninklijk besluit van 20 maart 1975 
(B.St. 18 september 1975, 11.500 e.v., inz. 
11.541), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing het hoger beroep ontvankelijk en 
gegrond verklaart, het vonnis van de eer
ste rechter vernietigt en opnieuw wijzende, 
de bestreden beslissing van 25 februari 
1994 herstelt, op grond van volgende mo
tieven : "De lichamelijke of geestelijke on
geschiktheid van Mieke Vermeersch werd 
vanaf 23 oktober 1990 vastgesteld op 
70 %en vanaf 1 november 1993 op 55 %. De 
graad van zelfredzaamheid vertoonde 3 
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punten. Uit het geneeskundig bundel in
gevolge het onderzoek door het Ministe
rie van Sociale Voorzorg dd. 22 november 
1993, blijkt dat de ongeschiktheid werd ge
raamd overeenkomstig de artikelen 712 en 
548 a) van de Officiele Belgische Schaal ter 
bepaling van de graad en invaliditeit 
(O.B.S.I.), goedgekeurd bij de koninklijke 
besluiten van 20 maart 1975, 2 juli 1975 en 
6 januari 1976, respectievelijk op 40 % 
(gehoordaling) en op 15 % (gestoorde 
spraak) wat een totale ongeschiktheid be
tekent van 55%. Omdat de lichamelijke en 
de geestelijke toestand van Mieke Ver
meersch niet was veranderd na 1 novem
ber 1993, was (eiser) het niet eens met de 
beslissing. In het bestreden vonnis werd 
vastgesteld dat de deskundige het percen
tage voor de ongeschiktheid heeft vastge
steld op 83 % zonder gehoorprothese en op 
55 % met gehoorprothese. Omdat de 
O.B.S.I. geen raming met gehoorprothese 
voorziet, vertoont volgens de eerste rech
ter de dochter van (eiser) een 
ongeschiktheidsgraad van 83 %. (Verweer
der) acht zich gegriefd door het vonnis om
dat : - het invaliditeitspercentage kan wor
den verminderd in de mate dat de 
functionele capaciteit wordt verbeterd ten 
gevolge van een prothese;- artikel321 van 
de O.B.S.I. de vermindering van het 
invaliditeitspercentage in verhouding tot de 
werkelijke verbetering van de functionele 
capaciteit voorziet. (Verweerder) verwijst 
naar artikel 712 van de O.B.S.I. en meent 
dat bij de meting en begroting van de aan
tasting van de fysische of psychische inte
griteit geen rekening mag gehouden wor
den met hulpmiddelen, nu dit artikel dit 
niet voorziet, en de O.B.S.I. de enige wet
telijke voorgeschreven norm is, om de 
invaliditeitsgraad te berekenen. Krach
tens artikel 4 7, § 1 van het koninklijk be
sluit van 19 december 1939 (gecoiirdineerde 
wetten betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders) wordt de kinderbijslag ver
hoogd volgens de graad van de zelfred
zaamheid van het kind, voor elk gehandi
capt kind van minder dan 21 jaar dat 
getroffen is door een lichamelijke of gees
telijke ongeschiktheid van minstens 66 %. 
Ingevolge artikel 2, § 1 van het konink
lijk besluit van 3 mei 1991, tot uitvoering 
van de artikelen 47, 56septies, 62, § 2 en 63 
van de samengeordende wetten betref
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders en 
van artikel 96 van de wet van 27 decem
ber 1990, houdende sociale bepalingen, 
wordt de lichamelijke of geestelijke onge
schiktheid van het kind vastgesteld aan de 
hand van de Officiele Belgische Schaal ter 

bepaling van de graad van invaliditeit, 
goedgekeurd bij regentsbesluit van 12 fe
bruari 1946 en gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 20 maart 1975, 2 juli 
1975 en 6 januari 1976 en/of aan de hand 
van de lijst van aandoeningen gevoegd bij 
het koninklijk besluit. Deel I (beenderen en 
gewrichten), hoofdstuk VII (prothesen en 
orthopedische apparaten), artikel 321 van 
de O.B.S.I., voorziet beperkingen aan ver
minderingen van het invaliditeits
percentage in geval van aanpassing van de 
prothese of het apparaat, en in het alge
meen de proportionele vermindering van 
het invaliditeitspercentage in functie van 
de verbetering die de apparatuur mee
bracht. In fine stelt het artikel 321 dat de 
vermindering van het invaliditeits
percentage steeds in verhouding zal zijn tot 
de werkelijke verbetering van de functio
nele capaciteit van de gei:nteresseerde. Uit 
het artikel 321leidt (verweerder) ten on
rechte af dat bij het vaststellen van het per
centage ongeschiktheid slechts mag reke
ning gehouden worden met prothesen of 
apparaten waar het beenderen en gewrich
ten betreft. Welintegendeel, artikel321 van 
de O.B.S.I. stelt beperkingen aan de ver
minderingen van het invaliditeits
percentage in bepaalde omstandigheden 
waar algemeen het invaliditeitspercentage 
proportioneel kan verminderd worden in 
functie van de verbetering die de appara
tuur meebracht ( ... ). Er kan dan ook slechts 
vastgesteld worden dat de O.B.S.I. in het 
kader van gerechtelijke expertises geen spe
cifieke beperkingen stelt wanneer het 
invaliditeitspercentage (proportioneel) ver
minderd wordt in de mate dat de gehoor
prothese de functionele capaciteit van de 
dochter van (verweerder) werkelijk verbe
tert" (arrest pp. 3 tot 6), 

terwiJl artikel 40 van de bij koninklijk be
sluit van 19 december 1939 samen
geordende wetten betreffende de kinder
bijslag voor loonarbeiders, de maandelijkse 
bijslagen bepaalt die de kinderbijslag
fondsen en de aldaar bedoelde openbare in
stellingen verschuldigd zijn ten behoeve 
van de rechtgevende kinderen; Overeen
komstig artikel 63 van dezelfde samen
geordende wetten betreffende de kinder
bijslag voor loonarbeiders, de kinderbijslag 
tot de leeftijd van 21 jaar wordt toege
kend ten behoeve van het kind dat getrof
fen is door een lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid van ten minste 66 pet.; 
Overeenkomstig artikel 4 7 van dezelfde 
samengeordende wetten de bij artikel 40 
bedoelde bedragen verhoogd worden, val
gens de graad van zelfredzaamheid van het 
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kind, voor elk gehandicapt kind van min
der van 21 jaar, dat getroffen is door een li
chamelijke of geestelijke ongeschiktheid 
van ten minste 66 pet.; Overeenkomstig ar
tikelen 4 7, vierde lid en 63, tweede lid van 
deze samengeordende wetten, de Koning 
bepaalt door wie, volgens welke criteria en 
op welke wijze de lichamelijke en geeste
lijke ongeschiktheid van het kind worden 
vastgesteld, evenals de voorwaarden waar
aan het kind moet voldoen; De lichame
lijke of geestelijke ongeschiktheid van het 
kind, bedoeld in artikelen 4 7 en 63 lui
dens artikel 2, § 1, eerste lid van het ko
ninklijk besluit 3 mei 1991 tot uitvoering 
van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3 en 63 
van de samengeordende wetten betref
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders en 
van artikel 96 van de wet van 29 decem
ber 1990 houdende sociale bepalingen, 
wordt vastgesteld aan de hand van de "Of
ficiele Belgische Schaal ter bepaling van de 
graad van invaliditeit", goedgekeurd bij 
regentsbesluit van 12 februari 1946 en ge
wijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 
maart 1975, 2 juli 1975 en 6 januari 1976 
en en/of aan de hand van de lijst van aan
doening, gevoegd bij dit besluit (2°), val
gens de regels omschreven in § 2 van ge
noemde wetsbepaling; De bepaling van de 
graad van lichamelijke of geestelijke on
geschiktheid derhalve noodzakelijkerwijze 
en aileen dient te geschieden aan de hand 
van de genoemde Officiele Belgische Schaal 
ter bepaling van de graad van invalidi
teit en/of aan de hand van de lijst van aan
doeningen, gevoegd bij het genoemde ko
ninklijk besluit; De invaliditeitspercentages 
wegens gehoordalingen nader besproken en 
aangegeven worden in het voorafgaand 
commentaar bij en in de artikelen 712 en 
713 van genoemde Schaal, zoals laatst ge
wijzigd bij koninklijk besluit van 20 maart 
1975 (B. St. 18 september 1975, 11500 e.v. 
inzonderheid 11.541); deze bepalingen om
schrijven hoe de gehoordaling dient te wor
den gemeten, hoe simulatie dient te 
worden opgespoord, en vervolgens in
validiteitspercentages weergeven voor de 
OJ?-de~~cheiden vormen van gehoordaling; 
hierbiJ geen sprake is van het meten van de 
gehoordaling na corr.::ctit: Joor middel vau 
een hoorapparaat; De graad van lichame
lijke of geestelijke ongeschiktheid aldus, bij 
gebrek aan enige nadere precisering in de 
lijst van aandoeningen gevoegd bij het ko
ninklijk besluit van 3 mei 1991, dient be
paald te worden op grond van de parame
ters die in de Officiele Belgische Schaal 
voor de bepaling van de graad van invali
diteit worden vermeld, en volgens de voor-

schriften die erin zijn opgenomen; deze 
voorschriften bovendien strikt dienen te 
worden uitgelegd en niet par analogie kun
nen worden toegepast; Aldus artikel 321 
van de Officiele Belgische Schaal voor de 
bepaling van de graad van invaliditeit, zo
als opgenomen in het koninklijk besluit van 
6 januari 1976 (B. St. 12 mei 1976 6270 ev 
inz. 382) betrekking heeft op d~ prothe~ 
sen en orthopedische apparaten, dit wil zeg
gen verband houdt met de beenderen ofle
dematen, doch niet kan toegepast worden 
op de aandoeningen aan de zintuigen, zo
als het gehoor; genoemd artikel immers ge
waagt van de prothesen van het bovenste 
lidmaat,. desarticulatie van de heup, dij
amputatie, onderbeenamputatie of ampu
tatie volg~ns Sume et Pirogoff; de bij punt 
f) van artikel 321 bedoelde "gevallen die 
hierboven niet beschreven werden" der
halve betrekking hebben op allerhande 
beenderaandoeningen of beperkingen van 
de ledematen die verholpen worden door 
prothesen of apparaten, doch niet de zin
tuiglijke aandoeningen omvatten· De feiten
rechter niet betwistte dat, zoa'Is door de 
deskundige vastgesteld, Mieke Vermeersch 
zonder hoorapparaten een verlies aan 
gehoorscherpte kende van 95 dB wat over
eenstemt, volgens genoemd artikel 712 van 
de O.B.S.I. met een invaliditeit van SO%· 
Het arbeidshof dan ook niet wettig kon oor~ 
delen dat Mieke Vermeersch, gelet op de 
verminderde gehoordaling bij gebruik van 
gehoorapparaten, slechts een totale onge
schiktheid kende van 55 %, 

zodat het arbeidshof niet wettig het ho
ger beroep gegrond verklarend de oor
spronkelijke bestreden beslissing kon be
vestigen en eiser niet langer, sinds 1 
november 1993, gerechtigd kon verkla
ren op verhoogde kinderbijslag voor zijn ge
handicapt kind Mieke Vermeersch (scherr
ding van alle in de aanhefvan het middel 
aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het gehandicapt 
kind van minder dan 21 jaar, om 
rechtgevend te zijn op de verhoogde 
bijslag, bedoeld in de artikelen 4 7 en 
63 van de samengeordende wetten be
trefiende de kiuderbijslag voor loon
arbeiders, voor ten minste 66 percent 
moet getroffen zijn door een ontoerei
kendheid of een vermindering van li
chamelijke of geestelijke geschikt
heid wegens een of meer aandoenin
gen; dat ingevolge het bepaalde in 
artikel 2, § 1, van het koninklijk be
sluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van 
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de artikelen 4 7, 56septies en 63 van de 
samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders en 
van artikel 96 van de wet van 29 de
cember 1990 houdende sociale bepa
lingen, die ontoereikendheid of ver
mindering moeten worden vastgesteld 
volgens de Officiele Belgische Schaal 
ter bepaling van de graad van invali
diteit en/of aan de hand van de lijst 
van de aandoeningen, gevoegd bij het 
besluit van 3 mei 1991; dat artikel 2, 
§§ 2 en 3, de regels bepaalt voor de 
aanwending van de voormelde schaal 
en de gebruiksvoorwaarden van de 
voormelde lijst; dat § 4 uitdrukkelijk 
bepaalt dat voormelde schaal bindend 
of indicatief is naargelang zij een vast 
percentage aanduidt dan wel ruimte 
laat bij de evaluatie en dat in het laat
ste geval de schaal bindend is voor de 
minimale en maximale percentages, 
waaruit blijkt dat de voormelde voor
schriften strikt en niet per analogie 
moeten worden toegepast; 

Overwegende dat de invaliditeits
percentages wegens gehoordalingen 
besproken en aangegeven worden in 
het voorafgaand commentaar bij en in 
de artikelen 712 en 713 van de ge
noemde schaal, zoals laatst gewij
zigd bij koninklijk besluit van 20 
maart 1975; dat deze bepalingen om
schrijven hoe de gehoordaling client te 
worden gemeten, hoe simulatie moet 
worden opgespoord, en vervolgens de 
invaliditeitspercentages weergeven 
voor de onderscheiden vormen van 
gehoordaling; dat hierbij geen sprake 
is van het meten van de gehoordaling 
na correctie door middel van een hoor
apparaat zodat bij de meting van de 
gehoordaling van dergelijke hulpmid
del geen gebruik mag worden ge
maakt; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat voor het bepalen van haar 
lichamelijke en geestelijke geschikt
heid, het percentage van de gehoor
daling van de minder-valide dochter 
van eiser, in aanmerking moet wor
den genomen na de werkelijke verbe
tering van de functionele capaciteit 
door een gehoorprothese; dat het ar-

rest aldus de beslissing dat eisers kind 
vanaf 1 november 1993 geen rechtge
vend kind was op de in artikel 4 7 van 
de samengeordende wetten betref
fende de kinderbijslag voor loon
arbeiders bedoelde verhoogde bijslag, 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
uitspraak doet over de ontvankelijk
heid van het hager beroep; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwij st de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen. 

5 oktober 1998 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 429 

3e KAMER- 5 oktober 1998 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR

RESTEN- ALGEMEEN- VERWIJZING NAAR 
DE MOTIVERING VAN EEN IN EEN ANDERE 
ZAAK GEWEZEN ARREST. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is het 
arrest dat zich ertoe beperkt de redenge
ving van in andere zaken gewezen arres
ten waarvan niet vaststaat dat eiser er 
partij was, over te nemen zonder haar 
weer te geven (1). (Art. 149 Gw. 1994.) 

(1) Zie Cass., 30 juni 1997, A.R. nr. S.96.0172.N 
(A.C., 1997, nr. 310). 
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(R.VA. T. LAUWERS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.98.0032.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1997 ge
wezen door het Arbeidshof te Antwer
pen; 

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

wet, 6, 702, 807 en 1138, 2° van het Ge
rechtelijk Wetboek, het algemeen rechts
beginsel dat "het beschikkingsbeginsel" 
wordt genoemd, het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging en 
voor zoveel als nodig, van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uit
spraak te doen over niet-gevorderde za
ken, welk beginsel met name werd vast
gelegd in hogervermeld artikel1138, 2° van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het von
nis hervormt en de beslissing van eiser dd. 
14 november 1995 in die mate vernietigt 
dat de door eiser opgelegde sanctie van uit
sluiting van het recht op werkloosheids
uitkeringen gedurende 39 weken door het 
arrest herleid wordt naar 26 weken en 
zulks op grond van de hiernavolgende over
wegingen : 1. de herleiding van de sane
tie : In een uitvoerig betoog argumenteert 
(eiser) voor de marginale toetsings
bevoegdheid van de rechter waarin niet be
grepen is dat deze door (eiser) opgelegde 
uitsluitingsduur vermag te herleiden. Des
betreffend wordt verwezen naar de arres
ten van dit (arbeids-)hof dd. 16 mei 1997 
AR 1185/96 en dd. 27 juni 1997 AR 914/95 
waarin deze problematiek werd ontleed en 
waarbij de daarin ontwikkelde argumen
ten hier voor herhaald worden overgeno
men. 2. de motivering van de beslissin
gen van (verweerster) : Zoals in hoger 
aangehaalde arresten is de wet van 29 juli 
1991 op de motivering van de bestuurs
handeling toepasselijk op de beslissingen 
van (verweerster lees: eiser). Ter zake heeft 
(eiser) de gemiddelde uitsluitingsduur van 
39 weken opgelegd en motiveert hij dit en
kel met te wijzen op de ernst van de fei
ten, wat niet afdoende is. De "ernst" van de 
feiten kan erop wijzen dat deze verzwa
rende omstandigheden uitmaken wat even
wei niet terug te vinden is in de 
uitsluitingsduur die een gemiddelde is tus
sen 26 en 52 weken en volgens de norm 
van (eiser) opgelegd wordt wanneer geen 
verzwarende omstandigheden te weerhou-

den zijn. (. .. ) Bij gebrek aan dit bewijs dient 
een werkverlating zonder gewettigde re
den weerhouden te worden en dient er een 
uitsluitingsduur opgelegd te worden. Ver
mits de opgelegde uitsluitingsduur van 39 
weken in de administratieve beslissing zon
der opgave is van enig motief, zodat niet 
kan nagegaan worden om welke deze 
uitsluitingsduur opgelegd werd, is deze ad
ministratieve beslissing strijdig met de wet 
van 29 juli 1991 op de bestuurs
handelingen. Bij gebrek aan afdoende mo
tivering dient de uitsluitingsduur tot het 
minimum van 26 weken herleid te wor
den." (pp. 3-4 arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in conclu
sie had laten gelden dat hij "bij het bepa
len van het quantum van de uitsluiting in 
het kader van de toekenningsvoorwaarden 
(art. 51, 52 en 52bis van het Werkloosheids
besluit) en van de uitsluiting bij admini
stratieve sanctie (art. 153 tot 156 van het 
Werkloosheidsbesluit) over een discretio
naire macht beschikt omdat de wetgever de 
directeur heeft belast met het bepalen van 
een uitsluiting waarvan de duur begrensd 
is door een minimum en een maximum" (p. 
2 beroepsconclusie); dat de aldus getrof
fen beslissingen "niet arbitrair (mogen) zijn 
(. .. ) en de grenzen van het redelijke niet 
(mogen) overschrijden" (ibidem pp. 2-3), (. .. ) 
dat zij aldus "niet enkel wetmatig (. .. ) maar 
ook rechtmatig (moeten) zijn in de zin dat 
ze niet aileen aan de algemene wettek
sten worden getoetst, doch ook aan de on
geschreven algemene rechtsbeginselen en 
aan de principes van het behoorlijk be
stuur"; (. .. ) dat, "(om) op rechtmatige wijze 
beslissingen te kennen nemen, inzonder
heid om de beginselen inzake zorgvuldig
heid, gelijkheid en rechtszekerheid en het 
vertrouwensprincipe toe te passen, (. .. ) (ei
ser) een beleid (dient) te voeren dat fede
raal wordt toegepast"; dat "(het) algemeen 
belang vereist dat het beleid erop gericht is 
om een gezond afschrikkingsbeleid te voe
ren of recidive af te raden, alsook een 
vergoedingseffect te bereiken voor de last 
die door de individuele daad op de gemeen
schap gelegd wordt"; dat "(de) algemene 
beleidsnorm (erin bestaat) dat waar de re
glementering een minimum- en een 
maximumperiode voorziet een gemiddelde 
uitsluiting of sanctie wordt opgelegd", dat 
"(bij) verzwarende respectievelijk verzach
tende omstandigheden (. .. ) de duur van de 
uitsluiting of sanctie respectievelijk ver
hoogd ofverlaagd (wordt)" (ibid. p. 3); dat 
"(elke) werkloosheidsdirecteur in zijn 
ambtsgebied rekening houdt met alge
mene criteria, zoals de streek, de 
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tewerkstellingssector en het ogenblik van 
de inbreuk" ( ... ) "(en zich daarbij laat) lei
den door objectieve omstandigheden ei
gen aan de zaak, maar zelden eigen aan de 
individuele persoon, teneinde willekeur te 
vermijden" (ibid. p. 4-5); de taak van de 
arbeidsrechter bij de beoordeling van de 
vanuit een discretionaire macht genomen 
beslissingen beperkt blijft tot een "margi
nale toetsing voor het geval de willekeur en 
het ongerijmde zo evident is dat iedereen 
het er wat dat betreft over eens is"; dat 
"(de) beoordeling daarvan door de rechter 
( ... ) geen afbreuk (mag) doen aan de 
beleidsoptie van de administratie indien 
deze haar beleid kenbaar maakt en daar 
geen willekeur uit blijkt" (ibid. p. 8); dat 
"(het principe van de marginale toetsing ( ... ) 
niet strijdig is met de regels inzake 'be
voegdheid'" (ibid. p. 9); dat "(door) art. 7 van 
de Besluitwet dd. 28.12.44 ( ... ) (eiser) 
(wordt) opgericht die bepaalde taken krijgt 
toegewezen " ( ... ) en "meer bepaald dat (ei
ser) met uitsluiting van andere instellin
gen over de uitvoering van de 
werkloosheidsreglementering waakt en der
halve administratieve beslissingen kan ne
men wanneer er zich terzake geschillen 
voordoen"; dat "de administratie de 
controlebevoegdheid van de rechtbank dient 
te respecteren en deze laatste de beleids
opties van de administratie"; dat "een even
wicht (lees : tussen uitvoerende en rech
terlijke macht) wordt bereikt wanneer de 
rechter, ( ... ), marginaal toetst"; dat "de rech
terlijke macht door zichzelf in de boven
vermelde gevallen een volledige bevoegd
heid toe te kennen, zelf een administratief 
beleid zou kunnen voeren, wat niet haar 
taak is, maar die van de uitvoerende 
macht" (ibid. p. 10); dat "de rechter ( ... )de 
administratie niet van de mogelijkheid 
(mag) beroven zijn appreciatiebevoegdheid 
op zinnige wijze uit te oefenen en ( ... ) zich 
derhalve niet in de plaats van de admini
stratie mag stellen"; dat "het principe van 
de marginale toetsing niet strijdig is met 
art. 6, 1 EVRM ( ... ) (noch met) de begin
selen van de socia,le zekerheid" (ibid. p. 11); 
dat "(de) rechtelijke macht ( ... ) in deze en
kel een controle op de wettelijkheid van 
deze besluiten heeft en het ( ... ) ingevolge de 
scheiding van de mach ten niet aangewe
zen (voorkomt) dat de rechterlijke macht 
zich zou uitspreken over de 'billijkheid' of 
de 'strengheid' van de ingevoerde regle
mentering en het beleid van de overheid 
dat daarop gesteund wordt" (ibid. p. 12); 
dat "(de rechter) (in) het kader van zijn 
marginale controlebevoegdheid dient ( ... ) 
aan te duiden waarom hij eventueel ge-

bruik zou maken van deze bevoegdheid om 
een sanctie of uitsluiting te herleiden, welke 
bijzondere omstandigheden hem daartoe 
noopten en in welke mate de administra
tieve beslissing kennelijk onredelijk is"; dat 
"(eiser) ( ... ) geenszins afbreuk (wil) doen aan 
de controlebevoegdheid van de rechters 
maar verwacht dat begrip wordt opgebracht 
voor het feit dat de administratie een ze
ker beleid moet kunnen voeren, dat hem 
door de regelgever toevertrouwd is"; dat 
"(de) rechter ( ... ) dus de nodige voorzich
tigheid aan de dag (moet) leggen, nu een al 
te vrij ingrijpen in het beleid er in feite zal 
op neerkomen dat hij zelf een zeker be
leid voert, waardoor hij de taak die hem 
door de grondwetgever werd toevertrouwd 
te buiten gaat" (ibidem p. 15); het arrest dit 
uitvoerig betoog niet beantwoordt doch zich 
beperkt tot de overweging dat "(desbetref
fend) wordt verwezen naar de arresten van 
dit hof dd. 16 mei 1997 AR 1185/96 en dd. 
27 juni 1997 AR 914/95 waarin deze pro
blematiek werd ontkend en waarbij de 
daarin ontwikkelde argumenten hier voor 
herhaald worden overgenomen" (p. 3 ar
rest); het arrest derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is, daar niet regelmatig ge
motiveerd is de beslissing die zich ertoe be
perkt naar de motieven van een in een an
dere zaak gewezen beslissing te verwijzen; 
het arrest bovendien nalaat de motieven 
van die arresten, al ware het gedeelte
lijk, weer te geven zodat uw Hofniet in de 
gelegenheid is gesteld zijn wettigheids
toezicht uit te oefenen en het arrest der
halve niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van artikel149 van de Grand
wet); het arrest in de mate dat het zo
doende zijn oordeellaat steunen op de ge
citeerde rechtspraak, zonder te zeggen 
waarom het arbeidshof zich daarbij aan
sluit, aan die rechtspraak een algemene en 
als regel geldende draagwijdte geeft en zo
doende artikel6 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt, 

zodat het arrest waar het aanneemt dat 
het arbeidshof bevoegd is om de opgelegde 
uitsluitingsduur te herleiden op grand van 
de overwegingen die het arbeidshof in eer
dere zaken zou hebben weerhouden doch 
die niet weergegeven worden in het ar
rest, niet regelmatig met redenen is om
kleed in de mate dat het daarmee niet ant
woordt op de uitvoerige redengeving van 
eiser en bovendien het wettigheidstoezicht 
van uw Hof, bij gebreke aan weergave van 
een redengeving, onmogelijk maakt (scherr
ding van artikel149 van de Grondwet); te
vens met schending van artikel 6 van het 
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Gerechtelijk Wetboek aan de eigen recht
spraak waarop het arrest gesteund is een 
algemene en als regel geldende draag
wijdte geeft, door het geschil op de door die 
rechtspraak bepaalde wijze op te lassen, 
zonder aan te geven waarom hij zich bij die 
rechtspraak aansluit, 

terwijl, tweede onderdeel, overeenkom
stig het algemeen rechtsbeginsel genaamd 
"het beschikkingsbeginsel" aileen par
tijen de bestanddelen van hun vordering 
bepalen; de feitenrechter de door partijen 
aangevoerde grande ambtshalve door an
dere kan vervangen, mits hij geen geschil 
opwerpt waarvan het bestaan uitgesloten 
wordt in het appelverzoekschrift en in de 
conclusies, zich uitsluitend baseert op fei
ten of op stukken die hem regelmatig zijn 
voorgelegd, noch het onderwerp noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt, en dat hij 
daarbij het recht van verdediging van de 
partijen eerbiedigt; verweerster haar vor
dering tot vernietiging minstens vermin
dering van de haar opgelegde sanctie lou
ter gesteund had op het middel dat de 
omstandigheden waarin zij zich bevond 
("( ... ) de werkgever (die) haar ( ... ) zonder 
meer op een totaal ongeoorloofde en onge
fundeerde wijze is gaan beschuldigen van 
diefstal" (welke omstandigheden) "wel de
gelijk een wettige reden tot werkverlating 
uitmaken") (p. 3 verzoekschrift tot hager 
beroep) en dater, ondergeschikt, "(wel) ele
menten voorhanden waren om de opge
legde sanctie te herleiden", met name "haar 
financiele toestand" als "alleenstaande (die) 
over geen enkele andere bran van inkom
sten beschikte" en "het feit dat 
(verweerster) zichzelf reeds gesanctio
neerd had door gedurende ruime tijd geen 
werkloosheidsuitkeringen aan te vragen" en 
dat "(het) ( ... ) ook een eerste sanctie be
trof' (p. 3 verzoekschrift tot hager beroep); 
verweerster deze grieven hernam in haar 
beroepsconclusie (pp. 2-5) en er nog aan 
toevoegde dat zij "op het ogenblik van de 
werkverlating in dienst was sinds 20 maart 
1995 en tevens ook de langst in dienst 
zijnde werknemer was" en op grand van al 
deze gegevens besloot dat "er derhalve wel 
degelijk voldoende elementen aanwezig zijn 
om de opgelegde sanctie te herleiden" (p. 6 
beroepsconclusie); verweerster op geen en
kel ogenblik haar vordering grondde op een 
schending van de wet van 29 juli 1991 in
zake de motivering van de bestuurs
handelingen; het arrest evenwel haar in on
dergeschikte orde geformuleerde vordering 
inwilligt door de uitsluitingsduur tot het 
minimum van 26 weken te beperken op 
grand van de overweging dat de door ei-

ser opgelegde uitsluitingsduur "(enkel ge
motiveerd werd) met te wijzen op de ernst 
van de feiten wat niet afdoende is" en der
halve "strijdig is met de wet van 29 juli 
1991 op de bestuurshandelingen" (pp. 3-4 
arrest); het arrest aldus de oorzaak van de 
vordering van verweerster op een onwet
tige wijze dat wil zeggen de rechtsgrond 
van deze vordering heeft veranderd in strijd 
met de artikelen 702 en 807 van het Ge
rechtelijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het 'het beschikkings
beginsel'; het arrest aldus tevens een ge
schil heeft opgeworpen waarvan in de con
clusies van partijen geen sprake was en 
zodoende het algemeen rechtsbeginsel heeft 
geschonden dat de rechter verbiedt uit
spraak te doen over niet-gevorderde za
ken, welk beginsel met name werd vast
gelegd in artikel 1138, 2° van het 
Gerechtelijk Wetboek; het arrest even
min partijen de gelegenheid heeft gege
ven hun verweer te voeren met betrek
king tot de ambtshalve opgeworpen 
schending van de motiveringswet en al
dus eisers recht van verdediging heeft mis
kend, 

zodat het arrest, in zoverre het de be
slissing van eiser vernietigde met betrek
king tot de duur van de opgelegde sane
tie op grand van een schending van de wet 
van 29 juli 1991 welk middel door par
tijen niet was aangevoerd, de oorzaak van 
de vordering van verweerster heeft gewij
zigd (schending van artikelen 702 en 807 
van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel dat het 
'beschikkingsbeginsel' heet); in de mate dat 
het zodoende een uitspraak heeft gedaan 
over niet gevorderde zaken, artikel 1138, 2° 
van het Gerechtelijk Wetboek, evenals, 
voorzoveel als nodig, het algemeen rechts
beginsel dat daarin vervat ligt en dat de 
rechter verbiedt uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken, heeft geschonden, min
stens eisers recht van verdediging heeft 
miskend door partijen niet in de gelegen
heid te hebben gesteld verweer te voeren 
met betrekking tot de ambtshalve toege
paste wet van 29 juli 1991 inzake de mo
tivering van bestuurshandelingen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat niet regelmatig 

met redenen is omkleed het arrest dat 
zich ertoe beperkt de redengeving van 
in andere zaken gewezen arresten 
waarvan niet vaststaat dat eiser er 
partij was, over te nemen zonder haar 
weer te geven; 
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Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

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

5 oktober 1998 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Bourgeois - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 430 

ze KAMER - 6 oktober 1998 

1° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE - BEVOEGDE ADMINISTRA
TIEVE OVERHEID- VORDERING- VORM. 

zo STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS 

IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE - BEVOEGDE ADMINISTRA
TIEVE OVERHEID - VORDERING - DUUR. 

3° STEDENBOUW -HERSTELVANPLAATS 

IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE - BEVOEGDE ADMINISTRA
TIEVE OVERHEID - VORDERING IN EERSTE 
AANLEG - GEEN NIEUWE VORDERING IN 
GRAAD VAN BEROEP - GEVOLG. 

1 o De gemachtigde ambtenaar en het col
lege van burgemeester en schepenen in ge
zamenlijk akkoord oordelen of betaling 
van een meerwaarde voor de strafrech
ter moet worden gevorderd; geen enkele 
wetsbepaling onderwerpt die vordering 

aan bijzondere vormen; het is voldoende 
dat de wettelijke bevoegde administra
tieve overheden hun wil duidelijk te ken
nen hebben gegeven (1). (Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedenbouw, art. 65.) 

zo en 3° De regelmatig aan de rechter
lijke overheid bekendgemaakte vorde
ring van de bevoegde administratieve 
overheden blijft gelden gedurende gans 
het verloop van de rechtspleging, tenzij 
die bestuursorganen eraan expliciet ver
zaken of de door hen gekozen vorm van 
herstel wijzigen; de vorderende bestuur
lijke overheden zijn er niet toe gehou
den in geval van hager beroep hun vor
dering te herhalen (2). (Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw, art. 65.) 

(WELVAERT T. RET VLAAMSE GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0483.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1997 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser tot 
het betalen van een meerwaarde
bedrag wordt veroordeeld : 

Over het eerste en het tweede mid
del: 

Overwegende dat ingevolge artikel 
65 Stedenbouwwet de gemachtigde 
ambtenaar en het college van burge
meester en schepenen in gezamen
lijk akkoord oordelen over de oppor
tuniteit van de vordering tot het 
betalen van een geldsom gelijk aan de 
meerwaarde die het goed door het mis
drijf heeft verkregen; dat geen wets
bepaling die vordering aan bijzon
dere vormen onderwerpt; dat het 

(1) Zie Cass., 9 dec. 1992, A.R. nr. 186 (A. C., 
1991-92, nr. 781). 

(2) Zie Cass., 16 mei 1995, A.R. nr. P.94.0822.N 
(A C., 1995, nr. 239). 



----- -~--~~~~-~ 

Nr. 431 HOF VAN CASSATIE 943 

voldoende is dat de wettelijk bevoegde 
administratieve overheden hun wil 
duidelijk te kennen hebben gegeven, 
wat te dezen reeds voor de eerste rech
ter het geval was; 

Overwegende dat wanneer door een 
beslissing van de eerste rechter het 
door de bevoegde bestuurlijke overhe
den verdedigde algemeen belang wordt 
geschaad, het de taak van het open
baar ministerie is de bij de wet be
paalde rechtsmiddelen aan te wen
den; dat te dezen door het openbaar 
ministerie hager beroep werd inge
steld; 

Overwegende dat de regelmatig aan 
de rechterlijke overheid bekendge
maakte vordering van de bevoegde ad
ministratieve overheden blijft gelden 
gedurende gans het verloop van de 
rechtspleging, tenzij die bestuurs
organen eraan expliciet verzaken of de 
door hen gekozen vorm van herstel 
wijzigen, wat te dezen blijkt noch door 
eiser wordt beweerd; dat de vorde
rende bestuurlijke overheden er niet 
toe gehouden zijn in geval van hager 
beroep hun vordering te herhalen; 

Dat de appelrechters regelmatig 
over de vordering van de bestuurlijke 
overheden beslissen; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het middel niet 

aanwijst op welke ''bindende bepalin
gen van het toepasselijke gewestplan" 
de appelrechters geen acht zouden 
hebben geslagen en waarin de strij
digheid van de vordering van de be
stuurlijke overheden met artikel 2 
Stedenbouwwet zou bestaan; 

Dat het middel onnauwkeurig, mits
dien niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 65, § 1, derde lid, Stedenbouw
wet de rechtbank, in geval van ver
oordeling tot betaling van een geldsom, 
deze som bepaalt op het geheel of een 
deel van de door het goed verkregen 
meerwaarde; 

Overwegende dat de rechter wan
neer de meerwaarde niet met mathe
matische preciesheid kan vastgesteld 
worden, deze meerwaarde wettig "in 
billijkheid" vermag te ramen; 

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 door ver
weerder tegen eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat deze vordering 
niet ontvankelijk wordt verklaard; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

6 oktober 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Riemaecker, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. P. Haenebalcke, Gent. 

Nr. 431 

28 KAMER - 6 oktober 1998 

1° STRAF - ALLERLEI - BIJZONDERE 
MOTIVERINGSPLICHT - VERVAL VAN HET 
RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN- HER
STEL- SLAG EN IN EEN OF MEER DER ONDER
ZOEKEN VOORZIEN BIJ ART. 38, § 3, WEGVER
KEERSWET. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET
WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 38 -ARTIKEL 38, 
§ 3 - VERV AL VAN HET RECHT EEN VOERTUIG 
TE BESTUREN- HERSTEL- VERPLICHTING 
DE OPGELEGDE ONDERZOEKEN TE ONDER
GAAN -AARD VAN DEZE MAATREGEL. 



944 HOF VAN CASSATIE Nr. 431 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE· 
KLAAGDE EN VERDACHTE- WEGVERKEER
VERPLICHTING DE KRACHTENS ART. 38, § 3, 
WEGVERKEERSWET OPGELEGDE ONDERZOE
KEN TE ONDERGAAN- ONWETTIG UITGESPRO· 
KEN MAATREGEL. 

1 o Wanneer de strafrechter een verval van 
het recht een voertuig te besturen uit
spreekt en het herstel in dat recht afhan· 
kelijk maakt van het slagen in een of 
meerdere van de in art. 38, § 3, Wegver· 
keerswet vermelde onderzoeken, is de op· 
gelegde bijzondere motiveringsplicht van 
toepassing niet alleen op het uitgespro· 
ken verval maar ook op de beveiligings· 
maatregel waarbij het herstel in het recht 
tot sturen afhankelijk wordt gemaaht van 
het slagen in een of meer van bedoelde on· 
derzoeken (1). (Artt. 195 Sv. en 38, § 3, 
Wegverkeerswet.) 

zo De verplichting krachtens art. 38, § 3, 
Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken te 
hebben ondergaan alvorens het recht tot 
sturen terug te behomen, is geen straf, 
doch een beveiligingsmaatregel. (Art. 38, 
§ 3, Wegverkeerswet.) 

3° De vernietiging wegens onwettigheid van 
de toepassing van de beveiligings· 
maatregel waarbij het herstel in het recht 
tot sturen afhanhelijk wordt gemaakt van 
het slag en in een of meerdere van de in 
art. 38, § 3, Wegverkeerswet vermelde on· 
derzoehen moet tot het desbetreffende be· 
schihhend gedeelte worden beperkt en 
strekt zich niet uit tot de beslissing be
treffende de opgelegde straffen met inbe· 
grip van de vervallenverklaring (2). (Art. 
38, § 3, Wegverkeerswet.) 

(RUBENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1069.N) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 1997 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Rasselt; 

(1) Cass., 10 sept. 1991,A.R. nr. 4745 (A.C., 
1991-92, nr. 13). 

(2) Cass., 6 okt. 1980 (A. C., 1980-81, nr. 81). 

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

Over het middel : 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 195, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, het vonnis nauwkeu
rig, maar op een wijze die beknopt 
mag zijn, de redenen vermeldt waarom 
de rechter, als de wet hem daartoe 
vrije beoordeling overlaat, een straf of 
een maatregel uitspreekt, en de straf
maat rechtvaardigt voor elke uitge
sproken straf en maatregel; 

Dat overeenkomstig artikel 195, 
derde lid, Wetboek van Strafvorde
ring dezelfde bijzondere motiverings
verplichting rust op de rechtbank die 
uitspraak doet in graad van hoger be
roep, wanneer zij een verval van het 
recht tot het besturen van een voer
tuig uitspreekt; 

Overwegende dat de appelrechters, 
hoofdens de tenlastelegging sub B, 
zijnde vluchtmisdrijf, eiser, middels de 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, onder meer vervallen 
hebben verklaard van het recht tot het 
besturen van alle motorvoertuigen, ca
tegorieen A3, A2, A1 en B, met inbe
grip van B.E, gedurende een termijn 
van vier maanden, met dien verstande 
dat het herstel in het recht de voor
noemde motorvoertuigen te bestu
ren, afhankelijk wordt gesteld van het 
slagen in het medische en psycholo
gische onderzoek; 

Dat zij hun beslissing eiser te ver
oordelen tot een rijverbod van vier 
maanden steunen op de overweging 
dat "Ret opgelegde rijverbod voor het 
feit B verantwoord (is) door de ernst 
van de feiten; de duur van vier maan
den door de laakbaarheid van de fei
ten en het sociaal onverantwoord rij
gedrag van beklaagde en rekening 
(houdt) met zijn strafrechtelijk verle
den"; 

Dat de appelrechters daarentegen 
noch door een eigen redengeving noch 
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door een verwij zing naar de motie
ven van de eerste rechter, aangeven op 
welke gronden zij, middels de beves
tiging van de beslissing van de eer
ste rechter, eiser de maatregel opleg
gen die er in bestaat dat het herstel in 
het recht een motorrijtuig te bestu
ren, overeenkomstig artikel 38, § 3, 
Wegverkeerswet, afhankelijk wordt ge
steld van het slagen voor het medisch 
en het psychologisch onderzoek; 

Dat zij aldus hun beslissing het her
stel in het recht een motorvoertuig te 
besturen, afhankelijk te stellen van 
het slagen voor de vermelde onder
zoeken, niet regelmatig met redenen 
omkleden; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat de verplichting de 
in artikel 38, § 3, Wegverkeerswet 
voorgeschreven onderzoeken te onder
gaan alvorens hersteld te worden in 
het recht tot sturen, geen straf is, doch 
een beveiligingsmaatregel, zodat de 
vernietiging wegens onwettigheid van 
de toepassing van deze maatregel tot 
het desbetreffende beschikkend ge
deelte moet worden beperkt en zich 
niet uitstrekt tot de beslissing betref
fende de opgelegde straffen met inbe
grip van de vervallenverklaring; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het het her
stel in het recht motorrijtuigen te be
sturen, afhankelijk stelt van het 
slagen voor het medische en psycho
logische onderzoek; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in twee 
derde van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Tonge
ren, zitting houdend in hoger beroep. 

6 oktober 1998 - ze kamer - Voorzit· 
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Londers - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Savelkoul, 
Hasselt. 

Nr. 432 

ze KAMER - 6 oktober 1998 

STRAF- ALLERLEI- UITWISSING VAN VER
OORDELINGEN- VOORWAARDEN- VEROOR
DELINGEN, VERVALLENVERKLARINGEN OF 
ONTZETTINGEN- TOEPASSING- WEGVER
KEERSREGLEMENT- VERVAL TOT STUREN 
VOORGOED. 

De uitwissing van veroordelingen tot cor
rectionele hoofdgevangenisstraffen van ten 
hoogste zes maanden, tot correctionele 
geldstraffen van ten hoogste 500 frank en 
tot geldstraffen ongeacht hun bedrag, op
gelegd krachtens het Wegverkeersregle
ment, is niet van toepassing op veroor
delingen die vervallenverklaringen of 
ontzettingen inhouden waarvan de ge
volgen zich over meer dan drie jaren uit
strekken, tenzij wanneer het verval wordt 
uitgesproken wegens lichamelijke onge
schiktheid. (Art. 619, tweede lid, Sv.) 

(VERMEULEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1127.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 juni 1997 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

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; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de rechter in straf

zaken, behoudens in zich te dezen niet 
voordoende gevallen, onaantastbaar de 
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bewijswaarde beoordeelt van hem re
gelmatig overgelegde gegevens waar
over de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren, waaronder zoals te de
zen de vaststellingen van de verbali
santen en van de geneesheer belast 
met de bloedafname; 

Dat de appelrechters aldus wettig 
vermochten, daar waar deze vaststel
lingen niet overeenstemmend zijn, 
meer geloof te hechten aan de vast
stellingen van de verbalisanten dan 
aan deze van de gevorderde genees
heer op grand van "het tijdsverloop 
tussen het aantreffen door de verba
lisanten (2u20) en het onderzoek van 
de geneesheer (4u40)"; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering vermeld op de 
bladzijden vier en vijf van het von
nis, de feitelijke gegevens vermelden 
waarop zij hun beslissing dat eiser zich 
in staat van dronkenschap bevond la
ten steunen, zonder terzake enige twij
fel te laten bestaan; 

Dat zij zodoende de door eiser aan
gevoerde strijdige of andere feitelijke 
gegevens verwerpen, hierdoor zijn con
clusie beantwoorden, en hun beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters, 

door bevestiging van de beslissing van 
de eerste rechter, eiser veroordelen tot 
een geldboete van 500 frank en een 
verval van het recht tot sturen gedu
rende een periode van vijf jaar we
gens een inbreuk op artikel 35 Weg
verkeerswet, op grand van de 
overwegingen dat "de eerste rechter 
wegens het weerhouden feit en gelet 
op het strafrechtelijk verleden van (ei
ser) die reeds eerder veroordeeld werd 
wegens gelijkaardige feiten, doch hier
uit blijkbaar geen lering putte, een ge
paste geldboete oplegde" en dat "de 
eerste rechter eveneens terecht een rij
verbod oplegde waarvan de duur aan
gepast is aan de aard en de ernst van 

het feit, voormeld strafrechtelijk ver
leden van (eiser) en het verhoogde 
ongevalsrisico dat verkeersdeelname 
na overdadig alcoholgebruik met zich 
brengt"; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus de uitgesproken straffen heb
ben vastgesteld op grand van de ge
rechtelijke antecedenten van eiser; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, meer bepaald 
het uittreksel uit het strafregister, 
blijkt dat eiser ingevolge een defini
tieve gerechtelijke beslissing van 9 juni 
1983 werd veroordeeld, enerzijds, tot 
een correctionele hoofdgevangenisstraf 
van zes maanden met uitstel en een 
correctionele geldboete van tweehon
derd frank en, anderzijds, tot een ver
val van het recht tot sturen dat voor
goed werd uitgesproken; 

Overwegende dat overeenkomstig 
artikel 619, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering, veroordelingen tot cor
rectionele hoofdgevangenisstraffen van 
ten hoogste zes maanden, veroorde
lingen tot correctionele geldstraffen 
van ten hoogste 500 frank en tot geld
straffen ongeacht hun bedrag, opge
legd krachtens het Wegverkeersregle
ment, worden uitgewist na verloop van 
drie jaar vanaf de dag van de rechter
lijke eindbeslissing waarbij ze zijn uit
gesproken; 

Dat overeenkomstig artikel 619, 
tweede lid, Wetboek van Strafvorde
ring die uitwissing evenwel niet van 
toepassing is op veroordelingen die 
vervallenverklaringen of ontzettin
gen inhouden waarvan de gevolgen 
zich over meer dan drie jaren uitstrek
ken, tenzij wanneer het verval wordt 
uitgesproken wegens lichamelijke on
geschiktheid; 

Overwegende dat nu de gerechte
lijke eindbeslissing van 9 juni 1983 ei
ser veroordeelt tot onder meer een 
vervallenverklaring "voorgoed", deze 
veroordeling krachtens artikel 619, 
tweede lid, Wetboek van Strafvorde
ring niet was uitgewist op het ogen
blik dat de appelrechters uitspraak 
hebben gedaan, ook al was deze 
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vervallenverklaring intussen inge
volge een genademaatregel opgehe
ven; 

Dat zij derhalve gerechtigd waren 
van deze veroordeling gewag te rna
ken bij de motivering van de straf; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de feitenrechter, 

mits zijn beslissing wettig met rede
nen te omkleden, binnen de door de 
wet gestelde perken, op onaantast
bare wijze de strafmaat bepaalt die hij 
in verhouding acht tot de zwaarte van 
de bewezen verklaarde misdrijven en 
tot de strafwaardigheid van de be
klaagde; 

Overwegende dat de appelrechters 
met bevestiging van het beroepen von
nis, eiser wegens een inbreuk op ar
tikel 35 Wegverkeerswet veroorde
len tot een verval van het recht tot 
sturen voor een peri ode van vijf jaar; 
dat dergelijk verval is voorzien als 
straf in artikel 38, § 1, 1°, Wegver
keerswet en de duur ervan valt bin
nen het maximum en het minimum 
bepaald in artikel 38, § 1, tweede lid, 
van de vermelde wet; 

Dat de appelrechters hun beslis
sing dergelijk verval op te leggen, door 
de overweging "dat het besturen van 
een voertuig in dronken toestand blijk 
geeft van een gebrek aan verantwoor
delijkheidszin waardoor (eiser) een ge
vaar vormt in het verkeer zodat de 
eerste rechter eveneens terecht een rij
verbod oplegde waarvan de duur aan
gepast is aan de aard en de ernst van 
het feit, voormeld strafrechtelijk ver
leden van de beklaagde en het ver
hoogde ongevalsrisico dat verkeers
deelname na overdadig alcoholgebruik 
met zich brengt", regelmatig metre
denen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat het onderdeel 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. 

6 oktober 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Landers - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal Advocaat : mr. P. 
Vanlersberghe, Brussel. 

Nr. 433 

2e KAMER - 6 oktober 1998 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.4-
RIJBEWEGING- MANEUVER- BE GRIP -ART. 
12.4, EERSTE LID, WEGVERKEERSREGLEMENT 
1975. 

Artikel 12.4, eerste lid, Wegverkeersregle
ment vindt alleen toepassing op een als 
maneuver te kwalificeren rijbeweging die 
het verkeer hindert; het vindt geen toe
passing op een rijbeweging waarbij een 
bestuurder een voertuig aanrijdt dat deels 
op prive-eigendom en deels op het voet
pad staat te wachten om de rijbaan op te 
rijden. (Art. 12.4, eerste lid, K.B. 1 de
cember 1975.) 

(SPRANGERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.1330.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 september 1997 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout; 

Gelet op het namens eiser 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; 
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Over het tweede middel (telastleg
ging A): 

Overwegende dat krachtens arti
kel 12.4, eerste lid, Wegverkeersregle
ment de bestuurder die een maneu
ver wil uitvoeren, voorrang moet 
verlenen aan de andere weggebrui
kers; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat de telastlegging A, na
melijk een inbreuk op artikel 12.4 
Wegverkeersreglement, in hoofde van 
eiser bewezen is; 

Dat zij hun beslissing laten steu
nen op de vaststelling dat het door ei
ser bestuurde voertuig een ander voer
tuig heeft aangereden dat volgens de 
verklaring van een getuige "stilstond 
op de oprit van woning nr. 27, deels op 
het voetpad", alsmede op de verkla
ring van de eigenaar van het aange
reden voertuig volgens dewelke "zijn 
voertuig gedeeltelijk op het voetpad 
stond"; 

Overwegende dat de vermelde wet
telijke bepaling aileen toepassing vindt 
op een als maneuver te kwalificeren 
rijbeweging die het verkeer hindert; 
dat zij geen toepassing vindt op een 
rijbeweging waarbij een bestuurder 
een voertuig aanrijdt dat deels op 
prive-eigendom en deels op het voet
pad staat te wachten om de rijbaan op 
te rijden; 

Dat de appelrechters aldus hun be
slissing niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het eiser ver
oordeelt voor het feit A en in kosten; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser in de helft van de 
kosten en laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 

Rechtbank te Mechelen, zitting hou
dend in hoger beroep. 

6 oktober 1998 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Landers - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Michiels en, 
Turnhout. 

Nr. 434 

2" KAMER- 6 oktober 1998 

1 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING
BESLISSING- UITSTEL- HOGER BEROEP
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - AL
LERLEI - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ- VERZOEK TOT INVRIJ
HEIDSTELLING- BESLISSING- UITSTEL
GEVOLG- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij de uitspraak over het verzoek tot in
vrijheidstelling van de gei'nterneerde uit
gesteld wordt tot de eerstvolgende nuttige 
zitting, op verzoek van het openbaar mi
nisterie wegens onvolledig maatschappe
lijk verslag, staat niet gelijk met een be
slissing tot afwijzing van het verzoek om 
invrijheidstelling waartegen hager be
roep kan ingesteld worden bij de hoge 
commissie tot bescherming van de maat
schappij (1). (Wet Bescherming Maat
schappij, art. 19bis.) 

(1) Over het uitstel zonder enige motivering : 
zie Cass., 18 juni 1995, A.R. nr. P.95.0628.N (A. C., 
1995, nr. 294). 
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(G ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1196.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 augustus 1998 
door de Hoge Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij gewezen; 

Gelet op de namens eiser neerge
legde memorie waarvan een door de 
grifier 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 de Hoge Commis

sie tot Bescherming van de Maat
schappij vaststelt dat "de bestreden be
slissing tot het uitstellen tot 9 
september 1998 van de behandeling 
van het verzoek tot invrijheidstel
ling van (eiser), terzake geen weige
ring van dit verzoek (inhoudt)", op 
grond hiervan oordeelt "dat het der
halve niet (gaat) om een beslissing in 
de zin van artikel19bis (Wet Bescher
ming Maatschappij)" en het hoger be
roep van eiser als onontvankelijk af
wijst; 

Overwegende dat de beslissing van 
de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij van 28 juli 1998 om de 
behandeling van het verzoek om in
vrijheidstelling van eiser uit te stel
len "tot de eerstvolgende nuttige zit
ting t.t.z. 9 september 1998", dit op 
verzoek van het openbaar ministerie 
"wegens onvolledig maatschappelijk 
verslag", niet kan gelijkgesteld wor
den met een beslissing tot afwijzing 
van het verzoek om invrijheidstel
ling waartegen overeenkomstig arti
kel 19bis Wet Bescherming Maat
schappij hoger beroep kan ingesteld 
worden bij de Hoge Commissie tot Be
scherming van de Maatschappij; 

Overwegende dat nu de Hoge Com
missie tot Bescherming van de Maat
schappij besluit tot de onontvanke
lijkheid van het hoger beroep, zij niet 
werd geadieerd van het verzoek tot in
vrijheidstelling van eiser; 

Dat zij zich derhalve niet vermocht 
uit te spreken omtrent de gegrond
heid van dit verzoek, noch omtrent de 
regelmatigheid van de procedure ge
voerd voor de Commissie tot bescher
ming van de maatschappij of de al dan 
niet eerbiediging door deze laatste van 
de redelijke termijn; 

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
ziening. 

6 oktober 1998 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Fischer, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Landers - Ge
lijkluidende conclusie van de h. de 
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. S. Gibens, Antwerpen. 

Nr. 435 

2e KAMER- 6 oktober 1998 

1 o WRAKING- PROCEDURE - OPROEPING 
VAN PARTIJEN- TERMIJN- NORMALE TER
MIJN VAN DAGVAARDING- TOEPASSING. 

2° WRAKING- PROCEDURE- OPROEPING 
VAN PARTIJEN- MODALITEITEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3 - WRAKING- GRONDSLAG. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14- ARTI
KEL 14.3.D- WRAKING- GRONDSLAG. 

5° WRAKING - GRONDSLAG- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.3- IN
TERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN 
EN POLITIEKE RECHTEN. 
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6° WRAKING WRAKINGSGRONDEN -
RECHTER DIE VAN HET GESCHIL HEEFT 
KENNISGENOMEN- EXCEPTIE- VONNIS OF 
BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN IN DE
ZELFDE GRAAD VAN AANLEG- DEELNEMING 
-BEGRIP. 

7o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- WRAKING
WRAKINGSGRONDEN- RECHTER DIE VAN HET 
GESCHIL HEEFT KENNISGENOMEN- EXCEP

TIE - VONNIS OF BESLISSING ALVORENS 
RECHT TE DOEN- BEGRIP. 

so WRAKING - WRAKINGSGRONDEN -
RECHTER DIE VAN HET GESCHIL HEEFT 
KENNISGENOMEN- EXCEPTIE - VONNIS OF 
BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN- BE
GRIP. 

1 o De gewone termijnen van dagvaarding 
van het Ge1: W zijn niet van toepassing op 
de wrakingsprocedure, nu het niet gaat 
om het instellen van een hoofdvordering 
en dat over de wraking binnen acht da
gen na de neerlegging van het verzoek
schrift uitspraak moet worden gedaan. 
(Art. S3S, tweede lid, Ger.W.; art. 7 wet 
12 maart 199S tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechte
lijk onderzoek.) 

2° Inzake wraking bepaalt de wet niet op 
welke wijze de partijen moeten worden 
opgeroepen. (Art. S3S, tweede lid, Ger.W.; 
art. 7 wet 12 maart 199S.) 

3°, 4° en 5o Aangezien de wet een limita
tieve opsomming geeft van de wrakings
gronden, kan een schending van art. 6. 3 
E.VR.M. en van art. 14.3 I.VB.P.R. niet 
worden aangevoerd in een verzoek tot 
wraking (1). (Art. S2S Ger.W.; art. 6.3 
E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.) 

6° De rechter die krachtens art. 779, tweede 
lid, Ger. W., is aangewezen ter vervan
ging van een andere rechter die wettig 
verhinderd is de uitspraak bij te wonen 
van de beslissing waarover hij mede heeft 
beraadslaagd, heeft aan die beslissing 
niet deelgenomen. (Art. 779, tweede lid, 
en art. S2S, so, Ger.W.) 

7o en so De beslissing die uitsluitend uit
spraak doet over een procedure-incident 

(1) Zie Cass., 24 nov. 1994, A.R. nr. D.94.0023.F 
(A. C., 1994, nr. 513), en 4 feb. 1997, A.R. nr. 
P.96.1322.N (ibid., 1997, nr. 63). 

dat niets uitstaande heeft met de grand 
van de zaak, is een vonnis alv01·ens recht 
te doen. (Art. 19, tweede lid, en S2S, so, 
Ger.W.) 

(MOINY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.9S.122S.F) 

RET HOF; - Gelet op de verzoek
schriften tot wraking, die op 30 sep
tember 1998 op de griffie van het Hof 
zijn ingekomen en waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit ar
rest is gehecht; 

Gelet op de conclusie van verzoek
ster, die op 6 oktober 1998 ter griffie 
van het Hof is neergelegd; 

I. Wat de regelmatigheid van de 
rechtspleging betreft : 

Overwegende dat de partijen bij ter 
post aangetekende brieven van 2 ok
tober 1998 ervan op de hoogte zijn ge
bracht dat de zaak zou voorkomen op 
de terechtzitting van 6 oktober 1998, 
teneinde hen de mogelijkheid te ge
ven in hun opmerkingen te worden ge
hoord; 

Overwegende dat hierbij geen hoofd
vordering is ingesteld en dat overeen
komstig artikel 838, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek binnen acht 
dagen na de neerlegging van het ver
zoekschrift over de wraking uitspraak 
moet worden gedaan, zodat de artike
len 700 en 710 van voornoemd wet
hoek niet van toepassing zijn; 

Overwegende dat luidens artikel 46, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
griffier, in de gevallen die de wet be
paalt, ervoor zorgt dat de kennisge
ving bij gerechtsbrief geschiedt; 

Overwegende dat artikel 838, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, zoals het vervangen werd bij de 
wet van 12 maart 1998, niet bepaalt 
op welke wijze de partijen moeten wor
den opgeroepen; dat die partijen ove
rigens niet hoeven te verschijnen, 
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maar aileen op de hoogte moeten wor
den gebracht van de datum van de te
rechtzitting, zodat ze hun eventuele 
opmerkingen kunnen maken; 

Dat de partijen dus op regelmatige 
wijze zijn opgeroepen; 

II. Wat de grondslag van het ver
zoek tot wraking betreft : 

Overwegende dat de wet een limi
tatieve opsomming geeft van de 
wrakingsgronden, zodat een scherr
ding van artikel 6.3.c van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en van artikel14.3.d van het 
Internationaal Verdrag inzake Bur
gerrechten en Politieke Rechten geen 
grond tot wraking kan opleveren; 

Overwegende, voor het overige, dat 
artikel 828, 8", 1, van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat iedere rech
ter kan worden gewraakt indien hij 
raad gegeven, gepleit of geschreven 
heeft over het geschil of indien hij 
daarvan vroeger kennis heeft gena
men als rechter of als scheidsrech
ter, behalve indien hij in dezelfde aan
leg heeft meegewerkt aan een vonnis 
of een uitspraak alvorens recht te 
do en; 

Overwegende dat uit de processtuk
ken blijkt, enerzijds, dat raadsheer 
Etienne Marique die, krachtens arti
kel 779, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, door de eerste voorzit
ter van het Hof van Beroep te Brussel 
is aangewezen ter vervanging van 
raadsheer Hauzeur, die wettig verhin
derd was om de uitspraak bij te wo
nen van het arrest van 23 januari 
1998, waarover hij mede had beraad
slaagd, aan die beslissing niet heeft 
meegewerkt, en, anderzijds, dat het ar
rest van 23 januari 1998, waarover 
raadsheer Luc Maes mede beslist 
heeft, zich ertoe beperkt in dezelfde 
aanleg uitspraak te doen over een 
procedure-incident dat niets uit
staande heeft met de grond van de 
zaak; 

Dat er dus geen grond bestaat tot 
wraking van beide magistraten; 

Om die redenen, verwerpt de ver
zoeken; wijst gerechtsdeurwaarder R. 
De Valek, Dautzenbergstraat 21, te 
1050 Brussel, aan om het arrest, op 
verzoek van de griffier, aan de par
tijen te betekenen; veroordeelt eise
res in de kosten. 

6 oktober 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. E. Van 
Werveke, Brussel. 

Nr. 436 

1e KAMER- 8 oktober 1998 

1° OPENBAAR VERVOER - SPOORWE
GEN- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN - PERSONEELS
STATUUT- ALGEMEEN REGLEMENT VOOR 
ARBEIDSONGEV ALLEN, DE ONGEV ALLEN OP DE 
WEG NAAR OF VAN HET WERK EN DE BEROEPS
ZIEKTEN- (A.R.P.S.) BUNDEL 572 -AARD. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- ALLERLEI- NATIO
NALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOOR
WEGEN- PERSONEELSSTATUUT -ALGEMEEN 
REGLEMENT VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, DE 
ONGEVALLEN OP DE WEG NAAR OF VAN HET 
WERK EN DE BEROEPSZIEKTEN- (A.R.P.S.) 
BUNDEL 572- AARD. 

3° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- ONT
VANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De voorschriften vervat in het al
gemeen reglement voor arbeidsongeval
len, de ongevallen op de weg naar of van 
het werk en beroepsziekten (A.R.P.S.) bun
del 572 van het statuut van het perso
neel van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen zijn geen wet in de 
zin van artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek (1). (Art. 609 Ger.W. en art. 13 

(1) Zie: Cass., 20 sept. 1993, A.R. nr. 8396 
(A. C., 1993, nr. 537), met cone!. O.M. 
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wet 23 juli 1926 tot oprichting der Bel
gische Spoorwegen.) 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat 
slechts de schending aanvoert van wet
telijke bepalingen die niet volstaan om tot 
cassatie te leiden van de bestreden besli
sisng (2). (Art. 1080 Ger.W.) 

(N.M.B.S. T. VICTOIRE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0181.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 september 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1317, 1319, 

1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, 1138, 2" 
van het Gerechtelijk Wetboek, van het al
gemeen rechtsbeginsel van de proces
autonomie van partijen (het beschikkings
beginsel genoemd), van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de 
rechten van verdediging oplegt, van arti
kel 13 van de Wet van 23 juli 1926 tot op
richting van de N ationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen zoals gewijzigd bij 
Wet van 21 april 1965 (en thans gewij
zigd door artikel 163 van de Wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrij
ven), van artikel 82 van het ARPS bun
del nummer 572, 

doordat het bestreden arrest de vorde
ring van eiseres in cassatie strekkende tot 
vergoeding van de eigen schade die zij door 
het litigieuze ongeval had geleden en die zij 
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek had gesteund, heeft verworpen on
der meer op grond van de overwegingen 
dat: 

"( ... )de NMBS aan Bollaerts 1.115.845 F. 
heeft uitgekeerd ten titel van vergoeding 
wegens tijdelijke volledige werk
onbekwaamheid, en 1.164.808 F. heeft uit
gegeven voor geneeskundige onkosten; 

( ... ) de NMBS zich beroept op haar "sub
rogatoir recht" en op "een geheel eigen vor
dering" die gesteund is op het eigen sta
tuut van haar personeel; 

(2) Zie Cass., 4 sept. 1989, A.R. nr. 8555 (A C., 
1989-90, nr. 1). 

( ... ) een derde, die betaalt, zich inder
daad aan de voorwaarden en binnen de per
ken van de wet kan beroep(en) op subro
gatie wanneer hij andermans schuld betaalt 
en op quasi-subrogatie wanneer hij een ei
gen schuld betaalt; 

( ... ) (verweerster in cassatie) zowel het be
staan van de subrogatie als de tegenstel
baarheid van het personeelsstatuut van de 
NMBS betwist; 

( ... ) het personeelsstatuut van de NMBS 
tot stand werd gebracht overeenkomstig ar
tikel 13 van de wet van 23 juli 1926; dat 
het o.m. werd neergelegd in de zogenaamde 
A.R.P.S.-bundels 572 en 597; 

( ... ) dit statuut evenwel niet tegenstelbaar 
is aan derden (Cass., 12 mei 1977, Pas. 
1977, I, 939); 

( ... ) dit betekent dat het statuut aan der
den geen verplichtingen kan opleggen; dat 
het bestaan van dit statuut zich niette
min aan derden opdringt (vgl. Van Ger
ven, W., Verbintenissenrecht, I, blz. 146 e.v.; 
Kruithof, R., Overzicht, TPR. 1994, nr. 235 
e.v.); 

( ... ) dit terzake inhoudt dat enerzijds ( ... ) 
(verweerster) de subrogatie dient te eer
biedigen die ten gunste van de NMBS 
voortvloeit uit artikel 82 van A.R.P.S.
bundel 572 en artikel 10 van A.R.P.S.
bundel 597 onder verwijzing naar artikel 
2029 B.W. terwijl de NMBS anderzijds te
genover ( ... ) (verweerster) niet meer rech
ten kan uitoefenen dan Bollaerts zelf, in 
wiens rechten zij is gesubrogeerd; 

( ... ) de rechten van Bollaerts en de NMBS 
samen derhalve beperkt zijn tot de rech
ten die Bollaerts in gemeen recht tegen
over ( ... ) (verweerster) zou kunnen uitoe
fenen; 

( ... ) de omvang van deze rechten nog niet 
gekend is; dat de door de eerste rechter aan 
Bollaerts toegekende provisie van 225.000 
F. : 3 = 75.000 F. matig voorkomt; dat het 
anderzijds passend voorkomt de aan de 
NMBS toegekende provisie te herleiden tot 
900.000: 3 = 300.000 F. zoals door appel
lante wordt gevraagd; 

(. .. )", 

terwijl, ... 

en terwijl, tweede onderdeel, artikel 82 
van het A.R.P.S. bundel nr. 572 van het sta
tuut van het personeel van de NMBS vast
gesteld bij toepassing van artikel 13 van de 
Wet van 23 juli 1926 (zoals gewijzigd bij 
Wet van 21 april1965) houdende oprich
ting van de NMBS bepaalt : 
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"De vergoedingen die krachtens onder
havig reglement door de Maatschappij wor
den uitbetaald of toegekend a an het slacht
offer of zijn rechthebbenden, hebben het 
karakter van voorschotten welke 
terugvorderbaar zijn ten laste van de in 
par. 81 cijfer 2 - bedoelde verzekerden of 
derden die voor het ongeval aansprake
lijk zijn. Bijgevolg houdt de Maatschap
pij zich elk verhaal en alle vorderingen 
voor, zowel voor zich persoonlijk als krach
tens de indeplaatsstelling ten laste van die 
aansprakelijke bedienden of derden, in
zonderheid op grond van artikel 2029 van 
het B.W. en van alle andere wetsbepalin
gen. 

Bovendien kan de Maatschappij van de 
voor het ongeval aansprakelijke derden de 
terugbetaling vorderen van de door haar 
gestorte bijdragen voor sociale lasten; 

Voor de uitvoering van de voorgaande 
alinea's moeten de bepalingen worden toe
gepast die opgenomen zijn in bundel 597"; 

dit artikel 82 zowel het bestaan van een 
subrogatoir vorderingsrecht als van een ei
gen (persoonlijk) vorderingsrecht van ei
seres vastlegt; het bestreden arrest, bijge
volg door de beslissing dat de rechten van 
eiseres overeenkomstig die bepaling be
perkt zijn tot de rechten van het slachtof
fer waarin zij is gesubrogeerd en dus tot de 
rechten die het slachtoffer in gemeen recht 
ten overstaan van de dader (of diens ver
zekeraar) zou kunnen uitoefenen en daten
kel de subrogatie moet worden geeerbie
digd die ten gunste van eiseres uit artikel 
82 van A.R.P.S. bundel 572 voortvloeit, dit 
artikel 82 van het A.R.P.S. bundel 572 en 
het artikel13 van de Wet van 23 juli 1926 
houdende oprichting van de N ationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 
gewijzigd bij Wet van 21 april 1965 
schendt, 

en terwijl, derde onderdeel, het statuut 
van het personeel van eiseres in cassatie 
krachtens artikel13 van de Wet van 23 juli 
1926 houdende oprichting van de NMBS 
zoals gewijzigd door een wet van 21 april 
1965, werd vastgesteld door een paritair co
mite voorgezeten door de Minister die de 
spoorwegen onder zijn bevoegdheid had; de 
Wet van 23 juli 1926 geen bijzondere be
kendmaking van het aldus uit te vaardi
gen statuut heeft bepaald; die statutaire be
palingen abstracte normen bevatten die een 
algemeen toepassingsgebied hebben met 
een onbeperkt aantal toepassingsgevallen; 
die statutaire bepalingen bijgevolg als wet
ten in de zin van artikel 608 van het Ge
rechtelijk wetboek zijn te beschouwen; die 

bepalingen derhalve aan eenieder- en dus 
aan derden - tegenwerpelijk zijn en voor 
hen verbindend zijn; het bestreden ar
rest, door te beslissen dat de bepalingen 
van het statuut van de NMBS, waaron
der het in het tweede onderdeel geciteerde 
artikel 82 van het A.R.P.S. bundel 572, aan 
derden "niet tegenstelbaar" zouden zijn en 
aan hen geen verplichtingen zouden kun
nen opleggen, artikel608 van het Gerech
telijk Wetboek en artikel13 van de Wet van 
23 juli 1926 houdende oprichting van de 
NMBS, zoals gewijzigd bij Wet van 21 april 
1965 schendt, 

zodat, het bestreden arrest, door de ei
gen vordering tot schadevergoeding van ei
seres te verwerpen, omdat het statuut van 
het personeel van de NMBS aan derden 
niet tegenwerpelijk zou zijn en aan hen 
geen verplichtingen zou kunnen opleg
gen, de artikelen 608 van het Gerechte
lijk Wetboek, artikel 13 van de Wet van 23 
juli 1926 houdende oprichting van de 
NMBS zoals gewijzigd bij Wet van 21 april 
1965 en voor zoveel als nodig artikel 82 van 
het A.R.P.S. bundel 572 schendt : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het A.R.P.S. bun

del nr. 572 geen wet is in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest oor

deelt dat het personeelsstatuut van ei
seres niet aan derden kan worden te
gengeworpen, zodat dit statuut aan 
derden geen verplichtingen kan op
leggen, maar dat het bestaan van dit 
statuut zich niettemin aan derden op
dringt; dat daaruit volgt dat 
verweerster de subrogatie moet eer
biedigen en dat eiseres niet meer rech
ten tegenover verweerster heeft dan 
het slachtoffer Bollaerts zelf, in wiens 
rechten eise:::-es is ~esubrogee~d; 

Overwegende dat het onderdeel en
kel artikel 82 van het A.R.P.S. bun
del nr. 572 van het statuut van het 
personeel van de N.M.B.S. en artikel 
13 van de wet van 23 juli 1926 hou
dende oprichting van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwe
gen, gewijzigd bij wet van 21 april 
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1965, als geschonden aanwijst; dat de 
aangewezen bepalingen niet volstaan 
om tot cassatie te kunnen leiden; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

8 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ver
slaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 437 

1 e KAMER- 8 oktober 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJ.KE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- BEROEP 
OP EEN ADVOCAAT. 

Een uordering tot onttrekl~ing van de zaak 
aan de rechter wegens gewettigde uer
denking is in burgerlijke zaken alleen ont
uankelijk als het verzoekschrift door een 
advocaat is ondertekend. (Art. 653 Ger.W. 
(1).) 

(FRANCESCONI T. BELGISCH 
OLYMPISCH FEDERAAL COMITE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.98.0418.F) 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift dat op 29 september 1998 ter 
griffie is ingediend en waarin verzoe
ker vraagt dat de zaak tussen verzoe
ker en de partijen Belgisch Olympisch 
en Interfederaal Comite, Belgisch co
mite voor UNICEF, Humanitaire Ver-

(1) Aldus gewijzigd bij art. 3 wet 12 maart 
1998. 

eniging "Enfance d'Irak" en de Rege
ring van de Verenigde Staten van 
Amerika, die onder het nummer 1998/ 
KR/79 op de rol van het Hof van Be
roep te Brussel is ingeschreven we
gens gewettigde verdenking aan dat 
gerecht zou worden onttrokken; 

Overwegende dat de vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de rech
ter ingevolge artikel 653 van het Ge
rechtelijk Wetboek door een advocaat 
moet zijn ondertekend; 

Dat het verzoekschrift dat door Be
nito Francesconi is ingediend, alleen 
door hem is ondertekend; 

Dat het verzoekschrift duidelijk niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoekschrift; veroordeelt verzoeker in de 
kosten. 

8 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ver
slaggeuer : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal. 

Nr. 438 

3e KAMER- 12 oktober 1998 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- ALLERLEI- ONTSLAG- VORM. 

2o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGINGSVERGOEDING- ONTSLAG
VORM. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGING - NIETIGHEID - GEVOLG
ONTSLAG- BESTAAN. 

4 o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGING- NIETIGHEID - GEVOLG
ONTSLAG- DATUM. 

5o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ALLERLEI- ONTSLAG- MODALITEITEN
REGELING -AKKOORD- GELDIGHEID. 
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6° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGING- AKKOORD- GELDIGHEID
DATUM - ONTSLAG. 

7o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGINGSVERGOEDING- AKKOORD -
GELDIGHEID -DATUM - ONTSLAG. 

so ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGING- NIETIGHEID- GEVOLG
OPZEGGINGSVERGOEDING -AKKOORD- GEL
DIGHEID. 

go ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGINGSVERGOEDING- AKKOORD
GELDIGHEID - OPZEGGING- NIETIGHEID -
VERBAND. 

10° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGINGSVERGOEDING -AKKOORD
GELDIGHEID- VORM- OVEREENKOMST VOOR 
ONBEPAALDE TIJD. 

1 o en 2° Geen enkele wettelijke bepaling 
maakt de geldigheid van het ontslag af
hankelijk van welbepaalde vormvereisten 
(1). (Art. 32, 3°, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

3° De nietigheid van de opzegging heeft 
geen weerslag op het bestaan van het ant
slag (2). (Artt. 32, 3°, en 37, § 1, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

4 o Wanneer de opzegging nietig is, is de ar
beidsovereenkomst terstond beeindigd (3). 
(Art. 32, 3 o, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

5° Zodra de werknemer ontslagen is, kan 
hij gelijk welk akkoord sluiten over de re
geling van de modaliteiten van zijn ant
slag (4). (Artt. 6, 32, 3°, 39, § 1, 59 en S2 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

6° en 7° De werknemer kan, vanaf het ogen
blik dat hem ontslag is gegeven, gelijk 
welk akkoord sluiten over de duur van de 
opzeggingstermijn of over het bedrag van 
de compensatoire opzeggingsvergoeding 

(1) Cass., 6 jan. 1997, A.R. nr. 8.96.0105.F 
(A.C., 1997, nr. 10). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Cass., 14 dec. 1992, A.R. nr. 8077 (A. C., 
1991-92, nr. 792). 

(4) Zie noot 3. 

(5). (Artt. 6, 32, 3°, 39, § 1, 59 en S2 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

so en go Uit de nietigheid van de opzeg
ging valt niet af te leiden dat de vermel
ding van het akkoord van de ontslagen 
werknemer over het bedrag van de com
pensatoire opzeggingsvergoeding, op de 
brief waarin de werkgever ontslag geeft, 
als niet bestaande moet worden 
beschouwd (6). (Artt. 6, 32, 3°, 37, § 1, 39, 
§ 1, 59 en S2 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

10° Wanneer de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd gesloten is, kan de ont
slagen werknemer door op zijn ontslag
brief, boven zijn handtekening, de ver
melding "gelezen en goedgekeurd" aan te 
brengen, zijn instemming betuigen met 
het bedrag van de compensatoire 
opzeggingsvergoeding (7). (Artt. 32, 3°, 39, 
§ 1, 59 en S2 Arbeidsovereenkomsten
wet.) (lmpliciet). 

(FRANKl N.V. T. LECLERCQ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0122.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 32, 3", 37, inzonderheid § 1, vierde 
lid, gewijzigd bij artikel 73 van de wet van 
7 november 19S7 (en voor zover nodig 
schending van genoemd artikel 73), 39, § 1, 
42, S2, inzonderheid § 2, 3 en 4, van de wet 
van 3 juli 197S betreffende de arbeidsover
eenkomsten, 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 702, S07, 1042 en 
113S, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 

(5) Raadpl. Cass., 22 mei 1978 (A. C., 1978, 
1113), redenen; 11 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 
354) met cone!. H. Lenaerts, toen adv.-gen., ver
schenen in R. W, 1979-80, kol. 2037; 13 okt. 1997, 
A.R. nr. 8.96.0176.F (ibid., 1997, nr. 402). 

(6) Raadpl. Cass., 28 dec. 1987, A.R. nr. 5788, 
en 7 maart 1988, A.R. nr. 6045 (A. C., 1987-88, 
nrs. 259 en 416); 14 dec. 1992, A.R. nr. 8077 (ibid., 
1992, nr. 792). 

(7) Raadpl. Cass., 11 feb. 1980 (A. C., 1979-
80, nr. 354) met cone!. H. Lenaerts, toen adv.
gen., verschenen in R. W, 1979-1980, kol. 2037. 
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miskenning van de algemene rechtsbegin
selen van het recht van verdediging en van 
het algemeen rechtsbeginsel dat de rech
ter verbiedt uitspraak te doen over niet ge
vorderde zaken en dat met name is vast
gelegd in de genoemde artikelen 807 en 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest eerst vaststelt "dat 
(verweerder) op 4 september 1971 bij (ei
seres) in dienst is getreden; dat hij per fax
bericht van 13 oktober 1992 is ontboden te
gen 14 oktober 1992 met het oog op een 
begrotingscontrole van een werk; dat hij bij 
die gelegenheid het volgende stuk kreeg 
voorgelegd, waarop hij onderaan de ver
melding 'gelezen en goedgekeurd, voor ak
koord' heeft aangebracht : '(. .. ) Om rede
nen die tijdens ons onderhoud van vandaag 
14 oktober 1992 zijn uiteengezet, en reke
ning houdend met de huidige markt
ontwikkeling die een herstructurering van 
de onderneming noodzakelijk maakt, zien 
wij ons genoodzaakt een einde te maken 
aan uw arbeidsovereenkomst. De overeen
komst wordt terstond beeindigd. Ten laat
ste v66r het einde van de maand zullen we 
u een met de wettelijke opzeggingster
mijn, namelijk in casu vijftien maanden, 
overeenstemmende vergoeding wegens 
beeindiging betalen. Voorts verzoeken we u 
om onmiddellijk alle stukken van de ven
nootschap die nog in uw bezit zijn alsook 
uw bedrijfswagen terug te bezorgen aan de 
betrokken diensten. (. .. )"'; dat het arrest 
vervolgens het beroepen vonnis wijzigt en 
eiseres veroordeelt om aan verweerder een 
aanvullende vergoeding wegens beeindi
ging, namelijk het brutobedrag van 735.710 
frank vermeerderd met de op het nettobe
drag berekende wettelijke en gerechte
lijke interesten te betalen, alsook alle kos
ten van het geding in eerste aanleg en in 
hager beroep, en zulks op grand "dat, hoe
wel (verweerder) op 14 oktober 1992 de ver
melding 'gelezen en goedgekeurd, voor ak
koord' heeft aangebracht onderaan op het 
stuk waarin (eiseres) hem op de hoogte 
bracht van de beeindiging van de contrac
tuele betrekkingen, voornoemd stuk dat 
zijn ontslag inhield hem pas op 15 okto
ber 1992 regelmatig, dit wil zeggen con
form de vormvereisten vermeld in artikel 
37, § 1, derde lid, van de wet van 3 juli 
1978, ter kennis is gebracht; dat, met toe
passing van artikel 82, § 3, eerste lid, van 
de wet van 3 juli 1978, (verweerder) niet 
voor het tijdstip waarop het ontslag hem 
rechtsgeldig was gegeven, namelijk 15 ok
tober 1992, ertoe verplicht kon worden een 
overeenkomst te sluiten - die met name 
afstand inhield van zijn recht op een an-

dere dan de minimale opzeggingstermijn 
van artikel 82, § 3, tweede lid, van de wet 
van 3 juli 1978; dat, gelet op de gegevens 
van de zaak, inzonderheid (verweerders) 
functie - werkleider -, zijnleeftijd - ze
senveertig jaar -, zijn ancienniteit
eenentwintig jaar- en zijn jaarloon-
1.657.139 frank, waarin het voordeel, ten 
bedrage van 120.000 frank dat verbon
den is aan het prive-gebruik van een be
drijfswagen, met uitsluiting van alle an
dere voordelen, begrepen is -, de 
opzeggingstermijn waarop hij aanspraak 
kon maken drieentwintig maanden moest 
bedragen; dat de vergoeding wegens beein
diging waarop (verweerder) aanspraak kon 
maken dus [(1.657.139 x 23): 12] 3.176.145 
frank bedraagt, met aftrek van het hem 
reeds uitgekeerde bedrag van 2.440.4 73, 
zijnde het brutobedrag van 735.710 frank, 
vermeerderd met de op het nettobedrag be
rekende wettelijke en gerechtelijke inte
rest", 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest al
dus beslist dat het akkoord dat is vastge
steld in het op 14 oktober 1992 aan ver
weerder overhandigde stuk en dat door 
hem is goedgekeurd niet geldig was om
dat het gesloten was v66r 15 oktober 1992, 
aangezien het stuk dat zijn ontslag in
hield v66r die datum niet regelmatig, dit is 
conform de vormvereisten vermeld in het, 
in het middel aangegeven, artikel37, § 1, 
derde lid, (lees vierde lid) aan verweer
der ter kennis was gebracht; het arrest al
dus de nietigheid van de opzegging ver
wart met die van het ontslag; een partij 
immers krachtens het in het middel aan
gegeven artikel 32, 3", van de ar
beidsovereenkomstenwet, door eenzij
dige wilsuiting een einde kan maken aan 
de verbintenissen die voortvloeien uit een 
voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsover
eenkomst; geen enkele wetsbepaling de gel
digheid van een dergelijk ontslag aan wel
bepaalde vormvereisten onderwerpt; dat, 
bijgevolg, de nietigheid van de opzegging -
d.w.z. van het ontslag dat voldoet aan de 
vereisten naar de vorm en naar de inhoud 
die zijn vermeld in het in het middel aan
gegeven artikel37- geen weerslag heeft 
op de geldigheid van het ontslag als zoda
nig; de nietigheid van de opzegging die 
voortsproot uit het feit dat op 14 oktober 
1992 aan verweerder het stuk met die dag
tekening werd overhandigd, zonder dat vol
daan was aan de voorwaarden van het in 
het middel aangegeven artikel37, geen 
weerslag had op de geldigheid van het in 
dat stuk vervatte ontslag; uit de door het 
arrest aangehaalde bewoordingen van het 
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stuk, volgt dat de overeenkomst terstond 
werd beeindigd, dus dat verweerder op 
staande voet ontslagen werd ten gevolge 
van de overhandiging van het stuk; ver
weerder, vanaf het ogenblik van zijn ant
slag, d.w.z. vanaf het ogenblik dat het stuk 
hem op 14 oktober 1992 was overhandigd, 
geldig een akkoord kon sluiten over de re
geling van het ontslag, met name over de 
duur van de opzeggingstermijn die hem ter 
kennis had moeten worden gebracht en 
over het bedrag van de compensatoire 
opzeggingsvergoeding (artikel 82, § 2 en§ 
3, eerste en tweede lid, van de 
arbeidsovereenkomstenwet, zoals aange
geven in het middel); uit de nietigheid van 
de opzegging niet volgt dat de vermelding 
van een dergelijk akkoord in het stuk van 
14 oktober 1992, waarvan de overhandi
ging gelijkstond met ontslag op staande 
voet, nietig of van generlei waarde zou zijn; 
daaruit volgt dat het arrest, nu het be
slist dat de door de partijen op 14 okto
ber 1992 gesloten overeenkomst, pas gel
dig kon worden gesloten op 15 oktober 
1992, toen voldaan was aan de voorwaar
den bepaald in het in het middel aangege
ven artikel37, § 1, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van de in 
het middel aangegeven bepalingen van de 
wet van 3 juli 1978 en inzonderheid van de 
artikelen 32, 3°, 37, § 1 in fine, en 82, § 2 
en § 3, eerste en twee lid, van die wet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 32, 3°, van de wet van 3 juli 1978, 
de verbintenissen die voortspruiten uit 
een voor onbepaalde tijd gesloten ar
beidsovereenkomst een einde nemen 
door de wil van een der partijen; dat 
geen enkele wetsbepaling de geldig
heid van het ontslag afhankelijk 
maakt van welbepaalde vormvereisten, 
met name de vormvereisten van arti
kel 37, § 1, vierde lid, van die wet, die 
enkel betrekking hebben op de opzeg
ging; 

Overwegende dat de werknemer, 
vanaf het tijdstip waarop hem ant
slag is gegeven, gelijk welk akkoord 
kan sluiten over de regeling van dat 
ontslag, met name over de duur van 
de opzeggingstermijn of over het be
drag van de compensatoire opzeggings
vergoeding; 

Dat uit de nietigheid van de opzeg
ging, waarin artikel 37, § 1, vierde lid, 
van de wet van 3 juli 1978 voorziet, 
niet valt af te leiden dat een derge
lijk akkoord, dat gesloten is voordat 
voldaan is aan de bij de bepaling voor
geschreven vormvereisten, als niet be
staande moet worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres, op 14 oktober 1992, 
verweerder een stuk heeft overhan
digd waarin hem werd gemeld dat ter
stond een einde werd gemaakt aan 
zijn arbeidsovereenkomst en dat hem 
uiterlijk v66r het einde van de maand 
een vergoeding wegens beeindiging, 
die overeenkwam met vijftien maan
den loon, zou worden betaald, en dat 
verweerder op dat stuk de vermel
ding "gelezen en goedgekeurd, voor ak
koord" heeft aangebracht gevolgd door 
zijn handtekening; dat het arrest oor
deelt dat genoemd stuk, dat verweer
ders ontslag inhield, hem pas op 15 
oktober 1992 conform de vorm
vereisten vermeld in artikel 37, § 1, 
vierde lid, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkom
sten ter kennis is gebracht en dat, der
halve, verweerder niet voor het "tijd
stip waarop het ontslag hem 
rechtsgeldig (is) gegeven, namelijk 15 
oktober 1992, ertoe verplicht kon wor
den een ... overeenkomst te sluiten" 
over de duur van de opzeggingster
mijn; 

Dat het arrest door aldus te beslis
sen de in het onderdeel aangegeven 
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; . 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre het uitspraak doet 
over de ontvankelijkheid van het ha
ger beroep; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat de 
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uitspraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

12 oktober 1998 - 3e kamer- Voorzit· 
ter en verslaggever : de h. Marchal, eerste 
voorzitter _:____ Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Simont. 

Nr. 439 

3e KAMER - 12 oktober 1998 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTSCOLLEGE
SAMENSTELLING- BESLISSING- HEROPE
NING VAN HET DEBAT - BEPAALD ONDER
WERP- VOORTZETTING- LATERE BESLIS
SING OVER DE VORDERING- WETTIGHEID
VOORWAARDE. 

2o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERJARING- TERMIJN- DUUR- ARBEIDS
OVEREENKOMST - ARBEID - OVERWERK
LOON - NIET-BETALING - MISDRIJF -
SCHADE - VERGOEDINGSVERPLICHTING
VORDERING IN RECHTE. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- VERJA
RING- TERMIJN- DUUR- ARBEID- OVER
WERK- LOON- NIET-BETALING- MISDRIJF 
-SCHADE- VERGOEDINGSVERPLICHTING
VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

4 o MISDRIJF - ALLERLEI- ARBEIDSOVER
EENKOMST -ARBEID- OVERWERK- LOON
NIET-BETALING- SCHADE- VERGOEDINGS
VERPLICHTING- VORDERING IN RECHTE -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERJA
RING- TERMIJN- DUUR. 

5° LOON -BESCHERMING-MISDRIJF-AR
BEID - OVERWERK - NIET-BETALING -
SCHADE - VERGOEDINGSVERPLICHTING
VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- VERJARING- TERMIJN 
-DUUR. 

6° ARBEID - ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJ
DEN -ARBEIDSTIJD- OVERWERK- LOON
NIET-BETALING - MISDRIJF - SCHADE -

VERGOEDINGSVERPLICHTING- VORDERING IN 
RECHTE- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERJARING- TERMIJN- DUUR. 

7o VERJARING- BURGERLIJKF.l ZAKEN
TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANV ANG. EINDE)
DUUR-ARBEIDSOVEREENKOMST -ARBEID
OVERWERK- LOON- NIET-BETALING- MIS
DRIJF - SCHADE - VERGOEDINGS
VERPLICHTING- VORDERING IN RECHTE -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1 o Na een beslissing die de heropening van 
het debat beveelt over een door die be
slissing bepaald onderwerp, zodat het vo
rige de bat over dat punt wordt voortge
zet, moet de latere beslissing over de 
vordering worden gewezen door de rech
ters die de vorige terechtzittingen heb
ben bijgewoond of zoniet, door een rechts
college waarvoor het de bat in zijn geheel 
is hervat (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W) 

2° 3° 4 o 5° 6° en 7o Wanneer het niet
betdlen' vm~ loon voor overwerk een mis
drijf is, kan de werknemer een rechtsvor
dering instellen, tot herstel van de schade 
door dit misdrijf veroorzaakt, oak al 
vormt het niet-betalen van dat loon te
vens het niet-nakomen van een verbinte
nis die uit de arbeidsovereenkomst voOit
spruit (2); die rechtsvordering ve1jaart 
volgens de bij de VTSv. voorgeschreven 
bepalingen (3). [Artt. 3, 4, 26 (4) en 28 
VT.Sv.; artt. 9, 9bis en 42 Wet Bescher
ming Loon; artt. 29 en 53, 2° en 3°, Ar
beidswet.) 

(1) Raadpl. Cass., 14 okt. 1988, A.R. nr. 5936, 
en 17 nov. 1988, A.R. nr. 8016 (A. C., 1988-89, nrs. 
87 en 161); 5 april1991, A.R. nr. 7294 (ibid., 1990-
91, nr. 411). 

(2) Cass., 25 april1983, A.R. nr. 3825 (A. C., 
1982-83, nr. 467); raadpl. Cass., 28 juni 1982, A.R. 
nr. 3512 (ibid., 1981-82, nr. 652); 4 dec. 1989, A.R. 
nr. 6869 (ibid., 1989-90, nr. 218); 17 juni 1996, 
A.R. nr. S.95.0095.N (ibid., 1996, nr. 238). 

(3) Raadpl. de verwijzingen in noot 2 hier
voor; Arbitragehof, 18 maart 1997, nr. 13/97, B.S., 
1997, p. 14530; vgl. Cass., 19 dec. 1996, A.R. nr. 
C.95.0198.F (A. C., 1996, nr. 516); 9jan. 1998,A.R. 
nr. C.96.0372.F, supra, nr. 15. 

(4) Art. 26 VT.Sv., v66r en na de wijziging er
van bij art. 2 wet 10 juni 1998 tot wijziging van 
sommige bepalingen betreffende de verjaring, 
B.S., 17 juli 1998, p. 23544. 
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(STOCQUART T. POMPES FUNEBRES MICHEL N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0129.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 769, 774, 779, eerste lid, en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek, alsook mis
kenning van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest is gewezen door voor
zitter Gistot en raadsheren Bassine en Du
bois, 

terwijl de raadsheren die een arrest wij
zen, krachtens de artikelen 779, eerste lid, 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, alle 
zittingen over de zaak moeten hebben bij
gewoond; die regel tevens van toepassing is 
na het arrest, waarbij de heropening van 
het debat over een bepaald onderwerp 
wordt bevolen; het in dat geval de voort
zetting betreft van een vroeger de bat over 
het door de rechter bepaalde onderwerp; 
wanneer het rechtscollege niet samenge
steld is uit de rechters die de vroegere zit
tingen al bijgewoond hebben, het arrest van 
het opnieuw samengestelde rechtscollege 
slechts regelmatig is gewezen, indien het 
debat voor dat rechtscollege in zijn ge
heel is hervat; de raadsheren Bassine en 
Dubois, te dezen, niet alle zittingen over de 
zaak hebben bijgewoond, zoals dat, op 
straffe van nietigheid, door artikel 779, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
vereist; het Arbeidshof te Brussel immers 
in de zaak reeds een eerste arrest had ge
wezen op de zitting van 30 april 1996, 
waarop het, naar aanleiding van de vraag 
naar de ontvankelijkheid van de hoofd
vordering, had vastgesteld dat "onderha
vige rechtsvordering blijkt te zijn inge
steld bij wege van de gedinginleidende 
dagvaarding van 6 oktober 1992, aange
zien geen enkel stuk voorgelegd wordt dat 
betrekking heeft op een vroegere rechts
vordering van 2 augustus 1991; de dienst
betrekking volgens (eisers) conclusie is 
beeindigd op 24 juni 1991; ( ... ) (verweerster) 
subsidiair vordert dat de vijfjarige verja
ringstermijn zou worden toegepast op grand 
van artikel 26 (voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering); de partijen 
zich niet hebben uitgelaten over de even
tuele toepassing van het hierboven ver
melde artikel 15 van de wet van 3 juli 

1978"; het arrest, op grand hiervan, alvo
rens recht te doen, de heropening van het 
debat beval op 4 februari 1997; uit de pro
cesstukken blijkt dat de kamer op die te
rechtzitting van 30 april 1996 samenge
steld was uit voorzitter Gustot en de 
raadsheren Thonon en Demarche; het zit
tingblad van 4 februari 1997 aileen vast
stelt dat "over de zaak ab ovo gepleit 
wordt", maar uitsluitend "over de nog han
gende kwesties en in het Frans", overeen
komstig artikel 775 van het Gerechtelijk 
Wetboek, volgens hetwelk de partijen, na 
een heropening van het debat, verzocht 
worden om alleen te pleiten over het wel
bepaalde punt waarvoor het debat is her
opend; uit geen enkel stuk bijgevolg blijkt 
dat de zaak, na de heropening van de de
batten, in haar geheel is hervat v66r de an
ders samengestelde kamer; het arrest bij
gevolg is gewezen door een kamer van het 
Arbeidshof te Brussel, waarvan 2 leden niet 
alle zittingen bijgewoond hebben (scherr
ding van de in het middel aangegeven wets
bepalingen en miskenning van het alge
meen beginsel van het recht van 
verdediging) : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 779, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de rechters alle zit
tingen over de zaak bijgewoond moe
ten hebben; dat die bepaling, in de 
regel, tevens van toepassing is wan
neer er, na een beslissing tot herope
ning van het debat over een bepaald 
onderwerp, over het voortgezette de
bat uitspraak moet worden gedaan; 
dat, wanneer het rechtscollege dat de 
eindbeslissing wijst, niet samenge
steld is uit de rechters die de vroe
gere zittingen al bijgewoond hebben, 
die beslissing van het anders samen
gestelde rechtscollege slechts regel
matig is gewezen, indien het debat in 
zijn geheel voor dat rechtscollege is 
hervat; 

Overwegende dat het arbeidshof, bij 
een arrest van 30 april 1996, alvo
rens recht te doen, de heropening van 
het debat bevolen heeft en de partijen 
verzocht heeft om zich uit te laten over 
de vraag of de vordering ontvanke
lijk was, gelet op artikel 15 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten; dat voornoemd ar
rest geen andere beslissingen bevat; 
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Overwegende dat het bestreden ar
rest is gewezen door drie raadshe
ren, van wie er twee de uitspraak van 
het arrest alvorens recht te doen van 
30 april 1996 niet hebben bijgewoond; 
dat uit het verband tussen laatst
genoemd arrest en het proces-verbaal 
van de terechtzitting evenwel blijkt 
dat het debat, bij de heropening er
van, in zijn geheel is hervat voor de 
appelrechters; 

Dat de appelrechters, nu zij het be
streden arrest in die omstandighe
den gewezen hebben, de in het mid
del aangegeven wetsbepalingen en 
algemeen rechtsbeginsel niet hebben 
geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 
gecoordineerde Grondwet, 4, 26, 27 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 9, 9bis, 42 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers, 29, § 1, 2, 53, 2° 
tot 4°,- 3° v66r de wijziging ervan bij de 
wet van 3 april 1995 -van de arbeids
wet van 16 maart 1971 en 15 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten; 

doordat het arbeidshof in het arrest van 
30 april 1996 vaststelt dat "deze rechts
vordering, waarbij (voor de terugvorde
ring van overuren) loon wordt gevorderd, 
dat oorspronkelijk geraamd was op 
18.296.785 (bedrag dat in de conclusie in 
eerste aanleg verminderd werd tot 
17.159.126 frank), is ingesteld bij dagvaar
ding van 6 oktober 1992", dat verweerster 
subsidiair "verzoekt om toepassing van de 
vijfjarige verjaringstermijn, aangezien 'niet
betaling van loon een ogenblikkelijk mis
drijfvormt' (artikel26 Sv.)", beslist om het 
debat te heropenen, opdat de partijen zich 
zouden uitlaten over de verjaring van ei
sers rechtsvordering en over de eventuele 
toepassing van artikel 15 van de wet van 
3 juli 1978; dat het bestreden arrest, na de 
heropening van het debat, de oorspronke
lijke vordering niet ontvankelijk verklaart, 
op grand dat: "(verweerster) subsidiair aan
voerde dat de vijfjarige verjaringstermijn 
moest worden toegepast op grond van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
StrafVordering (artikel 26); dat het (ar-

beids)hof haar in het bovenvermelde ar
rest ondervroeg over de eventuele toepas
sing van artikel 15 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten; dat voornoemd, door (verweerster) uit
druklcelijk aangevoerd artikel ontegenzeg
lijk van toepassing is op onderhavig geschil 
inzake een arbeidsovereenkomst; dat de 
rechtsvordering is ingesteld op 6 oktober 
1992, dus meer dan een jaar na de beein
diging van de dienstbetrekking (24 juni 
1991), en derhalve verjaard is", 

terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke 
rechtsvordering wegens de niet-uitvoering 
van een contractuele verbintenis - wat een 
misdrijf vormt -, onderworpen is aan de 
verjaringstermijn van artikel26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering; die verjaring de openbare orde 
raakt; luidens de artikelen 29, 53 van de 
wet van 16 maart 1971, 9, 9bis en 42 van 
de wet van 12 april 1965, de verplichting 
om overwerk te betalen strafrechtelijk ge
sanctionneerd wordt; het arrest van 30 
april 1996, te dezen, uitdrukkelijk vast
stelde dat eisers rechtsvordering strekte tot 
betaling van overuren en dat verweerster 
trouwens subsidiair artikel 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering aanvoerde; het arrest bijgevolg 
niet zonder schending van voornoemd ar
tikel 26 van de wet van 17 april 18 78 kon 
beslissen dat de bij artikel 15 van de wet 
van 3 juli 1978 bepaalde verjaringster
mijn moest worden toegepast (schending 
van de artikelen 4, 26, 27 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van StrafVordering, 9, 
9bis, 42 van de wet van 12 april 1965 be
treffende de bescherming van het loon der 
werknemers, 29, § 1, 2, 53, 2° tot 4°, v66r de 
wijziging ervan bij de wet van 3 april1995, 
van de arbeidswet van 16 maart 1971, en 
15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten), 

tweede onderdeel, eiser in de door hem na 
de heropening van het de bat genomen con
clusie betoogde dat zijn rechtsvordering ont
vankelijk was, aangezien de niet-betaling 
van overuren een wanbedrijf oplevert, zo
dat te dezen de vijfjarige verjaringster
mijn van artikel 26 van de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van StrafVordering 
moest worden toegepast; het arrest bijge
volg, nu het de in artikel15 van de wet van 
3 juli 1978 bepaalde verjaringstermijn van 
eenjaar toepast, zonder de redenen aan te 
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geven waarom de verjaringstermijn van ar
tikel 26 van de wet van 17 april1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering te dezen niet van 
toepassing zou zijn, niet antwoordt op ei
sers conclusie, bijgevolg niet regelmatig met 
redenen omkleed is en het Hofniet in staat 
stelt de wettigheid van de bestreden be
slissing nate gaan (schending van arti
kel 149 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest van 30 
april 1996 vaststelt dat eisers rechts
vordering ertoe strekt verweerster te 
doen veroordelen tot betaling van '1oon 
(voor de terugvordering van over
men)''; dat eiser in zijn appelconclusie 
steunt op het misdrijfvan niet-betaling 
van loon, dat bedongen wordt in een 
bij koninklijk besluit verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereen
komst, en uitdrukkelijk betoogde dat 
de vijfjarige verjaringstermijn van ar
tikel 26 van de voorafgaande titel van 
de wet van 17 april1878 houdende het 
Wetboek van Strafvordering moest 
worden toegepast; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
de beslissing dat de rechtsvordering 
ve:rjaard is, uitsluitend grondt op ar
tikel 15 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, 
de in het middel aangegeven wetsbe
palingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

12 oktober 1998 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorziter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
lahaye en Van Ommeslaghe. 

Nr. 440 

3e KAMER- 12 oktober 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE -BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZA
KEN INBEGREPEN)- VERWEER- GEEN ANT
WOORD. 

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN - GEEN AFZONDERLIJK 
DICTUM- BE GRIP. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLIS
SING- DICTUM- VERNIETIGING- DICTUM
VERVOLG- GEVOLG. 

4 ° CAS SA TIE - VERNIETIGING. OMV ANG -
BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSING- VER
NIETIGING- BESLISSING- VERVOLG- GE
VOLG. 

1 o Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waarbij een vordering wordt 
aangenomen zonder te antwoorden op een 
in de conclusie van de tegenpartij regel
matig voorgedragen verweer (1). (Art. 149 
Gw. [1994].) 

2° In burgerlijke zaken is, ten aanzien van 
de omvang van de vernietiging, een dic
tum waartegen geen van de partijen in 
het cassatiegeding ontvankelijk cassatie
beroep kunnen instellen, geen dictum dat 
onderscheiden is van het dictum waar
tegen cassatieberoep is ingesteld (2). 

3° De vernietiging van een dictum van de 
bestreden beslissing leidt tot de vernie
tiging van een ander dictum dat uit het 
eerste volgt (3). 

(1) Cass., 11 april1986, A.R. nr. 4825 (AC., 
1985-86, nr. 490); 12 jan. 1998, A.R. nr. 
S.97.0096.F, supra, nr. 22. 

(2) Cass., 4 dec. 1995, A.R. nr. S.95.0074.N 
(A.C., 1995, nr. 525). 

(3) Cass., 26 mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F 
(A. C., 1997, nr. 238) met concl. O.M. in Bull. en 
Pas., 1997, I, nr. 238; 6 maart 1998, A.R. nr. 
C.97.0369.F, supra, nr. 127. 
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4 o De vernietiging van een arrest leidt tot 
de vernietiging van het later arrest dat 
louter het vervolg is van de vernietigde be
slissing (4). 

(HAERDEN T. CARRIERES ET FOURS A CHAUX 
DUMONT-WAUTIER N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. 8.97.0155.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het eerste middel : schencling van de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 35 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten en 149 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
wijzigt, vaststelt en voor recht zegt dat het 
ontslag binnen de wettelijke termijn heeft 
plaatsgevonden en, met aanneming van de 
dringende reden, het door eiser gevorderde 
afwijst op alle onder het opschrift "ter
mijn om te ontslaan", pagina 8 tot 11, over
genomen gronden, hier als integraal inge
last te beschouwen, meer bepaald op grond 
dat : "verweerster in casu tijdens het ver
hoor (van eiser) helemaal tot haar over
tuiging is gekomen. Dan kreeg ze de ze
kerheid dat de beschuldigingen tegen (eiser) 
gegrond waren en dat hij bovendien voor 
die geveinsde activiteit drogredenen aan
voerde zonder daarvoor ook maar de ge
ringste wettige reden te kunnen opgeven. 
Terecht wijst (verweerster) erop dat zij, toen 
zij (eiser) wou verhoren, als een normaal 
bedachtzame en omzichtige werkgever ge
handeld heeft met een werlmemer die een 
dergelijke ancier;,niteit had en het volle ver
trouwen genoot , 

terwijl krachtens artikel 35, tweede lid, 
van de wet van 3 juli 1978, onder drin
gende reden verstaan wordt de ernstige te
kortkoming die elke professionele samen
werking tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en definitief on
mogelijk maakt, en conform artikel 35, 
derde lid, ontslag om een dringende re
den moet worden gegeven binnen drie 

(4) Cass., 21 april1997, A.R. nr. S.96.011l.F, 
en 8 dec. 1997, A.R. nr. S.96.0168.F (A. C., 1997, 
nrs. 192 en 538). 

werkdagen na de kennis van de feiten; de 
werkgever ingevolge zowel artikel 35, laat
ste lid, als de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek, moet bewijzen dat die korte 
termijn in acht genomen is; de werkgever 
weliswaar kennis heeft van de feiten zo
dra hij over aile gegevens beschikt die hij 
nodig heeft om met kennis van zaken een 
beslissing te nemen en het verhoor van de 
werknemer, ongeacht de afloop, naar ge
lang van de omstandigheden van de zaak 
weliswaar kan beschouwd worden als een 
maatregel waardoor de werkgever vol
doende zekerheid kan krijgen zowel voor de 
vorming van zijn eigen overtuiging als ten 
aanzien van de werknemer en het gerecht; 
maar wanneer feiten die ontslag om drin
gende reden kunnen wettigen langs ma
teriele weg ter kennis van de werkgever 
worden gebracht, deze, niet zonder het be
grip ernstige tekortkoming te miskennen, 
namelijk die welke elke professionele sa
menwerking onmiddellijk onmogelijk 
maakt, het begin van de termijn van drie 
dagen op fictieve wijze kan uitstellen door 
de werknemer niet te verhoren binnen een 
termijn, die redelijk is in het licht van de 
omstandigheden van de zaak; wanneer de 
werknemer aanvoert dat de termijn voor 
dat verhoor niet redelijk is en de werkge
ver hierbij misbruik maakt van zijn recht 
om hem pas te ontslaan na een vaststaande 
kennis van de feiten te hebben verkre
gen, de rechter zich niet ertoe kan beper
ken te beslissen dat de werkgever niet tot 
zijn overtuiging was gekomen v66r het ver
hoor, maar, gelet op de omstandigheden van 
de zaak waarvan de werkgever het be
wijs moet leveren, moet uitmaken of de ter
mijn redelijk was, dan wel, integendeel of 
de werkgever hierbij misbruik heeft ge
maakt van het recht om de werknemer te 
verhoren; eiser in zijn conclusie betwistte 
dat het ontslag had plaatsgevonden bin
nen de termijn waarin artikel 35 van de 
wet van 3 juli 1978 voorziet, en daartoe 
aanvoerde : "dat uiteraard de partij die het 
ontslag geeft niet kan worden verweten dat 
zij de andere partij verhoort voordat zij 
haar beslissing neemt ( .. .); hierbij even
wei ieder misbruik dat bedoeld is om het 
begin van de termijn op fictieve en onre
gelmatige wijze uit te stellen, moet wor
den voorkomen; dat verhoor ( ... ), bijge
volg ( ... ) binnen een korte termijn moet 
plaatsvinden ( ... ); de korte termijn moet 
worden beoordeeld met inachtneming van 
de omstandigheden van de zaak; de recht
spraak ( ... ) aanneemt dat de schorsing van 
de overeenkomst een grond kan zijn tot 
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schorsing van de korte termijn; (. .. ) de 
werkgever in casu eind 87 of begin 88 ken
nis heeft gekregen van de feiten; hij tot 12 
februari heeft gewacht om (eiser) te ver
horen; (. .. ) een wachttijd van 1 tot 3 maan
den niet redelijk is aangezien de overeen
komst niet was geschorst"; het arrest, om 
te beslissen dat het ontslag binnen de wet
telijke termijn is gegeven, genoegen neemt 
met overwegingen waaruit alleen kan wor
den afgeleid dat verweerster gerechtigd was 
om eiser te verhoren en dat zij dank zij dat 
verhoor voldoende kennis van de feiten 
heeft gekregen; het arrest hierbij echter 
niet antwoordt op het omstandig verweer 
van eiser volgens hetwelk de termijn voor 
dat verhoor niet redelijk was, hetgeen zij 
wist dus niet in de tijd situeert en niet na
gaat of de termijn redelijk is in het licht 
van de omstandigheden van de zaak; het 
arrest derhalve niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel149 
van de Grondwet); het voorts artikel 35 
schendt van de wet van 3 juli 1978, waarin 
wordt bepaald dat het ontslag moet plaats
vinden binnen drie werkdagen na de ken
nis van de feiten en de werkgever in strijd 
met de wet ontslaat van de verplichting te 
bewijzen dat aan de in dat artikel 35 ver
melde vormvereisten is voldaan (scherr
ding van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest in geen 
enkele considerans antwoordt op ei
sers conclusie ten betoge dat zijn ver
hoor binnen een korte termijn moest 
plaatsvinden, dat verweerster getalmd 
had met het verhoor van eiser en dat 
een wachttijd van een tot drie maan
den niet redelijk was aangezien de 
overeenkomst niet was geschorst; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 
is; 

Overwegende, enerzijds, dat de ver
nietiging van de beslissing volgens 
welke het ontslag van eiser binnen de 
wettelijke termijn heeft plaatsgevon
den, de vemietiging meebrengt van de 
beslissingen dat het hoofdberoep en 
het incidenteel beroep ontvankelijk 
zijn; dat tegen die beslissingen im
mers door geen van de partijen een 
ontvankelijke voorziening kon wor
den ingesteld, zodat zij, vanuit het oog
punt van de omvang van de vernieti-

ging, niet te onderscheiden zijn van 
het voornoemde bestreden dictum; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
vemietiging van het beschikkende ge
deelte volge:Acs hetwelk eisers ontslag 
binnen de wettelijke termijn heeft 
plaatsgevonden, leidt tot de vemieti
ging van de, daaruit voortvloeiende, 
dicta, volgens welke de beeindiging om 
een dringende reden verantwoord is en 
eisers aanspraak op bescherming als 
vakbondsafgevaardigde niet gegrond 
is, alsook tot de vernietiging van het 
arrest van 15 mei 1997 dat het ge
volg is van het vemietigde arrest; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest alsook het arrest van 15 
mei 1997; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde arresten; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

12 oktober 1998 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Draps en Simont. 

Nr. 441 

2e KAMER- 13 oktober 1998 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTlKEL 6- ARTl
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD
DRAAGWlJDTE - STRAFBARE FElTEN- OP
SCHORTlNG- BEOORDELlNG. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- GEWONE OPSCHORTlNG- BEOOR
DELING- STRAFBARE FElTEN- VERMOEDEN 
VAN ONSCHULD- DRAAGWlJDTE. 



964 HOF VAN CASSATIE Nr. 441 

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- VERNIETIGING
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE- UIT
BREIDING- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° Bij de beoordeling van een vraag 
tot opschorting mag de rechter allege
gevens eigen aan de persoon van de be
klaagde in acht nemen maar mag hij in 
zijn oordeel geen strafbare feiten betrek
ken waarvoor de schuld van de beklaagde 
niet onherroepelijk vaststaat (1). (Art. 6.2 
E.V.R.M.) 

3° De vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering heeft, 
op de regelmatige voorziening van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke, de ver
nietiging tot gevolg van de veroordeling 
van deze partij, in deze hoedanigheid, tot 
de boete en de kosten. 

(YANG CHAO WEll 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1146.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 80535, op 20 juni 1996 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. Op de voorziening van Yang Chao 
Wei: 

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; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

de door eiser gevraagde opschorting 
van de straf afwijzen op grand dat "(ei
ser) zich in het verleden reeds aan 
gelijkaardige feiten heeft schuldig ge
maakt, die weliswaar nag niet wer-

(1) Zie Cass., 25 april1990, A.R. m. 8242 (A. C., 
1989-90, nr. 500), en 26 maart 1997, A.R. nr. 
P.96.0439.F (ibid., 1997, nr. 162, en de noot bij dit 
arrest van Maes, B., De verantwoording van de 
keuze van de straf en de strafmaat, in Rec. Cass., 
1998, 208). 

den berecht (zie gelijkaardige zaak die 
op dezelfde zitting als deze zaak werd 
behandeld)"; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
de appelrechters, door op die grand 
zijn vraag om opschorting af te wij
zen, het vermoeden van onschuld mis
kennen; 

Overwegende dat de rechter bij de 
beoordeling van een vraag tot opschor
ting alle gegevens eigen aan de per
soon van de beklaagde mag in acht ne
men maar in zijn oordeel geen 
strafbare feiten mag betrekken waar
voor de schuld van de beklaagde niet 
onherroepelijk vaststaat; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van China 
Beach N.V.: 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen Yang Chao Wei inge
stelde strafvordering, de vernietiging 
meebrengt van de veroordeling van ei
seres als civielrechtelijk aansprake
lijke voor de boete en kosten; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel van eiser, dat niet tot 
cassatie zonder verwijzing kan lei
den, 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 Hof van Beroep te Brussel. 

13 oktober 1998 - 28 kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Dhaeyer - Gedeeltelijk ge
lijkluidende conclusie (2) van de h. 

(2) Voor het O.M. leek het niet mogelijk het 
middel (schending van art. 6.2 E.V.R.M.) als zo
danig gegrond te verklaren : enerzijds betreft het 
vermoeden van onschuld (slechts) de schuldig
verklaring en niet de aard van de straf, noch de 
strafmaat (zie VELU, J. en ERGEC, R., R.P.D.B., yo 
Convention Europeenne des droits de l'homme, m. 
564, en Cass., 16 nov. 1993 (A. C., 1993, nr. 463); 
anderzijds wordt het in aanmerking nemen van 
nog niet bewezen feiten om er louter voor de be
klaagde ongunstige gevolgen uit afte leiden (in 
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Dubrulle, advocaat-generaal-Advocaat: 
mr. J. De Waele, Gent. 

Nr. 442 

2e KAMER - 13 oktober 1998 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID- BEG RIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID- BESLISSING OVER DE TOEPASSELIJK
HEID VAN EEN ARBITRAGE-CLAUSULE -
AARD. 

3° ARBITRAGE- BESLISSING OVER DE TOE
PASSELIJKHEID VAN EEN ARBITRAGE
CLAUSULE - AARD. 

4 ° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- BESLISSING 
OVER DE TOEPASSELIJKHEID VAN EEN 
ARBITRAGE-CLAUSULE -AARD. 

5o BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID- BESLISSING OVER DE TOEPASSELIJK-

het bijzonder zoals in casu, bij het bepalen van de 
strafmaat) niet onverenigbaar met het E.VR.M. 
geacht (VELU, J., en ERGEC, R., op. cit., nr. 576). 

Hieruit, zo oordeelde het O.M., diende in elk ge
val afgeleid te worden dat het vermoeden van on
schuld slechts betrekking kon hebben op de fei
ten die tot de schuldigverklaring door het 
bestreden arrest hadden geleid en niet op de op 
dezelfde zitting te behandelen gelijkaardige fei
ten, waarnaar dat arrest verwees om zijn wei
gering tot opschorting (d.i. een ongunstig ge
volg voor de beklaagde) te motiveren. Wellicht kon 
eiser de schending van dit vermoeden met suc
ces in de andere zaak inroepen. De motivering 
leek evenwel onaanvaardbaar daar minstens uit 
de stukken niet bleek dat laatstgenoemde fei
ten aan tegenspraak waren onderworpen, zo
dat de cassatie op een ambtshalve middel, afge
leid uit de schending van het recht van 
verdediging, werd voorgesteld. 

HEID VAN EEN ARBITRAGE-CLAUSULE 
CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

6° ARBITRAGE - BESLISSING OVER DE TOE
PASSELIJKHEID VAN EEN ARBITRAGE
CLAUSULE- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKE
LIJKHEID. 

7° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EIND
BESLISSING)- GESCHIL OVER DE TOEPASSE
LIJKHEID VAN EEN ARBITRAGE-CLAUSULE. 

1 o Een geschil inzake bevoegdheid bestaat 
wanneer wordt aangevoerd dat een rech
ter zich de bevoegdheid van een andere 
rechter heeft toegeeigend, zodat daaruit 
een geschil over rechtsmacht kan ont
staan dat alleen door de regeling van 
rechtsgebied kan worden beeindigd (1). 
(Art. 416, tweede lid [oud], Sv.) 

2°, 3° en 4° Wanneer partijen overeenko
men dat elk geschil dat reeds is ontstaan 
of nog kan ontstaan uit een bepaalde 
rechtsbetrekking en waarover een da
ding mag worden aangegaan, aan arbi
trage wordt onderworpen, volgt hieruit 
weliswaar dat, naar de woorden van de 
wet zelf en in de door haar bepaalde voor
waarden, de rechter zich, op verzoek van 
een partij, "onbevoegd" moet verklaren om 
kennis te nemen van het aan arbitrage 
onderworpen geschil, doch zijn beslis
sing dienaangaande betreft de toepasse
lijkheid van een arbitrage-clausule be
grepen in de overeenkomst en niet een 
bevoegdheidsaanwijzing die een geschil 
van rechtsmacht kan doen ontstaan 
waaraan enkel door een regeling van 
rechtsgebied een einde kan worden ge
steld. (Artt. 1676.1 en 1679.1 Ger.W. en 
525 e.v. Sv.) 

5o, 6° en 7o Niet ontvankelijk is het 
cassatieberoep, ingesteld voor de eindbe
slissing, tegen een beslissing nopens de 
toepasselijkheid van een arbitragebeding, 
omdat ze geen geschil inzake bevoegd
heid beslecht. (Artt. 1676.1 en 1679.1 
Ger.W.; art. 416 [oud] Sv.) 

(1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. nr. P.98.0017.F, su
pra, nr. 65. Zie ook Cass., 30 nov. 1976, en de no
ten 1, 2 en 3 E.K. onder dat arrest (A.C., 1977, 
371). 
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(ANTWERP COMBINED TERMINALS N.V 
T. PEETERS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0368.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1997 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiseres 
in kosten van de strafVordering wordt 
veroordeeld : 

Overwegende dat eiseres geen mid
del aanvoert; 

B. In zoverre de voorziening< gericht 
is tegen de beslissingen op de door ei
seres tegen de verweerders, beklaag
den, ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen en de door haar tegen de 
verweerster in gedwongen tussen
komst en vrijwaring ingestelde vor
dering: 

Overwegende dat in de memorie, ter 
griffie van het Hof neergelegd op 12 
mei 1997, mr. Pierre van Ommeslaghe, 
advocaat bij het Hofvan Cassatie, na
mens eiseres verklaart afstand te doen 
van de voorziening; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door de 
verweersters, burgerlijke partijen, te
gen eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

1. wat betreft de door eiseres opge
worpen exceptie van onbevoegdheid : 

Overwegende dat eiseres met be
trekking tot de tegen haar door de ver
weersters ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen op grand van arti
kel 1384, derde lid, Burgerlijk Wet
hoek, wegens schade voortspruitend 
uit de door haar werknemer, de be
klaagde Peeters, gepleegde misdrij
ven van valsheid in geschrifte en 
loondiefstal, in conclusie voor de 

appelrechters aanvoerde dat de haar 
verweten tekortkoming van het niet 
aan board laten brengen van de tota
liteit van de goederen, in haar rela
tie tot de verweersters C.N.A.N. en 
I.S.A., van contractuele aard is, waar
van de beoordeling bepaald wordt door 
de tussen haarzelf en C.N.A.N. geslo
ten overeenkomst van behandeling 
van goederen, "metals gevolg", on
der meer, dat "al de clausules van het 
contract oak toepasselijk zijn", waar
onder het onder rubriek II, 3, van ei
seres' conclusie aangehaalde artikel 9, 
houdende bevoegdheidstoekenning aan 
de "Chambre Arbitrale d'Anvers" voor 
elk geschil dat niet in der minne zou 
kunnen worden opgelost; 

Dat de appelrechters de toepasse
lijkheid van dit arbitragebeding af
wijzen, en eiseres hiertegen een mid
del aanvoert; 

Over het door de verweerders sub 6 
tot en met 9 aangevoerde middel van 
niet-ontvankelijkheid : 

de tussen de partijen gerezen be
twisting nopens de toepasselijkheid 
van het arbitragebeding betreft geen 
geschil van bevoegdheid in de zin van 
artikel 416 (oud) Wetboek van Straf
vordering doch een geschil van rechts
macht zodat de voorziening voorba
rig is: 

Overwegende dat een geschil in
zake bevoegdheid in de zin van arti
kel416, tweede lid (oud), Wetboek van 
StrafVordering, bestaat wanneer wordt 
aangevoerd dat een rechter zich de be
voegdheid van een andere rechter 
heeft toegeeigend, zodat daaruit een 
geschil over rechtsmacht kan ontstaan 
dat alleen door regeling van rechts
gebied kan worden beeindigd; 

Overwegende dat wanneer partijen, 
met toepassing van artikel1676, 1°, 
Gerechtelijk Wetboek, overeenkomen 
dat elk geschil dat reeds is ontstaan of 
nag kan ontstaan uit hun bepaalde 
rechtsbetrekking en waarover een da
ding mag worden aangegaan, aan ar
bitrage wordt onderworpen, hieruit 
weliswaar volgt dat de rechter, bij wie 
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het aldus aan arbitrage onderwor
pen geschil aanhangig is gemaakt, op 
verzoek van een partij en in de voor
waarden bepaald bij artikel 1679, 1 ", 
Gerechtelijk Wetboek, zich naar de 
woorden zelf van dit artikel "onbe
voegd" moet verklaren om daarvan 
kennis te nemen, doch de beslissing 
dienaangaande de toepasselijkheid van 
een arbitrage-clausule begrepen in een 
overeenkomst betreft, en niet een 
bevoegdheidsaanwijzing dat een ge
schil van rechtsmacht kan doen ont
staan waaraan enkel door een rege
ling van rechtsgebied in de zin van de 
artikelen 525 en volgende van het 
Wetboek van Strafvordering een einde 
kan worden gesteld; 

Dat eiseres aldus, afgezien van de 
juistheid van de door haar verdedigde 
stelling, geen geschil inzake bevoegd
heid heeft opgeworpen in de zin van 
artikel 416 (oud) Wetboek van Straf
vordering; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Overwegende dat bij akte, ter grif
fie van het Hof neergelegd op 23 sep
tember 1997, mr. Philippe Gerard, ad
vocaat bij het Hofvan Cassatie, voor 
mr. Pierre van Ommeslaghe in ver
melde hoedanigheid en namens eise
res verklaart zonder berusting afstand 
te doen van de voorziening in zoverre 
mocht blijken dat het bestreden ar
rest in de tweede zaak geen beslis
sing inzake bevoegdheid inhoudt; 

Dat akte moet worden verleend van 
de afstand; 

2. wat betreft de overige beschik
kingen van het bestreden arrest : 

Overwegende dat in de memorie, ter 
griffie van het Hof neergelegd op 12 
mei 1997, mr. Pierre van Ommeslaghe, 
advocaat bij het Hofvan Cassatie, na
mens eiseres verklaart zonder berus
ting afstand te doen van de voorzie
ning; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstanden; verwerpt de voorzie-

ning voor het overige; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

13 oktober 1998 - 28 kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal Advocaten : mrs. van 
Ommeslaghe en Delahaye. 

Nr. 443 

2e KAMER- 13 oktober 1998 

1° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- GEL
DIGHEID- TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN 
REGELS- NIETIGHEID- VOORWAARDEN. 

2° DAGVAARDING - STRAFZAKEN 
JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE 
DWANGMAATREGEL - VERZOEK VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - INHOUD. 

3o JEUGDBESCHERMING - JEUGD
RECHTBANK- HULPVERLENENDE DWANG
MAATREGEL- DAGVAARDING- VERZOEKVAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE- INHOUD. 

1 o De geldigheid van de dagvaarding 
wordt, in strafzaken, niet geregeld door 
art. 702 Ger. W., maar door de artt. 145, 
182 en 211 Sv., waarin geen sprake is van 
nietigheid; die nietigheid kan alleen wor
den uitgesproken, als een essentieel be
standdeel van die akte ontbreekt of als is 
aangetoond dat door die onregelmatig
heid het recht van verdediging is geschon
den (1). (Art. 702 Ger.W.; artt. 145, 182 
en 211 Sv.) 

2° en 3° De wet verplicht niet om in de dag
vaarding uitdrukkelijk melding te ma
ken van alle gegevens waarop het ver
zoek van het openbaar ministerie gegrond 
is, dat ertoe strekt een van de ouders van 
een kind van minder dan twaalf jaar voor 
dejeugdrechtbank te laten verschijnen en 
een ten aanzien van dat kind getroffen 

(1) Zie Cass., 19 juni 1990, A.R. nr. 4595 (A. C., 
1989-90, nr. 609). 
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hulpverlenende dwangmaatregel te her
nieuwen; het is voldoende dat de dag
vaarding zo gesteld is dat die ouder op af
doende wijze kan kennisnemen van het 
gevorderde. (Art. 182 Sw.; artt. 62, 63bis, 
§ 1, en 63ter J eugdbeschermingswet; art. 
38 deer. Fr. Gem. 4 maart 1991 inzake 
hulpverlening aan de jeugd.) 

CHOYAUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1066.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1998 gewezen 
door de jeugdkamer van het Hofvan 
Beroep te Brussel; 

Over het zesde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

verwijst naar de eerste conclusie van 
eiseres, zodat het de bewijskracht van 
die conclusie niet heeft kunnen mis
kennen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de geldigheid van 

de dagvaarding, in strafzaken, niet ge
regeld wordt door artikel 702 van het 
Gerechtelijk Wetboek, maar door de 
artikelen 145, 182 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering, waarin geen 
sprake is van de nietigheid van de 
dagvaarding; 

Overwegende dat de nietigheid van 
een dergelijke dagvaarding alleen kan 
worden uitgesproken, als een essen
tieel bestanddeel van voornoemde akte 
ontbreekt of als door de onregelma
tigheid het recht van verdediging is ge
schonden; 

Overwegende dat, te dezen, de dag
vaarding het verzoek van het open
baar ministerie omschrijft, namelijk de 
hernieuwing van een ten aanzien van 
een kind van minder dan 12 jaar ge
troffen hulpverlenende dwangmaat
regel, uitgesproken door de jeugd
rechtbank op 6 maart 1997; 

Overwegende dat artikel 182 van 
het Wetboek van Strafvordering geen 
verplichting oplegt om uitdrukkelijk 
melding te maken van alle gegevens 
waarop een dergelijk verzoek gegrond 
is; dat het voldoende is dat de dag
vaarding zo gesteld is dat eiseres op 
afdoende wij ze kan kennisnemen van 
het gevorderde; dat het arrest dit vast
stelt; 

Overwegende, voor het overige, dat 
het arrest vermeldt dat eiseres in alle 
fasen van de rechtspleging verweer 
heeft kunnen voeren en dat ook wer
kelijk heeft gedaan_,binn~h het duide
lijk omlijnde kader van artikel 38 van 
het decreet van de Raacl van de Fran
stalige Gemeenschap inza:ke jeugd
bescherming; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, ongeacht de con
clusie die eiseres heeft ingediend op 8 
oktober 1998 buiten de bij artikel 
420bis van het Wetboek van Strafvor
dering voorgeschreven termijnen; ver
werpt de voorziening; veroordec;Jlt ei
seres in de kosten. 

13 oktober 1998 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Vers.lag
gever: mevr. Jeanmart- Gelijkluiden,de 
conclusie van de h. Dubrulle, advoCfi/3-t
generaal- Advocaat: mr. E. Van W<'!r, 
veke, Brussel. 

Nr. 444 

2e KAMER- 15 oktober 1998 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVOR
DERING - STUITING - OPMAAK VAN EEN 
STAAT VAN INLICHTINGEN- DAAD VAN ON
DERZOEK- BEGRIP. 
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De opmaak van een staat van inlichtin
gen door een gemeente-ambtenaar op vor
dering van het O.M. is geen daad van on
derzoek die de verjaring van de 
strafvordering stuit (1). 

(PAPLEUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0879.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 mei 1998 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het vonnis eise

res tot een politiestrafveroordeelt we
gens een op 21 juni 1996 begane over
treding van het Wegverkeersregle
ment; 

Overwegende dat de strafVordering 
wegens een overtreding van het Weg
verkeersreglement verjaart wanneer, 
bij ontstentenis van schorsing van de 
verjaring, een jaar verlopen is sedert 
de laatste daad van onderzoek of van 
vervolging die is verricht binnen het 
jaar te rekenen van de dag waarop de 
overtreding is begaan; 

Overwegende dat blijkens het von
nis "de verjaring met name is gestuit 
door de opmaak, op 7 mei 1997, van 
het inlichtingenblad van de be
klaagde"; 

Overwegende dat niet blijkt dat het 
stuk is getekend door een gemeente
ambtenaar die bevoegd is om bewij
zen te verzamelen of de zaak in staat 
van wijzen te brengen; 

Dat in die omstandigheden, de ver
jaring van de strafVordering niet 
rechtsgeldig kan worden gestuit door 
de opmaak van het gemeentelijk 
inlichtingenblad, ook al is dat blad op
gemaakt op vordering van het open
baar ministerie; 

(1) Vgl. Cass., 23 sept. 1983, A.R. nr. 2980 
(A C., 1983-84, nr. 51), en 5 jan. 1988, A.R. nr. 
1505 (ibid., 1987-88, nr. 269). 

Overwegende dat de strafVordering 
derhalve verjaard was op de dag van 
het bestreden vonnis, daar meer dan 
een jaar verlopen was sedert 28 april 
1997, dag waarop de procureur des 
Konings te Charleroi het gemeente
bestuur in een kantschrift verzocht om 
de toezending van dat inlichtingen
blad; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat, ten gevolge van 

de hierna op de voorziening van eise
res, beklaagde, uit te spreken vernie
tiging van de tegen haar op de straf
vordering uitgesproken veroordeling, 
de beslissing waarbij de aansprake
lijke vennootschap wordt veroordeeld 
tot betaling van de geldboete en waar
bij zij hoofdelijk in kosten wordt ver
wezen, geen bestaansreden meer heeft; 

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; 
Zegt dat er geen grand is tot verwij
zing. 

15 oktober 1998 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. F. 
Blampain, Charleroi. 

Nr. 445 

1e KAMER- 15 oktober 1998 

SUCCESSIERECHTEN- LANGSTLEVENDE 
ECHTGENOOT OF ERFGENAAM IN RECHTE LIJN 
- ERFDEEL VAN MEER DAN 10 MILJOEN
VERMINDERDE BELASTING -ACTNA BEROEPS
MATIG GEINVESTEERD - NIJVERHEIDS-, 
HANDELS-, AMBACHTS- OF LANDBOUWBEDRIJF 
-BEGRIP. 

Indien het erfdeel verkregen door de langst
levende echtgenoot of door een erfgenaam 
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in de rechte lijn meer dan 10 miljoen be
draagt en geheel of gedeeltelijk bestaat uit 
activa die door de erflater of zijn echtge
noot beroepsmatig zijn gefnvesteerd in een 
nijverheids-, handels-, ambachts- of land
bouwbedriJf dat door hen of door hen sa
men met een of meer van hun afstamme
lingen wordt geexploiteerd, worden die 
activa slechts belast met 22% tussen 10 en 
20 miljoen en met 25% boven de 20 mil
joen; met nijverheids-, handels-, 
ambachts- of landbouwbedrijven wor
den bedoeld, ondernemingen die een eco
nomische activiteit uitoefenen, zonder uit
sluiting van de ondernemingen die andere 
ondernemingen controleren, behalve wan
neer zij enkel tot doel hebben de eenvou
dige verkrijging en het in bezit houden 
van deelbewijzen. (Art. 48.2 W.Succ.) (1) 

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

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0282.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 

schending van artikelen 48/2 (zoals in
gevoerd door artikel 85 van de wet dd. 8 
augustus 1980) van het Koninklijk Be
sluit no 308 dd. 31 maart 1936, houdende 
het Wetboek der Successierechten, bekrach
tigd door de wet van 4 mei 1936, 1 van het 
Koninklijk Besluit dd. 26 november 1980 
tot regeling van de toepassingsmodaliteiten 
van artikel48/2 van het Wetboek der Suc
cessierechten, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 149 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoordineerde Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, het von
nis a quo bevestigend met herneming van 
de motieven ervan, beslist dat het ver
laagde tarief voorzien in artikel 48/2 
Wb.Succ. niet toepasselijk is op de maat
schappelijke rechten geerfd door eiseres in 
de Besloten Vennootschap Verachtert In
ternationale Transporten om de reden her
nomen van het vonnis a quo, namelijk "dat 
verwerende partij nu terecht stelt dat de 

(1) Zie H.v.J., 20 juni 1991, A. FT., 4 april1992, 
138. 

activiteit van een houdstermaatschappij, 
namelijk patrimoniumbeheer, niet kan be
schouwd worden als een door artikel 48/2 
W.Succ. beoogde nijverheids-, handels-, 
ambachts- of landbouwactiviteiten" en om 
eigen motieven, enerzijds, "de eerste rech
ter zich terecht steunde op de eigen be
schrijving ervan door (eiseres) in haar con
clusie neergelegd voor de eerste rechter op 
2 september 1992; dat, alsdan, vooraleer 
daaromtrent tussen de gedingpartijen be
twisting gevoerd werd, (eiseres) de ven
nootschap BV Verachtert Internationale 
Transporten omschreef als een houdster
maatschappij bestaande uit elf 100% doch
terondernemingen; 

dat enkel voornoemde houdstermaat
schappij in deze te beschouwen is als het 
mogelijk door artikel 48/2 Wetboek van 
Successierechten bedoelde bedrijf, waar
van de activa geheel of gedeeltelijk het erf
deel vormen dat door (eiseres) verkregen 
werd", zodat, 

"een onderzoek naar de aard van alle elf 
zogenaamde dochterbedrijven gevolgelijk 
niet relevant is met het oog op de even
tuele toepassing van voormeld artikel, nu 
in dezen vaststaat dat niet de uit die af
zonderlijke vennootschappen afkomstige ac
tiva het erfdeel van (eiseres) samenstel
len"; 

en, anderzijds, "dat de verwijzing door 
(eiseres) in conclusie voor het hofnaar de 
balansen van de BV Verachtert Interna
tionale Transporten, aan voormelde door 
(eiseres) zelf gegeven omschrijving van hol
ding geen afbreuk doet, nu daaruit geens
zins blijkt dat deze vennootschap zelf enige 
door artikel 48/2 Wetboek van successie
rechten beoogde nijverheids-, handels-, 
ambachts-, of landbouwactiviteit zou uit
oefenen en die zou bestaan uit enige an
dere en door de wet bedoelde activiteit dan 
het patrimoniumbeheer van die afzonder
lijke vennootschappen; dat uit de toelich
ting bij de geconsolideerde jaarrekening 
1985 blijkt dat in de geconsolideerde jaar
rekening van de BV Verachtert Interna
tionale Transporten ook deze elf dochter
vennootschappen werden opgenomen, zodat 
(verweerder) terecht betoogt dat de ver
wijzing door (eiseres) in conclusie naar de 
materiele activa van de groep in zijn ge
heel, evenmin aantoont dat de BV Verach
tert Internationale Transporten zelf, als 
houdstermaatschappij van deze elf ven
nootschappen, een aan de bewoordingen 
van artikel 48/2 Wetboek van successie
rechten beantwoordend bedrijf zou zijn", 
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terwijl, eerste onderdeel, om te voorko
men dat kleine ondernemingen in moei
lijkheden zouden verkeren als gevolg van 
het overlijden van de uitbater, artikel 48/2 
Wb.Succ. in een verlaagd tarief van suc
cessierechten op het erfdeel hoven 10 mil
joen voorziet, ten voordele van de langst
levende echtgenoot of een erfgenaam in de 
rechte lijn; 

de toepassing van het verlaagd tarief aan 
bepaalde vomwaarden in hoofde van de erf
later, zijn echtgenoot of erfgenamen is on
derworpen, nl. dat : 

(1) het erfdeel, geheel of gedeeltelijk, 
moet bestaan uit activa die door de erfia
ter of zijn echtgenoot beroepsmatig zijn 
gei:nvesteerd in een bedrijf, d.w.z., indien de 
geerfde activa aandelen in een vennoot
schap zijn, zij in het patrimonium van de 
erfiater of diens echtgeno(o)t(e) moeten zijn 
getreden zuiver voor beroepsdoeleinden in 
zijn hoofde of in hoofde van de echtge
no(o)t(e) (artikel 1, a van K.B. dd. 26 no
vember 1980); 

(2) dit bedrijf door hen of door hen sa
men met een of meer van hun afstamme
lingen persoonlijk moet worden geexploi
teerd, d.w.z., indien de geerfde activa 
aandelen zijn in een vennootschap, het be
stuur van de vennootschap door de erfia
ter of zijn echtgenoot of door een van hen 
daadwerkelijk moet uitgeoefend worden (ar
tikel1, b van K.B. dd. 26 november 1980); 

(3) de exploitatie daadwerkelijk door de 
erfopvolgers van de erfiater of door som
migen van hun moet worden voortgezet; die 
voorwaarden tot doel hebben, van het ver
laagd tarief de zuivere pas sieve investe
ringen in hoofde van de erfiater, zijn echt
genoot of erfopvolgers uit te sluiten, zonder 
inachtneming van de aard van de activi
teiten van het bedrijf waarvan de activa of 
de maatschappelijke rechten in de nala
tenschap vallen; ten aanzien van het be
drijf zelf, de wet slechts vereist dat het over 
een "nijverheids-, handels-, ambachts-, of 
landbouwbedrijf' gaat; 

dit begrip, hoewel in het Wetboek der 
Successierechten niet gedefinieerd, ver
wijst naar het Wetboek der Inkomstenbe
lastingen waarvan, enerzijds, artikel23, r 
vermeldt, als een categorie der beroeps
inkomsten, de "winsten (van nijverheids-, 
handels-, of landbouwbedrijf)" en, ander
zijds, artikel 183 bepaalt dat de inkom
sten belastbaar in de vennootschap
belasting worden vastgelegd volgens de 
regels van toepassing op de winsten; 

holdingvennootschappen, die zich en
kel bezighouden met het beheer van par-

ticipaties in andere ondernemingen, aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen zijn 
en bijgevolg als "nijverheids-, handels, of 
landbouwbedrijven" moeten worden be
schouwd, zoals alle andere vennootschap
pen inbegrepen patrimoniumvennoot
schappen, in tegenstelling met entiteiten of 
verenigingen zonder winstoogmerk, 

zodat, het bestreden arrest, door het 
voordeel van artikel48/2 Wb.Succ. aan ei
seres te onthouden om de loutere reden dat 
de BV Verachtert Intemationale Transpor
ten een houdstermaatschappij is en, daar
voor, geen "nijverheids-, handels-, 
ambachts- of landbouwbedrijf' die bepa
ling schendt alsmede artikel1 van het K.B. 
dd. 26 november 1980; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel48/2 van het Wetboek der Succes
sierechten, indien het erfdeel verkre
gen door de langstlevende echtgenoot 
of door een erfgenaam in de rechte lijn 
meer dan 10 miljoen bedraagt en ge
heel of gedeeltelijk bestaat uit activa 
die door de erflater of zijn echtgenoot 
beroepsmatig zijn gei:nvesteerd in een 
nijverheids-, handels-, ambachts- of 
landbouwbedrijf dat door hen of door 
hen samen met een of meer van hun 
afstammelingen wordt geexploiteerd, 
worden die activa slechts in de door 
het artikel bepaalde mate belast; 

Overwegende dat met nijverheids-, 
handels-, ambachts- of landbouwbe
drijven bedoeld worden, ondernemin
gen die een economische activiteit uit
oefenen, zonder uitsluiting van de 
ondernemingen die andere onderne
mingen controleren, behalve wanneer 
zij enkel tot doel hebben de eenvou
dige verkrijging en het in bezit hou
den van deelbewijzen; 

Overwegende dat de appelrechter, 
met verwijzing naar het beroepen von
nis, beslist dat de Staat "terecht stelt 
dat de activiteit van een houdster
maatschappij, namelijk patrimonium
beheer, niet kan beschouwd worden als 
een door artikel 48/2, Wetboek Suc
cessierechten beoogde nijverheids-, 
handels-, ambachts- of landbouw
activiteiten" en "dat aldus artikel48/2, 
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niet van toepassing kan zijn op de ver
worven activa in de BV Verachtert In
ternationale Transporten"; dat hij met 
eigen redenen beslist dat "de eerste 
rechter terecht steunde op de eigen be
schrijving ervan door (eiseres) in haar 
conclusie neergelegd voor de eerste 
rechter" en dat "eiseres de vennoot
schap BV Verachtert Internationale 
Transporten omschreef als een houd
stermaatschappij bestaande uit elf 
100% dochterondernemingen"; 

Dat de appelrechter aldus, na op fei
telijke gronden geoordeeld te hebben 
dat de BV Verachtert Internationale 
Transporten een zuivere patrimonium
vennootschap was, beslist dat eise
res geen aanspraak kon maken op de 
belastingvermindering die slechts had 
kunnen gelden als die vennootschap 
een nijverheids-, handels-, ambachts
of landbouwbedrijf zou geweest zijn; 

Dat hij aldus de in het onderdeel 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 446 

1 e KAMER- 15 oktober 1998 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. AD
MINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN -
BELASTINGVERHOGING- VASTSTELLING VAN 
INDICIAIR TEKORT- TOEPASSELIJKHEID. 

Wanneer het bestuur aan de hand van te
kenen en indicien bewijst dat een ho
gere graad van gegoedheid blijkt dan uit 
de aangegeven inkomsten, worden de 
aangegeven inkomsten geacht onjuist te 
zijn en kan een belastingverhoging uoor 
onjuiste aangifte worden toegepast. (Art. 
334 W.I.B., thans art. 444 W.I.B. 1992.) 
(1) (2) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F.95.0084.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1995 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 24 7 en 334 

van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (W.I.B.), zoals zij van toepassing wa
ren voor de aanslagjaren 1984 en 1985, 

doordat het arrest, nate hebben bena
drukt dat voor de beide aanslagjaren 1984 
en 1985 de administratie art. 247 W.I.B. 
kan toepassen, maar de belastingplich
tige met positieve en controleerbare gege
vens mag aantonen dat de vastgestelde ge
goedheid voortspruit, hetzij uit andere dan 
belastbare inkomsten, hetzij uit inkom
sten verkregen in een tijdperk dat voor het 
belastbare tijdperk is gelegen, enerzijds, 
voor wat het aanslagjaar 1984 betreft, be
slist, dat nu de indicie levensonderhoud be
paald op 600.000 F niet gemotiveerd is en 
dient beperkt te worden tot 480.000 F, en 
dat daarenboven rekening dient te wor
den gehouden met het overschot van het 
aanslagjaar 1983 ten bedrage van 1.937.730 
F, het indiciair tekort voor het aanslag
jaar 1984 toch nog op 1.464.526 F dient te 
worden bepaald, en anderzijds, voor wat 
het aanslagjaar 1985 betreft, beslist, dat de 
indicie levensonderhoud bepaald op 600.000 
F niet gemotiveerd is en dient beperkt te 
worden tot 480.000 F, het indiciair tekort 

(1) Zie Cass., 20 nov. 1997,A.R. nr. F.94.0135.N 
(A. C., 1997, nr. 491), en 17 sept. 1998, supra, nr. 
407. 

(2) Ret Hof statueerde in dezelfde zin m. b. t. de 
zaak A.R. nr. F.96.0038.N, die op dezelfde zit
ting werd behandeld. 
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voor het aanslagjaar 1985 toch nog op 
876.343 F dient te worden bepaald, daarna 
evenwel voor beide aanslagjaren beslist dat 
de belastingverhoging volledig wegvalt nu 
de aanslag werd gevestigd op grond van 
art. 247 W.I.B., dat het wettelijk vermoe
den van art. 247 W.I.B. niet kan worden 
aangewend om het bewijs te leveren van 
een onjuiste aangifte, dat het aileen toe
staat de belastbare grondslag te ramen 
maar niet verder draagt, dat het perfect 
mogelijk is dat de belastingplichtige cor
rect alle belastbare inkomsten heeft aan
gegeven, zonder daarom in staat te zijn het 
tegenbewijs tegen het wettelijk vermoe
den van art. 247 W.I.B. te leveren, en dat 
het feit, dat tegenbewijs niet te kunnen le
veren, geenszins impliceert dat de aan
gifte niet correct zou zijn, 

terwijl artikel 24 7 W.I.B. het vermoe
den instelt dat wanneer uit tekenen en in
dicien een hogere graad van gegoedheid 
blijkt dan uit de door de belastingplich
tige aangegeven inkomsten, die gegoed
heid, behoudens tegenbewijs, geacht wordt 
voort te komen uit belastbare inkomsten 
verkregen tijdens het belastbaar tijdperk, 
en ongeacht het bewijsmiddel dat door de 
administratie wordt aangewend ter bepa
ling van de belastbare grondslag, artikel 
334 W.I.B. beschikt dat bij een onvolle
dige of onjuiste aangifte de belasting die 
verschuldigd is op het niet aangegeven 
inkomstengedeelte vermeerderd wordt met 
een belastingverhoging die bepaald wordt 
naargelang de aard en de ernst van de 
overtreding, volgens de schaal waarvan de 
trappen door de Koning worden vastge
steld en gaande van 10 % tot 200 % van de 
op het niet-aangegeven inkomstengedeelte 
verschuldigde belastingen (schaal vastge
legd in de artikelen 238bis- 238sexies K.B./ 
W.I.B.), 

zodat het arrest, nu het voor wat ener
zijds het aanslagjaar 1984 betreft, heeft be
slist dat het indiciair tekort uiteindelijk 
1.464.526 F bedraagt, en, anderzijds voor 
wat het aanslagjaar 1985 betreft, heeft be
slist dat het indiciair tekort uiteindelijk 
876.343 F bedraagt, en deze bedragen bij
gevolg telkenmale de aangegeven inkom
sten ruim overtreffen, niet zonder misken
ning van het wettelijk vermoeden 
opgeleverd door art. 24 7 WI. B. dat de vast
gestelde gegoedheid geacht wordt voort te 
komen uit belastbare inkomsten verkre
gen tijdens de beoogde belastbare tijdper
ken, kan beslissen dat appellanten geen on
juiste aangifte hebben ingediend, en 
evenmin zonder schending van artikel 334 
W.I.B. kan beslissen dat de opgelegde 

belastingverhogingen dan ook niet kun
nen worden toegestaan en dienen te wor
den vernietigd (schending van de artike
len 247 en 334 W.I.B.): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 334 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), bij niet
aangifte of bij onjuiste aangifte op het 
niet-aangegeven inkomen belasting
verhogingen verschuldigd zijn; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 24 7 van dat wetboek, behoudens 
tegenbewijs, de raming van de belast
bare grondslag kan worden gedaan 
volgens tekenen en indicien waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt 
dan uit de aangegeven inkomsten; dat 
de hogere graad van gegoedheid ver
moed wordt voort te komen uit belast
bare inkomsten, dit is uit inkomsten 
die gedurende de belastbare periode 
zijn verkregen; 

Dat uit die bepalingen, in hun on
derling verband, volgt, dat als het be
stuur bewijst dat een dergelijke ho
gere graad van gegoedheid blijkt, de 
aangegeven inkomsten geacht wor
den onjuist te zijn en een belasting
verhoging voor onjuiste aangifte kan 
worden toegepast; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van een indiciaire berekening 
aanneemt, dat een niet verantwoord 
verschil voor de aanslagjaren 1984 en 
1985 bewezen bleef en dat het arrest 
de aanslagen gedeeltelijk tenietdoet; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het wettelijk vermoeden van ar
tikel 24 7 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) geen be
wijs van een onjuiste aangifte is, die 
een belastingverhoging rechtvaar
digt; 

Dat het aldus zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede mid

del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
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doet over de belastingverhogingen voor 
de aanslagjaren 1984 en 1985, en over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

15 oktober 1998 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Farrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Du
bois. 

Nr. 447 

VOLTALLIGE ZITTING- 20 oktober 1998 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN BEVOEGDHEID 
POLITIERECHTBANK- DODEN, SLAG EN EN 
VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VER
KEERSONGEVAL- VERKEERSONGEV AL- BE
GRIP. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- POLITIERECHTBANK
BEVOEGDHEID- DODEN, SLAGEN EN VER
WONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VER
KEERSONGEVAL- VERKEERSONGEVAL- BE
GRIP. 

1 o en 2° Het begrip "verkeersongeval" heeft 
zowel betrekking op een wegverkeersonge
val waarbij voetgangers en dieren of mid
delen van vervoer te land betrokken zijn, 
die de openbare weg gebruiken, als op een 
ongeval dat zich heeft voorgedaan op ter
reinen die openstaan voor het publiek en 
niet openbare terreinen die evenwel open
staan voor een bepaald aantal perso
nen. (Art. 138, 6°bis, S.V.; art. 5, 2°, wet 
11 juli 1994 betreffende de politierecht
banken en houdende een aantal bepa
lingen houdende de versnelling en de mo
dernizering van de strafrechtspleging.) 

(DORMAL E.A. T. DESSART E.Al 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.97.085l.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 mei 1997 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; 

I. Op de voorzieningen van Jean
Claude Dormal, Rene Baccu en de ver
eniging zonder winstoogmerk Motor 
Club Hannutois : 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
tegen de twee eerste eisers ingestelde 
strafvordering en op de door het open
baar ministerie tegen eiseres inge
stelde rechtsvordering : 

Over het middel: schending van arti
kel138, 6° bis, van het Wetboek van Straf
vordering, als gewijzigd bij de wet van 11 
juli 1994, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt, 
inzonderheid met verwijzing naar de gran
den van de eerste rechter, dat de piloot 
Pauluis in de loop van een automobiel
wedstrijd die op initiatiefvan eiseres op 27 
juni 1993 te Abolens was georganiseerd, tij
dens een snelheidswedstrijd op een geslo
ten omloop de macht over het stuur van 
zijn voertuig verloor en een toeschouw
ster die op de berm stand, en haar echtge
noot, die poogde te ontsnappen door de rij
baan over te steken, heeft aangereden; dat 
het bestreden vonnis vervolgens de beslis
sing bevestigt van de politierechtbank, die 
zich bevoegd had verklaard om kennis te 
nemen van de strafvordering die was in
gesteld tegen de eisers, organisatoren van 
de wedstrijd, op grand van de telastleggin
gen onvrijwillig, door gebrek aan voorzich
tigheid ofvoorzorg, maar zonder het oog
merk om de persoon van een ander aan te 
randen, de dood te hebben veroorzaakt van 
Maurice Colson en slagen ofverwondin
gen te hebben toegebracht aan Alice Des
sart, en tegen eiseres, in haar hoedanig
heid van burgerlijk aansprakelijke partij, 

terwijl de politierechtbank, luidens ar
tikel138, 6obis, van het Wetboek van Straf
vordering, gewijzigd bij de wet van 11 juli 
1994, kennisneemt van de misdrijven om
schreven in de artikelen 418 tot 420 van 
het StrafWetboek, wanneer de doding, de 
slag en of verwondingen het gevolg zijn van 
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een verkeersongeval; de politierechtbank 
krachtens artikel 138, 6obis, van het Wet
hoek van Strafvordering, v66r de wijzi
ging ervan bij de wet van 11 juli 1994, ai
leen kon kennisnemen van de wanbedrijven 
bestaande in onvrijwillige slagen of ver
wondingen die het gevolg zijn van een ver
keersongeval, wanneer die wanbedrijven 
samenhangen of een onsplitsbaar geheel 
vormen met een misdrijf van onopzette
lijke slagen of verwondingen dat naar de 
rechtbank was verwezen na contraventio
nalisering door aanneming van verzach
tende omstandigheden of met een overtre
ding van de wetten of reglementen op de 
politie van het wegverkeer, waarvan de 
rechtbank reeds had kennisgenomen; de 
wetgever, nu hij de bevoegdheid van de 
politierechtbank uitbreidt tot de in de ar
tikelen 418, 419 en 420 van het Strafwet
boek omschreven wanbedrijven, wanneer de 
slagen of verwondingen het gevolg zijn van 
een verkeersongeval, de hoven van be
roep enerzijds heeft willen ontlasten van 
alle wanbedrijven van onopzettelijk do
den of het toebrengen van slagen of ver
wondingen, wanneer die het gevolg zijn van 
een verkeersongeval, en, anderzijds, de 
rechtspleging heeft willen vereenvoudi
gen, door te voorkomen dat de rechtsple
ging moest worden geregeld ingeval het 
slachtoffer van een verkeersongeval in de 
loop van de rechtspleging overleed aan de 
gevolgen van zijn letsels, en door de lou
ter vormelijke procedure van het aanne
men van verzachtende omstandigheden op 
te heffen; de uitdrukking "verkeersonge
val" (in het Frans "accident de la circula
tion") in artikel138, Wbis, gewijzigd bij de 
wet van 11 juli 1994, in die context, bij ge
brek aan precisering, dezelfde betekenis 
heeft als de uitdrukking "verkeersonge
val" (in het Frans "accident de roulage") in 
het oude artikel 138, 6obis; het verkeers
ongeval in de zin van het nieuwe artikel 
138, 6obis, een ongeval is dat plaatsvindt op 
de openbare weg, namelijk elke weg die 
openstaat voor het openbaar vervoer te 
land in het algemeen, waar de reglemen
ten van toepassing zijn die betrekking heb
ben op "de politie over het verkeer op de 
wegen van voetgangers, van middelen van 
vervoer te land en dieren, alsmede van de 
middelen van vervoer per spoor die de 
openbare weg gebruiken" (artikel 1 van de 
bij het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 gecoordineerde wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer); het ongeval 
dat plaatsvindt op een openbare weg die 
voor een snelheidswedstrijd tijdelijk voor 
het verkeer afgesloten wordt, geen ver-

keersongeval is in de zin van artikel 138, 
6obis, van het Wetboek van Strafvorde
ring; het bestreden vonnis, te dezen, niet 
ontkent dat het ongeval zich heeft voorge
daan in de loop van een snelheidswed
strijd, tijdens welke de omloop gesloten was 
voor openbaar verkeer en het dezen dus 
niet ging om een ongeval dat op een open
bare weg had plaatsgevonden; het bestre
den vonnis bijgevolg niet wettig kon be
slissen dat het ongeval, dat zich tijdens 
voornoemde wedstrijd had voorgedaan op 
de voor het openbaar verkeer gesloten om
loop, een verkeersongeval was in de zin van 
artikel 138, Wbis van het Wetboek van 
Strafvordering; de politierechtbank, nu de 
aan eiser verweten wanbedrijven niet ge
correctionaliseerd werden, niet bevoegd was 
om er kennis van te nemen; het bestre
den vonnis bijgevolg artikel 138, 6obis, van 
het Wetboek van Strafvordering schendt; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel137 van het Wetboek van Straf
vordering, de politierechtbank kennis
neemt van de overtredingen; dat 
krachtens artikel 138 van voornoemd 
wetboek, zij bovendien, en onvermin
derd het recht van de procureur des 
Konings om een opsporingsonderzoek 
in te stellen of een gerechtelijk 
onderzoek te vorderen inzake 
wanbedrijven, kennisneemt van de in 
dat artikel opgesomde wanbedrijven; 

Overwegende dat het huidige arti
kel 138, Wbis, van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij artikel 5, 
2°, van de wet van 11 juli 1994, be
paalt dat de politierechtbank kennis
neemt "van de wanbedrijven omschre
ven in de artikelen 418 tot 420 van het 
Strafwetboek, wanneer de doding, de 
slagen of verwondingen het gevolg zijn 
van een verkeersongeval"; dat het geen 
samenhang of <msplitsbaarheid meer 
vereist met een overtreding van de 
wetten of reglementen op de politie 
van het wegverkeer; 

Dat uit de parlementaire voorberei
ding van de wet van 11 juli 1994 blijkt 
dat het begrip "verkeersongeval" in de 
brede zin van het woord moet wor
den opgevat; dat het betrekking heeft 
zowel op een wegverkeersongeval 
waarbij voetgangers en dieren of mid
delen van vervoer te land betrokken 
zijn, die de openbare weg gebruiken, 
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als op een dergelijk ongeval dat zich 
heeft voorgedaan op terreinen die 
openstaan voor het publiek en niet 
openbare terreinen die evenwel open
staan voor een bepaald aantal perso
nen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
een ongeval waarbij middelen van ver
voer te land, inzonderheid auto's, be
trokken zijn en dat zich heeft voorge
daan op een niet openbaar terrein, dat 
evenwel openstaat voor een bepaald 
aantal personen, zoals een gesloten 
omloop voor automobielwedstrijden die 
evenwel toegankelijk is voor het pu
bliek, een verkeersongeval is in de zin 
van artikel 138, 6"bis, van het Wet
hoek van Strafvordering, gewijzigd bij 
de wet van 11 juli 1994; 

Dat de appelrechters hun beslis
sing naar recht verantwoorden; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat, wat de beslis

singen op de tegen de twee eerste ei
sers ingestelde strafvordering betreft, 
de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsnor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand van de voorzieningen van 
de eisers sub I, 1 tot 3, in zoverre zij 
gericht zijn tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die de 
verweerders Alice Dessart, Laurent 
Colson en het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten, hande
lend qualitate qua, tegen hen heb
ben ingesteld; verleent akte van de af
stand van de voorzieningen van de 
eisers sub II, 1 tot 3, in zoverre zij ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die zij 
hebben ingesteld tegen de verweer
ders Jean-Claude Dormal, Rene Baccu 
en de vereniging zonder winstoog
merk Motor Club Hannutois; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt elke eiser in de kosten van 
zijn voorziening. 

20 oktober 1998 - 28 kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. de Codt - Tegenstrijdige con
clusie (1) van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirk
patrick en B-utzler. 

Nr. 448 

2e KAMER- 20 oktober 1998 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- BESLISSING BIJ 
VERSTEK GEWEZEN- BEGRIP. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN 
EN EINDE -BEGIN- VEROORDELING BIJ VER
STEK- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
TIJDENS DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET
ONTV ANKELIJKHEID. 

(1) Het O.M. concludeerde tot cassatie met ver
wijzing en steunde daarbij op de parlementaire 
voorbereiding van de wet (Pasin., 1994, p. 2590, 
2591 en 2593). Het oordeelde dat de wetgever en
kel in het kader van de discussie over de om
vang van de bevoegdheid van de politierecht
bank in burgerlijke zaken geoordeeld heeft dat 
het begrip verkeersongeval in ruime zin moest 
worden uitgelegd. Tijdens de parlementaire voor
bereiding had een lid de vraag opgeworpen of de 
bevoegdheid van de politierechtbank in burger
lijke zaken niet moest worden gelijkgesteld met 
de bevoegdheid die pas bij het antwerp van art. 
138, 6bis, Sv. aan voomoemde rechtbank in straf
zaken was toegekend. Er werd voorgesteld om art. 
601bis Sv. als volgt te fonnuleren : "Ongeacht het 
bedag neemt de politierechtbank kennis van elke 
vordering tot vergoeding van de schade ten ge
volge van een bevoegdheid als omschreven in art. 
138, 6", Ger.W.". Er werd onmiddellijk opge
merkt dat er aan die redactie een nadeel ver
bonden was, namelijk dat de vorderingen tot ver
goeding van de schade voortvloeiende uit 
ongevallen op een prive-parking zouden wor
den uitgesloten. Ten gevolge van die opmer
king werd geweigerd om bij de redactie van het 
artikel van het Ger.W., dat betrekking had op de 
draagwijdte van de bevoegdheid van de 
politierechtbank in burgerlijke zaken, uitdruk
kelijk te verwijzen naar art. 138, 6°, Sv., en werd 
de voorkeur gegeven aan een afzonderlijke re
dactie, wat volgens het O.M. erop wees dat val
gens de auteurs van de wet voornoemd art. 138, 
6obis niet toepasselijk is op ongevallen die zich 
hebben voorgedaan op een niet openbare plaats. 
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1 o Het vonnis dat door een correctionele 
rechtbank is gewezen zonder dat de be
klaagde of de advocaat die hem verte
genwoordigt ondervraagd of in zijn ver
weermiddelen gehoord werd, is een 
verstekvonnis, zelfs als de advocaat de 
vordering van het openbaar ministerie ge
hoord heeft (1). 

2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de beklaagde wordt ingesteld 
v66r het verstrijken van de gewone ter
mijn van verzet (2). (Artt. 373 en 413 Sv.) 

(BIRINCI) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.0046.N) 

RET ROF;- Gelet op de twee be
streden vonnissen, respectievelijk op 2 
oktober 1997 en 18 december 1997 in 
hager beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Rasselt; 

I. Op de voorziening tegen het von
nis van 18 december 1997 : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: 

schending van de artikelen 186 en 187 
Wetboek van StrafVordering: 

Overwegende dat het vonnis dat 
door een correctionele rechtbank is ge
wezen zonder dat de beklaagde of de 
advocaat die hem vertegenwoordigt on
dervraagd of in zijn verweermidde
len gehoord werd, een verstekvonnis 
is, zelfs als de advocaat de vordering 
van het openbaar ministerie gehoord 
heeft; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 4 septem
ber 1997 van de Correctionele Recht
bank te Rasselt vaststelt : "Mr. N. 
Govaerts verschijnt namens (eiser) ( ... ) 
Ret O.M. vordert de veroordeling van 
( eiser) tot een strenge toepassing der 

(1) Zie Cass., 6 jan. 1975 (A C., 1975, 503), en 
9 jan. 1990, A.R. nr. 2340 (ibid., 1989-90, nr. 279). 

(2) Zie Cass., 15 juni 1994, A.R. nr. P.94.0667.F 
(AC., 1994, nr. 311), en 10 dec. 1997, A.R. nr. 
P.97.698.F (ibid., 1998, nr. 545). 

strafwet en de verjaring voor feit B. 
Mr. Govaerts verzoekt om een uit
stel om de raadsman van beklaagde 
persoonlijk te laten pleiten. De recht
bank beslist de zaak te nemen, er 
reeds meer dan 4 jaar verlopen sinds 
de dag der feiten. Mr. Govaerts ver
klaart dan verstek te laten"; 

Dat de vermeldingen in het vonnis 
van 2 oktober 1997, waarbij de straf
vordering tegen eiser wegens de te
lastlegging B (vluchtmisdrijf na ver
keersongeval met gekwetsten) ver
vallen door verjaring werd verklaard 
en eiser wegens de telastlegging A (on
opzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen) werd veroordeeld tot 
straf en tot het betalen van schade
vergoeding aan verweerder, die vast
stellingen bevestigen; 

Overwegende derhalve dat het be
streden vonnis door op de gronden die 
het vermeldt het verzet van eiser niet 
ontvankelijk te verklaren de vermelde 
bepalingen van het Wetboek van Straf
vordering schendt; 

II. Op de voorziening tegen het von
nis van 2 oktober 1997 : 

Overwegende dat, nu uit het ambts
halve tegen het vonnis van 18 decem
ber 1997 aangevoerde middel blijkt dat 
het vonnis van 2 oktober 1997 tegen 
eiser bij verstek werd gewezen, het 
cassatieberoep dat werd ingesteld 
vooraleer de gewone termijn van ver
zet voor eiser was verstreken, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening tegen het vonnis van 2 okto
ber 1997; vernietigt het vonnis van 18 
december 1997 in zoverre dit eiser be
treft; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis van 18 december 1997; veroor
deelt eiser in de kosten van zijn voor
ziening tegen het vonnis van 2 oktober 
1997; laat de kosten van eisers voor
ziening tegen het vonnis van 18 de
cember 1997 ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
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de Correctionele Rechtbank te 
Tongeren, zitting houdend in hoger be
roep. 

20 oktober 1998- 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Riemaecker, advocaat-generaal. 

Nr. 449 

2e KAMER - 20 oktober 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
GEWETTIGDE VERDENKING- RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG- ONPARTIJDIGHEID EN 
OBJECTIVITEIT - BENADEELDEN RECHTERS IN 
DE RECHTBANK. 

Verantwoordt de onttrekking van de zaak 
aan een rechtbank van eerste aanleg, de 
gewettigde verdenking die bij verzoeker en 
derden zou kunnen ontstaan doordat de 
benadeelden van aan verzoeker ten laste 
gelegde feiten rechters zijn in de recht· 
bank die uitspraak zal dienen te doen 
over de tegen hem ingestelde strafvorde
ring, alsmede over de eventuele burger
lijke vordering van de vermelde bena
deelden. (Art. 542 Sv.) 

(SLEGERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1198.N) 

HET HOF;- Gelet op het arrest 
van het Hof van 15 september 1998; 

Gezien de verklaring van de voor
zitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt gedagtekend 22 
september 1998 en ontvangen ter 
griffie van het Hof op 28 september 
1998; 

Gezien het advies van de procureur 
des Konings bij de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hasselt gedagtekend 24 

september 1998 en ontvangen ter grif
fie van het Hof op 28 september 1998; 

Gelet op de conclusie van de echte
lieden Ceuppens-Vanhout gedagte
kend 5 oktober 1998 en ontvangen ter 
griffie van het Hof op 9 oktober 1998; 

Gehoord mr. T. De Beir, advocaat bij 
de balie te Brussel, namens de echte
lieden Ceuppens-Vanhout; 

Overwegende dat verzoeker uiteen
zet dat de benadeelden van de hem ten 
laste gelegde feiten, namelijk Fran
cine Vanhout en Edward Smeets, rech
ters zijn in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt die uitspraak zal 
dienen te do en over de tegen hem in
gestelde strafvordering, alsmede over 
de eventuele burgerlijke vordering van 
de vermelde benadeelden; 

Overwegende dat deze omstandig
heden zodanig zijn dat bij verzoeker en 
derden gewettigde verdenking zou 
kunnen ontstaan met betrekking tot 
de onpartijdigheid en objectiviteit van 
de rechters van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hasselt gelast met de be
oordeling van de zaak tegen verzoe
ker; 

Overwegende dat de zorg dergelijke 
verdenking te vermijden, de onttrek
king van de zaak aan de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt verant
woordt; 

Om die redenen, beveelt de onttrek
king van de zaak notitienummer 
45.99.52- 98 ten laste van verzoeker 
aan de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hasselt; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren. 

20 oktober 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Landers - Gelijkluidende con
clusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
met opdracht - Advocaat : mr. H. Ver
jans, Hasselt. 
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Nr. 450 

2e KAMER - 20 oktober 1998 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF- TER
MIJNEN- AANNEMING VAN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN- CRIMINELE OF CORREC
TIONELE STRAF- BEOORDELING. 

De verjaringstermijn van de straf wordt be
oordeeld op grand van de opgelegde straf. 
(Artt. 91 en 92 Sw.) 

(EL BARDIAI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1236.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 6 oktober 1998 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat luidens artikel 91 
van het Strafwetboek criminele 
straffen verj aren door verloop 
van twintig jaren, te rekenen van de 
dagtekening van de arresten of 
vonnissen waarbij zij zijn uitgespro
ken; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 80, vierde lid, van het 
StrafWetboek de rechter, wanneer hij 
vaststelt dat er verzachtende omstan
digheden bestaan, de straf opsluiting 
van 10 tot 15 jaar kan verlagen tot op
sluiting van 5 tot 10 jaar of tot een ge
vangenisstrafvan ten minste 6 maan
den, maar dat hij bij de beoordeling 
van de verjaringstermijn rekening 
dient te houden met de opgelegde 
straf; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat het Hof van Assisen van 
Brabant eiser op 23 januari 1986 heeft 
veroordeeld tot 10 jaar opsluiting; dat 
het hof, door te overwegen dat die straf 

een criminele strafwas in de zin van 
artikel 7 van het Strafuretboek en dus 
niet veijaard 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. 

20 oktober 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. 0. 
Bastyns en P. Chome, Brussel. 

Nr. 451 

1 e KAMER- 22 oktober 1998 

KOOP- CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP
EINDE - TEKORTKOMING. 

De tekortkoming van een partij aan haar 
verplichtingen kan het bewijs vormen van 
haar wil om de overeenkomst van con
cessie van alleenverkoop te beeindigen; de 
feitenrechter beslist daarover op onaan
tastbare wijze, voor zover hij die wil niet 
afleidt uit feitelijke gegevens die deze be
slissing niet zouden verantwoorden; 
tot staving van die beslissing dient 
hi} niet noodzakelijk vast te stellen dat de 
concessiegever een aanzienlijke wijzi
ging heeft aangebracht in een wezen
lijk bestanddeel van de contractuele 
betrekkingen (1). (Art. 2 wet 27 juli 
1961.) 

(1) Zie Cass., 7 maart 1994, A.R. nr. 
S.93.0127.N (A. C., 1994, nr. 110). 
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(TECNOMA NoV. NAAR FRANS RECHT 
To DROUILLON B.VB.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nro Co97002820F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1996 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1142, 1184 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2 en 3 van de wet van 27 
juli 1961 betreffende eenzijdige beeindi
ging van de voor onbepaalde tijd verleende 
concessies van alleenverkoop, zoals die twee 
laatste artikelen bij de artikelen 2 en 3 van 
de wet van 13 april 1971 zijn gewijzigd, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
eiseres en verweerster door een niet ge
schreven overeenkomst van concessie van 
alleenverkoop in de zin van de wet van 27 
juli 1961 waren verbonden, en op devol
gende feiten heeft gewezen : "(eiseres) is 
herhaaldelijk tekortgekomen aan haar ver
plichtingen jegens haar medecontractant, 
te weten de opeenstapeling sedert einde fe
bruari 1987 van vertraging in de uitvoe
ring van bestellingen, wat des te schade
lijker is aangezien de bewuste toestellen 
voor seizoenwerk bestemd waren, wat (ei
seres) als gespecialiseerd fabrikant in land
err tuinbouwmateriaal zeker moest we
ten; de organisatie door (eiseres) bij een 
derde - te dezen de ge'intimeerde Bini -
en buiten het weten van (verweerster) 
waarmee zij nag officieel onderhandelde 
over een herschikking van hun samenwer
king- van een 'opendeurdag' voor de voor
stelling van haar nieuw materiaal, door 
(verweerster) terecht werd beschouwd als 
een dermate ernstige tekortkoming dat 
daardoor de voortzetting van de contrac
tuele betrekkingen onmogelijk werd en 
waaruit duidelijk bleek dat (eiseres) een 
einde wilde maken aan de concessie van al
leenverkoop die hen tot dat ogenblik ver
bond; (verweerster) die feiten per faxbericht 
van 25 januari 1989 onmiddellijk bij (ei
seres) heeft aangeklaagd, zodat haar niet 
kan worden verweten dat zij de beeindi
ging van de betrekkingen tussen de par
tijen stilzwijgend heeft bekrachtigd", en 
vervolgens beslist dat "de eerste rechter te
recht heeft geoordeeld dat (verweerster) 
verantwoordelijk is voor de beeindiging en 
dat zij, nu zij de litigieuze concessie zon
der opzegging en zonder reden heeft beein
digd, de vergoedingen bepaald in de arti-

kelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961 
betreffende eenzijdige beeindiging van de 
voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop diende te betalen", 

terwijl, eerste onderdeel, de eenzijdige 
beeindiging van een concessie van alleen
verkoop met een redelijke opzeggingster
mijn of een billijke vergoeding overeen
komstig artikel 2 van de wet van 27 juli 
1961, gewijzigd bij de wet van 13 augus
tus 1971, onderstelt dat de ene partij de an
dere op de hoogte heeft gebracht van haar 
wil om de overeenkomst te beeindigen; die 
wil niet kan worden afgeleid alleen uit de 
omstandigheid dat de partij aan haar con
tractuele verplichtingen is tekortgekomen; 
de tekortkoming door een partij, zelfs niet 
aan haar essentiele verplichtingen, op zich
zelf geen einde maakt aan de overeenkomst 
van concessie van alleenverkoop; dat het 
geval is zelfs als het gaat om een grove te
kortkoming in de zin van artikel 2 van de 
wet van 27 juli 1961; de partij jegens welke 
de verbintenis niet is uitgevoerd of de grove 
tekortkoming is begaan, naar gelang van de 
omstandigheden kan kiezen tussen de uit
voering van de overeenkomst van conces
sie van alleenverkoop, de gerechtelijke ant
binding ingevolge artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek of de beeindiging we
gens dringende reden; die partij daaren
tegen niet kan beschouwen dat de andere 
partij de overeenkomst had beeindigd al
leen op grand van het feit dat zij een ern
stige tekortkoming zou hebben begaan; te 
dezen uit de voormelde motieven van het 
arrest volgt dat het hofvan beroep zijn be
slissing dat verweerster terecht kon be
schouwen dat eiseres een einde wilde rna
ken aan concessieovereenkomst, alleen 
steunt op de vaststelling dat laatstge
noemde ernstig was tekortgekomen aan 
haar contractuele verplichtingen, te we
ten "de organisatie bij een derde 000 en bui
ten het weten van (verweerster) 000 van een 
'opendeurdag' voor de voorstelling van haar 
nieuw materiaal"; uit die gewone tekort
koming niet volgt dat eiseres de overeen
komst wilde beeindigen; daaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat eiseres "de 
litigieuze concessie zonder opzegging en 
zonder reden heeft beeindigd (en) de ver
goedingen bepaald in de artikelen 2 en 3 
van de wet van 27 juli 1961 betreffende de 
concessies van alleenverkoop diende te be
talen", die bepalingen schendt zoals zij wer
den gewijzigd bij de wet van 13 april 1971; 
het bovendien de in het middel aangewe
zen bepalingen van het Burgerlijk Wet
hoek inzake de verbindende kracht van de 
overeenkomsten (artikelen 1134 en 1135), 
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de contractuele aansprakelijkheid (arti
kel 1142), en de ontbinding van overeen
komsten wegens wanuitvoering (artikel 
1184) schendt; 

tweede onderdeel, de regel die inzake ar
beidsovereenkomsten is vastgelegd en val
gens welke de tekortkoming van een par
tij aan haar contractuele verplichtingen een 
aanwijzing of een bewijs kan vormen van 
haar wil om de overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen en bijgevolg om deze te beiHndi
gen, onderstelt dat het een belangrijke wij
ziging van een wezenlijk bestanddeel be
treft; in dat geval de oorzaak van de 
beihndiging niet in de tekortkoming als 
dusdanig is gelegen, maar in de belang
rijke wijziging van een wezenlijk bestand
deel die daamit volgt; zelfs als die regel, die 
inzake arbeidsovereenkomsten wordt aan
genomen, van toepassing is op de eenzij
dige beeindiging van de overeenkomst van 
concessie van alleenverkoop (quod non: zie 
eerste onderdeel), uit de voornoemde mo
tieven van het arrest niet volgt dat eise
res, door de in het arrest vermelde tekort
komingen, de wil had geuit een aanzienlijke 
wijziging aan te brengen in een wezenlijk 
bestanddeel van de overeenkomst; het ar
rest immers de wil van eiseres tot beein
diging van de overeenkomst van alleen
verkoop aileen afleidt uit de omstandigheid 
dat zij een ernstige tekortkoming had be
gaan, te we ten "de organisatie bij een derde 
... en buiten het weten van (verweerster) ... 
van een 'opendeurdag' voor de voorstel
ling van haar nieuw materiaal", zonder aan 
te geven dat die tekortkoming leidt tot een 
aanzienlijke wijziging van een wezenlijk be
standdeel van de overeenkomst; het ar
rest bijgevolg, zelfs als de bovenstaande re
gel van toepassing zou zijn op de concessie 
van alleenverkoop, de toepassings
voorwaarden ervan miskent (schending van 
de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, 2 van de wet van 27 juli 1961, ge
wijzigd bij artikel 2 van de wet van 13 april 
1971 en, voor zoveel als nodig, schending 
van de andere in het middel aangewezen 
wetsbepalingen) : 

Wat betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de tekortkoming 

van een partij aan haar verplichtin
gen het bewijs kan vormen van haar 
wil om de concessieovereenkomst te 
beeindigen; · 

Overwegende dat het arrest oor
deelt "dat de organisatie door (eise
res) bij een derde ( ... ) en buiten het we
ten van (verweerster) waarmee zij nog 

officieel onderhandelde over een her
schilling van hun samenwerking van 
een 'opendeurdag' voor de voorstel
ling van haar nieuw materiaal, door 
(verweerster) terecht werd beschouwd 
als een dermate ernstige tekortko
ming dat daardoor te dezen de voort
zetting van de contractuele betrekkin
gen onmogelijk werd"; 

Overwegende dat het hof van be
roep uit die consideransen heeft kun
nen afleiden dat uit de houding van ei
seres "duidelijk bleek dat (zij) een 
einde wilde maken aan de overeen
komst van alleenverkoop die hen tot 
dat ogenblik verbond"; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze beslist of de te
kortkomingen van een concessiegever 
op ondubbelzinnige wijze zijn wil te 
kennen geven dat hij de overeenkomst 
wil beeindigen, voor zover hij die wil 
niet afleidt uit feitelijke gegevens die 
deze beslissing niet zouden verant
woorden; 

Dat hij tot staving van die beslis
sing niet noodzakelijk client vast te 
stellen dat de concessiegever een aan
zienlijke wijziging heeft aangebracht 
in een wezenlijk bestanddeel van de 
contractuele betrekkingen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

22 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, · 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirk
patrick en T'Kint. 
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Nr. 452 

1 e KAMER- 22 oktober 1998 

1° GEMEENSCHAP EN GEWEST
OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN VAN DE 
STAAT NAAR DE GEMEENSCHAPPEN - VER
PLICHTINGEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT 
BLIJVEN- VOORWAARDEN. 

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST -
OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN VAN DE 
STAAT NAAR DE GEMEENSCHAPPEN- 'IERUG
BETALING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN. 

3o GEMEENSCHAP EN GEWEST 
OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN VAN DE 
STAAT NAAR DE GEMEENSCHAPPEN - VER
PLICHTINGEN VAN V66R 1 JANUARI 1989- IN
SCHRIJVING IN DE STAATSBEGROTING- UIT
WERKING. 

4o GEMEENSCHAP EN GEWEST 
OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN VAN DE 
STAAT NAAR DE GEMEENSCHAPPEN -AKTEN 
EN BESCHEIDEN DIE DE STAAT NIET AAN DE 
GEMEENSCHAPPEN HEEFT BEZORGD - GE
VOLG. 

1 o De Staat blijft gebonden door de op 31 
december 1988 bestaande verplichtin
gen, hetzij wanneer de betaling ervan ver
schuldigd is als het gaat over vaste uit
gaven of over uitgaven waarvoor geen 
betalingaanvraag moet worden voorge
legd, hetzij voor de andere schulden, wan
neer ze vaststaan en de betaling ervan op 
regelmatige wijze werd aangevraagd op 
dezelfde datum in overeenstemming met 
de geldende wetten en reglementen; dat is 
niet het geval wanneer de aanvraag is in
gesteld bij wege van een dagvaarding in 
rechte die gegrond is op de regels van de 
teruggave van het onverschuldigd be
taalde (1). (Art. 61, § 1, zesde lid, Bij
zondere Wet 16 jan. 1989.) 

2° De verplichtingen die de Staat als enige 
moet blijven uitvoeren wanneer de uit
voering ervan kon worden geihst voor de 
eigendomsoverdracht, zijn die welke be
trekking hebben op de roerende en on
roerende goederen van de Staat, en niet 
op de verplichting om inschrijvings
rechten terug te betalen die onverschul-

(1) Cass., 26 jan. 1995, A.R. nr. C.94.0195.F 
(A.C., 1995, nr. 47). 

digd aan de openbare overheid zijn be
taald. (Art. 57,§ 5, Bijzondere Wet 16 
jan. 1989.) 

3° Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt 
dat een schuld betreffende de bevoegdhe
den van de openbare overheid in 
onderwijszaken en waarover op 1 januari 
1989 een procedure wordt gevoerd, ten 
laste van de Staat zou moeten blijven, 
wanneer zij v66r die datum niet aange
rekend is op de Staatsbegroting en er op 
31 december 1988 geen overdracht van 
beschikbaar saldo is gebeurd. (Art. 61, 
§ 1, derde lid, en 73, § 1, Bijzondere Wet 
16 jan. 1989.) 

4 o Wanuitvoering door de Staat van zijn 
verplichting om aan de gemeenschap
pen en gewesten alle akten en beschei
den te bezorgen die de rechten en ver
plichtingen vermelden die door hen 
worden overgenomen, heeft niet tot ge
volg dat die rechten en verplichtingen ten 
laste van de Staat blijven. (Art. 61, § 1, 
zevende lid, Bijzondere Wet 16 jan. 1989.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. WETENSCHAPSBE
LEID EN INFRASTRUCTUUR T. FRANSE GEMEEN

SCHAP VAN BELGIE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0283.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 57, § 5, 61, § 1, inzonderheid eer
ste, derde en zevende lid, 73, § 1, en 82 van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 be
treffende de financiering van de Gemeen
schappen en de Gewesten, en, voor zover 
nodig, schending van de artikelen 24, 127, 
§ 1, eerste lid, 2°, en 175, eerste lid, van de 
gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 
1994 (voorheen artikelen 17, 59 his,§ 2, 
eerste lid, 2 °, en § 6, eerste lid, van de 
Grondwet, zoals ze volgden uit de grond
wetsherziening van 15 juli 1988) en van de 
overgangsbepaling die bij de grondwets
herziening van 15 juli 1988 is ingevoegd in 
artikel 59bis, in fine, van de Grondwet en 
bij de grondwetsherziening van 30 decem
ber 1992 is opgeheven, 
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doordat het arrest vaststelt dat ''het ge
schil betrekking heeft op de terugbeta
ling van inschrijvingsgelden die (door ei
ser) ten onrechte ge'ind zijn ten nadele van 
de (tweede en derde verweerder), v66r de 
datum waarop het Rijksonderwijs, het 
openbaar en vrij gesubsidieerd onderwijs 
werden overgeheveld (naar de eerste ver
weerster)"; dat het vervolgens "zegt dat er 
geen grond is tot hervatting van het ge
ding door (de eerste verweerster)" en, met 
bevestiging van het beroepen vonnis van 24 
jub.i 1986, eiser veroordeelt om aan de 
tweede en derde verweerder de litigieuze 
inschrijvingsgelden ten bedrage van 
116.462 frank in hoofdsom terug te beta
len, op grond "dat de huidige schuldvorde
ring (van de tweede en derde verweerder), 
die door de eerste rechter is begroot in het 
vonnis van 24 juni 1986, waarbij de voor
lopige tenuitvoerlegging van de tegen ei
ser) uitgesproken veroordeling, op de da
tum van de overdracht van het onderwijs 
ingevolge de titel die uitvoerbaar was, niet
tegenstaande hoger beroep, een eisbare 
schuld was; dat die eisbare schuldvorde
ring een uitgave is, die (eiser) tot beloop 
van 250.000 frank daadwerkelijk heeft in
geschreven op de begroting voor 1986 en 
dat genoemd bedrag tot op heden inge
schreven is gebleven op de begroting (van 
eiser) ... ; dat een schuldvordering, die eis
baar is ingevolge een titel die voorlopig uit
voerbaar is niettegenstaande hoger be
roep (artikel 57,§ 5, tweede lid) en op de 
Staatsbegroting ingeschreven is v66r de da
tum waarop de rechten en verplichtingen 
van de Belgische Staat zijn overgegaan op 
de Franse Gemeenschap (artikel61, § 1, 
derde lid), die niet vermeld was in de aan 
de Franse Gemeenschap bezorgde akten en 
bescheiden betreffende de door haar over
genomen verplichtingen (artikel 61, § 1, 
voorlaatste lid), en evenmin deel uitmaakte 
van het op 31 december 1988 overgedra
gen beschikbare saldo - dat wil zeggen 
van het bedrag dat op die post van de 
Staatsbegroting is ingeschreven - (arti
kel 73, § l), een schuldvordering is die ten 
laste is gebleven van de Staat die deze post 
regelmatig en terecht op zijn begroting 
heeft behouden; dat, met toepassing van de 
wetsbepalingen betreffende de verdeling 
van de financiele lasten en met name van 
de uitzonderingen op de overdracht'van las
ten die onder meer het gevolg zijn van de 
boeking op de Staatsbegroting v66r de over
dracht van de goederen, de vordering tot 
hervatting van het geding die (eiser) heeft 
ingesteld tegen (de eerste verweerster), niet 
gegrond is", 

terwijl eerste onderdeel, artikel 61, 
§ 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 betreffende de financiering 
van de Gemeenschappen en de Gewesten 
luidt als volgt: "tenzij in deze wet anders 
wordt bepaald, nemen de Gemeenschap
pen en Gewesten de rechten en verplich
tingen van de Staat over die betrekking 
hebben op de bevoegdheden die hen wor
den toegekend bij de wet van 8 augustus 
1988 tot wijziging van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der in
stellingen, met inbegrip van de rechten en 
verplichtingen die voortkomen uit han
gende en toekomstige gerechtelijke proce
dures de bepalingen van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 van toepassing zijn op 
de rechten en verplichtingen die betrek
king hebben op de bevoegdheden in 
onderwijszaken, die aan de Gemeenschaps
raden zijn toegekend ingevolge artikel 59 
his,§ 2, eerste lid, 2°, van de Grondwet, zo
als gewijzigd bij de Grondwetsherziening 
van 15 juli 1988; krachtens voornoemd ar
tikel 61, § 1, eerste lid, van de bijzondere 
wet van 16 januari 1989, de verplichting 
om ten onrechte betaalde inschrijvings
rechten terug te betalen aileen ten laste 
van eiser blijft, wanneer zij v66r 1 januari 
1989 heeft geleid tot een in kracht van ge
wijsde gegane rechterlijke beslissing; wan
neer eiser daarentegen v66r 1 januari 1989 
is veroordeeld bij een in eerste aanleg ge
wezen beslissing, die in hoger beroep be
vestigd is na 1 januari 1989, de schuld ten 
laste van de Gemeenschap valt, ook al was 
de in eerste aanleg gewezen beslissing uit
voerbaar niettegenstaande hoger beroep; de 
in artikel57, § 5, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 vervatte regel, volgens 
welke "de Staat als enige gebonden blijft 
door de verlichtingen, die hij moet blij
ven uitvoeren wanneer de betaling of de 
uitvoering kon worden geeist v66r de ei
gendomsoverdracht", aileen betrekking 
heeft op de verplichtingen "betreffende de 
... " a an de Gemeenschappen en Gewes
ten "overgedragen goederen" en niet op de 
verplichting tot terugbetaling van de ten 
onrechte aan de openbare overheid be
taalde inschrijvingsrechten; het arrest bij
gevolg, nu het beslist dat de litigieuze ver
plichting ten laste van eiser moest blijven, 
op grond dat zij v66r 1 januari 1989 ge
leid had tot een beslissing die uitvoer
baar was niettegenstaande hoger beroep, 
het onderscheiden toepassingsgebied mis
kent van de artikelen 57, § 5, en 61, § 1, 
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eerste lid, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 (schending van alle, in de aan
hefvan het middel aangegeven bepalin
gen, met uitzondering van de artikelen 61, 
§ 1, derde en zevende lid, en 73, § 1, van de 
bijzondere wet van 16 januari 1989) ; 

tweede onderdeel, noch uit artikel61, § 1, 
derde lid, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 - die alleen betrekking heeft 
op de contractuele verplichtingen die de 
Staat in het kader van de in de wet opge
somde bijzondere kredieten v66r 1 januari 
1989 heeft "aangegaan en vastgelegd
noch uit artikel 73, § 1, van voornoemde 
wet volgt dat een schuld die betrekking 
heeft op de bevoegdheden van de open
bare overheid in onderwijszaken, waar
over op 1 januari 1989 een gerechtelijke 
procedure liep, ten laste van eiser blijft, 
wanneer zij v66r 1 januari 1989 is aange
rekend op diens begroting en dat na die da
tum blijft; de bestreden beslissing bijge
volg niet naar recht is verantwoord door de 
motivering dat de schuldvordering tot te
rugbetaling van de litigieuze inschrijvings
rechten op eisers begroting voor 1986 is 
aangerekend, dat tot de datum van het ar
rest is gebleven en geen deel uitmaakte van 
het op 31 december 1988 krachtens arti
kel 73, § 1, van de bijzondere wet overge
dragen beschikbare saldo (schending van 
alle, in de aanhef van het middel aange
geven bepalingen, met uitzondering van de 
artikelen 57, § 5, en 61, § 1, zevende lid, 
van de bijzondere wet van 16 januari 1989); 

derde onderdeel, artikel 61, § 1, zevende 
lid, van de bijzondere wet van 16 januari 
1989luidt als volgt: "de Staat bezorgt on
verwijld aan de Gemeenschappen en Ge
westen, ieder wat hem betreft, de akten en 
bescheiden die de rechten en verplichtin
gen vermelden die door hen krachtens" 
voornoemde § 1 "worden overgenomen"; 
wanuitvoering van die informatieplicht niet 
tot gevolg heeft dat de betrokken schul
den ten laste van eiser blijven; de beslis
sing om de verplichting tot terugbetaling 
van de litigieuze inschrijvingsrechten aan 
de tweede en derde verweerder op eiser te 
laten rusten, bijgevolg niet naar recht ver
antwoord wordt door de vaststelling dat die 
schuld niet is medegedeeld als vereist bij 
artikel61, § 1, zevende lid (schending van 
alle, in de aanhef van het middel aange
geven bepalingen, met uitzondering van de 
artikelen 57,§ 5, 61, § 1, derde lid, en 73, · 
§ 1, van de bijzondere wet van 16 januari 
1989) : 

Over de door de eerste verweerster 
opgeworpen grond van niet-ontvan-

kelijkheid, hieruit afgeleid dat het dic
tum naar recht is verantwoord door 
een rechtsgrond die door het Hof moet 
worden vervangen: 

Overwegende dat artikel 61, § 1, 
zesde lid, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 betreffende de financie
ring van de gemeenschappen en de ge
westen bepaalt dat, wat de andere dan 
de in het tweede, derde en vierde lid 
bepaalde uitgaven betreft, de Staat te
vens gebonden blijft door de op 31 de
cember 1988 bestaande verplichtin
gen, hetzij wanneer de betaling ervan 
op deze datum verschuldigd is als het 
gaat over vaste uitgaven of over uit
gaven waarvoor geen betalings
aanvraag moet worden voorgelegd, 
hetzij voor de andere schulden, wan
neer ze vaststaan en de betaling er
van op regelmatige wijze werd aan
gevraagd op dezelfde datum in 
overeenstemming met de geldende 
wetten en reglementen; 

Overwegende dat uit het arrest niet 
volgt dat de schuld ten aanzien van de 
verweerders beantwoordde aan de in 
dat lid opgelegde voorwaarden; dat het 
arrest immers vaststelt dat de rechts
vordering van de verweerders sub 2 en 
3, waarover het uitspraak doet, is in
gesteld bij wege van een dagvaarding 
in rechte, die gegrond is op de regels 
van de teruggave van het onverschul
digd betaalde; 

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

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

stelt dat de verweerders sub 2 en 3, 
die de Franse nationaliteit bezitten, 
aanvullende inschrijvingsrechten heb
ben betaald voor de studies van hun 
dochter in Belgie; dat het beslist dat 
dergelijke rechten onwettig zijn en dat 
de verweerders het recht hebben ze te
rug te vorderen; 

Dat het arrest erop wijst dat die 
rechten ten onrechte door de Belgische 
Staat zijn gemd v66r de datum waarop 
het Rijksonderwijs, het openbaar en 
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vrij gesubsidieerd onderwijs van de 
Staat werden overgeheveld naar de 
Franse Gemeenschap (wet van 16 ja
nuari 1989, die de overdracht liet 
plaatsvinden op 1 januari 1989)"; 

Overwegende dat uit het onderling 
verband tussen de artikelen 59bis, § 2, 
eerste lid, 2°, § 6, eerste lid, en § 8, 
tweede lid, van de Grondwet, 61, § 1, 
eerste lid, van de financieringswet van 
16 januari 1989 en 91bis van de bij
zondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen volgt dat 
de gemeenschappen, met ingang van 
1 januari 1989, in de rechten en ve_r
plichtingen van de Staat treden m 
onderwijszaken, die hun bij de Grand
wet worden overgedragen, met inbe
grip van de rechten en verplichtin
gen die voortkomen uit hangende en 
toekomstige gerechtelijke procedu
res; 

Overwegende dat artikel57, § 5, van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 
aileen be trekking heeft op de verplich
tingen betreffende de roerende en on
roerende goederen die van de Staat 
worden overgedragen op de gemeen
schappen en de gewesten, en niet op 
de verplichting om de inschrijvings
rechten terug te betalen die onver
schuldigd aan de openbare overheid 
zijn betaald; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat "de huidige schuldvordering (van 
de verweerders), die door de eerste 
rechter werd begroot in het vonnis van 
24 juni 1986, waarbij de voorlopige 
tenuitvoerlegging was bevolen van de 
tegen de Belgische Staat uitgespro
ken veroordeling, op de datum van de 
overdracht van het onderwijs een eis
bare schuld was ingevolge een titel die 
uitvoerbaar was niettegenstaande ha
ger beroep"; 

Overwegende dat het arrest, door 
die overweging, zijn beslissing dat de 
schuldvordering van de verweerders 
een schuld is die ten laste van de 
Staat moet blijven, niet naar recht ver
antwoordt; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 61, § 1, 
derde lid, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 bepaalt dat de Staat, 
onverminderd het bepaalde bij arti
kel 73, § 1, gebonden blijft door de con
tractuele verplichtingen die hij heeft 
aangegaan en vastgelegd v66r de in
werkingtreding van de wet ten laste 
van de gesplitste kredieten van het 
Deel I - Kredieten bestemd voor de 
uitvoering van het Investerings
programma, van de Titel II -
Kapitaalsuitgaven, of van de Fo.:r:td
sen van de Titel IV - AfzonderhJke 
sectie van de begroting, die worden ge
stijfd door niet gesplitste kredieten van 
Deel I van de Titel II van de begro
ting; 

Dat luidens artikel 73, § 1, van die 
wet, "de saldi die op 31 december 1988 
als betalingsmiddelen beschikbaar zul
len zijn op elk van de artikelen van de 
afzonderlijke sectie van de begroting 
van de Gemeenschappelijke Cultu
rele Aangelegenheden en van N atio
nale opvoeding van het Nederlandse 
stelsel, van het Franse stelsel en van 
de sector, die gemeen is aan beide stel
sels, en met inbegrip van de stijving, 
die voor het lopend j aar is voorzien 
maar niet aangewend, aan de Ge
meenschappen toegekend worden voor 
zover de saldi betrekking hebben op 
aangelegenheden die tot hun bevoegd
heid behoren. Bij de inwerkingtre
ding van deze wet nemen de Gemeen
schappen inzonderheid de verplich
tingen over die verband houden met de 
begrotingsartikelen bedoeld in het vo
rige lid"; 

Overwegende dat het arrest beslist 
"dat een schuldvordering, die eisbaar 
is ingevolge een titel die voorlopig uit
voerbaar is niettegenstaande hager be
roep (artikel 57,§ 5, tweede lid) en op 
de StaatsuegruLing ingeschreven is 
v66r de datum waarop de rechten en 
verplichtingen van de Belgische Staat 
zijn overgegaan op de Franse Gemeen
schap (artikel 61, § 1, derde lid), die 
niet vermeld was in de aan de Franse 
Gemeenschap bezorgde akten en be
scheiden betreffende de door haar 
overgenomen verplichtingen (artikel 
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61, § 1, voorlaatste lid), en evenmin 
deel uitmaakte van het op 31 decem
ber 1988 overgedragen beschikbare 
saldo - dat wil zeggen van het be
drag dat op die post van de Staatsbe
groting is ingeschreven- (artikel 73, 
§ 1), een schuldvordering is die ten 
laste is gebleven van de Staat, die deze 
post regelmatig en terecht op zijn be
grating he eft behouden"; 

Overwegende dat noch uit artikel 
61, § 1, derde lid, dat aileen betrek
king heeft op de contractuele verplich
tingen die de Staat in het kader van 
de in die bepaling opgesomde kredie
ten v66r 1 januari 1989 heeft aange
gaan en vastgelegd, noch uit artikel 
73, § 1, volgt dat een schuld betref
fende de bevoegdheden van de open
bare overheid in onderwijszaken waar
over op 1 januari 1989 een procedure 
liep, ten laste van de Staat moet blij
ven, wanneer zij v66r die datum aan
gerekend is op de Staatsbegroting en 
het op 31 december 1988 beschikbare 
saldo niet is overgedragen; 

Dat het arrest, nu het er anders 
over beslist, niet naar recht is verant
woord; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel61, § 1, ze

vende lid, van de bij zondere wet van 
16 januari 1989 bepaalt dat de Staat 
onverwijld aan de gemeenschappen en 
gewesten, ieder wat hem betreft, de 
akten en bescheiden bezorgt die de 
rechten en verplichtingen vermelden 
die door hen krachtens die paragraaf 
worden overgenomen; . 

Overwegende dat de wanuitvoering 
van die verplichting niet tot gevolg 
heeft dat die rechten en verplichtin
gen ten laste van de Staat blijven; 

Overwegende derhalve dat het ar
rest, nu het er anders over beslist, niet 
naar recht is verantwoord; 

Dat elk onderdeel van het middel 
gegrond is; 

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

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

22 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirk
patrick en Van Ommeslaghe. 

Nr. 453 

1 e KAMER- 22 oktober 1998 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- EXCEPTIE 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- HEROPE
NING VAN RET DEBAT. 

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- VORDERING TOT WIJZI
GING VAN DE TAAL- EXCEPTIE VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID- HEROPENING VAN RET 
DEBAT. 

1 o en 2° De rechter bij wie een namens de 
Vlaamse Gemeenschap ingestelde vorde
ring tot wijziging van de taal aanhan
gig wordt gemaakt, kan die vordering niet 
onontvankelijk verklaren, zonder de her
opening van het debat te bevelen, op 
grand van de door de partijen niet aan
gevoerde reden dat de vordering niet is in
gesteld door de minister-president van de 
Vlaamse regering (1). (Art. 774, tweede 
lid, Ger.W.) 

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. STAD BRUSSEL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0310.F) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 30 mei 1997 in kort 

(1) Cass., 3 april1998,A.R. nr. C.97.0087.F, su
pra, nr. 191. 
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geding gewezen door de voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 774, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, 6 van het Verdrag van Rome 
van 4 november 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 82 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der in
stellingen, 1 en 3 van het besluit van de 
Vlaamse Executieve van 11 december 1985 
tot aanwijzing van de leden van de 
Vlaamse Executieve ten verzoeke waar
van de rechtsgedingen van de Vlaamse Ge
meenschap worden gevoerd, en 7 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdhe
den van de leden van de Vlaamse Rege
ring, 

doordat de feitenrechter, na te hebben 
kennisgenomen van verweersters vorde
ring tot vaststelling en stopzetting van de 
werken die eiseres op het Martelarenplein 
ten behoeve van de ministeriele kabinet
ten van haar Executieve verricht, en na te 
hebben kennisgenomen van de door eise
res en de eerste tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij ingestelde vor
dering tot wijziging van de taal, die voor ei
seres is ingesteld door mevrouw Wivina De
meester, Vlaams minister van Financien en 
Begroting, weigert "de procedure voort te 
zetten in het Nederlands", op grond dat "de 
wijziging van de taal van deze procedure ... 
niet gevorderd wordt door de minister
president van (eiseres') regering, die ge
machtigd is om haar te vertegenwoordi
gen; dat in het kader van het debat 
betre:ffende de kennis van de taal waarin de 
procedure is ingesteld, de vraag of de vor
dering ten aanzien van deze of gene ver
weerster ontvankelijk is, niet a an de or de 
is; dat het mogelijk is dat mevrouw Wivina 
Demeester, Vlaams minister van Finan
cien en Begroting, in de zaak had moeten 
of zou moeten worden betrokken, zoals dat 
op de terechtzitting in kort geding van 30 
mei 1997 is aangevoerd; dat zulks even
wei niet het onderwerp uitmaakt van on
derhavig debat; dat, als het geschil betrek
king heeft op de bevoegdheden van haar 
ministerie, het eventueel aan de minister
president van de regering van de Vlaamse 
Gemeenschap staat daar te gepasten tijde 
op te wijzen; dat bijgevolg moet worden be
slist dat de vordering tot wijziging van de 
taal, die door mevrouw Demeester namens 
eiseres is ingesteld, niet ontvankelijk is; dat 

bijgevolg, overeenkomstig artikel 4 (lees : 
artikel 6), § 2, van de wet van 15 juni 1935, 
moet worden beslist dat de taal van de 
meerderheid van de verweerders (in kort 
geding) die is van het inleidende exploot 
van het huidige geding", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel 774 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechter de heropening van het de bat moet 
bevelen "alvorens de vordering geheel of ge
deeltelijk afte wijzen, op grond van een ex
ceptie die de partijen voor hem niet bad
den ingeroepen", zoals een exceptie van 
niet-ontvankelijkheid; voornoemd artikel 
betrekking heeft zowel op de tegen de te
genvordering opgeworpen excepties als de 
tegen een tegenvordering opgeworpen ex
cepties; een door verweerster ingestelde 
hoofdvordering tot wijziging van de taal 
met een dergelijke vordering moet wor
den gelijkgesteld; dat artikel aileen een toe
passing is van het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging dat is 
vastgelegd in artikel 6 van het bij de Bel
gische wet van 13 mei 1955 goedgekeurde 
Verdrag van Rome van 4 november 1950 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden; ver
weerster te dezen de door mevrouw De
meester namens eiseres ingestelde vorde
ring tot wijziging van de taal betwistte op 
grond dat eiseres een voldoende kennis van 
het Frans bezat, maar zij niet de ontvan
kelijkheid betwistte van de vordering van 
mevrouw Demeester tot wijziging van de 
taal; verweersters conclusie ertoe strekte 
"de vordering tot wijziging van de taal van 
verweerster of van de verweersters (in kort 
geding) ontvankelijk maar niet gegrond te" 
doen "verklaren"; het bestreden vonnis, nu 
het eiseres' vordering tot wijziging van de 
taal verwerpt op grond van een exceptie die 
de partijen niet hadden opgeworpen, de ar
tikelen 774, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek en 6 van het Verdrag van 
Rome schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 774, tweede lid, van het Gerech
t~lijk Wetboek, de rechter de herope
riing van het debat ambtshalve moet 
bevelen, alvorens de vordering ge
heel of gedeeltelijk af te wijzen, op 
grond van een exceptie die de par
tijen voor hem niet hadden ingeroe
pen; 
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Overwegende dat verweerster dena
mens eiseres ingestelde vordering tot 
wijziging van de taal van de proce
dure enkel betwistte met het argu
ment dat zij niet gegrond was, zon
der de ontvankelijkheid ervan te 
bekritiseren; 

Dat het vonnis voornoemde vorde
ring niet ontvankelijk verklaart, op 
grand dat zij niet is ingesteld door de 
minister-president van de Vlaamse re
gering; 

Dat de rechtbank, nu zij de vorde
ring tot wijziging van de taal verwerpt 
op grand van een exceptie die de par
tijen voor haar niet hadden ingeroe
pen, artikel 77 4 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel, zitting hou
dende in kart geding. 

22 oktober 1998 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con· 
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Kirkpatick en Van Om
meslaghe. 

Nr. 454 

1 e KAMER- 22 oktober 1998 

WRAKING- WRAKING VAN EEN DESKUN
DIGE- MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE. 

De vordering tot wraking van een deskun
dige !weft niet te worden medegedeeld 
aan het O.M. (1) (Artt. 764, 7°, en 971, 
tweede lid, Ger.W.) 

(DELAERE T. STAD BOUILLON) 

ARREST 

(A.R. nr. C.97.0381.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 november 1994 ge
wezen door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Neufchateau; 

. Over het middel : schending van de ar
tikelen 764, T, 780, 1" en 4', en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Neufchil.teau, de door wijlen Simone 
Ghellinc~ en eiseres ingestelde vordering 
tot wraking van de deskundige Pajot in bo
ger beroep ontvankelijk maar niet gegrond 
heeft verklaard, zonder dat die vordering 
aan het openbaar ministerie is medege
deeld, zonder dat het bestreden vonnis mel
ding maakt van de naam van de magis
tra~t van het openbaar ministerie die zijn 
adVIes heeft gegeven en van het advies van 
het openbaar ministerie, 

terwijl, enerzijds, artikel 764, T van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, uitge
nomen voor de vrederechter, voor de rech
ter zitting houdend in kort geding en voor 
de beslagrechter, de vorderingen tot wra
king op straffe van nietigheid aan het open
baar ministerie worden medegedeeld· ar
tikel 780, 1' en 4', van het Gerecht~lijk 
Wetboek, anderzijds, bepaalt dat het von
nis, eveneens op straffe van nietigheid, be
halve de gronden en het beschikkende ge
deelte, de vermelding bevat van de naam 
van de magistraat van het openbaar mi
nisterie die zijn advies heeft gegeven als
ook van dat advies, zodat het bestreden 
vonnis nietig is : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 764, T, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de vorderingen tot wraking op 

(1) Contra: P. LURQUIN, 1l·aite de I' expertise en 
toutes matieres, Brussel, Bruylant, 1985, d. I, p. 
117, nr. 127; A. CLOQUET, Deskundigenonder
zoek in zaken van privaat recht, A.P.R., p. 79, nr. 
195. 
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straffe van nietigheid worden mede
gedeeld aan het openbaar ministe
rie; 

Overwegende dat de gevallen 
waarin de mededeling op straffe van 
nietigheid vereist is niet bij uitbrei
ding mogen worden ge'interpreteerd; 

Overwegende dat de wijze waarop 
de rechtspleging inzake wraking wordt 
gevoerd nauwkeurig wordt geregeld in 
de artikelen 966 tot 971 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Dat meer in het bijzonder artikel 
971, tweede lid, van dat wetboek de 
wijze waarop de rechter uitspraak 
moet doen over de wraking aangeeft in 
bewoordingen die wezenlijk verschil
len van die in artikel 838 van genoemd 
wetboek dat de wraking van de rech
ters regelt; 

Dat geen van die wetsbepalingen de 
mededeling van een dergelijke vorde
ring aan het openbaar ministerie voor
schrijft; 

Overwegende dat de vordering tot 
wraking van een rechter wordt mede
gedeeld omdat de openbare orde kan 
worden verstoord in de gevallen 
waarin een rechter kan worden ge
wraakt; dat daarentegen blijkbaar 
geen enkele reden de mededeling van 
de wraking van een deskundige nood
zakelijk maakt, aangezien hij in de re
gel alleen maar een advies geeft; 

Overwegende dat het middel faalt 
naar recht; 

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

22 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en T'Kint. 

Nr. 455 

1 e KAMER- 22 oktober 1998 

KRANKZINNIGE - OPNEMING TER OBSER
VATIE- VOORWAARDEN. 

De burgerlijhe rechter kan de opneming ter 
observatie enkel bevelen als hi} vaststelt 
dat de betrohhene geesteszieh is. (Artt. 1, 
2 en 4 wet 26 juni 1990.) 

(T .. T. PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. C.98.0233.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 april 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te N amen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1, 2 en 4 van de 
wet van 26 juni 1990, 

doordat het bestreden vonnis de opne
ming ter observatie beveelt voor een 
maximumduur van 40 dagen; dat die op
neming een maatregel van vrijheidsbene
ming is, dat een dergelijke beslissing ge
grond moet zijn op het feit dat de persoon 
aan een geestesziekte lijdt; de bestreden be
slissing, nu zij zulks niet vermeldt, de ar
tikelen 1, 2 en 4 van de wet van 26 juni 
1990 heeft geschonden : 

Overwegende dat artikel 1 van de 
wet van 26 juni 1990 betreffende de 
bescherming van de persoon van de 
geesteszieke bepaalt dat, buiten de 
beschermingsmaatregelen waarin deze 
wet voorziet, de diagnose en de be
handeling van psychische stoornis
sen geen aanleiding kunnen geven tot 
enige vrijheidsbeperking, onvermin
derd de toepassing van de wet van 1 
juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij tegen de abnormalen en 
gewoontemisdadigers; 



990 HOF VAN CASSATIE Nr. 456 

Dat krachtens artikel 2, eerste lid, 
de beschermingsmaatregelen, bij ge
breke van enige andere geschikte be
handeling, alleen mogen getroffen wor
den ten aanzien van een geesteszieke 
indien zijn toestand zulks vereist; 

Overwegende dat vereist wordt dat 
de rechter alleen beschermings
maatregelen treft ten aanzien van een 
geesteszieke persoon; 

Overwegende dat het vonnis be
slist dat eiser "een ernstige neiging tot 
herhaald drankmisbruik vertoont 
waarbij hij de controle over zijn da
den verliest, zich op een sociaal on
aangepaste wijze gedraagt en zijn om
geving, meer bepaald de vrouwen, erg 
lastig valt; dat de daden van geweld
pleging die hij hierbij begaat welis
waar geen onherstelbare gevolgen voor 
anderen hebben gehad, maar dat zulks 
niet wegneemt dat de weigering van 
eiser om de aan zijn gedrag verbon
den gevaren in te zien, zijn herhaald 
drankmisbruik en zijn hardnekkige 
weigering van elke paging om hem 
medisch te behandelen, kennelijk een 
bedreiging vormen zowel voor ander
mans lichamelijke integriteit als voor 
hemzelf'; 

Dat het bestreden vonnis, door die 
overwegingen, niet vaststelt dat ei
ser geestesziek is; dat het aldus de be
slissing waarbij eiser ter observatie 
wordt opgenomen, niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Dinant, zit
ting houdende in hager beroep. 

22 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biit
zler. 

Nr. 456 

1 e KAMER- 23 oktober 1998 

STEDENBOUW- BOUWVERGUNNING
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST- VER
V AL- GEEN KENNISGEVING- GEVOLGEN. 

Het verval van een bouwvergunning in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschiedt 
van rechtswege; het hangt niet af van de 
inachtneming van de vormvereisten voor 
de vaststelling ervan en voor de kennis
geving aan de vergunninghouder. (Art. 
87, tweede lid, Ord.Br.H.G., 29 aug. 
1991.) 

(STAD BRUSSEL T. THE TOWER GROUP N.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0346.F.) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 87, 182 tot 186 van de ordonnan
tie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
van 29 augustus 1991 houdende organisa
tie van de planning en de stedenbouw en 
159 van de Grondwet, 

doordat het arrest de oorspronkelijke vor
dering ontvankelijk en ten dele gegrond 
verklaart en de door verweerder ingestelde 
vordering tot tussenkomst ten dele ont
vankelijk en gegrond verklaart, en bijge
volg beslist dat het door eiseres aan ver
weerster gegeven bevel tot stopzetting van 
de werken niet geldig is, aangezien de op 
17 maart 1992 verleende en tot 16 maart 
1995 verlengde vergunning niet verval
len was, op grond dat "(verweerster) in 
haar pleidooi verwezen heeft naar het be
sluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Exe
cutieve betreffende het verval en de ver
lenging van de stedenbouwkundige 
vergunningen van 3 juli 1992 (. .. ); dat ar
tikel 4 van het besluit van 3 juli 1992 als 
volgt is gesteld: '§ 1. Na tweejaar of, bij 
verlenging van de vergunning, na drie jaar 
stelt het college van burgemeester en sche
penen of, bij ontstentenis, de gemachtigde 
ambtenaar vast dat : 2" de handelingen en 
werken ofwel niet aangevat zijn, ofwel niet 
op beduidende wijze aangevat zijn, of in de 
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gevallen bedoeld in artikel84, § 1, r, 2° en 
4° van de ordonnantie, de werken van de 
ruwbouw niet begonnen zijn; § 2. In de ge
vallen bedoeld in § 1, 2° , wordt het ver
val van de vergunning vastgesteld bij 
proces-verbaal dat ter kennis van de ver
gunninghouder wordt gebracht bij een ter 
post aangetekende brief. Er wordt hem te
vens ter kennis gebracht dat de uitvoe
ring of de voortzetting van de toegestane 
handelingen en werken, zodra de vergun
ning vervallen is, een misdrijf is krach
tens artikel 182, 1°, van de ordonnantie; 
§ 3. De onderbreking kan te allen tijde door 
het college van burgemeester en schepe
nen of de gemachtigde ambtenaar, wor
den vastgesteld en wordt na twaalf maan
den vanaf deze eerste vaststelling door een 
nieuwe vaststelling gevolgd. Indien de wer
ken niet opnieuw zijn aangevat tijdens die 
twaalf maanden wordt er een proces
verbaal van verval van de vergunning op
gesteld enter kennis van de vergunning
houder gebracht op dezelfde wijze als 
beschreven in § 2'; dat (eiseres) en de tus
senkomende partijen Mussard de gelegen
heid hebben gehad om op dat middel te 
antwoorden; dat noch (eiseres) noch de tus
senkomende partijen Mussard bewijzen dat 
een vaststelling van verval is opgemaakt of 
bij ter post aangetekende brief ter kennis 
van (verweerster) is gebracht; dat niet be
wezen is dat de brief van 9 mei 1995 aan
getekend (aan verweerder) is verstuurd; dat 
de vasts telling van de onderbreking van de 
handelingen en werken, krachtens voor
noemd artikel4, § 3 (" deze" vaststelling), de 
nieuwe termijn van twaalf maanden doet 
ingaan waarbinnen de werken hervat moe
ten zijn; dat, indien de werken niet her
vat zijn, pas na afloop van die termijn een 
proces-verbaal van verval moet worden op
gemaakt; dat niet bewezen is dat de eer
ste vaststelling en daarna het proces
verbaal van verval, in casu, opgemaakt en 
bij ter post aangetekende brief ter kennis 
gebracht zijn; dat, in die omstandigheden 
niet kan worden beslist dat (verweerster) 
het verval van de vergunning geldig ter 
kennis heeft gebracht van (verweerster), 

terwijl artikel84, § 1, r, 2° en 4°, van de 
ordonnantie van de Brusselse Hoofdstede
lijke Raad houdende organisatie van de 
planning en de stedenbouw luidt als volgt : 
"Niemand mag zonder voorafgaande schrif
telijke en uitdrukkelijke vergunning van 
het college van burgemeester en schepe
nen : 2° verbouwen van een bestaand bouw
werk met uitzondering van instandhou
dings- en onderhoudswerken; 4° herbouwen 
... "; artikel 87, § 1, van de ordonnantie van 

de Brusselse Hoofdstedelijke Raad hou
dende organisatie van de planning en de 
stedenbouw luidt als volgt : "De vergun
ning vervalt indien de vergunninghouder 
binnen twee jaar na afgifte niet duidelijk 
met de verwezenlijking van de vergun
ning van start is gegaan of wanneer hij in 
de bij artikel84, § 1, r, 2° en 4° bepaalde 
gevallen niet met de ruwbouw is begon
nen of indien hij in voorkomend geval de bij 
toepassing van artikel 86 opgelegde las
ten niet heeft uitgevoerd. Het verval van de 
vergunning geschiedt van rechtswege"; de 
vergunning, krachtens die bepaling, van 
rechtswege vervalt; die bepaling niet voor
schrijft dat de vergunning pas vervalt als 
dat verval bij een ter post aangetekende 
brief ter kennis van de vergunninghou
der is gebracht; artikel 4 van het besluit 
van 3 juli 1992 van de Brusselse Hoofd
stedelijke Executieve betreffende het ver
val en de verlenging van de steden
bouwkundige vergunningen waarnaar het 
hofvan beroep verwijst, niet kan afwij
ken van het beginsel dat voortvloeit uit ar
tikel 87 van de ordonnantie volgens het
welk het verval van rechtswege geschiedt, 
zodat het uitblijven van een conform de be
palingen van voornoemd besluit van de 
Executieve gedane kennisgeving niet kan 
beletten, dat de vergunning, los van elke 
kennisgeving, vervalt in de gevallen be
doeld in artikel 87 van de ordonnantie; het 
hof van beroep, nu het beslist dat het be
vel tot stopzetting van de werken niet 
rechtsgeldig was gegeven omdat de ver
gunning niet vervallen was, in zoverre "niet 
bewezen is dat de eerste vaststelling en 
daarna het proces-verbaal van verval, in 
casu, opgemaakt zijn en bij een ter post 
aangetekende brief ter kennis gebracht 
zijn", de artikelen 84, 87 van de ordonnan
tie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
van 29 augustus 1991 houdende organisa
tie van de planning en de stedenbouw en, 
derhalve de artikelen 182 tot 186 van die 
ordonnantie schendt; de feitenrechter bo
vendien, in zoverre hij bepalingen van het 
besluit van de Executieve heeft doen voor
gaan hoven die van de ordonnantie van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad houdende 
organisatie van de planning en de steden
bouw, tevens artikel159 van de Grand
wet heeft geschonden volgens hetwelk de 
hoven en rechtbanken de algemene, pro
vinciale en plaatselijke besluiten en ver
ordeningen aileen toepassen in zover zij 
met de wetten overeenstemmen : 

Overwegende dat luidens artikel87, 
tweede lid, van de ordonnantie van de 
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Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 
augustus 1991 houdende organisatie 
van de planning en de stedenbouw, in
gevoegd bij artikel 17, 1°, van de or
donnantie van die raad van 30 juli 
1992, het verval van de vergunning 
van rechtswege geschiedt; 

Overwegende dat het arrest, om 
recht te doen op verweersters vorde
ring en op de tussenkomst van ver
weerder die betoogde dat de hem ver
leende vergunning niet vervallen was 
toen aan eerstgenoemde het bevel tot 
stopzetting van de werken werd ge
geven, oordeelt dat het verval niet 
vastgesteld is en niet conform de 
vormvereisten bepaald in artikel 4 van 
het besluit van de Executieve van het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 
3 juli 1992 betreffende het verval en de 
verlenging van de stedenbouwkundige 
vergunningen ter kennis van de ver
gunninghouder is gebracht; 

Overwegende dat het arrest, door 
het verval van de vergunning te af
hankelijk te maken van de inachtne
ming van de vormvereisten voor de 
vaststelling ervan en voor de kennis
geving aan de vergunninghouder, voor
noemd artikel 87, tweede lid, van de 
ordonnantie van 29 augustus 1991 
schendt; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het ver
weersters vordering en verweerders 
tussenkomst gegrond verklaart en uit
spraak doet over de kosten van het ge
ding tussen eiseres en verweerster; 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 uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik. 

23 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Storck - Gelijhlui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Van Omme
slaghe. 

Nr. 457 

1 e KAMER - 23 oktober 1998 

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR 
- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. 
ENZ.)- WEIGERING TOT VERLENGING- VER
GOEDING WEGENS IDTZETTING -ANDERE RE
DEN- UITWERKING. 

Wanneer de verhuurder de verlenging van 
een handelshuur geweigerd heeft om het 
verhuurde goed te hunnen weder
opbouwen, dat voornemen niet binnen de 
wettelijhe termijn ten uitvoer gebracht 
heeft, maar het goed binnen die termijn 
voor een ander gebruih dan voor han
del heeft bestemd, dient hij geen andere 
uitzettingsvergoeding te betalen dan die 
welhe hij verschuldigd is in geval van we
deropbouw (1). (Art. 25, eerste lid, 1 o en 
3°, Handelshuurwet.) 

(CROWN BUILDING N.V. T. GENESSE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0368.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 mei 1997 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

(1) Zie Cass., 27 juni 1986, A.R. nr. 4945 (A. C., 
1995-96, nr. 678); M. LAHAYE en J. VAN KERCK
HOVE, Les baux commerciaux, Novelles, Droit ci
vil, dl. VI, vol. II, p. 280, nr. 1937; A. PAUWELS, 
Handelshuur, A.PR., p. 182; L. SIMONT, J. DE 
GAVRE en P.A. FORIERS, "Exam en de jurispru
dence (1981-1991), Les contrats speciaux", 
R.C.J.B., 1996, p. 355; J. T'KINT en M. GoDHAIRD, 
"Le bail commercial", R.PN., VIII, 1, IV, p.212, nr. 
436. 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 16, I, 2°, en 3°, en 25, eerste lid, r 
en 3°, van de wet van 30 april1951 op de 
handelshuur, 

doordat het vonnis, op de conclusie van 
eiseres ten betoge dat zij geen aanvul
lende vergoeding wegens uitzetting ver
schuldigd was, omdat zij het goed voor een 
ander gebruik dan voor handel bestemd 
had, wat haar overeenkomstig artikel 25, 
eerste lid, 3°, van de wet van 30 april1951 
op de handelshuur de mogelijkheid zou 
hebben geboden om het goed terug te ne
men zonder vergoeding of tegen een ver
goeding gelijk aan of lager dan de vergoe
ding die zij had moeten dragen, beslist dat 
"de verhuurder op grand van artikel 25.3 
van de wet van 30 april1951 niet het recht 
heeft om de hernieuwing om een andere re
den te weigeren, met de bedoeling om te 
ontsnappen aan de wettelijke vergoeding 
wegens uitzetting of om de verlaging er
van te vorderen", en derhalve de vorde
ring van verweerster tot betaling van een 
uitzettingsvergoeding van drie jaar ten bed
rage van 889.793 frank gegrond verklaart, 

terwijl krachtens artikel25, eerste lid, 3°, 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuur, de vergoeding van drie jaar 
huur, die aan de huurder verschuldigd is 
wanneer de verhuurder, zonder van een ge
wichtige reden te doen blijken, het voor
nemen op grond waarvan hij de huurder uit 
het goed heeft kunnen zetten, niet ten uit
voer brengt, niet verschuldigd is wanneer 
de verhuurder aan het goed een bestem
ming geeft, die hem de terugneming mo
gelijk zou hebben gemaakt zonder vergoe
ding of tegen een vergoeding gelijk aan of 
lager dan de vergoeding die hij heeft moe
ten dragen; de verhuurder aldus krach
tens die bepaling het recht heeft om een an
dere reden aan te voeren wat hem precies 
de mogelijkheid geeft te ontsnappen aan de 
betaling van de wettelijke vergoeding we
gens uitzetting als bedoeld in artikel 25, 
eerste lid, 3 °; het te dezen vaststaat dat ei
seres de hernieuwing van de huur van ver
weerster heeft geweigerd op grand van ar
tikel16, I, 3°, met het argument dat zij het 
verhuurde goed wilde afbreken en weder
opbouwen; eiseres om die reden een 
uitzettingsvergoeding van een jaar huur 
heeft betaald; artikel25, eerste lid, r, van 
voornoemde wet bepaalt dat de vergoe
ding wegens uitzetting gelijk is aan een 
jaar huur, wanneer de verhuurder ver
langt het goed te bestemmen voor een an
der gebruik dan voor handel, bij toepas-

sing van artikel 16, I, 2°, van de wet van 30 
april 1951; eiseres, door als nieuwe reden 
aan te voeren dat zij het goed voor een an
der gebruik dan voor handel bestemde al
dus het goed had kunnen terugnemen te
gen een vergoeding gelijk aan de 
vergoeding die zij had moeten dragen; het 
vonnis derhalve, niet zonder artikel 25, eer
ste lid, 3°, van de wet van 30 april1951, 
meer bepaald de tweede zin van die bepa
ling, te schenden, heeft kunnen beslissen 
dat de verhuurder op grond van dat arti
kel niet het recht heeft de hernieuwing van 
de huur om een andere reden te weige
ren met de bedoeling om te ontsnappen aan 
de wettelijke vergoeding wegens uitzet
ting of om de verlaging ervan te vorde
ren, en het niet op die grond heeft kun
nen verzuimen na te gaan of eiseres te 
dezen het goed aldan niet voor een an
der gebruik dan voor handel had bestemd, 
zoals zij betoogde (schending van de arti
kelen 16, I, 2° en 3°, en 25, eerste lid, r en 
3°, van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuur): 

Overwegende dat krachtens arti
kel25, eerste lid, 3°, van de wet van 30 
april1951 op de handelshuur, de ver
huurder die, zonder van een gewich
tige reden te doen blijken, het voor
nemen op grond waarvan hij de 
huurder uit het goed heeft kwmen zet
ten, niet ten uitvoer brengt binnen zes 
maanden, een vergoeding verschul
digd is; 

Dat, luidens de tweede zin van dat 
artikel, deze vergoeding evenwel niet 
verschuldigd is indien de verhuur
der aan het onroerend goed een be
stemming geeft die hem de terug
neming mogelijk zou hebben gemaakt 
zonder vergoeding of tegen een ver
goeding gelijk aan of lager dan de ver
goeding die hij heeft moeten dragen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat eiseres de huur
hernieuwing geweigerd heeft en daar
toe op grond van artikel 16, I, 3°, van 
de wet van 30 april 1951 aanvoerde 
dat zij het goed waarin verweer
ster haar werkzaamh~id uitoefende 
wilde wederopbouwen; 
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Overwegende dat eiseres betoogt het 
onroerend goed een bestemming te 
hebben gegeven die elke handelson
derneming uitsloot, wat haar de mo
gelijkheid zou hebben geboden om de 
hernieuwing van de huur te weige
ren op grand van artikel 16, I, 2", van 
de wet van 30 april 1951; 

Overwegende dat artikel 25, eer
ste lid, 1", van die wet de vergoeding 
die verschuldigd is door de verhuur
der, wanneer hij zich beroept op een 
van die twee redenen om de hernieu
wing te weigeren, vaststelt op eenjaar 
huur; 

Overwegende dat de rechtbank, nu 
ze niet nagaat of eiseres aan het goed 
geen bestemming had gegeven die elke 
handelsonderneming uitsloot op de en
kele grand dat "de verhuurder op 
grand van artikel25, (eerste lid), 3", 
van de wet van 30 april 1951 niet het 
recht heeft om de huurhernieuwing 
om een andere reden te weigeren, met 
de bedoeling om te ontsnappen aan de 
wettelijke vergoeding wegens uitzet
ting of de verlaging ervan te vorde
ren", haar beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel, zitting houdende in hager 
beroep. 

23 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Storck - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Gryse en 
Geinger. 

Nr. 458 

28 KAMER- 27 oktober 1998 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET -
WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 33 -ARTIKEL 
33.1- VLUCHTMISDRIJF- BESTANDDELEN
ONGEVAL. 

Het door een bestuurder gepleegde vlucht
misdrijf veronderstelt dat het door hem 
bestuurde voertuig een ongeval heeft ver
oorzaakt of de aanleiding ertoe is ge
weest (1). (Art. 33, § 1, Wegverkeers
wet.) 

(SCHUMACHER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0483.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 maart 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

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

Overwegende dat het door een be
stuurder gepleegde vluchtmisdrijfver
onderstelt dat het door hem bestuurde 
voertuig een ongeval heeft veroor
zaakt of de aanleiding ertoe is geweest, 
dat hij weet had van dat ongeval en de 
vlucht heeft genomen om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrek
ken; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat het voertuig van eise
res de oorzaak van of de aanleiding tot 
een ongeval is geweest; 

Dat het middel gegrond is; 
B. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

(1) Zie Cass., 20 okt. 1952 (A.C., 1953, 70), en 
26 nov. 1974 (ibid., 1975, 362). 
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Overwegende dat de feitenrechters, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, de burgerlijke rechtsvorderin
gen van de verweerders ongegrond 
verklaard hebben en hen in de kos
ten veroordeeld hebben; 

Dat de voorziening zonder belang en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiseres in de helft van 
de kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

27 oktober 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Ghislain - Gelijkluidende con
clusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 459 

2e KAMER - 27 oktober 1998 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- VROEGERE VER
OORDELINGEN. 

Wanneer de raadkamer een verdachte we
gens misdaden naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen omdat er, ge
zien het ontbreken van een vroegere ver
oordeling, verzachtende omstandighe
den aanwezig zijn, en de rechter zich 
wegens het bestaan van vroegere veroor
delingen tot correctionele straffen onbe
voegd verklaart, dan vernietigt het Hof, 
dat het rechtsgebied regelt, de beschik-

king en verwijst het de zaak naar de ha
mer van inbeschuldigingstelling (1). (Art. 
525 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. JAMMART) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1214.F) 

RET HOF;- Gelet op de beschik
king van 26 mei 1998 van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hoei en het arrest van 31 
juli 1998 van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Gelet op het verzoekschrift tot re
geling van rechtsgebied, dat op 21 sep
tember 1998 op de griffi.e van het Hof 
is ingekomen; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei, bij beschikking van 26 mei 1998, 
Jean Jammart, geboren te Namen op 
2 september 1966, mecanicien, wo
nende te N amen, rue Bas de la Place 
27/4, verwezen heeft naar de Correc
tionele Rechtbank te Hoei, ter zake 
van het feit dat hij op 18 maart 1998, 
als dader of als mededader, A. te Hoei, 
met een medebeklaagde die in hoger 
beroep niet in de zaak aanwezig is, 
door middel van geweld ofbedreiging, 
te dezen een hem niet toebehorend 
voertuig van het merk Mercedes be
drieglijk he eft weggenomen ten na
dele van de vennootschap "City Tax", 
en dat hij een portefeuille en een GSM 
bedrieglijk heeft weggenomen ten na
dele van Petit Georges, met de om
standigheid dat : - de diefstal door 
twee ofmeer personen is gepleegd, wa
pens of op wapens gelijkende voorwer
pen zijn gebruikt of getoond, of dat de 
schuldigen hebben doen geloven dat zij 
gewapend waren, - de schuldigen van 
een gestolen voertuig of enig ander al 
of niet met een motor aangedreven 
tuig gebruik hebben gemaakt om de 

(1) Cass., 26 feb. 1986, A.R. nr. 4881 (A. C., 
1985-86, nr. 413). 
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diefstal te vergemakkelijken of hun 
vlucht te verzekeren, met de omstan
digheid dat de beklaagde J ammart 
Jean op het ogenblik van de feiten in 
staat van wettelijke herhaling ver
keerde; B. in samenhang, te Namen en 
te Luik, met een medebeklaagde die in 
hager beroep niet in de zaak aanwe
zig is, in groepsverband slaapmidde
len, verdovende middelen of andere 
psychotrope stoffen die afhankelijk
heid kunnen teweegbrengen, met 
name heroi:ne en cocai:ne, heeft ge
bruikt; C. in samenhang, te Namen, 
Luik en tussen beide steden, met een 
medebeklaagde die in hager beroep 
niet in de zaak is, en inachtgenomen 
het feit dat hij noch geneesheer, noch 
apotheker, noch veearts was en de stof 
niet krachtens een geldig geneeskun
dig voorschrift verkregen had of on
der zich had, verdovende middelen, 
slaapmiddelen of psychotrope stoffen 
die afhankelijkheid kunnen teweeg
brengen, met name heroi:ne en cocai:ne, 
heeft vervaardigd, onder zich heeft ge
had, verkocht of te koop heeft gesteld, 
en ze onder bezwarende titel of om 
niet heeft afgeleverd of aangeschaft; 
dat de vordering tot verwijzing van 19 
mei 1998 als verzachtende omstan
digheden opgeeft dat 11 de verdachten 
niet eerder zijn veroordeeld" en dat de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hoei in haar beschik
king van 26 mei 1998 de gronden van 
de vordering, met inbegrip van de 
daarin vermelde verzachtende om
standigheden, heeft overgenomen; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Luik zich bij het op 31 juli 
1998 gewezen arrest onbevoegd heeft 
verklaard om uitspraak te doen over 
de a an Jean J ammart ten laste ge
legde en in de telastlegging A als mis
daad omschreven feiten en over de in 
de telastleggingen B en C omschre
ven wanbedrijven die samenhang ver
tonen met de telastlegging A, op grand 
11dat de vordering tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank, met be
trekking tot de sub A omschreven mis
daad, als verzachtende omstandig
heid vermeldt 11 dat de verdachten niet 

eerder zijn veroordeeld11
; dat uit de 

eensluidend verklaarde afschriften van 
de vonnissen blijkt dat de beklaagde is 
veroordeeld tot verschillende correc
tionele straffen; 

Overwegende, bijgevolg, dat de raad
kamer de feiten van de telastlegging A 
niet op regelmatige wijze gecorrectio
naliseerd heeft om de in de beschik
king aangegeven reden; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer vooralsnog 
geen voorziening openstaat en dat het 
arrest van het hof van beroep in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat uit de strijdig
heid tussen beide beslissingen een ge
schil over rechtsmacht is ontstaan dat 
de procesgang belemmert; 

Dat er grand bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat de sub A aan Jean 
J ammart ten laste gelegde feiten de 
misdaad schijnen op te leveren die 
door de artikelen 468, 4 71 en 4 72 van 
het Strafwetboek gestraft wordt met 
opsluiting van 15 tot 20 jaar; 

Overwegende dat de aan de ver
dachten sub B en C ten laste gelegde 
feiten samenhang schijnen te verto
nen met die van de telastlegging A; 

Dat het hof van beroep niet bevoegd 
was om uitspraak te doen over het ge
heel van die feiten; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied; vernietigt de 
beschikking van 26 mei 1998 van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hoei, in zoverre zij de 
verdachte verwijst naar de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beschikking; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Luik. 
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27 oktober 1998- 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever: de h. Jeanmart- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 460 

2e KAMER- 27 oktober 1998 

VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK- AF
WIJZING- MOTIVERING. 

De beslissing waarbij het verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling wordt afgewe
zen, moet melding maken van de feite
lijke omstandigheden van de zaak en van 
die welke eigen zijn aan de persoonlijk
heid van de verdachte, en die de voorlo
pige hechtenis wettigen gezien de crite
ria bepaald in art. 16, § 1, Wet Voorlopige 
Hechtenis (1). (Art. 16, §§ 1 en 5, tweede 
lid, 27, § 3, vierde lid, en 30, § 4, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(BEAUPAIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.1280.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1998 gewe
zen door de correctionele kamer van 
het Hof van Beroep te Brussel, recht
doende in raadkamer; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 
16, § 5, tweede lid, 27, § 3, vierde lid, 
en 30, § 4, van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat volgens de arti
kelen 27, § 3, vierde lid, en 16, § 5, 
tweede lid, van voornoemde wet, de 
beslissing waarbij het verzoek tot voor-

(1) Zie Cass., 14 aug. 1995,A.R. nr. P.95.1038.N 
(A.C., 1995, nr. 354); 19 nov. 1996, A.R. nr. 
P.96.1410.N (ibid., 1996, nr. 442), en 30 dec. 1997, 
A.R. nr. P.97.1649.N (ibid., 1997, nr. 580). 

lopige invrijheidstelling wordt afge
wezen, melding moet maken van de 
feitelijke omstandigheden van de zaak 
en van die welke eigen zijn aan de per
soonlijkheid van de verdachte, en die 
de voorlopige hechtenis wettigen ge
zien de criteria bepaald in § 1 van 
voornoemd artikel 16; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
zich beperkt tot de vermelding "dat de 
omstandigheden eigen aan de zaak en 
aan de persoonlijkheid van de be
klaagde de handhaving van zijn hech
tenis voor de openbare veiligheid vol
strekt noodzakelijk maken", zonder die 
omstandigheden nader te omschrij
ven, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de lasten ten koste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het anders sa
mengestelde Hof van Beroep te Brus
sel. 

27 oktober 1998 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 0. 
Martins. 

Nr. 461 

1 e KAMER- 29 oktober 1998 

BORGTOCHT - BORGSTELLING DOOR VER
SCHEIDENE PERSONEN- SCHULD VOLDAAN 
DOOR EEN HOOFDELIJKE BORG- VERHAAL 
VAN DIE BORG OP DE ANDERE BORGEN
SPLITSING VAN HET VERHAAL- BIJDRAGE
PLICHT VAN DEAL DAN NIET HOOFDELIJKE 
BORGEN- INVLOED VAN HET BELANG BIJ DE 
BORGTOCHT. 
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Wanneer verscheidene personen zich borg 
gesteld hebben voor dezelfde schulde
naar en voor dezelfde schuld, kan de hoof
delijke borg, nadat hij in een van de ge
vallen van art. 2032 B. W de schuld heeft 
voldaan en in de rechten is getreden van 
de schuldeiser, zich verhalen op de ove
rige borgen, ieder voor zijn aandeel (1); 
het onderling belang van de al dan niet 
hoofdelijke borgen bij de borgtocht bei'n
vloedt hun bijdrageplicht niet (2). (Artt. 
2032 en 2033 B.W.) 

(H ... T. . T. E.A. M ... C ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0264.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 97 van de 

Grondwet van 7 februari 1831, thans 149, 
van de gecoi:irdineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994, 1147, 1205, 1214, eerste lid, 
1251, 3°, 1319, 1320, 1322, 2033 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23, 28, 780, 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke hervorming eisers in cassatie ver
oordeelt, nl. T.J. en C.B. enerzijds en T.H. 
en P.M. anderzijds, elk tot betaling in so
lidum van telkens 658.689 fr., op volgende 
gronden : Eisers menen dat van het door de 
uitgewonnen debiteurs betaalde bedrag 
slechts 1.456.103 fr. in aanmerking kan ge
nomen worden omdat de overige kosten -
519.965 fr tot 61.474 fr- veroorzaakt wer
den door rente en uitvoeringskosten ... Waar 
eisers verweerders bekritiseren wat de uit
voering van die veroordeling betreft, dient 
overwogen te worden dat niets hen belet 
heeft die veroordeling spontaan zelf uit te 
voeren, maar dat zij kennelijk geen enkel 
initiatief genomen hebben, evenmin als zij 

(1) Cass., 21 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 391) 
en de concl. van adv.-gen. Liekendael (Bull. en 
Pas., 1980, I, 749). 

(2) DIRIX, E., en DE CoRTE, R., Zekerheids
rechten, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 173, 
nr. 349; STRANART, A.M., De zekerheden, in Be
ginselen van Belgisch Priuaatrecht, Handels- en 
economisch recht, Van Gerven, W., Cousy, H., en 
Stuyck, J., (ed), XIII, deel I, val. B, Story Scien
tia, 1989, 747, nr. 768. 

trouwens voordien ingegaan waren op het 
verzoek van de raadsman van NV Brou
werij Haacht dd. 26 augustus 1986 die om 
een minnelijk regelingsvoorstel verzoekt. 
Verder dient vastgesteld dat in het von
nis dd. 9 oktober 1987 oak een veroorde
ling in solidum tot de rente en de kosten 
vervat was en dat de uitvoeringskosten be
slist tot deze laatste behoren. Klaarblijke
lijk ondervonden de vervolgde debiteurs fi
nanciele problemen bij het voldoen van de 
veroordeling - hetgeen gelet op de om
vang ervan niet ongewoon is - en van 
enige kwade trouw in hoofde van die mede
debiteurs wordt trouwens niet gewaagd. 
Vervolgens vertoont het gewicht van het 
aandeelhouderschap in de gefailleerde ven
nootschap geen enkele relatie tot de uit
voering van de litigieuze verbintenis, die 
opgelegd werd door een gerechtelijke be
slissing op grand van de bedongen hoof
delijkheid waarbij alle betrokkenen be
lang hadden. Er kan in dat verband 
trouwens opgemerkt worden dat de echt
genoten C. en T. niet eens de hoedanig
heid van vennoten bezaten. Verweerders 
voeren verder aan dat zij 55.000 fr. kos
ten maakten, tot afsluiting van een hypo
thecaire lening die zij dienden aan te gaan 
om de opgelegde veroordeling te kunnen 
voldoen. Daaromtrent dient overwogen dat 
dit bedrag geen deel uitmaakt van de hoof
delijke schuld, maar wel voortvloeit uit de 
keuze die de vervolgde schuldenaars maak
ten teneinde hun schuld te kunnen vol
doen, weze het dat zij mogelijk over geen 
redelijk alternatief beschikten. Tot die 
maatregel werden zij dan overigens ge
noopt door de schuldeiser die hen aan
sprak, vermits hun passieve hoofdelijke 
mededebiteurs wettelijk slechts tot aan
zuivering van hun aandeel in de schuld ge
houden waren, vanaf het ogenblik dat de 
vervolgde schuldenaar effectief voor hen 
meebetaald had : er rustte met name op die 
mededebiteurs geen verplichting om spon
taan de uitgewonnen schuldenaar ter hulp 
te snellen en er kan geen fout in de zin van 
artikel1383 B.W. verweten worden nu zij 
zulks inderdaad nalieten ... Uit wat voor
afgaat volgt dat eisers per echtpaar elk ge
houden zijn om 1/3 van de schuld die voor 
hen betaald werd te dragen, en die schuld 
bedraagt wel degelijk 1.976.068 fr. in hoofd
som. Zij dienen derhalve ieder 658.689 fr. 
te betalen, 

terwijl, eerste onderdeel, eisers uitdruk
kelijk in hun appelconclusie (blz. 22 en 23) 
staande hielden dat verweerders hun ver
plichtingen niet waren nagekomen en geen 
betaling hadden verricht van hetgeen zij 
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verschuldigd waren, maar diverse uit
voeringskosten hebben uitgelokt welke niet 
noodzakelijk waren zo de betaling op vraag 
van de N.V. Brouwerij Haacht zou zijn ver
richt; dat deze intresten en kosten een be
drag belopen van 519.965 fr. en eisers des
aangaande bevestigen dat zo de N.V. 
Haacht de afrekening aan hen had gepre
senteerd, zij de betaling onmiddellijk had
den gedaan "voor wie het behoort", zon
der verdere intresten of kosten; dat 
dientengevolge verweerders geenszins ge
rechtigd zijn de intresten en gerechtskos
ten, veroorzaakt door hun wanbetaling te
genover de schuldeiser die een veroordeling 
in solidum voor het geheel tegen hem be
kwam, op eisers te verhalen; dat het be
streden arrest op dit omstandig en speci
fiek verweer niet geantwoord heeft 
(schending van art. 97 van de Grondwet 
van 7 februari 1831, thans 149 van de ge
coi:irdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 780, 1042, Ger.W.); 

tweede onderdeel, het feit dat in het von
nis dd. 9 oktober 1987 van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel, op vraag van 
de schuldeiser, ook een veroordeling in so
lidum van de schuldenaars tot rente en kos
ten vervat was en de uitvoeringskosten tot 
deze laatste behoren, niet inhoudt dat ver
weerders gerechtigd zijn op die grond de be
taling van deze uitvoeringskosten van ei
sers, hun medeschuldenaars, geheel of 
gedeeltelijk terug te vorderen; dat im
mers het vonnis van 9 oktober 1987 ai
leen de relatie tussen de schuldeisers, nl. 
de N.V. Brouwerij Haacht, en de schulde
naars, thans eisers en verweerders, be
treft, en geenszins de verhoudingen tus
sen de schuldenaars onderling en meer 
bepaald het verhaal van de schuldenaar die 
meer dan zijn deel betaald heeft tegen de 
medeschuldenaars; dat, door dit vonnis van 
9 oktober 1987 in te roepen om de 
uitvoeringskosten der veroordeling mee aan 
eisers op te leggen, het bestreden arrest zo
wel de bewijskracht (schending van art. 
1319, 1320, 1322, B.W.), als het gezag en de 
kracht van gewijsde van dit vonnis heeft 
miskend (schending van artt. 23, 28, 
Ger.W.); 

derde onderdeel, de kosten van tenuit
voerlegging en de intresten, ten bedrage 
van 519.965 fr., veroorzaakt zijn door de 
laattijdige betaling van de schuld door ver
weerders, die in betaling gedagvaard wa
ren geworden door de schuldeisers N.V. 
Brouwerij Haacht; dat deze bijkomende uit
gaven, veroorzaakt door de laattijdige be
taling door verweerders gedaan, ten on
rechte door het bestreden arrest mede ten 

laste van eisers ten titel van hun aandeel 
werd gelegd; dat immers deze hogere uit
gaven, verschuldigd door de fout van ver
weerders, in de verdeling de schuld tus
sen de medeschuldenaars uitsluitend ten 
laste blijven van de foutieve mede
schuldenaars, dus van verweerders; dat het 
feit dat verweerders financiele moeilijkhe
den hadden en er geen kwade trouw was 
daaraan niets wijzigt daar de fout geen 
kwade trouw vereist (schending van art. 
1147, 1205, eerste lid, 1251, 3°, B.W.); 

vierde onderdeel, het feit dat de uitvoe
ring van de verbintenis opgelegd werd door 
een gerechtelijke beslissing op grond van 
bedongen hoofdelijkheid waarbij alle 
betrokkenen belang hadden, geenszins 
inhoudt dat het gewicht van het 
aandeelhouderschap in de gefailleerde ven
nootschap geen enkele relatie tot de uit
voering van de litigieuze verbintenis had; 
dat immers, enerzijds, het feit dat alle be
trokkenen belang hadden bij de bedon
gen hoofdelijkheid niet inhoudt dat deze 
partijen geen verschillend belang kunnen 
hebben bij de verbintenis, zodat hun aan
deel in de betaling verschilt (schending van 
art. 1214, eerste lid, B.W.); dat anderzijds 
het vonnis van 9 oktober 1987 van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en
kel de veroordeling uitspreekt van alle 
medeschuldenaars in solidum; dat door er 
anders over te beslissen, het bestreden ar
rest zowel de bewijskracht (schending van 
art. 1319, 1320, 1322, B.W.), als het ge
zag en de kracht van gewijsde van dit von
nis heeft miskend (schending van art. 23, 
28, Ger.W.); dat het aandeelhouderschap 
van partijen in de P.V.B.A. "Health Cen
ter" wel een criterium is voor het bepalen 
van het aandeel van partijen in de schuld 
daar dit aandeelhouderschap de ongelijke 
belangen van partijen aantoont; dat het feit 
dat twee der partijen nl. de echtgenoten C. 
en T., geen aandeelhouders zijn, daaraan 
geen afbreuk doet daar het aandeelhouder
schap van partijen en hun belangen steeds 
per echtpaar weerhouden werden (scherr
ding van art. 1214, eerste lid, 1251, 3°, 
2033, B.W.), 

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

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest het in 

het onderdeel bedoelde verweer ver
werpt en beantwoordt met de reden 
dat de eisers de kosten hadden kun
nen vermijden door in te gaan op het 
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verzoek van de raadsman van de N.V. 
Brouwerij Haacht die om een minne
lijk regelingsvoorstel verzocht of door 
de veroordeling zelf uit te voeren; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel er

van uitgaat dat de verweerders, door 
hun schuld te laat te betalen, een fout 
hebben begaan; 

Dat het arrest evenwel zulks niet 
vaststelt; dat het onderzoek van het 
onderdeel een onderzoek van feiten 
vraagt, waarvoor het Hof niet bevoegd 
is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, anders dan het 

onderdeel aanvoert, het arrest niet be
slist dat het vonnis van 9 oktober 1987 
uitspraak doet over de verplichtin
gen van de borgen onder elkaar maar 
enkel vaststelt dat alle borgen ten aan
zien van de brouwerij veroordeeld wa
ren in de uitvoeringskosten; 

Dat het onderdeel op een verkeerde 
lezing van het arrest berust, mits
dien feitelijke grondslag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel2033 van het Burgerlijk Wetboek, 
wanneer verscheidene personen zich 
borg hebben gesteld voor dezelfde 
schuldenaar en voor dezelfde schuld, 
de hoofdelijke borg, nadat hij de schuld 
heeft voldaan in een van de gevallen 
van artikel 2032 van het Burgerlijk 
Wetboek en in de rechten is getre
den van de schuldeiser, zich kan ver
halen op de overige borgen, ieder voor 
zijn aandeel; 

Dat het onderling belang van de al 
dan niet hoofdelijke borgen bij de borg
tocht hun bijdrageplicht niet bei:n
vloedt; 

Overwegende dat de appelrechter 
vaststelt dat de verweerders en de ei
sers hoofdelijke borgen waren van de 
N.V. Brouwerij Haacht en dat de N.V. 
Brouwerij Haacht, na de veroorde
ling te hebben verkregen van de bor-

gen in hoofdsom en kosten, uitvoerde 
tegen de verweerders die de schuld 
voldeden; 

Dat hij op die gronden vermocht te 
beslissen dat de rechten van de ver
weerders niet bei:nvloed waren door 
het respectieve aandeel van de par
tijen in een vennootschap Health Cen
ter wier schulden betaald waren door 
de genoemde brouwerij; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en 
Biitzler. 

Nr. 462 

1 e KAMER- 29 oktober 1998 

1 o BENELUX- PREJUDICIELE GESCRIL
LEN - ARTIKEL 6 VERDRAG BENELUX
GERECRTSROF- VOOR BELGIE, LUXEMBURG 
EN NEDERLAND GEMEENSCRAPPELIJKE 
RECRTSREGEL - VRAAG OM UITLEGGING
ARTIKEL 1 VERDRAG BENELUX-GERECRTSROF 
- VRAAG GEREZEN IN EEN BIJ RET ROF VAN 
CAS SA TIE AANRANGIGE ZAAK- VERPLICR
TING VAN RET ROF VAN CASSATIE. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- BENE
LUX- VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDER
LAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECRTSREGEL 
- VRAAG OM UITLEGGING- VRAAG GEREZEN 
IN EEN BIJ RET ROF VAN CASSATIE AANHAN
GIGE ZAAK- VERPLICRTING VAN RET ROF 
VAN CASSATIE. 

1° en 2° Wanneer in een voor het Hofvan 
Cassatie aanhangige zaak een vraag rijst 
om uitlegging van een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig is 



--- ----r - ~--------

Nr. 462 HOF VAN CASSATIE 1001 

aangewezen krachtens art. 1 Verdrag 
Benelux-Gerechtshof, zoals een vraag om
trent art. 13, A, eerste lid, r, Benelux
Merkenwet, moet het Hof in de regel de 
vraag voorleggen aan het Benelux
Gerechtshof(1). (Art. 6 Verdrag Benelux
Gerechtshof.) 

(BROUWERIJ HAACHT N.V T. SOCIETE GENERALE 
DES GRANDES SOURCES BELGES N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0148.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 december 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de op 17 

februari 1994 gecoi:irdineerde Grondwet en 
van artikel 13 A lid 1, 1' van de eenvor
mige Beneluxwet op de Mer ken (BMW) in
gevoerd en goedgekeurd bij wet van 30 juni 
1969, 

doordat het bestreden arrest het von
nis a quo bevestigt en bijgevolg de vorde
ring van eiseres tot stopzetting van het ge
bruik door verweerster van het teken 
Val vert voor drinkwater en limonades af
wijst om reden dat er geen overeenstem
ming in de zin van artikel 13 A 1' BMW be
staat tussen het merk Val en het teken 
Valvert, nu het merk Val en de afgeleide 
merken slechts een gering onderschei
dend vermogen hebben en als zwakke mer
ken te beschouwen zijn en dit voor gevolg 
heeft dat de beschermingsomvang van deze 
mer ken gering is en "dus een grotere maat 
van gelijkenis moet bestaan wil het te
ken als overeenstemmend met het merk be
schouwd worden" en het arrest vervol
gens, om het gebrek aan overeenstemming 
tussen het merk Val en het teken Valvert 
te besluiten de gelijkenis tussen merk en 
teken afzonderlijk op visueel, auditief en 
begripsmatig niveau onderzoekt en be
sluit tot het niet-best::u:r:l v:m een overcen
stemming uit dit afzonderlijk onderzoek, 

terwijl krachtens artikel 13 A lid 1, 1' 
BMW de overeenstemming tussen merk en 

(1) Zie Cass., 30 sept. 1994, A.R. nr. 
C.93.0536.N (A C., 1994, nr. 409); 3 juni 1996, 
A.R. nr. S.95.0102.N (ibid., 1996, nr. 204); 9 sept. 
1997, A.R. nr. P.95.1323.N (ibid., 1997, nr. 341). 

teken een onderzoek niet alleen naar de ge
lijkenis op auditief, visueel en begripsma
tig vlak in elk van deze drie onderdelen 
vereist, maar eveneens globaal naar de 
combinatie van gelijkenissen op deze drie 
vlakken, 

en terwijl eiseres in besluiten had over
wogen met verwijzing naar het arrest 
Julien/Verschueren van het Benelux ge
rechtshof dd. 20 mei 1983 dat er van over
eenstemming in de zin van genoemde wets
bepaling sprake is wanneer een merk "Val" 
en een teken "Valvert" "elk in zijn geheel en 
in onderling verband beschouwd, audi
tief, visueel of begripsmatig zodanige ge
lijkenis vertonen dat reeds daardoor de mo
gelijkheid bestaat dat bij iemand, die met 
het teken wordt geconfronteerd, associa
ties tussen het teken en het merk wordt ge
wekt" (besluiten blz. 18 in fine) en dat met 
verwijzing naar cassatierechtspraak "de 
rechter voor de beoordeling van het 
associatiegevaar merk en teken "globaal", 
dit wil zeggen in een geheel moet onder
zoeken" (blz. 19) en "de mogelijkheid tot as
sociatie tussen merk en teken derhalve 
synthetisch-intmtief en niet analytisch moet 
worden onderzocht; dat het gaat om een 
totaalindruk, dit wil zeggen datgene dat 
door de zintuigen wordt opgevangen, in de 
geest verwerkt en tenslotte in het geheu
gen bewaard wordt" (blz. 20); 

en terwijl het bestreden arrest daten
kel het associatiegevaar onderzoekt afzon
derlijk voor het auditief, visueel en be
gripsmatig karakter van merk en teken en 
dus in gebreke blijft te onderzoeken of de 
combinatie van gelijkenissen op de drie 
vlakken associatiegevaar kunnen wek
ken in hoofde van iemand die met het aan
gevochten teken wordt geconfronteerd en 
dus in gebreke blijft merk en teken glo
baal en in hun geheel te onderzoeken naar 
een associatiegevaar, de besluiten van ei
seres niet beantwoordt en dus niet naar be
horen van recht is gemotiveerd (scherr
ding van artikel149 van de Grondwet) en 
bovendien zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt (schending van artikel 13 A 
lid 1, 1' BMW): 

Overvveg~nda dat het arrest, an
ders dan het middel aanvoert, het 
associatiegevaar tussen merk en te
ken niet enkel op het auditief, visu
eel en begripsmatig vlak, maar ook 
globaal, dit wil zeggen in zijn geheel, 
onderzoekt; 

Dat het zodoende ook het in het 
middel bedoelde verweer beantwoordt; 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel13.A lid 1, 1" van 

de eenvormige Beneluxwet op de Merken 
(BMW) ingevoerd en goedgekeurd door de 
Belgische wet van 30 juni 1969, 

doordat het bestreden arrest het von
nis a quo bevestigt en bijgevolg de vorde
ring van eiseres tot stopzetting van het ge
bruik door verweerster van het teken 
Valvert voor drinkwater en limonades ver
werpt op grond van de vaststelling dat er 
geen voldoende gelijkenis is om associatie
gevaar te doen ontstaan tussen het merk 
Val en het teken Valvert omdat op begrips
matig vlak "zowel het merk Val en deaf
geleide merken als het merk Valvert, mits 
een aantal gedachtensprongen verwijzen 
naar natuurlijke producten waarvan bran
water er een is" (. .. ); "dat gelet op de ge
dachtensprongen die zij bij de aangespro
ken consumenten veronderstellen en de 
algemeenheid van de verwijzing, de 
begripsmatige gelijkenis tussen het merk 
Val en de afgeleide mer ken enerzijds en het 
merk Valvert anderzijds evenmin van aard 
is om associaties op te roepen bij een be
tekenisvol deel van het publiek", 

terwijl krachtens artikel 13.A lid 1. 1° 
BMW, bij de beoordeling van de vraag of 
een merkhouder, zoals eiser zich kan ver
zetten tegen het gebruik van een overeen
stemmend teken door een derde het vol
staat dat merk en aangevochten teken op 
visueel, auditief ofbegripsmatig vlak in zijn 
geheel of afzonderlijk op elk vlak een zo
danige gelijkenis vertonen dat de moge
lijkheid bestaat dat bij iemand die met het 
teken wordt geconfronteerd associaties tus
sen het teken en het merk worden gewekt, 

zodat het bestreden arrest dat beslist dat 
een begripsmatige gelijkenis tussen de door 
eiseres ingeroepen mer ken en het door ver
weerder gebruikte litigieuze teken niet van 
aard is om associaties op te roepen bij een 
betekenisvol deel van het publiek en mede 
daarom besluit tot een gebrek aan over
eenstemming tussen het merk Val en het 
teken Valvert, het wettelijk begrip van over
eenstemmend teken miskent en bijgevolg 
artikel13.Alid 1. 1" van de eenvormige Be
nelux Merkenwet schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 13, A, eerste lid, 1°, van de een
vormige Beneluxwet op de merken, 
hierna BMW, zoals zij toen toepasse
lijk was, de merkhouder zich op grand 

van zijn uitsluitend recht kan verzet
ten tegen elk gebruik dat van het 
merk of van een overeenstemmend te
ken wordt gemaakt voor de waren 
waarvoor het merk is ingeschreven of 
voor soortgelijke waren; 

Dat, krachtens artikel 4 van de 
Richtlijn 89/104/EEG, een merk nie
tig kan worden verklaard wanneer het 
gelijk is aan of overeenstemt met een 
ouder merk en betrekking heeft op de
zelfde of soortgelijke waren of dien
sten, indien daardoor bij het publiek 
verwarring kan ontstaan, inhoudende 
de mogelijkheid van associatie met het 
oudere merk; dat, krachtens artikel 5, 
lid 1, b, van dezelfde richtlijn, het uit
sluitende recht van de houder hem 
toestaat iedere derde die niet zijn toe
stemming hiertoe heeft verkregen, het 
gebruik van een teken in het econo
misch verkeer te verbieden, dat ge
lijk is aan of overeenstemt met het 
merk en gebruikt wordt voor dezelfde 
of soortgelijke waren of diensten, in
dien daardoor bij het publiek verwar
ring kan ontstaan, inhoudende het ge
vaar van associatie met het merk; 

Dat, zoals blijkt uit de arresten van 
het Hofvan Justitie der Europese Ge
meenschappen van 17 november 1997 
en van 29 september 1998, het crite
rium "gevaar voor verwarring, inhou
dende de mogelijkheid van associ
atie met het oudere merk", zo moet 
worden uitgelegd dat gevaar voor ver
warring, in de zin van deze bepaling 
niet reeds aanwezig kan worden ge
acht indien het publiek twee merken 
wegens hun overeenstemmende 
begripsinhoud met elkaar zou kun
nen associeren; 

Overwegende dat de vraag rijst, ge
let op de t~kst van de genoemde richt
lijn en op de uitlegging die het Hofvan 
Justitie eraan heeft gegeven, hoe het 
begrip "overeenstemmend" bevat in 
het artikel13, A, eerste lid, 1°, BMW 
moet worden begrepen; 

Dat het antwoord op de vraag over 
de inhoud van het begrip "overeen
stemmend" bepalend kan zijn voor het 
antwoord op de vraag of de overeen
stemming moet beoordeeld worden ten 
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aanzien van een "betekenisvol deel van 
het publiek", zoals door het bestre
den arrest wordt beslist, of enkel ten 
aanzien van een gemiddeld aandach
tige consument; 

Overwegende dat het middel de 
vraag doet rijzen naar de maatsta
ven voor de beoordeling van de over
eenstemming tussen merk en teken in 
de zin van artikel 13, A, eerste lid, r, 
BMW; 

Dat het Benelux-Gerechtshof be
voegd is om op die vragen te antwoor
den; 

Om die redenen, houdt iedere na
dere uitspraak aan tot het Benelux
Gerechtshof uitspraak he eft gedaan 
over volgende vragen: 1. Moet arti
kel13, A, eerste lid, r, BMW v66r de 
wijziging bij het Protocol van 2 de
cember 1992 aldus worden uitgelegd 
dat de merkhouder zich op grond van 
zijn uitsluitend recht kan verzetten te
gen het gebruik voor waren waarvoor 
het merk is ingeschreven ofvoor soort
gelijke waren, van een teken dat zo
danige gelijkenissen vertoont met het 
merk dat reeds daardoor de mogelijk
heid bestaat dat bij iemand die met 
het teken wordt geconfronteerd, asso
ciaties tussen het teken en het merk 
worden gewekt? 2. Indien het ant
woord op deze vraag ontkennend is : a. 
moet dit artikel dan aldus worden uit
gelegd dat de houder van het merk in 
de voren genoemde omstandigheden 
zich slechts kan verzetten tegen het 
gebruik waarvan sprake, indien bier
door verwarring kan ontstaan? b. moet 
het begrip verwarring worden begre
pen in de zin dat gevaar voor verwar
ring niet reeds kan aanwezig wor
den geacht, indien het publiek twee 
merken wegens hun overeenstem
mende begripsinhoud met elkaar zou 
kunnen associeren? 3. In beide geval
len, moet dit artikel aldus worden uit
gelegd dat de associatie respectieve
lijk de verwarring moet bestaan bij 
een betekenisvol deel van het publiek, 
of volstaat het dat verwarring respec
tievelijk associatie zou kunnen ont-

staan bij een consument met gemid
delde aandacht of nog bij enige andere 
persoon die in contact zou komen met 
het merk? 

29 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
lahaye en Nelissen Grade. 

Nr. 463 

1 e KAMER - 29 oktober 1998 

1 o CASSATIE - VORDERINGEN TOT VERNIE
TIGING - CASSATIEBEROEP VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SA TIE - STRAFRECHTER - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- BESLISSING DIE SCHA
DEVERGOEDING TOEKENT- BEKLAAGDE NIET 
VEROORDEELD WE GENS HET MISDRIJF DAT DE 
OORZAAK IS VAN DE SCHADE - MACHTS
OVERSCHRIJDING. 

2° MACHTSOVERSCHRIJDING- sTRAF
RECHTER - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- BESLISSING DIE SCHADEVERGOEDING 
TOEKENT- BEKLAAGDE NIET VEROORDEELD 
WEGENS HET MISDRIJF DAT DE OORZAAK IS 
VAN DE SCHADE. 

1 o en 2° Op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toe
passing van art. 1088 Ger. W., vernietigt 
het Hof de uitspraak van de correctio
nele rechtbank die een beklaagde veroor
deelt tot vergoeding van de schade ver
oorzaakt door een misdrijfwaarvoor hij 
niet veroordeeld werd, en aldus met 
schending van art. 4 VT.Sv. uitspraak 
doet over een vordering tot schadevergoe
ding die niet gegrond is op het vervolgde 
misdrijf dat oorzaak is van de schade (1). 
(Artt. 4 V:T.Sv., 1088 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., lljan. 1972 (A.C., 1972, 460); 28 
april1988, A.R. nr. 8060 (ibid., 1987-88, nr. 525). 
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CPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE INZAKE N ... G ... T. VERBRAEKEN, 

HUYSMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0449.N) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie, aldus gesteld : 

"Aan de eerste kamer van het Hof 
van Cassatie, 

De procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie heeft de eer hierbij uit
een te zetten dat de minister van Jus
titie hem bij schrijven van 20 novem
ber 1996, Bestuur Burgerlijke wetge
ving en erediensten, nr. 7C3/DPR/ 
6841/10/JM/C/Gunduz.4 opdracht heeft 
gegeven om, met toepassing van arti
kel 1088 van het Gerechtelijk Wet
hoek, bij het Hof aan te brengen het 
vonnis op 6 februari 1992 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout in zoverre dit N.G. veroor
deelt om in solidum met een mede
veroordeelde aan de burgerlijke par
tijen Ludo Verbraeken en Jeanine 
Huysmans de som van 200.000 frank 
te betalen met vergoedende interes
ten vanaf 29 maart 1990, de gerech
telijke interesten vanaf 6 februari 1992 
en de kosten, en dit als vergoeding van 
de schade die de burgerlijke partijen 
hebben geleden door een op 19 maart 
1990 gepleegde diefstal. 

N.G. was voor de correctionele recht
bank niet vervolgd om de diefstal noch 
om enig ander misdrijf te hebben ge
pleegd ten nadele van de voornoemde 
burgerlijke partijen. 

Vermits krachtens artikel 4 van de 
Wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering, het strafgerecht 
slechts bevoegd is om kennis te ne
men van een vordering tot schadever
goeding wanneer deze vordering ge
grond is op het vervolgde misdrijf en 
dit de oorzaak is van de schade, heeft 
de Correctionele Rechtbank te Turn
hout haar bevoegdheid overschreden 
door N.G. te veroordelen om schade-

vergoeding te betalen aan de burger
lijke partijen Verbraeken-Huysmans. 

Om deze redenen vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aan
gebrachte vonnis te vernietigen in de 
mate dat het N.G. veroordeelt om in 
solidum met een mede-veroordeelde 
aan de burgerlijke partijen Ludo Ver
braeken en Jeanine Huysmans 
200.000 fr. te betalen met vergoe
dende en gerechtelijke interesten en de 
kosten, en te bevelen dat van zijn ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis. 

Brussel, 2 december 1996. 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) Bresseleers"; 

Gezien de betekening van die vor
dering aan de betrokken partijen op 20 
januari 1997 en 21 januari 1997; 

Gelet op artikel 1088 van het Ge
rechtelijk Wetboek, met overneming 
van de redenen van de vordering, 

Vernietigt het in kracht van ge
wijsde gegane vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout van 6 
februari 1992, in zoverre dit N.G. ver
oordeelt om in solidum met de mede
veroordeelde B.L. aan de burgerlijke 
partijen Ludo Verbraeken en Jeanine 
Huysmans de som te betalen van 
200.000 frank vermeerderd met de 
vergoedende interest vanaf 29 maart 
1990, de gerechtelijke interest vanaf 6 
februari 1996 en de kosteu, dit als ver
goeding van de schade die de burger
lijke partijen hebben geleden door een 
op 19 maart 1990 gepleegde diefstal; 

Beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
veroordeelt de Staat in de kosten. 

29 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
-- Verslaggeuer : de h. Farrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 464 

1e KAMER- 29 oktober 1998 

1 o DRUKPERS (PO LITlE OVER DE) -
RECHT TOT ANTWOORD- WET VAN 23 JUNI 
1961 -AUDIOVISUELE MEDIA- UITZENDING 
VAN PERIODIEKE AARD- PERSOON BIJ NAME 
GENOEMD -AANVRAAG TOT UITZENDING VAN 
EEN ANTWOORD- GEEN OVEREENSTEMMING 
- VORDERING BIJ DE VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- WIJZE 
VAN UITZENDING VAN HET ANTWOORD- BE
VOEGDHEID VAN DE VOORZITTER- BEGRIP. 

2o RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
GESPROKEN PERS - TELEVISIE - POLITIE 
OVER DE PERS -RECHT TOT ANTWOORD -
WET VAN 23 JUNI 1961 - AUDIOVISUELE UIT
ZENDING VAN PERIODIEKE AARD- PERSOON 
BIJ NAME GENOEMD- AANVRAAG TOT UIT
ZENDING VAN EEN ANTWOORD- GEEN OVER
EENSTEMMING- VORDERING BIJ DE VOOR
ZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG- WIJZE VAN UITZENDING VAN HET 
ANTWOORD- BEVOEGDHEID VAN DE VOOR
ZITTER- BEGRIP. 

1 o en 2° De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg die krachtens art. 12 van de 
wet van 23 juni 1961 uitspraak doet over 
de verplichting een antwoord uit te zen
den, vermag niet aan de producent van de 
uitzending hogere eisen op te leggen dan 
deze bepaald door art. 11, § 1, van die 
wet. (Artt. 11, § 1, en 12 wet 23 juni 
1961.) 

(NEDERLANDSE RADIO- EN TELEVISIEUITZEN
DINGEN IN BELGIE T. P) 

ARREST 

(A.R. nr. C.97.043l.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beschikking, op 25 juni 1997 door 
de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 11, § 1, 12, 

derde lid, en 15 van de wet van 23 juni 
1961 betreffende het recht tot antwoord, 
zoals gewijzigd bij wet van 4 maart 1977, 

doordat de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg eiser beveelt tijdens de 
eerstvolgende uitzending van het pro
gramma "nv De Wereld" na de kennisge-

ving van onderhavig vonnis tweemaal de 
uitzending van hiernavolgend antwoord -
rechtzetting van de uitzending dd. 2 maart 
1997 gewijd aan de zogenaamde "assisen
toeristen" aan te kondigen en het antwoord 
- rechtzetting zelf uit te zenden tijdens de 
daaropvolgende uitzending van "nv De We
reid", onder verbeurte van een dwang
som van 100.000 frank, op grond dat ge
let op de oorspronkelijke houding van eiser 
met betrekking tot de vraag van recht op 
antwoord, die toch wel getuigde van een ge
brek aan de nodige dosis zelfkritiek -
broodnodig teneinde de credibiliteit van een 
publieke omroep te vrijwaren - er daar
entegen ernstige redenen zijn om overeen
komstig de bevoegdheid ons verleend door 
artikel11 e.v. van de zogenaamde recht
op-antwoord-wet eiser tot voormelde aan
kondigingen en uitzending te verplich
ten, 

terwijl, krachtens artikel 11, § 1, van 
voormelde wet van 23 juni 1961, het ant
woord wordt uitgezonden in de eerstvol
gende uitzending of in het eerstvolgend pro
gramma van dezelfde reeks of van hetzelfde 
type, zo dicht mogelijk bij het uur waarop 
de betrokken uitzending of programma 
heeft plaatsgehad, het antwoord zonder 
commentaar of repliek gelezen wordt door 
de persoon die door de producent of door de 
uitgever is aangewezen en de verzoeker in 
geen geval toegang heeft tot de microfoon, 
de camera of de opnameapparatuur; de 
niet-naleving van deze bepalingen straf
baar is overeenkomstig artikel 15 van de
zelfde wet; de door artikel11, § 1, bepaalde 
wijze van uitzending van het antwoord op 
beperkende wijze client te worden uitge
legd en toegepast en de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg die, krach
tens artikel 12, derde lid, ten gronde be
slist over de verplichting o.m. van de pro
ducent om het antwoord uit te zenden, deze 
laatste niet kan veroordelen tot andere ver
plichtingen dan die welke in voormeld ar
tikel 11, § 1, zijn omschreven; 

zodat de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, door eiser te bevelen twee
maal de uitzending van het antwoord "aan 
te kondigen" tijdens de eerstvolgende uit
zending van het programma "nv De We
reid" na de kennisgeving van de aange
vochten beschikking en dit antwoord 
bovendien uit te zenden tijdens de "daar
opvolgende" uitzending van "nv De We
reid", de in het middel aangehaalde wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel12 van de wet van 23 juni 1961, de 
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voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg uitspraak doet over de vt:;r
plichting van de producent van de mt
zending een antwoord uit te zenden; 

Dat de wijze waarop een antwoord 
hetzij vrijwillig, hetzij op bevel van de 
rechter, wordt uitgezonden, bepaald 
wordt door artikelll, § 1, krachtens 
hetwelk het antwoord uitgezonden 
wordt in de eerstvolgende uitzending 
of het eerstvolgend programma van 
dezelfde reeks of hetzelfde type, zo 
dicht mogelijk bij het uur waarop de 
betrokken uitzending of programma 
heeft plaatsgehad; 

Dat de wetgever zodoende een even
wicht heeft gezocht tussen de belan
gen van wie een antwoord wil zien uit
zenden en die van de producent aan 
wie het uitzenden van een antwoord 
wordt opgelegd; dat hij de grenzen van 
ieders rechten bindend heeft vastge
legd en strafsancties bepaalt, als de 
producent zijn verplichtingen niet na
leeft zodat de verplichtingen van de 
producent niet te ruim mogen wor
den uitgelegd; dat slechts een eenma
lige uitzending wordt opgelegd, zon
der voorafgaande aankondiging, op een 
ogenblik dat door de wet wordt om
schreven; 

Dat de rechter niet vermag hogere 
eisen op te leggen aan de producent 
noch wat het aantal uitzendingen be
treft van het antwoord noch wat be
treft het moment van plaatsvinden; 

Overwegende dat de rechter te de
zen vaststelt dat eiser in zijn televisie
reeks "N.V. De Wereld" op 2 maart 
1997 verweerster in opspraak heeft ge
bracht; dat hij, zonder deswege ~e wor
den bekritiseerd, oordeelt dat mser op 
3 april 1997 onrechtmatig weigerde 
het voorgestelde antwoord uit te zen
den· dat eiser bevolen heeft "tijdens de 
eer~tvolgende uitzending van het pro
gramma 'N.V. De Wereld' na de ken
nisgeving van onderhavig vonnis twee
maal de uitzending van hiernavolgend 
antwoord-rechtzetting van de uitzen
ding d.d. 2 maart 1997 gewijd aan de 
zogenaamde 'assisentoeristen' aa~ te 
kondigen en het antwoord-rechtzettmg 
zelf ( ... ) uit te zenden tijdens de daar-

opvolgende uitzending van 'N.V. De 
Wereld', onder verbeurte van een 
dwangsom van 100.000 fr."; dat de 
rechter de tekst van het antwoord ge
vraagd door verweerster heeft gewij
zigd; 

Overwegende dat de rechter, door de 
aankondiging te bevelen van de uit
zending van het antwoord en door te 
bevelen dat de uitzending zelf tijdens 
de daaropvolgende uitzending van het 
programma zou plaatsvinden, de in 
het middel aangewezen wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beschikking in zoverre zij de 
wijze bepaalt waarop het antwoord 
moet worden aangekondigd en uitge
zonden, een dwangsom oplegt en uit
spraak doet over de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beschikking; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
voorzitter van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Leuven. 

29 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 465 

1 e KAMER- 29 oktober 1998 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING - TUCHTRAAD 
VAN DE PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN 
ARCHITECTEN- ONPARTIJDIGHEID- ONT
TREKKING. 
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2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR
CHITECTEN- PROVINCIALE RAAD - TUCHT
RAAD - GEWETTIGDE VERDENKING -
ONPARTIJDIGHEID- ONTTREKKING- VER
WIJZING. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- TUCHTZAKEN
ONTTREKKING- VERZOEK- TOELAATBAAR
HEID- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° Kan bij verzoeker gewettigde ver
denking doen onstaan die de verwijzing 
van de beoordeling van de hem ten laste 
gelegde overtreding van de plichtenleer 
naar een andere provinciale raad ver
antwoordt, de omstandigheid dat hij pro
cedures voert of heeft gevoerd tegen de or
ganen van de in de tuchtzaak bevoegde 
provinciale raad. (Art. 649, 2°, Ger.W.) 

2° De omstandigheid dat de voorzitter van 
de rechtbank waaraan de onttrekking 
wordt gevraagd, de uitgifte van het ar
rest aan het Hof terugstuurt zonder de 
wettelijk opgelegde verklaring op die uit
gifte te hebben gesteld, verhindert het Hof 
niet uitspraak te doen over het verzoek tot 
onttrekking. (Art. 1116 Ger.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.98.0392.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 24 september 1998; 

Overwegende dat de voorzitter van 
de raad van de Orde van Architecten 
van de provincie Antwerpen, hierna de 
provinciale raad, de wettelijk opge
legde verklaring op de uitgifte van het 
arrest niet heeft gesteld binnen de 
door het arrest bepaalde termijn maar 
de uitgifte en de stukken aan het Hof 
heeft teruggestuurd zonder de ver
eiste vermelding; 

Dat die omstandigheid niet verhin
dert dat het Hof uitspraak doet over 
het verzoek tot onttrekking; 

Overwegende dat verzoeker opge
roepen werd voor de provinciale raad 
om in overtreding van artikel 29 van 
het reglement van beroepsplichten na
gelaten te hebben onmiddellijk de in-

lichtingen en de stukken mede te de
len die noodzakelijk zijn om de raad 
van de Orde toe te laten zijn wette
lijke taak te vervullen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat: 

1. aan verzoeker op 28 juni 1993 na 
verwijzing door het Hof een indivi
duele maatregel werd opgelegd door de 
raad van de Orde van de Architecten 
van de provincie Brabant, blijkens 
welke verzoeker slechts een beperkt 
aantal opdrachten per jaar mag aan
vaarden; 

dat deze beslissing bestreden werd 
door verzoeker; 

2. de provinciale raad in de loop van 
het jaar 1997 verdere visa weigerde 
omdat het aantal opdrachten reeds in 
mei 1997 zou bereikt geweest zijn; 

3. de beperking opgeheven werd bij 
beslissing van de raad van beroep op 
28 mei 1998 "vanaf en voor het jaar 
1998"; dat de raad van beroep oor
deelde dat voor de voorbije jaren, het 
hoger beroep van verzoeker zonder 
voorwerp was geworden; 

4. tussen verzoeker en de organen 
van de Orde onenigheid bestond of in 
1997 het aantal opdrachten bepaald bij 
de beslissing van 28 juni 1993 reeds 
bereikt was; 

5. de gevraagde inlichtingen en 
stukken verband houden met de op
drachten voor het jaar 1997; 

Overwegende dat verzoeker proce
dures voert of heeft gevoerd tegen de 
organen van de Orde; 

Dat de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel bij be
schikking van 4 december 1997 de na
tionale raad in kort geding heeft ver
oordeeld onder verbeurte van een 
dwangsom bepaalde attesten van juli 
1997 te beschouwen als attesten voor 
de periode van 1 juli 1996 tot en met 
30 juni 1997; 

Dat verzoeker en de B.V.B.A. waar
van hij enige vennoot is, de Orde zelf 
heeft gedagvaard voor de Rechtbank 
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van Eerste Aanleg te Brussel in beta
ling van schadevergoeding op grand 
van de omstandigheid dat de provin
ciale raad de beperkende maatregel 
bleef toepassen ook nadat een arrest 
van het Hof van 30 juni 1995 een be
slissing van de raad van beroep in ver
band met de beperkingen had vernie
tigd; 

Overwegende dat die omstandighe
den bij verzoeker een wettige verden
king konden doen ontstaan in ver
band met de strikte onpartijdigheid 
van de tuchtraad van de provinciale 
raad bij de beoordeling van de aan ver
zoeker ten laste gelegde overtreding 
van de plichtenleer; 

Om die redenen, beveelt de verwij
zing naar de raad van de Orde van Ar
chitecten van de provincie West
Vlaanderen; veroordeelt de Orde van 
Architecten in de kosten. 

29 oktober 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
met opdracht - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 466 

1 e KAMER - 29 oktober 1998 

1 o VERWLJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- TUCHTZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- RAAD VAN DE 
ORDE DERADVOCATEN- ONPARTIJDIGHEID 
EN OBJECTIVITEIT. 

2° ADVOCAAT- RAAD VAN DE ORDE DER 
ADVOCATEN - TUCHTZAAK- GEWETTIGDE 
VERDENKING- ONPARTIJDIGHEID EN OBJEC
TIVITEIT- ONTTREKKING- VERWIJZING. 

1 o en 2° Kunnen bij verzoeker en bij der
den gewettigde verdenking doen ontstaan 
die de verwijzing van de tegen hem in
gestelde tuchtprocedure naar de raad van 
de Orde van een ander arrondissement 
verantwoordt, de omstandigheden dat 
zijn stafhouder en de Orde in een an-

dere procedure reeds een kritiek inhou
dende standpunt innamen in verband 
met de feiten die aan de grondslag lig
gen van de huidige tuchtprocedure. 

(V ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.98.0403.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 24 september 1998; 

Overwegende dat verzoeker uiteen
zet dat een van zijn clienten een pro
cedure heeft gevoerd in kort geding te
gen de Orde van Advocaten van de 
balie te Gent om het bevel door de 
stafhouder aan eiser gegeven zich uit 
een strafzaak terug te trekken, onge
daan te maken; 

Dat, volgens verzoeker, de stafhou
der en de Orde in die procedure reeds 
een standpunt innamen in verband 
met de feiten die aan de grondslag lig
gen van de tuchtprocedure tegen hem 
ingesteld; 

Dat het Hof van Beroep te Gent in 
die procedure een standpunt zou heb
ben ingenomen dat een kritiek inhield 
tegenover het gedrag van eiser; 

Overwegende dat de raad van de 
Orde van Advocaten van de balie te 
Gent in de verklaring onder het ar
rest van 24 september 1998 stelt : "De 
raad heeft geen bezwaar"; 

Overwegende dat de omstandighe
den door verzoeker vermeld bij ver
zoeker en bij derden wettige verden
king kunnen doen ontstaan aangaande 
de objectiviteit en onpartijdigheid van 
de raad van de Orde van Advocaten 
van de balie te Gent; 

Dat het verzoek tot onttrekking ge
grond is; 

Om die redenen, beveelt de onttrek
king van de zaak T 98.18 aan de raad 
van de Orde van Advocaten van de ba
lie te Gent; veroordeelt de Orde van 
Advocaten in de kosten; verwijst de 
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zaak naar de raad van de Nederlandse 
Orde van Advocaten bij de Balie te 
Brussel. 

29 oktober 1998 - 1 e kamer- Vaarzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende can
clusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
met opdracht - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 467 

3• KAMER - 2 november 1998 

1° WERKLOOSHEID - ALLERLEI- FIS
CALE EN BEGROTINGSMAATREGELEN- BIJ
ZONDERE BIJDRAGE VOOR SOCIALE ZEKER
HEID- BIJDRAGE -AARD. 

2° WERKLOOSHEID - ALLERLEI- FIS
CALE EN BEGROTINGSMAATREGELEN- BIJ
ZONDERE BIJDRAGE VOOR SOCIALE ZEKER
HEID- NALATIGHEIDSINTERESTEN- AARD. 

3° INTERESTEN- MORATOIRE INTERES
TEN- VORDERING- RIJKSDIENST VOOR AR
BEIDSVOORZIENING FISCALE EN 
BEGROTINGSMAATREGELEN- BIJZONDERE 
BIJDRAGE VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
NALATIGHEIDSRENTE - AARD. 

4o WERKLOOSHEID- ALLERLEI- FIS
CALE EN BEGROTINGSMAATREGELEN- BIJ
ZONDERE BIJDRAGE VOOR SOCIALE ZEKER
HEID- NALATIGHEIDSRENTE- VERJARING
'IERMIJN. 

5o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
'IERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR SOCIALE ZEKER
HEID - NALATIGHEIDSRENTE. 

1 o, 2° en 3° Uit de bepalingen van de ar
tikelen 60 en 62, eerste en derde lid, van 
de wet van 28 december 1983, houdende 
fiscale en begrotingsbepalingen krach
tens welke de bijzondere bijdrage vaar so
ciale zekerheid het voorwerp moet uit
maken van een provisianele starting die 
moet verricht worden v66r 1 december 
voorafgaand aan het aanslagjaar en een 
nalatigheidsrente verschuldigd is bij ge
brek, of in geval van ontoereikendheid 
van provisianele starting ap de voorge-

schreven datum, valgt dat de wet een ver
vroegde betaling bij wijze van provisie in
stelt en de bepaalde rente een vergaeding 
uitmaakt voar de vertraging in de uit
voering van de betaling; die rente is al
dus anderscheiden van de bijdrage zelf. 
(Artt. 60 en 62, eerste en derde lid, wet 
28 dec. 1983.) 

4° en 5° De nalatigheidsinterest, vaarzien 
in art. 62, derde lid, van de wet van 28 
december 198,3 haudende fiscale en 
begratingsbepalingen, is anderscheiden 
van de bijzandere bijdrage vaar saciale ze
kerheid en is anderwarpen aan de in art. 
2272 Burgerlijk Wetbaek bepaalde vijf
jarige verjaring. (Art. 62, derde lid, wet 
28 dec. 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen; art. 2272 B.W.) 

(R.V.A. T. RAES E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0150.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1996 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent; 

Over het middel, gesteld als valgt : 

schending van artikel149 van de Grand
wet, 2219, 2227, 2262 en 2277 van het Bur-
gerlijk Wetboek en 60 en 62 van de Wet 
van 28 december 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen (B.S., 30 december 
1983), genoemd artikel 60 zoals gewij
zigd bij artikel 7 van de Herstelwet van 31 
juli 1984, B.S., 10 augustus 1984 en bij ar
tikel109 van de wet van 30 december 1988, 
B.S., 5 januari 1989 en genoemd artikel62 
in het bijzonder artikel 62 oorspronkelijk lid 
2, thans lid 3 ingevolge invoeging nieuw lid 
twee bij artikel 109 § 2 van de wet van 30 
december 1988, huidig lid 3 zoals gewij
zigd bij artikel 57 van de wet van 7 no
vember 1987, B.S., 17 november 1987, 

daardat het arrest het eerste vonnis ver
nietigde inzoverre het verweerders even
eens had veroordeeld tot betaling van een 
nalatigheidsintrest van 477.048 frank en 
het arrest daarentegen aannam dat alle 
nalatigheidsintresten vervallen v66r 13 juni 
1989 wegens verjaring waren vervallen en 
verweerders slechts veroordeelde tot beta
ling van de som van 245.426 frank we
gens nalatigheidsintresten over de pe
riode van 13 juni 1989 tot en met 31 mei 
1994 en zulks op grand van de volgende 
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overwegingen : "Krachtens de wet is, bij ge
brek aan, of in geval van ontoereikend
heid van provisionele starting v66r 1 de
cember van het jaar voorafgaand aan het 
aanslagjaar, een 'nalatigheidsintrest' ver
schuldigd ingaand op deze datum tegen een 
rentevoet van 1,25% per maand tot en met 
31 januari 1988 en nadien van 0,8 %per 
maand tot en met de maand waarin de be
taling geschiedt. Het betreft een wette
lijke intrest, waarvoor de regel van het 
artikel 2227 (sic) B.W. (vijfjarige verja
ringstermijn) geldt ( ... ) De vordering van 
(eiser), ingesteld bij op 13 juni 1994 bete
kend exploot van dagvaarding, heeft de ver
jaring voor het eerst gestuit. Alle 
nalatigheidsintresten vervallen v66r 13 juni 
1989 zijn aldus veijaard. De niet-verjaarde 
vervallen nalatigheidsintresten (aan 0,8 % 
per maand) over de periode lopend van 13 
juni 1989 tot en met 31 mei 1994 belopen 
aldus (511.305 fr x 0,8 %) x 60 = 245.426 fr, 
( ... )" (pp. 6-8 arrest), 

terwijl, krachtens de algemene regel van 
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek 
alle rechtsvorderingen, zowel zakelijk als 
persoonlijke, veijaren door verloop van der
tig jaren; artikel 2277 van het Burgerlijk 
Wetboek in een kortere, vijfjarige verja
ringstermijn voorziet voor "termijnen van 
altijddurende renten en van lijfrenten, die 
van uitkeringen tot levensonderhoud, hu
ren van huizen en pachten van 
landeigendommen, intresten van geleende 
sommen en, in het algemeen, al hetgeen be
taalbaar is bij het jaar of bij kortere ter
mijnen"; zoals eiser had laten gelden, ar
tikel2277 van het Burgerlijk Wetboek een 
uitzondering vormt op de algemene regel 
van artikel2262 van het Burgerlijk Wet
hoek en derhalve strikt gei:nterpreteerd 
moet worden (p. 9 beroepsconclusie ei
ser); krachtens artikel 62 lid 3 van de wet 
van 28 december 1983 een nalatigheidsin
trest verschuldigd is bij gebreke aan, of in 
geval van ontoereikendheid van provisio
nele starting van deze bijzondere bijdrage 
op de geschreven datum, ingaand op deze 
datum tegen een bepaalde rentevoet per 
maand tot en met de maand waarin de be
taling geschiedt; zoals eiser in conclusie had 
verdedigd deze nalatigheidsintresten der
halve "zeker geen intresten van geleende 
sommen (zijn)" en "ook niet betaalbaar 
(zijn) bij het jaar ofbij kortere termijnen" 
doch dat zij "ineens verschuldigd (zijn) sa
men met de hoofdsom" (p. 9 beroeps
conclusie); eiser voorts betoogde dat deze 
nalatigheidsintresten aldus "een accesso
rium (zijn) van de bijdrage, zodat deze 
nalatigheidsintresten verjaren samen met 

de bijzondere bijdrage voor de sociale ze
kerheid, waarvoor, ... , de dertigjarige ver
jaring van toepassing is" (p. 10 conclusie ei
ser); uit de bewoordingen van de artikelen 
60 en 62 van de Wet van 28 december 1983 
aldus blijkt dat de nalatigheidsintrest van 
artikel 62 een wettelijke intrest is die geldt 
ter compensatie van de schade die gele
den wordt als gevolg van de vertraging 
waarmee over die bijdrage ten behoeve van 
de sociale zekerheid kan beschikt worden 
en als zodanig een geheel uitmaakt met de 
verschuldigde bijzondere bijdrage; deze 
nalatigheidsintresten derhalve veijaren zo
als de hoofdsom, waarvoor het arrest (te
recht) de dertigjarige veijaringstermijn van 
toepassing had verklaard; het arrest niet
temin oordeelt dat voor deze nalatig
heidsintrest de regel van artikel 2227 Bur
gerlijk Wetboek (vijfjarige verjaringster
mijn) geldt met louter verwijzing naar bron
nen uit rechtspraak en rechtsleer doch 
zonder opgave van de reden waarom het de 
vijfjarige verjaringstermijn van toepas
sing acht en zonder te antwoorden op ei
sers uitvoerige motivering terzake van de 
toepassing van de dertigjarige verjaring, 

zodat het arrest inzoverre het de door ei
ser op grond van artikel 62, lid 3, van de 
wet van 28 december 1983 gevorderde 
nalatigheidsintresten deels verjaard ver
klaarde in toepassing van de vijfjarige ver
jaringstermijn van artikel 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek, de artikelen 2219, 
2227,2262 en 2277 van het Burgerlijk Wet
hoek inzake verjaring evenals de artike
len 60 en 62, lid 3, van de Wet van 28 de
cember 1983 heeft geschonden, daar deze 
nalatigheidsintresten als accessoria van een 
hoofdsom waarop de dertigjarige verja
ring van toepassing is, bij gebreke van een 
krachtens artikel 2262 Burgerlijk 
Wetboek bij bijzondere wet voorziene ver
jaringstermijn overeenkomstig de artike
len 2219 en 2262 eveneens na dertig ja
ren veijaren en niet gekwalificeerd kunnen 
worden als een van de bij artikel 2277 Bur
gerlijk Wetboek voorziene sommen die per 
uitzondering na verloop van vijfjaren ver
jaren; het arrest minstens heeft nagela
ten te antwoorden op het verweer van ei
ser inzake de toepassing van de dertigjarige 
verjaringstermijn waar het aanneemt dat 
de vijfjarige verjaringstermijn van toepas
sing is, zonder opgave van de redenen hier
toe (schending van artikel 149 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het arrest met de 
in het middel weergegeven redenen 
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het in het middel bedoelde verweer 
verwerpt en beantwoordt; 

Overwegende dat het middel aan
voert dat de in het te dezen toepasse
lijke artikel 62, derde lid, van de wet 
van 28 december 1983 bepaalde rente 
niet aan de vijfjarige vmjaring van ar
tikel 2277 van het Burgerlijk Wet
hoek onderworpen is, omdat die rente 
"een geheel uitmaakt met de verschul
digde bijzondere bijdrage"; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 62, eerste lid, van de wet van 28 
december 1983 houdende fiscale- en 
begrotingsbepalingen, de in artikel 60 
van die wet bepaalde bijzondere bij
drage voor sociale zekerheid, het voor
werp moet uitmaken van een provisi
onele starting die moet worden 
verricht v66r 1 december voorafgaand 
aan het aanslagjaar; 

Dat, krachtens het derde lid van dit 
artikel, bij gebrek aan, of in geval van 
ontoereikendheid van provisionele 
starting op de voorgeschreven datum, 
een nalatigheidsrente verschuldigd is, 
per maand vertraging vanaf deze da
tum tot en met de maand waarin de 
betaling geschiedt; 

Dat daaruit volgt dat de wet een 
vervroegde betaling van de bijdrage bij 
wijze van provisie instelt en de bij het 
voornoemde artikel 62, derde lid, be
paalde rente een vergoeding uitmaakt 
voor de vertraging in de uitvoering van 
de betaling ervan; 

Dat die rente aldus, anders dan het 
middel stelt, onderscheiden is van de 
bijdrage zelf; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 november 1998 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Marchal, eer
ste voorzitter- Gelijkluidende conclusie 
van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Simont en Geinger. 
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ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDS-
PERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- OPEN
BAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN - SCHADEVERGOEDING- ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID- RENTE - EISBAARHEID -
GERECHTELIJKE BETWISTING. 

In geval van gerechtelijke betwisting kan de 
rente die verschuldigd is krachtens art. 22 
K.B. 13 juli 1970 betreffende de schade
vergoeding ten gunste van sommige per
soneelsleden van openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, voor arbeids
ongevallen en voor ongevallen overko
men op de weg naar en van het werk, niet 
worden geeist vanaf de eerste dag van de 
maand die overeenstemt met die van de 
consolidatie of het overlijden; de rente is 
immers niet opeisbaar zolang de rech
ter de vordering tot betaling van die rente 
niet heeft toegewezen bij wege van een uit
voerbaar geworden beslissing (1). (Art. 
20bis Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; art. 22 K.B. 13 juli 1970.) 

(P&V VERZEKERINGEN C.V. 
T. VERSL YPE E. A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0164.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 september 1995 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 20bis van de 

Wet van 3 juli 1967 betreffende de scha
devergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheids
sector, ingevoegd bij de wet van 13 juli 1973 
en gewijzigd bij K.B. nr. 288 van 30 maart 
1984, 20 van het Koninklijk Besluit van 24 
januari 1969 betreffende de schadevergoe
ding ten gunste van personeelsleden van de 
overheidssector, voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van het 

(1) Cass., 28 nov. 1996, A.R. nr. S.96.0036.F 
(AC., 1996, nr. 463). 
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werk, gewijzigd bij K.B. nr. 419 van 16 juli 
1986, 1 en 22, van het Koninklijk Besluit 
van 13 juli 1970 betreffende de schadever
goeding ten gunste van sommige perso
neelsleden van provincies, gemeenten, ag
glomeraties en federaties van gemeenten, 
verenigingen van gemeenten, openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn, dien
sten, instellingen en verenigingen voor 
maatschappelijk welzijn, diensten van het 
College van de Vlaamse Gemeenschaps
commissie en diensten van het College van 
de Franse Gemeenschapscommissie en 
openbare kassen van lening, voor arbeids
ongevallen en voor ongevallen overkomen 
op de weg naar en van het werk, gewij
zigd bij de Koninklijke Besluiten van 1 
maart 1974 en 27 januari 1988, 

doordat het bestreden arrest voor recht 
zegt dat alle renten, kapitalen en vergoe
dingen verschuldigd door eiseres aan ver
weerders overeenkomstig art. 20bis Wet 3 
juli 1967 van rechtswege vermeerderd wor
den met de wettelijke intrest vanaf 1 de
cember 1991 en met de gerechtelijke in
trest vanaf 30 maart 1992 op de volgende 
gronden : Uit de verduidelijkingen ( ... ) staat 
vast dat wijlen Jan Van Moerbeke, als vast
benoemd personeelslid van het O.C.M.W. te 
Brugge (A.Z. St.-Jan te Brugge), ingevolge 
het K.B. 13 juli 1970, ressorteert onder het 
toepassingsgebied van de Wet 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziek
ten in de overheidssector ( ... ) Dit impli
ceert dus dat de oplossing van het geschil, 
m.n. de aanvaarding van het bestaan van 
een arbeidswegongeval in hoofde van wij
len Jan Van Moerbeke, op 3 september 
1991, zonder meer kan behouden blijven, zij 
het op grond van de Wet 3 juli 1967 ( ... ) 
Derhalve is eerste verweerster in eigen 
naam gerechtigd op een rente van 240.048 
fr. In haar hoedanigheid van moeder be
heerster van de goederen van Bart Van 
Moerbeke de minderjarige zoon van wij
len Jan Van Moerbeke, is zij gerechtigd op 
120.024 fr. Aan tweede verweerder is, even
eens als zoon van wijlen bet slachtoffer, en 
in eigen naam, eenzelfde bedrag van 
120.024 fr. verschuldigd. ( ... ) Overigens die
nen deze renten ( ... ) daarenboven, over
eenkomstig art. 20bis Wet 3 juli 1967 van 
rechtswege vermeerderd met de wette
lijke rente, vanaf de eerste dag van de 
derde maand, volgend op de maand waarin 
zij eisbaar werd, en dus vanaf 1 decem
ber 1991 en met de gerechtelijke intresten 
vanaf 30 maart 1992, datum van de dag
vaarding, 

terwijl, artikel 20bis van de Wet van 3 
juli 1967 betreffende de schadevergoe
ding voor arbeidsongevallen, voor ongeval
len op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector be
paalt dat de renten en de kapitalen be
paald bij deze wet van rechtswege intrest 
opbrengen vanaf de eerste dag van de derde 
maand die volgt op de maand waarin ze 
eisbaar worden; dat de renten verschul
digd zijn vanaf de eerste dag van de maand 
tijdens welke de consolidatie ofhet over
lijden plaats vindt; dat bet recht op de ren
ten aldus ontstaat op die datum, maar dat 
het recht dan nog niet opeisbaar is; dat er 
tussen partijen inderdaad betwisting be
stond over bet al dan niet bestaan van een 
arbeidsongeval en over de gevolgen en ver
goeding daarvan; dat, zolang de rechter bij 
wege van een uitvoerbaar geworden be
slissing, geen uitspraak had gedaan over de 
betwisting betreffende bet bestaan van bet 
recht en bet bedrag van de wegens het ar
beidsongeval verschuldigde rente, die rente 
niet opeisbaar was en de bij de wet be
paalde intrest niet verschuldigd was; dat 
het bestreden arrest eiseres derhalve ten 
onrechte veroordeeld heeft tot betaling van 
de wettelijke intresten vanaf 1 december 
1991 en de gerechtelijke intresten vanaf 30 
maart 1992 vermits er toen nog geen uit
voerbare beslissing bestond waarbij uit
spraak gedaan werd over het recht en bet 
bedrag van de wegens het arbeidsonge
val verschuldigde vergoeding (schending 
van art. 20bis wet 3 juli 1967, 20, K.B. 24 
januari 1969, 1 en 22 K.B. 13 juli 1970), 

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

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

Overwegende dat artikel 22 van het 
koninklijk besluit van 13 juli 1970 be
treffende de schadevergoeding ten 
gunste van sommige personeelsle
den van provincies, gemeenten, agglo
meraties en federaties van gemeen
ten, verenigingen van gemeenten, 
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openbare centra voor maatschappe
lijk welzijn, intercommunale open
bare centra voor maatschappelijk wel
zijn, diensten, inrichtingen en vere
nigingen voor maatschappelijk welzijn 
en openbare kassen van lening, voor 
arbeidsongevallen en voor ongeval
len overkomen op de weg naar en van 
het werk, dat te dezen toepassing 
vindt, bepaalt dat de renten verschul
digd zijn vanaf de eerste dag van de 
maand welke overeenstemt met die 
van de consolidatie of het overlijden; 
dat die bepaling de datum waarop het 
recht op de renten ontstaat, preci
seert maar dat recht niet opeisbaar 
maakt; 

Overwegende dat blijkens het ar
rest tussen de partijen een geschil be
stand over het bestaan en de gevol
gen van een arbeidsongeval; 

Dat, zolang de rechter bij wege van 
een uitvoerbaar geworden beslissing, 
geen uitspraak had gedaan over de be
twisting betreffende het bestaan van 
het recht en het bedrag van de we
gens het arbeidsongeval verschul
digde renten, de bij de wet bepaalde 
interest niet eisbaar was; 

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

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt tot het betalen van inte
rest op de renten vanaf 1 december 
1991; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

2 november 1998 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Marchal, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 

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

Nr. 469 

3e KAMER- 2 november 1998 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING - TIJDELIJKE GEDEELTE
LIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VERGOE
DING VOOR TIJDELIJKE ALGEHELE ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID- VOORWAARDEN. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING- TIJDELIJKE GEDEELTE
LIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WEDER
TEWERKSTELLING- BEEINDIGING ARBEIDS
OVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD -
GEVOLG. 

1 o De door een arbeidsongeval getroffene die 
tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, 
geniet tot de dag van zijn volledige te
werkstelling of van consolidatie, de ver
goeding voor tijdelijke algehele arbeids
ongeschiktheid, telkens als, om welke 
reden ook, hem geen wedertewerkstel
ling wordt aangeboden of hem geen be
handeling met het oog op de weder
aanpassing wordt voorgesteld (1) (2). (Art. 
2°, vierde lid, 2°, Arbeidsongevallen
wet.) 

2° Wanneer de arbeidsovereenkomst bui
ten toedoen van de werknemer, slachtof
fer van een arbeidsongeval eindigt, in
zonderheid wanneer de arbeidsovereen
komst voor bepaalde tijd door verloop van 
die tijd eindigt, en de getroffene niet op
nieuw aan het werk wordt gesteld, heeft 
hij tot de dag van zijn volledige tewerk
stelling of van de consolidatie recht op 

(1) De aan het Hofvoorgelegde feiten dateer
den van v66r de vervanging van art. 23, 1, 1 en 
2, Arbeidsongevallenwet door art. 107, a, b, wet 
29 dec. 1990. 

(2) Zie Cass., 10 juni 1991, A.R. nr. 7505 (A. C., 
1990-91, nr. 520), met concl. van proc.-gen. Le
naerts, en Cass., 24 okt. 1994, A.R. nr. 
S.93.0144.N (A. C., 1994, nr. 448). 



1014 HOF VAN CASSATIE Nr. 469 

vergoeding van tijdelijlw algehele ar
beidsongeschiktheid. (Art. 23, vierde lid, 
2°, Arbeidsongevallenwet.) 

(ASSURANTIES GROEP JOSI N.V. T. MAENEN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.97.0171.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen, af
deling Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 22 en 23, inzon

derheid voorheen vierde lid, thans derde lid, 
2° van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april1971 (artikel 23 werd gewijzigd bij wet 
van 29 december 1990), 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, 870 en 915 van het Ge
rechtelijk wetboek, 

doordat het arbeidshof verweerster ge
rechtigd verklaarde lastens eiseres op ver
goedingen voor de periode van tijdelijke ge
deeltelijke arbeidsongeschiktheid vanaf 1 
januari 1990 tot de consolidatiedatum (1 ja
nuari 1991), gelijk aan de vergoedingen 
voor algehele arbeidsongeschiktheid, op vol
gende gronden: "Artikel23, derde lid van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
bepaalt : Getroffene geniet, tot de dag van 
zijn volledige wedertewerkstelling of van de 
consolidatie, de vergoeding voor tijdelijke 
algehele arbeidsongeschiktheid : (. .. ) 2° wan
neer hij niet opnieuw aan het werk wordt 
gesteld en hem geen behandeling met het 
oog op zijn wederaanpassing wordt voor
gesteld." (Verweerster) Maenen was als ar
beidster tijdelijk tewerkgesteld bij de Ford 
Werke A. G. vanaf 18 oktober 1988 tot en 
met 31 december 1989; Tijdens deze te
werkstelling werd zij op 18 oktober 1989 
het slachtoffer van een arbeidsongeval met 
een blijvende arbeidsongeschiktheid van 
2 % geconsolideerd op 1 januari 1991. Het 
is duidelijk dat (verweerster) vanaf 1 ja
nuari 1990 niet langer het "statuut van 
wedertewerkgesteld werknemer" kan clai
men. De wedertewerkstelling is onmoge
lijk geworden. Of de werkgever Ford Werke 
A. G. met ingang van 1 januari 1990 een 
nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst zou 
hebben aangeboden, wanneer (verweerster) 
niet het slachtoffer was geworden van een 
arbeidsongeval, is terzake niet relevant. 
Het incidenteel beroep van (eiseres), As
suranties Groep Josi N.V., houdende 
getuigenaanbod betreffende het niet we-

der in dienst nemen van (verweerster) op 
1 januari 1990, dient dan ook afgewezen te 
worden. In toepassing van artikel 23, derde 
lid, van de Arbeidsongevallenwet kan (ver
weerster) Maenen wel tot de dag van de 
consolidatie, namelijk tot 1 januari 1991 de 
vergoeding voor tijdelijke algehele arbeids
ongeschiktheid genieten, omdat zij niet op
nieuw aan het werk werd gesteld. Voor
meld artikel vindt telkens toepassing als 
om welke reden ook aan de getroffene geen 
wedertewerkstelling wordt aangeboden of 
hem geen behandeling wordt voorgesteld. 
(Eiseres), de Assuranties Groep Josi, is der
halve gehouden tot betaling aan (ver
weerster Maenen) van de wettelijke ver
goedingen overeenkomstig artikel 22 
Arbeidsongevallenwet, die gelijkgesteld 
worden met de toestand van tijdelijke ge
hele arbeidsongeschiktheid tot aan de da
tum van consolidatie, zijnde 1 januari 1991" 
(arrest pp. 12 e.v. "ten grande"), 

terwijl overeenkomstig artikel 22 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
wanneer het ongeval een tijdelijke en al
gehele arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, 
de getroffene vanaf de dag die volgt op het 
begin van die arbeidsongeschiktheid, recht 
heeft op een dagelijkse vergoeding gelijk 
aan 90 pet. van het gemiddelde dagloon; 
Overeenkomstig artikel 23 van dezelfde 
wet, de getroffene tot de dag van zijn 
volledige wedertewerkstelling of van de 
consolidatie, de vergoeding voor tijdelijke, 
algehele arbeidsongeschiktheid geniet 
wanneer hij niet opnieuw aan het werk 
wordt gesteld en hem geen behandeling 
met het oog op zijn wederaanpassing wordt 
voorgesteld (voorheen vierde lid, thans 
derde lid, 2°); Artikel 23, voorheen vierde 
lid, thans derde lid, 2° van deze arbeidson
gevallenwet toepassing vindt telkens als 
aan de getroffene buiten zijn toedoen geen 
wedertewerkstelling wordt aangeboden of 
hem geen behandeling wordt voorgesteld; 
Het wegens omstandigheden die niet 
vreemd zijn aan de werknemer, niet ver
lengen van een arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur, waarmee de werknemer, 
slachtoffer van een arbeidsongeval, voor
heen verbonden was, tot gevolg heeft dat na 
het einde van deze arbeidsovereenkomst 
van bepaalde duur de wedertewerkstel
ling niet buiten het toedoen van de werk
nemer niet meer mogelijk is; Het arbeids
hof te dezen vaststelde (1) dat verweerster 
verbonden was met een arbeidsovereen
komst van bepaalde duur van 10 oktober 
1988 tot en met 31 december 1990, (2) dat 
verweerster op 18 november (lees okto
ber) 1989 het slachtoffer werd van een 
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arbeidswegongeval, (3) dat de tijdelijke ar
beidsongeschiktheid aanving op 18 okto
ber 1989 en degressief evolueerde tot 31 de
cember 1990, met consolidatie der letsels op 
1 januari 1991, (4) dat geen wedertewerk
stelling werd aangeboden; Eiseres in haar 
"aanvullende beroepsbesluiten", onder ver
wijzing naar stavingsstukken, aanvoerde 
dat (1) er geen mogelijkheid tot wederte
werkstelling na 31 december 1989 bestond 
omdat partijen een arbeidsovereenkomst 
van bepaalde duur hadden gesloten, die 
dan ten einde kwam (p. III), en dat (2) zo 
er al sprake zou kunnen zijn van weder
tewerkstelling, het niet aanbieden van een 
nieuwe overeenkomst aan verweerster, geen 
omstandigheid onafhankel~jk van haar wil 
was geweest, nu de tijdelijke overeenkomst 
niet was verlengd omwille van het feit dat 
zij "1. een onvoldoende als beoordeling van 
haar prestaties gekregen heeft en 2. ver
schillende ziekteperiodes gekend heeft, an
dere dan deze omwille van het arbeidson
geval" (p. IV); Eiseres preciseerde dat ''het 
wel duidelijk (moge) zijn dat, in de mate 
waarin men in casu al zou kunnen spre
ken van een mogelijkheid tot wedertewerk
stelling, quod non ( ... ), deze wedertewerk
stelling onmogelijk was mede - als niet 
volledig - door het ontoereikend karak
ter van de prestaties en de beschikbaar
heid van (verweerster)" (ibidem); Eiseres 
dienaangaande nog nader concludeerde in 
haar "tweede aanvullende beroeps
besluiten" en benadrukte dat de tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten die verweerster 
achtereenvolgens had gepresteerd, niet ver
lengd werden wegens de herhaalde afwezig
heden van verweerster en het ontoerei
kend karakter van haar prestaties, zoals 
geattesteerd door de gewezen werkgever 
(pp. III en IV); eiseres dienaangaande voor 
zoveel als nodig een bewijsaanbod formu
leerde (p. X, dispositief, punt C), 

zodat het arbeidshof derhalve niet wet
tig kon oordelen dat verweerster overeen
komstig het derde (voorheen vierde) lid van 
de arbeidsongevallenwet recht had op ver
goeding voor tijdelijke algehele arbeidson
geschiktheid omdat zij niet opnieuw aan 
het werk gesteld was, ongeacht de reden 
van het niet aanbieden van een wederte
werkstelling (schending van artikelen 22 en 
23, voorheen vierde, thans derde lid, 2' van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971), en niet wettig kon oordelen dat de 
vraag naar de oorzaak van het niet ver
lengen van de tewerkstelling, die een we
dertewerkstelling moest mogelijk maken, 
niet relevant was (schending van artike
len 22 en 23, voorheen vierde, thans derde 

lid, 2' van dezelfde arbeidsongevallen
wet) en dienvolgens niet op het getuigen
aanbod dienaangaande moest worden in
gegaan (schending van artikelen 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek, 870 en 915 van het 
Gerechtelijk wetboek) : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 23, eerste lid, van de 
Arbeidsongevallenwet, v66r de wijzi
ging ervan bij wet van 29 december 
1990, ingeval de tijdelijke arbeidson
geschiktheid van de getroffene gedeel
telijk is of wordt, aan de arbeids
geneesheer van de werkgever kan 
worden gevraagd de mogelijkheid van 
een wedertewerkstelling te onderzoe
ken; dat dit artikel een wedertewerk
stelling onder de voorwaarden door de 
arbeidsgeneesheer aangeduid en in het 
kader van de op het ogenblik van het 
arbeidsongeval bestaande arbeidsover
eenkomst bedoelt, hetzij in het be
roep dat de getroffene voor het onge
val uitoefende, hetzij in een passend 
beroep dat voorlopig aan de getrof
fene kan worden opgedragen; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
het vierde lid, 2', van voormeld arti
kel 23, na de voornoemde wetswijzi
ging van 29 december 1990 het derde 
lid, 2', de getroffene tot de dag van zijn 
volledige wedertewerkstelling of van 
de consolidatie de vergoeding voor tij
delijke algehele arbeidsongeschikt
heid geniet, telkens als om welke re
den ook aan de getroffene geen 
wedertewerkstelling wordt aangebo
den of hem geen behandeling met het 
oog op zijn wederaanpassing wordt 
voorgesteld; 

Overwegende dat, wanneer de ar
beidsovereenkomst buiten toedoen van 
de getroffene eindigt, inzonderheid 
wanneer de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd door verloop van die tijd 
eindigt, de getroffene niet opnieuw aan 
het werk wordt gesteld, hij overeen
komstig voormelde wetsbepaling tot de 
dag van zijn volledige wedertewerk
stelling of van de consolidatie recht 
heeft op de vergoeding van tijdelijke 
algehele arbeidsongeschiktheid; 
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Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat : 1. de arbeidsovereen
komst voor bepaalde tijd, op 10 okto
ber 1988 gesloten tussen de ver
weerster en haar werkgever, op 31 
december 1989 door verloop van tijd 
eindigde; 2. verweerster op 18 okto
ber 1989 het slachtoffer werd van een 
ongeval op de weg van het werk; 3. de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid aan
ving op 18 oktober 1989 en degres
sief evolueerde tot 31 december 1990, 
met consolidatie op 1 januari 1991 met 
een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 2 %; 4. geen wedertewerkstel
ling werd aangeboden; 

Overwegende dat het arrest dat be
slist dat verweerster gerechtigd is op 
de vergoeding bedoeld in voormeld ar
tikel 23, derde lid, 2o, van de 
Arbeidsongevallenwet en dat het niet 
relevant is te onderzoeken of na de 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst de vroegere werkgever aan ver
weerster een "nieuwe tijdelijke ar
beidsovereenkomst zou hebben aan
geboden, wanneer (verweerster) niet 
het slachtoffer was geworden van een 
arbeidsongeval", de aangewezen wets
bepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de blij
vende arbeidsongeschiktheid op 2 per
cent bepaalt en eiseres op die grond tot 
vergoeding veroordeelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vemietigde arrest; verklaart 
dit arrest bindend voor de Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten; gelet op 
artikel68 van de Arbeidsongevallen
wet, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

2 november 1998 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hutzler. 

Nr. 470 

3e KAMER- 2 november 1998 

MINDERVALIDEN INTEGRA TIE-
TEGEMOETKOMING- MINISTERIELE BESLIS
SING- BEROEP -ARBEIDSRECHTBANK- BE
VOEGDHEID - BEPERKING. 

Ret arbeidsgerecht dat lwnnisneemt van het 
beroep tegen de beslissing van de minis
ter ten aanzien van rechten die ontstaan 
uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomin
gen kan alleen oordelen of de minister 
overeenlwmstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming heeft 
beslist en han derhalve geen hennis ne
men van aanspraken die buiten de mi
nisteriele beslissing vallen of die aan het 
bestuur niet zijn voorgelegd (1) (2). (Art. 
582, 1°, Ger.W.; art. 16 K.B. 6 juli 1987 
betreffende de inkomensvervangende te
gemoetkoming en de integratietege
moetkoming.) 

(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRA TIE T. CORENS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.98.0003.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1997 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 582-1" van 
het Gerechtelijk Wetboek, 8 en 19 van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de te
gemoetkomingen aan gehandicapten, 16 
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 
tot uitvoering van die wet, 

(1) Zie Cass., 17 nov. 1997, A.R. nr. 8.97.0034.N 
(A. C., 1997, nr. 481), en 20 april1998, A.R. nr. 
S.97.0085.N), supra, nr. 201. 

(2) De oplossing is logisch. Het arbeidshof aan
vaardt dat op het ogenblik dat de minister zijn be
slissing neemt hij moet rekening houden niet ai
leen met de medische gegevens gegevens die hij 
kent, maar ook met de eventuele wijzigingen die 
zich hebben voorgedaan en op grond waarvan hij 
had moeten beslissen. 
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. doordat het bestreden arrest, recht spre
kend over een beroep tegen de administra
tieve beslissing die het recht van ver
weerster op een integratietegemoetkoming 
met uitwerking op 1 aprill991 betrof, be
slist dat verweerster met ingang van 1 juni 
1992 recht heeft op een integratie
tegemoetkoming categorie I, zulks op grond 
van de overwegingen dat "de deskundige 
die door de eerste rechter was aangesteld 
met het oog op de evaluatie van zelfred
zaamheid kwam tot het besluit dat Mevro 
Corens van 1.4.91 tot 1905092 oo. geen ver
minderde zelfredzaamheid vertoonde van 
minstens 7 punten die recht geeft op een 
integratietegemoetkoming doch dat dit wel 
het geval was van 2005092 tot 2305093" en 
dat "de beslissing binnen een korte tijd
spanne na het medisch onderzoek dient 
tussen te komen 0 0 0 het Hof stelt vast dat de 
beslissing nagenoeg 8 maanden na het me
disch onderzoek werd getroffeno Door de be
slissing zo lang uit te stellen, zonder na te 
gaan of zich wijzigingen in de gezondheids
toestand van de betrokkene hadden voor
gedaan, heeft het bestuur niet de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag gelegd waar
toe het gehouden is krachtens de begin
selen van behoorlijk bestuur 0 0 0 het (ar
beids)hof gaat ervan uit dat de gewijzigde 
toestand op 2005092 een element is dat het 
bestuur had moeten kennen indien het zich 
van,, zijn zorgvuldigheidsplicht had gekwe
ten, 

terwijl de rechter die kennis neemt van 
het beroep tegen een beslissing van de mi
nister ten aanzien van tegemoetkomin
gen voor mindervaliden aileen maar die ge
gevens in aanmerking kan nemen op grond 
waarvan de minister heeft beslist of had 
moeten beslissen, zodat hij geen kennis kan 
nemen van aanspraken die het bestuur niet 
zijn voorgelegd, 

en terwijl een verslechtering van de ge
zondheidstoestand van verweerster op 20 
mei 1992, die pas bekend werd door het op 
22 maart 1995 ter griffie van de 
arbeidsrechtbank te Leuven neergelegde 
verslag van de gerechtelijke deskundige, op 
de datum van de administratieve beslis
sing van 15 juni 1992 aan eiser niet be
kend was, 

en terwijl op eiser geen verplichting be
stand zich bij het nemen van zijn beslis
sing ervan te vergewissen dat er sedert het 
medisch onderzoek geen verergering was 
ingetreden maar het integendeel aan ver
weerster toekwam bij het intreden van een 
verergering een nieuwe aanvraag in te die-

nen met het oog op een nieuw medisch on
derzoek overeenkomstig de gehandicapten
wetgeving, 

zodat het bestreden arrest, door zich uit 
te spreken over de graad van zelfredzaam
heid van verweerster op 20 mei 1992 zon
der dat verweerster daartoe eerst een 
nieuwe administratieve aanvraag heeft in
gediend alle ingeroepen bepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat, luidens artikel 8, 
§ 1, eerste lid, van de wet van 27 fe
bruari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten, de te
gemoetkomingen worden toegekend op 
aanvraag; 

Dat, luidens het laatste lid van dit 
artikel, een nieuwe aanvraag mag 
worden ingediend wanneer zich val
gens de aanvrager wijzigingen voor
doen welke de toekenning of verho
ging van de tegemoetkomingen 
rechtvaardigen; 

Dat daaruit volgt dat de minister, bij 
het toekennen of verhogen van tege
moetkomingen, aileen kan beslissen 
over de aanspraken en de gegevens die 
ingevolge de aanvraag of de nieuwe 
aanvraag voorliggen; 

Overwegende voorts dat uit de sa
menhang van de artikelen 19 van de 
voormelde wet van 27 februari 1987 en 
582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek 
blijkt dat, zo de geschillen over de 
rechten, ontstaan uit de wet van 27 fe
bruari 1987, tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoren, die gerech
ten hun bevoegdheid uitoefenen door 
kennis te nemen van de beroepen te
gen beslissingen van de minister ten 
aanzien van de hiervoren bedoelde 
rechten; 

Dat het arbeidsgerecht derhalve ai
leen kan oordelen of de minister over
eenkomstig de 'Yettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het 
arbeidsgerecht aileen maar die gege
vens in aanmerking kan nemen op 
grand waarvan de minister heeft be
slist of had moe ten beslissen; 

Dat hieruit volgt dat het arbeids
gerecht geen kennis kan nemen van 
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aanspraken die buiten de ministe
riele beslissing vallen of die het be
stuur niet zijn voorgelegd; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat ver
weerster op 7 maart 1991 aan het be
stuur een integratietegemoetkoming 
vroeg en dat die tegemoetkoming haar 
bij beslissing van 15 juni 1992 met in
gang van 1 april 1991 werd gewei
gerd; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van een deskundigenverslag dat 
tijdens het geding voor de 
arbeidsrechtbank werd neergelegd, be
slist dat verweerster met ingang van 
1 juni 1992 gerechtigd is op een 
integratietegemoetkoming - catego
rie I, dit is blijkens artikel1, eerste lid, 
a, van het ministerieel besluit van 30 
juli 1987, de laagste categorie, en dat 
eiser bij zijn beslissing van 15 juni 
1992 ten onrechte geen rekening heeft 
gehouden met de wijziging in ver
weersters toestand op 20 mei 1992; 

Dat het arrest daarbij overweegt 
dat : 1. artikel 19 van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987 het bestuur toe
laat bij het nemen van de beslissing 
omtrent het al dan niet toekennen van 
de integratietegemoetkoming reke
ning te houden met wij zigingen die 
zich ook na de eerste van de maand 
volgend op deze van de aanvraag heb
ben voorgedaan; 2. de op het ogen
blik van de beslissing van het bestuur 
voorhanden zijnde feitelijke gegevens 
aan de wettelijke toekennings
voorwaarden dienen getoetst te wor
den; 3. de gewijzigde toestand op 20 
mei 1992 een element is dat het be
stuur had moeten kennen indien het 
zich van zijn zorgvuldigheidsplicht had 
gekweten en dat door tot acht maan
den na het medisch onderzoek te tal
men met het nemen van een beslis
sing, deze niet meer aansloot bij de 
intussen gewijzigde toestand van ver
weerster; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat, in 
het kader van de aanspraken van ver
weerster, de medische toestand van 
verweerster en de eventuele wijzigin
gen ervan tot op de datum van de be-

slissing een gegeven is dat eiser had 
moeten kennen en op grond waarvan 
de minister had moeten beslissen zon
der dat verweerster hiertoe een nieuwe 
aanvraag hoefde in te dienen; 

Dat het arrest zijn beslissing al
dus naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt eiser in de kosten. 

2 november 1998 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Farrier, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Van Heeke. 

Nr. 471 

3e KAMER- 2 november 1998 

MINDERVALIDEN - INTEGRATIETEGE
MOETKOMING- MINISTERIELE BESLISSING
BEROEP -ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGD
HEID - BEPERKING. 

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van het 
beroep tegen de beslissing van de minis
ter ten aanzien van rechten die ontstaan 
uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomin
gen kan alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming !weft 
beslist en kan derhalve geen kennis ne
men van aanspraken die buiten de mi
nisteriele beslissing vallen of die aan het 
bestuur niet zijn voorgelegd (1). (Art. 582, 
1°, Ger.W., art. 16 K.B. 6 juli 1987 be
treffende de inkomensvervangende te
gemoetkoming en de integratie
tegemoetkoming.) 

(1) Zie Cass., 17 nov. 1997, A.R. nr. S.97.0034.N 
(A. C., 1997, nr. 481), en 20 april1998, A.R. nr. 
S.97.0085.N, supra, nr. 201. 
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(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRA TIE T. VLAEMINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. S.98.0006.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 15 oktober 1997 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 582-1" van 

het Gerechtelijk Wetboek, 8 en 19 van de 
wet van 27 januari 1987 betreffende de te
gemoetkomingen aan gehandicapten, 16 
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 
tot uitvoering van die wet, 

doordat het bestreden arrest, recht spre
kend over een beroep tegen de administra
tieve beslissing die het recht van verweer
der op tegemoetkomingen met uitwerking 
op 1 juli 1993 betrof, bij bevestiging van het 
vonnis van 8 juni 1995, beslist dat ver
weerder met ingang van 1 november 1993 
aanspraak heeft op een integratie
tegemoetkoming in categorie III, zulks op 
grond van de overwegingen dat "de wijzi
ging in de toestand trad op vooraleer de be
slissing werd getroffen; ... (eiser) had der
halve niet slechts met de toestand van 
(verweerder) op de ingangsdatum van de' 
beslissing rekening moeten houden maar 
eveneens met de wijzigingen in deze toe
stand tot op de datum van de beslissing", 

terwijl de rechter die kennis neemt van 
het beroep tegen een beslissing van de mi
nister ten aanzien van tegemoetkomin
gen voor mindervaliden aileen maar die ge
gevens in aanmerking kan nemen op grond 
waarvan de minister heeft beslist of had 
moeten beslissen en bijgevolg geen ken
nis kan nemen van aanspraken die bui
ten de ministeriele beslissing vallen, 

en terwijl een verslechtering van de ge
zondheidstoestand van verweerder op 1 no
vember 1993, die pas bekend werd door het 
op 30 januari 1995 ter griffie van de 
arbeidsrechtbank van Dendermonde neer
gelegde verslag van de gerechtelijk des
kundige, op de datum van de administra
tieve beslissing van 15 december 1993 aan 
eiser niet bekend was en derhalve geen rol 
kon spelen bij de beoordeling van de gel
digheid van de beslissing maar het voor
werp moest zijn van een nieuwe aanvraag 
met het oog op een medisch onderzoek over
eenkomstig de gehandicaptenwetgeving, 

zodat het bestreden arrest, door zich uit 
te spreken over de graad van zelfredzaam-

heid van verweerder op 1 november 1993 
zonder dat verweerder daartoe eerst een 
nieuwe administratieve aanvraag heeft in
gediend alle ingeroepen bepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat, luidens artikel 8, 
§ 1, eerste lid, van de wet van 27 fe
bruari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten, de te
gemoetkomingen worden toegekend op 
aanvraag; 

Dat, luidens het laatste lid van dit 
artikel, een nieuwe aanvraag mag 
worden ingediend wanneer zich val
gens de aanvrager wijzigingen voor
doen welke de toekenning of verho
ging van de tegemoetkomingen 
rechtvaardigen; 

Dat daaruit volgt dat de minister, bij 
het toekennen of verhogen van tege
moetkomingen, aileen kan beslissen 
over de aanspraken en de gegevens die 
ingevolge de aanvraag of de nieuwe 
aanvraag voorliggen; 

Overwegende voorts dat uit de sa
menhang van de artikelen 19 van de 
voormelde wet van 27 februari 1987 en 
582, 1 a, van het Gerechtelijk Wetboek 
blijkt dat, zo de geschillen over de 
rechten, ontstaan uit de wet van 27 fe
bruari 1987, tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoren, die gerech
ten hun bevoegdheid uitoefenen door 
kennis te nemen van de beroepen te
gen beslissingen van de minister ten 
aanzien van de hiervoren bedoelde 
rechten; 

Dat het arbeidsgerecht derhalve ai
leen kan oordelen of de minister over
eenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het 
arbeidsgerecht aileen maar die gege
vens in aanmerking kan nemen op 
grand waarvan de minister heeft be
slist of had moe ten beslissen; 

Dat hieruit volgt dat het arbeids
gerecht geen kennis kan nemen van 
aanspraken die buiten de ministe
riele beslissing vailen of die het be
stuur niet zijn voorgelegd; 

Overwegende dat het arrest op 
grand van een deskundigenverslag dat 
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tijdens het geding voor de arbeids
rechtbank op 30 januari 1995 werd 
neergelegd, beslist dat verweerder met 
ingang van 1 november 1993 in aan
merking komt voor de integratie
tegemoetkoming-categorie III en dat 
eiser bij zijn beslissing van 15 decem
ber 1993 ten onrechte geen rekening 
had gehouden met de wijziging inver
weerders toestand op 1 november 
1993; 

Dat het arrest daarbij overweegt dat 
verweerder bij zijn aanvraag van 29 
april1993 aan de hand van het for
mulier 4, op 28 april 1993 door zijn be
handelende arts ingevuld, een 
integratietegemoetkoming van de ca
tegorie III aan het bestuur vroeg; 

Dat het arrest aldus oordeelt, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, dat de aanvraag van verweer
der aanspraken en gegevens bevatte 
waarover eiser op 15 december 1993 
kon beslissen en waarover hij niet 
heeft beslist; 

Dat het arrest tevens oordeelt dat, 
in het kader van deze aanspraken en 
gegevens, eiser met de medische toe
stand van verweerder en de eventuele 
wijzigingen ervan tot op de datum van 
de beslissing rekening had moeten 
houden, zonder dat verweerder hier
toe een nieuwe aanvraag hoefde in te 
dienen; 

Dat het middel dat het arrest ver
wijt die gegevens en aanspraken met 
ingang van 1 november 1993 in aan
merking te nemen, niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt eiser in de kosten. 

2 november 1998 - 3e kamer - Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Forrier, afdelings
voorzitter - Niet gelijkluidende conclu-

sie (2) van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Van Heeke en 
De Gryse. 

Nr. 472 

3e KAMER- 2 november 1998 

1° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEG RIP, BESTAAN, BEWIJS)
BEGRIP- BESTAAN- BEWIJS. 

2° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
BEGRIP- BESTAAN- BEWIJS - OPZETTE
LIJK VEROORZAAKT ONGEVAL - DRAAG
WIJDTE. 

3° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
BEGRIP - MISKENNING - ZELFMOORD -
AARD- PSYCIDSCHE TOESTAND VAN GETROF
FENE - GEVOLG. 

4 ° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
BESTAAN - MISKENNING- ZELFMOORD -
PSYCHISCHE TOESTAND VAN GETROFFENE
GEVOLG. 

5° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEG RIP, BESTAAN, BEWIJS)
BEWIJS- MISKENNING- ZELFMOORD- PSY
CHISCHE TO EST AND VAN GETROFFENE- GE
VOLG. 

1 o Het ongeval op de weg van en naar het 
werk vereist onder meer het bestaan van 
een plotselinge gebeurtenis dat een licha
melijk letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7, 8 en 
9 Arbeidsongevallenwet.) 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot de vernie
tiging op grond van de overweging dat het be
stuur niet kan beslissen over de gegevens ver
meld in het deskundigenverslag, neergelegd ter 
gri:!pe van de arbeidsrechtbank, na tussenkomst 
van de bestreden administratieve beslissing. 

N oot arrest nr. 4 72 : 
(1) Cass., 20 jan. 1997, A.R. nr. S.96.0112.F 

(A. C., 1997, nr. 42, met noot). 
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2° Wanneer een ongeval op de weg van en 
naar het werk door de getroffene opzet
telijk is veroorzaakt, sluit dit het be
staan van een arbeidsongeval niet uit (2). 
(Artt. 7, 9 en 48 Arbeidsongevallenwet.) 

3°, 4° en 5° De rechter die weigert nate 
gaan of de zelfmoord van de getroffene, 
gelet op de psychische toestand van het 
slachtof(e1; al dan niet een vrijwillige zelf
moord was, miskent het begrip arbeids
ongeval en schendt de artikelen 7, 8 en 9 
van de Arbeidsongevallenwet (3). (Artt. 7, 
8 en 9 Arbeidsongevallenwet.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. S.98.0041.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 7, 8 en 9 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 
en van artikel149 van de gecoiirdineerde 
Grondwet, 

doordat de appelrechters, na in feite te 
hebben vastgesteld dat de getroffenene zich 
op 19 juni 1991 in het station van Vilvoorde 
tegen het voorste gedeelte van een voorbij
razende trein heeft geworpen en zichzelf al
dus onvermijdelijk gedood heeft, beslis
sen dat "de zelfmoord op zichzelfniet het 
"ongeval [is], zoals omschreven in de 
Arbeidsongevallenwet; zij weliswaar een 
"plotselinge gebeurtenis met lichamelijk let
sel (dood) voor gevolg" [is], doch dan wel 
slechts etymologisch, zoals in de spreek
taal wordt gebruikt en verstaan; dit een 
duidelijk te onderscheiden begrip [is] van 
hetjuridisch begrip "ongeval" in de zin van 
arbeidsongeval; zie dienaangaande de 
hierna vermelde rechtsleer ( .. .); dat de 
vraagstelling of deze gekarakteriseerde zelf
moord, al dan niet op de weg van en naar 
het werk gebeurde en alsdan een "arbeids
wegongeval" zou zijn (zoals [eiseres] in haar 

(2) Cass., 25 jan. 1982 (A. C., 1981-82, nr. 313), 
en 16 feb. 1987,A.R. nr. 5551 (A. C., 1986-87, nr. 
357) met concl. proc.-gen. Lenaerts, toen adv.
gen. 

(3) Cass., 25 jan. 1982 (A. C., 1981-82, nr. 313). 

conclusies deze situatie bestempelt), dan 
ook ter zake niet relevant is, evenmin als 
de psychische omstandigheden die deze 
zelfmoord voorafgingen. Dat immers het 
letsel niet de gebeurtenis zelfis, maar het 
uitsluitend gevolg van de inwendige ge
steltenis van de getroffene, wat ofwel de 
plotselinge gebeurtenis, ofwel het oorza
kelijk verband uitsluit (. .. ). Het is der
halve duidelijk dat hier geen sprake kan 
zijn van een arbeidsongeval en elke an
dere argumentatie over het al dan niet be
wust of onder een onweerstaanbare drang 
veroorzaakt gebeuren en dergelijke, niet ter 
zake dienend is.", 

terwijl, eerste onderdeel, het ongeval op 
de weg van en naar het werk, in de zin van 
artikel 8 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, de aanwezigheid van een 
plotselinge gebeurtenis vereist; luidens ar
tikel 9 van de zelfde wet, het letsel, behou
dens tegenbewijs, vermoed wordt door een 
ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer de ge
troffene of zijn rechthebbenden, benevens 
het bestaan van een letsel, een plotselinge 
gebeurtenis aanwijzen; het niet uitgeslo
ten is dat een zelfmoord op zich zulk een 
gebeurtenis uitmaakt; een zelfmoord met 
name een plotselinge gebeurtenis kan zijn 
indien bewezen wordt dat de zelfmoord 
geen vrijwillige zelfinoord is en een gebeur
tenis uitmaakt die de menselijke wil niet 
heeft kunnen voorzien noch bezweren; de 
appelrechters, door te beslissen dat de zelf
moord geen ongeval is in de juridische zin 
van de Arbeidsongevallenwet, dat de psy
chische omstandigheden die deze zelfinoord 
voorafgingen niet terzake relevant zijn en 
dat elke andere argumentatie over het al 
dan niet bewust of onder een onweerstaan
bare drang veroorzaakt gebeuren en der
gelijke niet terzake dienend is, uitsluiten 
dat de zelfmoord een arbeidsongeval zou 
kunnen zijn en zij het bestaan van een zelf
moord voldoende achten om het vermoe
den van artikel 9 te weerleggen; de appel
rechters bijgevolg de wettelijke begrippen 
"ongeval", "plotselinge gebeurtenis" en "oor
zakelijk verband" miskennen, minstens 
door hun redengeving aan het Hof niet toe
laten de wettelijkheid van hun beslissing 
na te gaan (schending van de artikelen 7, 
8 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 en van artikel 149 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat een arbeidsonge
val in de zin van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 een plot
selinge gebeurtenis is die een 
werknemer tijdens en door het feit van 
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de uitvoering van de arbeidsovereen
komst overkomt en dat een lichame
lijk letsel teweegbrengt; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 8, § 1, van de Arbeidsongevallen
wet, de plotselinge gebeurtenis die 
zulk lichamelijk letsel teweegbrengt en 
die zich voordoet op de weg van en 
naar het werk eveneens als arbeids
ongeval wordt aangezien; 

Overwegende dat, wanneer zulk on
geval door de getroffene opzettelijk is 
veroorzaakt, dit het bestaan van een 
arbeidsongeval niet uitsluit; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat het slachtoffer J.J. Becker 
"zich berekend springend afgezet heeft 
van het perron, om alzo tegen het 
voorste gedeelte van (een voorbij
razende) trein terecht te komen en 
zichzelf onvermijdelijk te doden"; dat 
het arrest beslist dat die zelfmoord 
"weliswaar een plotse gebeurtenis (is) 
met lichamelijk letsel (de dood) voor 
gevolg" maar geen ongeval is als be
doeld in de Arbeidsongevallenwet, zo
dat "de vraagstelling of deze gekarak
teriseerde zelfmoord al dan niet op de 
weg van en naar het werk gebeurde", 
de psychische omstandigheden die 
deze zelfmoord voorafgingen en "elke 
argumentatie over het al dan niet be
wust of onder een onweerstaanbare 
drang veroorzaakt gebeuren en der
gelijke" niet ter zake dienend zijn; 

Dat het arrest aldus weigert nate 
gaan of de zelfmoord, gelet op de psy
chische toestand van het slachtoffer, al 
dan niet een vrijwillige zelfmoord was; 

Dat het arrest zodoende het begrip 
arbeidsongeval miskent en de artike
len 7, 8 en 9 van de Arbeidson
gevallenwet schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
uitspraak doet over de ontvankelijk-

heid van het hoger beroep; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel 68 van de Arbeidsongevallenwet, 
veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

2 november 1998- 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Gerard en De 
Bruyn. 

Nr. 473 

2e KAMER- 3 november 1998 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN BEVOEGDHEID 
POLITIERECHTBANK- SLAGEN OF VERWON
DINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERS· 
ONGEVAL- VERKEERSONGEVAL- BEGRIP. 

2o RECHTBANKEN - STRAFZAiillN -
STRAFVORDERING- POLITIERECHTBANK
BEVOEGDHEID - SLAGEN OF VERWONDIN
GEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGE
VAL- VERiillERSONGEVAL- BEGRIP. 

1 o en 2° Het begrip "verkeersongeval" be
treft zowel een ongeval bij het wegver
keer waarbij voetgangers, middelen van 
vervoer te land, dieren of middelen van 
vervoer per spoor die de openbare weg ge
bruiken, betrokken zijn, als dergelijk on
geval dat plaatsgrijpt op een terrein toe
gankelijk voor het publiek of op een niet 
openbaar terrein dat voor een zeker aan
tal personen toegankelijk is (1). (Art. 138, 
6°, bis, Sv., zoals vervangen door art. 5, 
2°, wet 11 juli 1994.) 

(1) Cass., 20 okt. 1998, voltallige terechtzit
ting, A.R. nr. P.97.085l.F, supra, nr. 447. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE lEPER 
T. FASSINA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0916.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 mei 1996 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te leper; 

Gelet op het door eiser ingediende 
verzoekschrift waarvan een door de 
gri:ffi.er van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat de verweerders 

voor de politierechtbank werden ge
dagvaard wegens het onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen 
bij een ongeval op 25 juni 1994 tij
dens een speciale rit van de 
vierentwintig-uren-rally van leper te 
Reningelst - naar de vaststellingen 
van het vonnis - "gereden op een vol
ledig voor andere weggebruikers af
gesloten parcours" dat "slechts open
stand voor de deelnemers van de rally 
en overigens verboden was voor alle 
andere weggebruikers, dus gesloten 
was voor het publiek verkeer ... "; 

Dat de appelrechters, op grond van 
een onderzoek van de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 11 juli 
1994, oordelen dat de oorpronkelijk ge
adieerde politierechtbank niet be
voegd was om van de zaak kennis te 
nemen en dat zijzelf eveneens onbe
voegd zijn, om reden dat het ongeval 
geen verkeersongeval betreft in de zin 
van artikel 138, 6obis, Wetboek van 
Strafvordering, zoals vervangen bij ar
tikel 5 wet van 11 juli 1994, nu dit ar
tikel enkel het verkeersongeval be
treft dat zich voorgedaan heeft op de 
openbare weg; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 137 Wetboek van Strafvorde
ring de politierechtbank kennis neemt 
van de overtredingen; dat naar luid 
van artikel 138 van hetzefde wetboek, 
zij bovendien, onverminderd het recht 
van de procureur des Konings om een 

opsporingsonderzoek in te stellen of 
een gerechtelijk onderzoek te vorde
ren inzake wanbedrijven, kennis 
neemt van de in dat artikel opgesomde 
misdrijven; 

Dat artikel 138, 6°bis, Wetboek van 
Strafvordering, in zijn huidige versie 
na wijziging bij artikel 5, 2o, van de 
wet van 11 juli 1994, bepaalt dat de 
politierechtbank kennis neemt van de 
wanbedrijven omschreven in de arti
kelen 418 tot 420 Strafwetboek, wan
neer de doding, de slagen of verwon
dingen het gevolg zijn van een 
verkeersongeval; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 11 
juli 1994 blijkt dat het begrip "ver
keersongeval" ruim moet worden gei:n
terpreteerd; dat het betreft zowel een 
ongeval bij het wegverkeer waarbij 
voetgangers, middelen van vervoer te 
land, dieren, of middelen van vervoer 
per spoor die de openbare weg gebrui
ken, betrokken zijn, als dergelijk on
geval dat plaatsgrijpt op een terrein 
toegankelijk voor het publiek of op een 
niet openbaar terrein dat voor een ze
ker aantal personen toegankelijk is; 

Dat hieruit volgt dat een ongeval 
waarbij een middel van vervoer te 
land, onder meer een auto, betrok
ken is, dat plaatsgreep op een niet 
openbaar terrein dat voor een zeker 
aantal personen toegankelijk is, zo
als een gesloten rally-parcours maar 
dat toegankelijk is voor toeschouwers, 
een verkeersongeval uitmaakt in de 
betekenis van artikel138, 6°bis, Wet
boek van Strafvordering, in zijn hui
dige versie na wijziging bij artikel 5, 
2°, van de wet van 11 juli 1994; 

Dat de appelrechters hun beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat de vernieti
ging van de beslissing van onbevoegd
heid ten aanzien van de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van de 
beslissing van onbevoegdheid ten aan
zien van de burgerlijke rechtsvorde
ringen; 
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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 Veurne, zitting hou
dend in hoger beroep. 

3 november 1998 - ze kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Hutzler. 

Nr. 474 

ze KAMER - 3 november 1998 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
ALGEMEEN- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VER
PLICHTEN TOT DE UITLEGGING VAN EEN GE
SCHRIFT- ONTVANKELIJKHEID. 

Als een beklaagde met toepassing van het 
Milieuvergunningsdecreet is veroordeeld 
wegens het niet naleven van een 
vergunningsvoorwaarde, is niet ontvan
kelijk het cassatiemiddel dat, gestoeld op 
de aanvoering dat de vergunnings
voorwaarde onduidelijk is, het Hof zou 
verplichten tot de uitlegging van die voor
waarde. (Art. 38, § 1, 2°, Decr.Vl.R. 28 
juni 1985 en art. 147, tweede lid, Gw. 
1994.) (1) 

(DE WULF E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1173.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 12 mei 1998,A.R. nr. P.96.1370.N, su
pra, nr. 242. 

2. Op de voorzieningen van Etienne 
DeWulf en Julien Nys: 

Gelet op de namens eiseres inge
diende memorie, waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 

Overwegende dat het onderzoek 
naar de beweerde onduidelijkheid van 
de exploitatievoorwaarde waarop de 
strafvervolging is gestoeld de uitleg
ging van deze voorwaarde impliceert; 

Dat alleen de feitenrechter bevoegd 
is om geschriften tot vaststelling 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 middel, in zoverre het on
derzoek ervan het hof zou verplich
ten tot een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is, niet 
ontvanlijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
de eisers aanvoeren dat artikel10 van 
de aan de N.V. Van Gansewinkel 
Milieuzorg verleende milieuvergunning 
luidens hetwelk "stof, gas, rook en hin
der lijke geuren moeten worden be
streden met aangepaste middelen ei
gen aan een verantwoorde uitbating" 
hun in geen enkel opzicht toelaat te 
weten welke preciese gedragingen 
strafbaar worden gesteld; 

Overwegende dat de verplichting om 
door een bedrijf voortgebracht stof, 
gas, rook en hinderlijke geur te be
strijden "met aangepaste middelen ei
gen aan een verantwoorde uitbating'', 
een algemene zorgvuldigheidsplicht bij 
de uitbating oplegt met het oog op het 
vermijden van een voor de omwonen
den abnormale hinder; dat dit geen 
vage en onduidelijke libellering is die 
de vergunninghouder niet toelaat op 
voorhand te weten welke preciese ge
dragingen in de vergunning worden 
bedoeld of welk onzorgvuldig hande
len strafbaar is gesteld; 
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Dat de omstandigheid dat de con
crete vaststelling van het wel of niet 
bestaan van stof-, gas-, rook- en geur
hinder en van het wel of niet nemen 
door de eisers van maatregelen zoals 
bedoeld in de telastlegging, een be
oordeling van feiten door de rechter 
vergt, hieraan niet afdoet; 

Overwegende voorts dat de appel
rechters op grond van de op de vijfde 
bladzijde van het bestreden arrest ver
melde consideransen en met verwij
zing naar de door de eerste rechter 
vermelde feitelijke gegevens waar
over de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren, wettig "het bestaan 
van geur- en stofhinder in de periode 
vermeld in de telastlegging" vermo
gen vast te stellen en op grond hier
van te oordelen dat "het duidelijk 
(ging) om hinder die niet valt binnen 
de grenzen van wat een redelijk mens 
in dezelfde omstandigheden dient te 
aanvaarden als normale burenhinder", 
zodoende de beslissing naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, verleent akte aan 
de N.V. Van Gansewinkel Milieuzorg 
van haar afstand; verwerpt de ove
rige voorzieningen; veroordeelt de ei
sers in de kosten. 

3 november 1998 - 2e kamer - Voor
zitter: de h_ Holsters, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaat: mr. L. Neels, Ant
werpen, 

Nr. 475 

1 e KAMER - 5 november 1998 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG 
VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN TAV 
DE PERSONEN- TAV DE ECHTGENOTEN
UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD NA 
ECHTSCHEIDING- FEITELIJKE SCHEIDING
AANPASSING- VEREISTEN. 

2o LEVENSONDERHOUD - UITKERING 
TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING 
- FEITELIJKE SCHEIDING -AANPASSING
VEREISTEN, 

1 o en 2° De rechter die de uitkering, toe
gekend op grand van artikel 232, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, aan
past, is verplicht een systeem van aan
passing van de uitkering tot levenson
derhoud aan de levensduurte in zijn 
beslissing op te nemen. (Artt. 232, eer
ste lid, 301, 306 en 307bis B.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. C,95.0357.P) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1994 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 232, in het 
bijzonder lid 1, 301, in het bijzonder § 1 en 
§ 2, 306 en voor zover als nodig 307bis van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, nadat het 
voor de uiteenzetting van de feitelijke 
voorgaanden heeft verwezen naar het von
nis a quo van de vrederechter, die heeft 
vastgesteld dat bij vonnis van 17 decem
ber 1992 de echtscheiding werd toegestaan 
op grond van 5 jaar feitelijke scheiding (met 
andere woorden: op grond van art. 232, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) met 
veroordeling van (verweerder) tot beta
ling aan (eiseres) van een onderhoudsgeld 
na echtscheiding, het vonnis a quo heeft be
vestigd in al zijn beschikkingen en, zo
doende, heeft beslist dat het aan eiseres 
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toegekende onderhoudsgeld niet wordt ge
koppeld aan het indexcijfer der consumptie
prijzen, zoals eiseres had gevorderd con
form art. 301, § 2, van het Burgerlijk 
Wetboek, en dat er evenmin een ander sys
teem van aanpassing van de uitkering aan 
de kosten van levensonderhoud wordt toe
gepast, met als enige redengeving "gelet op 
de onzekerheid en onduidelijkheid inver
band met eventuele indexeringen en/ofver
hogingen van de pensioenuitkering van 
(verweerder)", 

terwijl art. 301, § 2, van het Burgerlijk 
Wetboek, krachtens art. 306 van het Bur
gerlijk Wetboek toepasselijk op het onder
houdsgeld dat wordt toegekend ten laste 
van de persoon die de echtscheiding ver
krijgt op grond van art. 232, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, en dus op de zaak 
in geding, bepaalt dat "de rechtbank die de 
uitkering toekent stelt vast dat deze van 
rechtswege aangepast wordt aan de schom
melingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. (. .. ) De rechtbank kan 
nochtans in bepaalde omstandigheden een 
ander systeem van aanpassing van de uit
kering aan de kosten van levensonder
houd toepassen", en daarbij krachtens art. 
307bis van het Burgerlijk Wetboek ook 
geen rekening moet worden gehouden met 
de beperking van art. 301, § 4, van het Bur
gerlijk Wetboek, 

zodat het bestreden vonnis door om 't 
even welke aanpassing van de uitkering 
voor de kosten van levensonderhoud on
der de vorm van indexatie of anders af te 
wijzen om de in het middel weergegeven re
den die verwijst naar een loutere hypothe
tische toestand, deze bepalingen heeft ge
schonden (schending van de in het middel 
genoemde bepalingen van het B.W.) : 

Overwegende dat uit de artikelen 
301, § 2, 306, 307 en 307bis en hun on
derling verband volgt dat de rechter 
die de uitkering toegekend op grond 
van artikel 232, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, aanpast, welis
waar hiervoor over een grote mate van 
vrijheid geniet maar ertoe verplicht is 
een systeem van aanpassing van de 
uitkering tot levensonderhoud aan de 
levensduurte in zijn beslissing op te 
nemen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis dat dit niet doet, de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van art. 1138, 2° en 3°, van het 

Gerechtelijk Wetboek en van het beschik
kingsbeginsel, 

dom·dat het bestreden vonnis het hoger 
beroep van eiseres ongegrond heeft ver
klaard en het vonnis a quo van de vrede
rechter heeft bevestigd in al zijn beschik
kingen en, zodoende, voor recht heeft 
gezegd dat het bij vonnis van 17 decem
ber 1992 bepaalde onderhoudsgeld dient 
herleid, en (verweerder) heeft veroordeeld 
tot betaling aan (eiseres) van een onder
houdsgeld van 21.000 BEF per maand voor 
de periode van 1 juli 1993 tot 1 november 
1993 en van dan aftot een onderhoudsgeld 
van 17.500 BEF per maand, met veroor
deling van (eiseres) in de gerechtskosten, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
verzoekschrift tot hoger beroep eveneens 
heeft gevorderd om te worden gemach
tigd de inkomsten van (verweerder) als
ook alle andere hem door derden verschul
digde geldsommen te ontvangen vanaf de 
eerstvolgende betaaldag na kennisgeving 
van het vonnis aan de derde-schuldenaar, 
zonder dat daarover uitspraak werd ge
daan, zodat het bestreden vonnis art. 1138, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek (voor zo
ver als nodig juncto art. 1042) heeft ge
schonden; 

terwijl, tweede onderdeel, voor zover het 
stilzwijgen van het bestreden vonnis een af
wijzende beslissing op de genoemde vor
dering zou inhouden, de appelrechters zo
doende een vordering hebben afgewezen die 
door (verweerder) niet was betwist, zon
der daartoe enige reden, laat staan van 
openbare orde of dwingend recht, te heb
ben aangevoerd, en zodoende art. 1138, 2° 
van het Gerechtelijk Wetboek en het 
beschikkingsbeginsel te hebben geschon
den; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in haar 

verzoekschrift tot hoger beroep vor
derde gemachtigd te worden om de in
komsten van verweerder en alle an
dere hem verschuldigde geldsommen 
te ontvangen vanaf de eerstvolgende 
betaaldag na de kennisgeving van het 
vonnis aan de derde-schuldenaar; 

Overwegende dat het bestreden von
nis nalaat uitspraak te doen over die 
vordering, mitsdien artikel1138, 3°, 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 
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Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grie

ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het geen uit
spraak doet over de vordering van ei
seres gemachtigd te worden om de 
inkomsten van verweerder en alle an
dere hem verschuldigde geldsommen 
te ontvangen en in zoverre het uit
spraak doet over aanpassing van de 
uitkering tot levensonderhoud en over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
vonnis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

5 november 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois- Gelijkluidende conclusie (1) van de 
h. De Riemaecker, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. Delahaye en Butzler. 

(1) Het O.M. concludeerde dat het eerste mid
del niet kon aangenomen worden omdat het van 
mening was dat uit de rechtspraak van het Hof 
- Cass., 24 feb. 1984, A.R. nr. 4009 (A C., 1983-
84, nr. 356); 20 maart 1987, A.R. nr. 5489 (ibid., 
1986-87, nr. 433), en 20 dec. 1996, A.R. nr. 
C.95.020l.N (ibid., 1996, nr. 523) - i.v.m. de nit
kering tot onderhoud toegekend ten laste van de 
persoon die de echtscheiding heeft gevorderd en 
verkregen op grand van artikel232 B.W., niet kan 
afgeleid worden dat § 2 van artikel 301 B.W., dat 
de indexatie of andere wijze van aanpassing aan 
de kosten van levensonderhoud voorschrijft, toe
passelijk is in geval van aanpassing van de uit
kering overeenkomstig artikel 307bis B.W. 

Uit deze rechtspraak blijkt enkel dat de alge
mene regel vervat in artikel 301 B.W. toepasse
lijk is op de uitkering na echtscheiding op grand 
van feitelijke scheiding, hetgeen nochtans niet af
neemt dat artikel 307bis B.W. afwijkende re
gels inhoudt, inzonderheid, enerzijds, dat deze uit
kering een derde gedeelte van de inkomsten van 
de schuldenaar mag te hoven gaan, en, ander
zijds, dat deze uitkering mag worden aange
past of afgeschaft al naar de wijzigingen in de be
hoeften en de bestaansmiddelen van partijen (zie 
G. BouTERMANS, Overzicht van het persoons- en 
gezinsrecht, Kluwer, 1993, 516). => 

Nr. 476 

1 e KAMER - 5 november 1998 

1° OVEREENKOMST- ALLERLEI- WO
NINGBOUW- VERKOOP VAN TE BOUWEN OF 
IN AANBOUW ZIJNDE WONINGEN- PERSOON
LIJKE VERBINTENIS EEN TE BOUWEN HUIS TE 
VERSCHAFFEN - BEGRIP. 

2° VERBINTENIS - WONINGBOUW- VER
KOOP VAN TE BOUWEN OF IN AANBOUW 
ZIJNDE WONINGEN- PERSOONLIJKE VERBIN
TENIS EEN TE BOUWEN HUIS TE VERSCHAF
FEN- BEG RIP. 

3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN -ALLERLEI- WET
WONINGBOUW- VERKOOP VAN TE BOUWEN 
OF IN AANBOUW ZIJNDE WONINGEN- PER
SOONLIJKE VERBINTENIS EEN TE BOUWEN 
HUIS TE VERSCHAFFEN- BEGRIP. 

1°, 2° en 3° Uit de omstandigheid dat een 
verkoper als lasthebber is opgetreden in 
verband met overeenkomsten die de 
woningbouwovereenkomst bedoeld in de 
wet van 9 juli 1971 aanvullen, volgt niet 
dat hij zich niet persoonlijk han verbin
den een te bouwen woonhuis te verschaf
fen in de zin van artikel1 van die wet (1). 
(Art. 1 wet van 9 juli 1971.) 

Bovendien, de aanpassing voorzien in artikel 
307bis B.W. is niet beperkt, zodat deze, volgens 
het O.M., eveneens betrekking kan hebben op de 
afschaffing ofvermindering van de reeds toege
kende indexeringen (betreffende het niet be
perkt karakter van de aanspassing, zie J. GERLO, 
Onderhoudsgelden, Kluwer, 1994, 293; C. DE Bos
SCHERE, Persoon en familierecht, artikelsgewijze 
commentaren, 1988, nr. 21, en J. RoODLOOFT, "De 
wijzigbaarheid van de onderhoudsuitkeringen na 
echtscheiding op grand van feiten, R. W, 1994-
95, 461. 

Noot arrest nr. 476: 
(1) Zie in dit verband : Memorie van toelich

ting, 13 juli 1970, Ged1:St. Senaat (doc. 639, 1969/ 
70, p. 3); Parl.Hand. Senaat, 17 juni 1971, p. 
1990; P. en M.A. FLAMME, Le contrat d'entre
prise. Quinze ans de jurisprudence (1975-90), Lar
cier, 1991, p. 18; F. DELWICHE, "De wet Breyne (on
geveer) tienjaar later", in J. Herbots (ed.), Klu
wer rechtswetenschappen, 1980, p. 253; C. DUMOR
TIER, "La loi Breyne et !'execution du contrat", Act. 
D1:, 1992, p. 14; M. DEVROEY, "De wet Breyne. Wo
ningbouw-wet", 1994, p. 33, en Y liANNEQUART, Le 
droit de la construction, Bruylant, 197 4, p. 162. 
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(BUREAU TOBY B.VB.A. T. ROYEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0376.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 september 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1984, 1997, 
1998 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van 
de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bon
wen of in aanbouw zijnde woningen, zo
als van toepassing v66r de wijziging er
van bij wet van 3 mei 1993, 

doordat het bestreden arrest, na onder 
meer te hebben vastgesteld dat de eerste 
rechters in het vonnis a quo beslisten "dat 
de nietigheid op 6 april 1990 werd uitge
sproken van de aannemingsovereenkomst 
die op 25 oktober 1988 tussen partijen werd 
gesloten", 

oordeelt enerzijds dat eiseres, bij die 
aannemingsovereenkomst, gesloten zijnde 
tussen haarzelf en de echtgenoten Royen
Devos, niettegenstaande de uitdrukke
lijke vermelding erin dat eiseres optrad als 
lasthebber, toch ook in eigen naam gehou
den is en anderzijds dat diezelfde aanne
mingsovereenkomst "de voorschriften van 
de wet van 9 juli 1971 niet heeft nage
leefd zodat de eerste rechter terecht dit con
tract heeft vernietigd ( .. .)"en dat "deze nie
tigverklaring normalerwijze tot gevolg heeft 
dat de partijen moeten worden terugge
plaatst in de toestand die bestond bij het 
aangaan van het contract, hetgeen zou im
pliceren dat enerzijds de geleverde pres
taties worden teruggegeven en dat ander
zijds de ontvangen prijs wordt terugbetaald; 
( ... ) dat de echtgenoten Royen-Devos dui
delijk hebben gekozen voor het behoud van 
de bouwgrond en de uitgevoerde werken, 
behoud dat zij wensen gecompenseerd te 
zien, in hun voordeel, met de teruggave van 
de betaalde prijs", om vervolgens onder 
meer eiseres te veroordelen "tot betaling 
aan de echtgenoten Royen-Devos van 
702.410 fr", meer intresten en kosten, 

op grand van de motieven "dat (eise
res) op 12 oktober 1988 aan de echtgeno
ten Royen-Devos bevestigde dat zij een pro
gramma op punt had gesteld voor de 
verkoop van nog te bouwen huizen met de 
volgende bijzonderheden : 

- in de prijzen is de bouwgrond begre
pen maar niet de kosten zoals b.v. de 
B.T.W.; 

- er wordt een voorschot gevraagd van 
5 % en het saldo is betaalbaar met afkor
tingen; 

- de prijs is vast en definitief met een 
waarborg voor goede afioop indien de 
leningsmaatschappij dat vraagt; 

dat bij de brief ook een samenvatting was 
gevoegd van het lastenboek, met een schets, 
inhoudende een voorontwerp en de ver
melding dat het geheel gezamenlijk zal ge
realiseerd worden door (eiseres) voor de 
commercialisatie (in het Frans 'commer
cialisation' - is het te koop stellen van een 
product of van een koopwaar; het is de laat
ste fase in de verdeling van een product op 
de markt ( ... )), de N.V. Immo Rhode voor de 
conceptie en de cotirdinatie, en de N. V. 
Atebo voor het bouwen; ( ... ) dat er op 25 ok
tober 1988 een verkoopovereenkomst werd 
ondertekend op het briefpapier van (eise
res) tussen deze laatste en de echtgeno
ten Royen-Devos; dat (eiseres) hierbij op
trad, 'onder voorbehoud van hun goedkeu
ring, voor rekening en in naam van IPEO 
c/o Immo Rhode' als verkoper; dat deze on
derhandse verkoop alleen betrekking had 
op de bouwgrond; dat er op dezelfde dag 
ook een aannemingscontract werd onder
tekend; dat de oprichter volgens deze over
eenkomst (eiseres) is, als gemeenschappe
lijke lasthebber van de N.V. lmmo Rhode en 
van de N.V. Atebo; dat deze oprichter er 
zich toe verbond het goed te bouwen zo
als het voorkomt op een nader omschre
ven voorontwerp; dat herhaald wordt dat de 
overeengekomen prijs, op de uitdrukke
lijke vermelde uitzonderingen na, een vaste 
en definitieve prijs is; dat (eiseres) een ge
schrift voorlegt, gedateerd van 15 april 
1988 en waaruit inderdaad blijkt dat de 
N.V. Immo Rhode en de N.V. Atebo, sa
men optredende als 'oprichter' een lastge
ving hebben verleend aan (eiseres) 'voor de 
verkoop van nog te bouwen huizen, 'sleu
tel op de deur' volgens een lastenboek en 
een overeenkomst waarvan (eiseres) niet 
mocht afwijken, zonder schriftelijke toe
stemming van de oprichter'; dat uit deze 
vier stukken duidelijk blijkt dat de over
eenkomst tussen (eiseres) en de echtgeno
ten Royen-Devos een contract was waar
bij (eiseres) de verbintenis aanging een te 
bouwen woonhuis te verschaffen aan de 
echtgenoten Royen-Devos, waarbij deze 
laatsten verplicht waren v66r de voltooi
ing van het gebouw een of meer stortin
gen te doen (art. 1 van de wet van 9 juli 
1971); dat hieraan niets wordt afgedaan 
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door de omstandigheid dat (eiseres) deze 
overeenkomst afsloot na een lastgeving te 
hebben ontvangen van de N.V. Immo Rhode 
en de N.V. Atebo; dat deze lastgeving wel 
tot gevolg had dat ook de N.V. Immo Rhode 
als ontwerper-coiirdinator en de N.V. Atebo 
als aannemer gebonden zijn tegenover de 
opdrachtgevers; dat zij evenwel niet ver
hindert dat (eiseres) de verbintenis heeft 
aangegaan het te bouwen woonhuis te ver
schaffen in de zin van art. 1 van de wet van 
9 juli 1971; dat dit verschaffen door (eise
res) zeer uitdrukkelijk werd bevestigd in de 
brief van 12 oktober 1988 die wordt aan
gevuld, maar niet tegengesproken door de 
overeenkomsten van 25 oktober 1988 noch 
door de lastgeving van 15 april1988; ( ... ) 
dat uit de besproken stukken eveneens 
blijkt dat de N.V. Immo Rhode, bij lastge
ving aan (eiseres) is opgetreden als ont
werper en coordinator; dat dit bevestigd 
wordt door de briefwisseling, neergelegd 
door de echtgenoten Royen-Devos; dat 
hierin b.v. blijkt dat de N.V. Immo Rhode is 
opgetreden om een nieuwe architect te zoe
ken toen de eerste had laten weten dat hij 
outlast was; dat het opvalt dat de echtge
noten Royen-Devos met deze architecten 
niet hebben gecontracteerd, maar dat het 
op verzoek van de N.V. Immo Rhode was 
dat de nieuwe architect zijn opdracht aan
vaardde", 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer een 
lasthebber handelt in naam en voor reke
ning van zijn lastgever en binnen de gren
zen van zijn machten, de gestelde hande
ling geacht wordt te zijn verricht door de 
lastgever zelf, die er aileen door gehou
den is; deze handeling alsdan de lastheb
ber zelf niet jegens een derde kan verbin
den; in het bestreden arrest te dezen wordt 
aangegeven, middels aanhaling van de 
tekst van zowel de twee overeenkomsten 
dd. 25 oktober 1988, als van het geschrift 
van 15 april 1988, dat eiseres inzake als 
lasthebber is opgetreden, nu in beide over
eenkomsten uitdrukkelijk staat vermeld dat 
eiseres daarbij optrad als lasthebber en het 
geschrift van 15 april 1988 een lastge
ving aan eiseres inhoudt voor de verkoop of 
commercialisatie van de nog te bouwen hui
zen, zijnde de hoedanigheid waarin eise
res de brief dd. 12 oktober 1988 verstuurde; 
het bestreden arrest verder aanneemt dat 
die lastgeving en het door eiseres opgetre
den zijn als lasthebber tot gevolg had ook 
de lastgevers te binden opzichtens de op
drachtgevers, zijnde de echtgenoten Royen
Devos; het bestreden arrest dan ook niet 
meer zonder miskenning van de gevol
gen, die de wet aan de lastgevings-

overeenkomst toekent, op basis van de twee 
overeenkomsten dd. 25 oktober 1988, het 
geschrift dd. 15 april 1988 en de brief dd. 
15 april 1988, met bijlagen, kon aanne
men dat daaruit tach volgt dat eiseres op
zichtens de echtgenoten Royen-Devos per
soonlijk de verbintenis aanging een te 
bouwen woonhuis te verschaffen in de zin 
van artikel 1 van de wet van 9 juli 1971, 
om haar vervolgens daarvan uitgaande uit
eindelijk te veroordelen tot betaling aan de 
echtgenoten Royen-Devos van 702.410 Fin 
hoofdsom (schending van de artikelen 1984, 
1997 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, in de mate 
dat zou moeten worden aangenomen dat 
het bestreden arrest, op grand van het 
schrijven van eiseres dd. 12 oktober 1988, 
met bijlagen, kon aannemen dat eiseres op
zichtens de echtgenoten Royen-Devos per
soonlijk een verbintenis had aangegaan, 
dan nog kan deze niet worden aangemerkt 
als een verbintenis tot het verschaffen van 
een te bouwen woonhuis in de zin van ar
tikel 1 van de wet van 9 juli 1971; voor
melde verbintenis immers onder het 
toepassingsgebied van de wet van 9 juli 
1971 werd geplaatst opdat ook de promo
toren door die wet zouden gebonden zijn; de 
overeenkomst, waarbij dergelijke verbin
tenis wordt aangegaan dan ook deze is, 
waarbij iemand, zonder persoonlijk over te 
gaan tot het verwerken van de materia
len en zonder zelf de contracten slaande op 
de technische en materiele uitvoering van 
het gebouw te sluiten, zich ertoe verbindt 
over te gaan tot een geheel van verrich
tingen die noodzakelijk zijn om het werk tot 
een goed einde te brengen, zoals het voor
stellen of het opnemen van contracten met 
een architect, het laten opmaken van ont
werpen, het berekenen van de kostprijs, het 
nodige doen tot het bekomen van een bouw
vergunning of van de door de bouw heer 
aangevraagde lening, het voorstellen van de 
aannemers, het opstellen van contracten, 
het coiirdineren van de werken, enz.; datal
dus slechts sprake kan zijn van een ver
bintenis tot het verschaffen van een te bon
wen woonhuis in de zin van artikel 1 van 
de wet van 1971 wanneer diegene die der
gelijke verbintenis aangaat enerzijds een 
geheel van activiteiten verricht, die toela
ten het oprichten van het gebouw tot een 
goed einde te brengen en hij anderzijds de 
tussenkomst van de verschillende par
tijen coiirdineert en de initiatief- en 
controlebevoegdheid heeft, waardoor hij 
aansprakelijk is voor de goede afloop van 
het werk; het bestreden arrest, nu het ener
zijds vaststelt dat eiseres, conform de brief 
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dd. 12 oktober 1988 en de bijlagen daar
aan, optrad voor de commercialisatie, zijnde 
nog steeds volgens het bestreden arrest de 
laatste fase in de verdeling van een pro
duct en anderzijds aanneemt dat de N.V. 
Atebo in zake optrad als aannemer en de 
N.V. Immo Rhode als ontwerper en coor
dinator, nu laatstgenoemde bijvoorbeeld ook 
is opgetreden om een nieuwe architect te 
zoeken toen de eerste had laten weten dat 
hij ontlast was en het opvalt dat de echt
genoten Royen-Devos, zijnde de opdracht
gevers met deze architecten niet hebben ge
contracteerd, maar dat het op verzoek van 
de N.V. lmmo Rhode was dat de nieuwe ar
chitect zijn opdracht aanvaardde, niet zon
der schending van artikel 1 van de wet van 
9 juli 1971 kon beslissen dat eiseres per
soonlijk de verbintenis had aangegaan een 
te bouwen woonhuis te verschaffen in de 
zin van voormelde wetsbepaling, om haar 
vervolgens daarvan uitgaande uiteinde
lijk te veroordelen tot betaling aan de echt
genoten Royen-Devos van 702.410 Fin 
hoofdsom (schending van artikel 1 van de 
wet van 9 juli 1971 tot regeling van de wo
ningbouw en de verkoop van te bouwen of 
in aanbouw zijnde woningen, zoals van toe
passing v66r de wijziging ervan bij wet van 
3 mei 1993): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, op 
grand van feitelijke beschouwingen en 
inzonderheid van de brief van 12 ok
tober 1988, aanneemt dat eiseres per
soonlijk de verbintenis heeft aange
gaan het te bouwen woonhuis te 
verschaffen; dat, anders dan het on
derdeel aanvoert, het arrest niet aan
neemt dat eiseres de brief van 12 ok
tober 1988 als lasthebber heeft 
verstuurd; 

Dat het arrest voorts aanneemt dat 
eiseres oak als lasthebber is opgetre
den, in verband met de aanvullende 
overeenkomsten van conceptie, cotir
dinatie en aanneming; 

Overwegende dat uit de omstandig
heid dat een verkoper als lasthebber is 
opgetreden in verband met overeen
komsten die de woningbouw
overeenkomst bedoeld in de wet van 9 
juli 1971 aanvullen, niet volgt dat hij 
zich niet persoonlijk kan verbinden 
een te bouwen woonhuis te verschaf
fen in de zin van artikel 1 van die wet; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
aanvoert dat uit de lastgevingen, die 
gegeven werden door de N.V. Immo 
Rhode en N.V. Atebo, noodzakelijk 
volgt dat eiseres zich niet persoon
lijk heeft verbonden, niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige gericht is tegen de feite
lijke beoordeling dat eiseres zich per
soonlijk had verbonden; dat het on
derdeel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat eiseres zich ertoe verbond 
het goed te bouwen zoals het voor
komt op een nader omschreven ant
werp; 

Overwegende dat het onderdeel dat 
ervan uitgaat dat eiseres enkel voor 
het commercialiseren optrad, feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de verwerping van 
de voorziening alle belang ontneemt 
aan de vordering tot bindend
verklaring; 

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

5 november 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggeuer : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
De Riemaecker, advocaat-generaal- Ad
uocaten : mrs. Kirkpatrick en B-iitzler. 

Nr. 477 

1 e KAMER- 5 november 1998 

1° OVEREENKOMST - ALGEMENE BE
GRIPPEN- LEONISCH BEDING- BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN
VOORWERP- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN-
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GEKRUISTE OPTIES VOOR AANKOOP EN VER- Over het eerste middel : schending van de 
KOOPVAN AANDELEN -AANDEELHOUDERS- artikelen 6, 1131, 1133, 1832, 1833, 1855, 
OVEREENKOMST- VOORWERP- GEEN AAN- 1873 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van 
TASTING VAN DE VENNOOTSCHAPS- de gecoordineerde wetten op de handels
OVEREENKOMST- LEONISCH KARAKTER - vennootschappen, 
GELDIGHEID. 

3o VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN- ALGEMEEN- BEST AND DE
LEN - DEELNAME IN DE WINST EN IN HET 
VERLIES- GEKRUISTE OPTIES VOOR AANKOOP 
EN VERKOOP VAN AANDELEN 
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST- VOOR
WERP - GEEN AANTASTING VAN DE 
VENNOOTSCHAPSOVEREENKOMST - LEO
NISCH KARAKTER- GELDIGHEID. 

1 o, 2° en 3° Alleen het in artikel 1855, 
tweede lid, B. W. bedoelde beding is ver
boden dat als voorwerp heeft het even
wicht in de vennootschapsovereenkomst 
te verstoren, of dat, wanneer het schijn
baar een ander voorwerp heeft, in wer
kelijkheid hetzelfde doel beoogt (1). (Art. 
1855, tweede lid, B.W.) 

(TORRASPAPEL - N.V NAAR SPAANS RECHT, 
GRUPPO IDRRAS- N.V NAAR SPAANS RECHT T. SO
CIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WAL-

LONIE - N.V NAAR PUBLIEK RECHT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nrs. C.96.0011.F, C.96.0022.F, 
C.96.0023.F, C.96.0024.F en C.96.0036.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegende dat de op de algemene 
rol onder de nummers C.96.0011.F, 
C.96.0022.F, C.96.0023.F, C.96.0024.F 
en C.96.0036.F ingeschreven voorzie
ningen tegen hetzelfde arrest inge
steld zijn; dat er grand bestaat tot voe
ging; 

II. Op de voorziening A.R. nr. 
C.96.0036.F : 

(1) Zie de verwijzingen in de concl. O.M. in 
Bull. en Pas., 1998, I, 477. 

doordat het arrest, op zijn eigen gran
den en met verwijzing naar de gronden van 
het beroepen vonnis, in hoofdzaak vast
stelt : n dat verweerster sub 1 sinds 1986, 
de hoofdaandeelhouder was van de N.V. La 
Cellulose des Ardennes (CdA), waarvan zij 
90,27 % van de aandelen bezat, terwijl de 
overige aandelen van de CdA voor 0,87 % 
in het bezit waren van verweerster sub 2, 
dochtermaatschappij van verweerster sub 
1, en voor 8,86 % in het bezit waren van de 
N.V. Groep Brussel-Lambert; 2") dat krach
tens een protocolakkoord dat op 20 okto
ber 1988 gesloten werd tussen verweerster 
sub 1 en de vennootschap naar Spaans 
recht Thrras Hostench (achteraf Grupo Tor
ras genaamd), thans eiseres sub 2, laatst
genoemde zich ertoe verbond om uiterlijk 
tegen 31 december 1988, in te schrijven op 
een kapitaalverhoging van 3 miljard Bel
gische Frank van de vennootschap CdA, 
door toewijzing van 50 pet. van de aande
len plus een; dat genoemd protocol be
paalde dat verweerster sub 1 en de ven
nootschap Thrras Hostench elkaar gekruiste 
en onherroepelijke aankoop- en verkoop
opties zouden toekennen, waardoor de ven
nootschap Thrras Hostench het recht kreeg 
om in vijf jaarlijkse schijven tussen juni 
1991 en juni 1995 een aantal aandelen van 
de vennootschap CdA aan te kopen en 
waardoor verweerster sub 1 het recht kreeg 
ze te verkopen, voor een vaste prijs gelijk 
aan de inschrijvingsprijs bij de kapitaal
verhoging, vermeerderd met eenjaarlijkse 
rente van 5 pet., berekend prorata tempo
ris vanaf het tijdstip van die verhoging tot 
de betaling van de prijs van de aandelen; 
dat artikel 4 van dat protocolakkoord ver
scheidene clausules bevatte om verweerster 
sub 1 als minderheidsaandeelhouder te be
schermen, meer bepaald een vertegenwoor
diging in de raad van bestuur een 
minimumdividend van 12,5 pet. van de be
schikbare winst; 3°) dat op 21 december 
1988 een aantal overeenkomsten werden 
getekend tussen verweerster sub 1 en de 
vennootschap Torras Hostench, waarin de 
bepalingen van het protocol van 20 okto
ber 1988 werden uitgevoerd; 4°) dat even
eens op 21 december 1988, verweerster sub 
3 een bankgarantie verschafte waarbij zij 
zich onherroepelijk ertoe verbond om in op
dracht en voor rekening van de vennoot
schap Torras Hostench, aan verweerster 
sub 1 de bedragen uit te betalen waarop 
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deze recht had bij het opnemen van de op
ties; 5°) dat, op 27 december 1988, de over
eengekomen kapitaalverhoging van 3 mil
jard frank werd doorgevoerd en de 
vennootschap Torras Hostench inschreef op 
alle nieuwe aandelen waardoor ze de 
meerderheidsaandeelhouder van de ven
nootschap CdA werd; 6°) dat de vennoot
schap Thrras Hostench op 1 mei 1989 alle 
activa en alle passiva betreffende haar ac
tiviteiten in de papiersector inbracht in de 
vennootschap naar Spaans recht Torraspa
pel (thans, eiseres sub 1); 7°) dat ver
weerster sub 1, ter uitvoering van een ver
bintenis die zij in het protocolakkoord van 
20 october 1988 had aangegaan, de parti
cipatie van de N.V Groep Brussel-Lambert 
in de vennootschap CdA verwierf, zodat na 
de kapitaalverhoging en de in punt 6°) om
schreven transactie, de aandelen van de 
vennootschap CdA voor 50,01 pet. in han
den waren van eiseres sub 1, voor 49,56 
pet. in handen van verweerster sub 1 en 
voor (0,43 pet.) in handen van verweerster 
sub 2; 8°) dat krachtens de overeenkom
sten die de verweersters sub 1 en 2 en de 
eiseressen op 19 december 1989 en 19 en 28 
februari 1990 hadden gesloten, nieuwe ge
kruiste opties verleend werden, waardoor 
de verweersters sub 1 en 2 en de eiseres
sen het recht verkregen om het resterende 
gedeelte van de aandelen van de ver
weersters sub 1 en 2 in de vennootschap 
CdA tegen een vaste en van tevoren be
paalde prijs respeetievelijk te verkopen en 
aan te kopen; dat de verweersters sub 3 tot 
6, om de betaling van de prijs van de aan
delen waarop die tweede reeks opties be
trekking had te waarborgen, aan de ver
weersters sub 1 en 2 bankgaranties zonder 
hoofdelijkheid verschaften; dat het arrest 
vervolgens afwijzend beschikt op de vor
dering tot nietigverklaring van de aan de 
verweersters sub 1 en 2 verleende opties, 
hieruit afgeleid dat die opties artikel 1855 
van het Burgerlijk Wetboek schenden, en 
bijgevolg de vorderingen tot gedwongen ten
uitvoerlegging van de verkoopopties die zijn 
ingesteld door de verweersters sub 1 en 2 
tegen de eiseressen en de vorderingen tot 
vrijwaring die zijn ingesteld door de ver
weersters sub 3 tot 6 tegen de eiseressen 
gegrond verklaart, en doordat het an·est die 
beslissingen grondt op de overweging dat 
in casu de betwiste overeenkomsten van 21 
december 1988 en 19 en 28 februari 1990 
"binnen het kader van een overdracht van 
lidmaatschapsrechten blijven en het even
wicht in de vennootschapsovereenkomst 
niet verstoren in de zin van artikel 1855 
van het Burgerlijk Wetboek", welke over-

weging het arrest afleidt uit vaststellin
gen en vermeldingen volgens welke, in 
hoofdzaak, "de rechter, (. .. )om uit te rna
ken of een overeenkomst tussen venno
ten waarbij een van hen van elke bijdrage 
in het verlies wordt vrijgesteld, artikel 
1855, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek schendt," zal (. .. ) moeten nagaan wat 
de voornaamste bedoeling van de overeen
komst is om te weten of de overeenkomst 
niet uitsluitend bedoeld is om van bijdrage 
in de (verliezen) van de vennootschap te 
worden vrijgesteld; de rechter moet na
gaan of de litigieuze overeenkomst meer be
heist dan de loutere overgang van 
lidmaatschapsrechten en het evenwicht in 
de vennootschapsovereenkomst verstoort; 
... de rechter, om de eigenlijke bedoeling 
van de overeenkomsten van 21 december 
1988 en 28 februari 1990 te achterhalen, 
deze in hun context moet terugbrengen; 

de S.R.I.W., overheidsholding en 
meerderheidsaandeelhouder van de Cellu
lose des Ardennes (CdA), met de overeen
komsten van eind 1988 een industriele 
partner wilde zoeken om de productie van 
pulp van de vennootschap in een papier
machine te integreren (. .. ); ... de keuze op 
Thrras Hostench viel vanwege haar bevoor
rechte positie, die complementair was aan 
die van de CdA op de papiermarkt en van
wege de wereldfaam van haar aandeelhou
ders, namelijk de financiele groep K.I.O. 
(. .. ); ... de S.R.I.W. en Torras Hostench al
dus zijn overeengekomen dat laatstge
noemde een meerderheidsparticipatie in de 
CdA zou nemen; ... de onderhandelingen (. .. ) 
op de volgende basis werden gevoerd : 1 °) 
kapitaalverhoging van 3.000 miljoen frank 
als tegenprestatie voor een participatie van 
50 pet. + 1 aandeel; 2°) strikte beloften, met 
garanties, om belangrijke investeringen te 
doen; 3°) in de tijd gespreide wederaankoop 
van ongeveer 25 pet. van de S.R.I.W.
participatie waardoor deze van 49,9 pet. 
wordt teruggebracht op ongeveer 20 tot 24 
pet.; 4°) de S.R.I.W. als minderheids
aandeelhouder aanspraak maakte op ver
schillende beschermingsmaatregelen : ver
tegenwoordiging in de raad van bestuur, 
minimumdividend (. .. ), wederkerig 
voorkeurrecht op de overdrachten van aan
delen; (. .. ) de gedeeltelijke verkoop van de 
aandelen van de S.R.I.W. (. .. ) werd uitein
delijk georganiseerd door middel van de li
tigieuze gekruiste beloften, zulks over twee 
jaar met ingang van juli 1991 (. .. ); ... de 
S.R.I.W. een actieve partner bleef in de ont
wikkeling van de CdA (. .. ); ... het feit dat de 
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aandeelhoudersovereenkomst van 21 de
cember 1988 voor haar voorzag in een aan
tal beschermingsmaatregelen (vertegen
woordiging in de raad van bestuur, 
afzetting van aandeelhouders (en) schor
sing van bestuurders bij niet volstorten van 
de aandelen, strafmaatregelen, recht van 
voorkoop, samenlopend aanbod, beper
king van de mogelijkheden tot vervroegde 
ontbinding ... ) niet bewijst dat de partijen 
afbreuk wilden doen aan de vennootschaps
overeenkomst in strijd met artikel1855 van 
het Burgerlijk Wetboek, maar te verkla
ren valt uit de aard zelf : - van de op
dracht van de overheidsholding die hierin 
bestaat dat in het belang van de geweste
lijke economie en rekening houdend met 
het economisch beleid van het Gewest, de 
oprichting, de reorganisatie of de uitbrei
ding van prive-bedrijven onder de vorm van 
kapitaalvennootschappen, alsook het open
baar economisch initiatief worden bevor
derd; -van haar doelstellingen, name
lijk het belang van de Waalse economie 
door de toepassing van het beleid van het 
Gewest en de toepassing van regels in
zake gezond industrieel, financieel en com
mercieel beleid, en een normale rendabi
liteit; ... hier eraan dient herinnerd te 
worden dat het Waalse Gewest in 1981 van 
de N.V Cellulose d'Aquitaine 458.458 aan
delen van CdA (op 540.000) voor 1 frank 
had overgenomen en dat het overgedra
gen verlies op dat ogenblik 430.100.000 
frank bedroeg; ... de vennootschap nieuw le
v en werd ingeblazen en het Waalse Ge
west op 15 december 1983 als enige inte
kende op de kapitaalverhoging van de CdA 
ten belope van 250.000.000 frank; ... aan
gezien de overheidsaandeelhouder nieuw le
ven had ingeblazen in het bedrijf dat hij 
achteraf van de hand deed met het oog op 
een verticale integratie in Torras Hos
tench tegen aantrekkelijke voorwaarden, 
met de verbintenis om voor meer dan acht 
miljard te investeren, het normaal was dat 
de overheidsaandeelhouder die op het punt 
stond minderheidsaandeelhouder te wor
den, zich ervan vergewiste, wat hij ook 
heeft gedaan, of zijn nieuwe partner de 
aangegane verbintenissen nakwam; 00. de 
bepaling volgens welke, na samenstelling 
van de wettelijke reserve, een dividend ten 
belope van 12,5 pet. van de beschikbare 
winst zal worden uitgekeerd, evenmin strij
dig is met artikel 1855 van het Burger
lijk Wetboek; het protocolakkoord van 19 
december 1989 en de bijlage bij de 
aandeelhoudersovereenkomst, evenals de 
overeenkomst van 19 en 28 februari 1990 
m.b.t. de koopoptie met een andere bedoe-

ling zijn ondertekend; ... Torraspapel ener
zijds haar interesse had betuigd voor 'de 24 
pet. die het Waals Gewest thans bezit' (00.); 
... ; anderzijds, de mogelijkheid van een vol
ledige of gedeeltelijke overdracht, door 
Grupo Torr as, (. oo) van de aandelen van 
haar dochtermaatschappij Torraspapel of 
van de CdA naar een andere industriele 
papiergroep werd overwogen ( ... ); ... het dus 
erom ging de wijze te regelen waarop de 
S.R.I.W. zich volledig zou terugtrekken uit 
de Cellulose des Ardennes : er gekruiste op
ties worden verleend en de S.R.I.W. zich er
toe verbindt aan het haar toegekende recht 
van voorkoop te verzaken ( ... ) ingeval Grupo 
Thrras het geheel of een gedeelte van haar 
Torraspapel-aandelen zou overdragen en/of 
ingeval Torraspapel het geheel of een ge
deelte van haar CdA-aandelen zou over
dragen aan een industriele papiergroep; 000 
het systeem van gekruiste opties dat in 
1988 en 1990 op het getouw werd gezet, al
dus past in het kader van een getrapte 
overdracht van participaties tegen een vrij 
overeengekomen prijs; ... ook al bevat de 
aandeelhoudersovereenkomst een aantal 
bepalingen die de verhouding tussen ven
noten raken, het niet de bedoeling was de 
inbreng van de S.R.I.W. en Nofipac vrij te 
stellen van iedere deelneming - bijdrage 
- in de verliezen; oo• de overgang van de 
aandelen dus in de verhouding tussen ven
noten geen enkele weerslag heeft op de 
deelneming in de winst en de bijdrage in 
het verlies; ... er voorts dient op gewezen te 
worden dat in de onderstelling van ge
kruiste beloften van wederaankoop en ver
lwop onder dezelfde voorwaarden, beide 
partijen een risico nemen: de (weder)koper 
het gevaar loopt dat de reele waarde van de 
aandelen daalt onder de in de portage
overeenkomst bepaalde prijs, terwijl de ver
koper het omgekeerde gevaar loopt; . 00 de 
aankoop- (en verkoop)beloften tegen een 
vaste prijs een risico inhouden aangezien 
de overeengekomen prijs lager ofhoger kan 
uitvallen dan de waarde van de aandelen 
op de dag waarop de optie wordt opgeno
men; beide partijen dus elk winst ofver
lies riskeren, zodat (volgens een auteur) het 
verbod van artikel 1855 van het Burger
l~ik Wetboek niet voor hen geldt", 

terwijl, eerste onderdeel, elke vennoot
schap luidens artikel 1833 van het Bur
gerlijk Wetboek, "tot het gemeenschappe
lijk belang van de partijen moet worden 
aangegaan"; het vereiste van het gemeen
schappelijk belang van de vennoten de es
sen tie zelf van het vennootschapscontract 
uitmaakt, zodat het grond oplevert voor de 
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in artikel 1855 van genoemd wetboek be
paalde nietigheid van het zogenaamde 'leo
nische' beding, waarbij een vennoot geen 
aandeel in de winst krijgt of vrijgesteld 
wordt van elke bijdrage in het verlies, on
geacht of dat beding is opgenomen in de 
statuten van de vennootschap dan wel in 
een van de statuten losstaande overeen
komst tussen vennoten, en eveneens on
geacht of de tussen vennoten gesloten over
eenkomt waarin het is opgenomen bedoeld 
is ofwel om vast te stellen op welke wijze 
winst en verlies worden verdeeld ofWel om 
de overdracht van de lidmaatschapsrechten 
te verzekeren; het voor de nietigheid vol
doende is dat met het beding een van de re
sultaten wordt beoogd die door artikel 1855 
van het Burgerlijk Wetboek worden ver
boden, namelijk dat alle winst aan een van 
de vennoten wordt toegekend of dat een 
vennoot vrijgesteld wordt van elke bij
drage in het verlies; uit die vaststellin
gen van het arrest en die van het beroe
pen vonnis waarnaar het arrest verwijst, 
volgt dat de beloften om de aandelen van 
de N.V Cellulose des Ardennes aan te ko
pen en te verkopen, welke beloften wa
ren opgenomen in de tussen de eiseres
sen en de verweersters sub 1 en 2 gesloten 
aandeelhoudersovereenkomsten van 1988 
en 1990 een vaste prijs bevatten voor de 
aankoop of de overdracht van de aande
len op de overeengekomen tijdstippen; der
gelijke overeenkomsten waardoor een ven
noot het recht krijgt om zijn aandelen over 
te dragen of een andere te dwingen die aan
delen tegen een welbepaalde prijs aan te 
kopen, tot gevolg hebben dat die vennoot 
vrijgesteld wordt van elke bijdrage in het 
verlies, wat door het arrest trouwens niet 
wordt ontkend, en als gevolg daarvan, on
der de toepassing vallen van artikel 1855 
van het Burgerlijk Wetboek; het arrest bij
gevolg zijn beslissing dat de litigieuze 
aankoop- en verkoopbeloften geoorloofd zijn 
niet naar recht verantwoordt met de over
wegingen die gegrond zijn op de in het mid
del weergegeven vaststellingen en vermel
dingen "dat het in casu voldoende is vast te 
stellen dat de betwiste overeenkomsten bin
nen het kader van een overdracht van 
lidmaatschapsrechten blijven en het even
wicht in de vennootschapsovereenkomst 
niet verstoren in de zin van artikel 1855 
van het Burgerlijk Wetboek" en "dat de eer
ste rechters dus terecht beslist hebben dat 
zij geoorloofd waren (. .. ) en dat (de ver
weersters sub 1 en 2) gerechtigd waren de 
tenuitvoerlegging ervan te vorderen" 
(schending van alle in het middel aange
geven wetsbepalingen); 

tweede onderdeel, artikel 1855 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt: "De overeen
komst die aan een van de vennoten de ge
hele winst toekent, is nietig. Hetzelfde geldt 
voor het beding waarbij de gelden of goe
deren, door een of meer van de vennoten in 
de vennootschap ingebracht, worden vrij
gesteld van elke bijdrage in het verlies"; ie
der beding dat tot gevolg heeft dat alle 
winst wordt toegekend aan een van de ven
noten of dat een van hen wordt vrijgesteld 
van elke bijdrage in het verlies onder de 
toepassing van dat artikel valt, ongeacht of 
het beding vervat is in de vennootschaps
akte dan wel in een afzonderlijke overeen
komst die tussen twee of meer vennoten is 
gesloten, ongeacht eveneens of het tijde
lijk is dan wel voor een onbepaalde tijd 
geldt en ofhet aldan niet binnen het ka
der van de overdracht van lidmaatschaps
rechten valt; de overeenkomst waarin een 
vennoot aan een andere vennoot een on
herroepelijke verkoopoptie verleent waar
door laatstgenoemde het recht krijgt om, te
gen een van tevoren bepaalde prijs, het 
geheel of een gedeelte van zijn participa
tie in de vennootschap over te dragen, tot 
gevolg heeft dat de vennoot die de optie ge
niet, wat de aandelen betreft waarop de op
tie slaat, vrijgesteld wordt van elke bij
drage in de verliezen die kunnen worden 
geleden tussen het tijdstip waarop de over
eenkomst is gesloten en dat waarop die 
verkoopoptie wordt opgenomen en, we
gens dat gevolg, verboden is door artikel 
1855, tweede lid; voor de nietigheid van een 
dergelijke overeenkomst geen andere voor
waarden worden gesteld en, met name, niet 
de voorwaarde wordt gesteld dat de over
eenkomst "het evenwicht in de 
vennootschapsovereenkomst verstoort"; het 
arrest in casu- zowel op zijn eigen gron
den als op die van het beroepen vonnis die 
het overneemt vaststelt dat de 
aandeelhoudersovereenkomsten die in 1988 
en 1990 gesloten zijn tussen de 
verweersters sub 1 en 2 en de eiseressen 
wederkerige beloften bevatten om een aan
tal aandelen van N.V Cellulose des Arden
nes te kopen en te verkopen tegen een 
vaste, niet meer veranderlijke prijs, die in 
de overeenkomsten was vastgelegd; het ar
rest niet ontkent dat die beloften tot ge
volg hadden dat de verweersters sub 1 en 
2, wat de aandelen betreft waarop die op
ties slaan, vrijgesteld konden worden van 
elke bijdrage in de verliezen die kunnen 
worden geleden tussen het tijdstip waarop 
de overeenkomsten zijn gesloten en dat 
waarop de verkoopopties worden opgeno
men; het arrest derhalve niet wettig kon 
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beslissen dat die overeenkomsten niet on
der het verbod vielen van artikel 1855, 
tweede lid; het arrest, nu het die beslis
sing hierop grondt, enerzijds, dat, " de over
gang van de aandelen, ... in de verhou
ding tussen vennoten geen enkele weerslag 
heeft op ... de bijdrage in het verlies", welke 
motivering blijkbaar betekent dat de sta
tutaire regels voor de verdeling van de ver
liezen onder de vennoten niet gewijzigd 
worden en, anderzijds, dat "de betwiste 
overeenkomsten binnen het kader van een 
overdracht van lidmaatschapsrechten blij
ven en het evenwicht in de vennootschaps
overeenkomst niet verstoren in de zin van 
artikel1855 van het Burgerlijk Wetboek", 
op onwettige wijze de draagwijdte van het 
verbod op leonische contracten heeft be
perkt (schending van alle in het middel 
aangegeven wetsbepalingen); 

derde onderdeel, het beding dat tot ge
volg heeft dat alle winst aan een van de 
vennoten wordt toegekend of dat een van 
hen vrijgesteld wordt van elke bijdrage in 
het verlies, onder de toepassing valt van ar
tikel 1855 van het Burgerlijk Wetboek, 
wanneer het opgenomen is ofwel in het 
vennootschapscontract, ofwel in een of meer 
afzonderlijke overeenkomsten die bin
dend zijn voor aile vennoten of althans voor 
een meerderheid onder hen die de abso
lute controle over de vennootschap heb
ben; het beding krachtens hetwelk een ven
noot aan een andere vennoot een 
onherroepelijke verkoopoptie verleent waar
door laatstgenoemde het recht krijgt om te
gen een van te voren bepaalde prijs het ge
heel of een gedeelte van zijn participatie in 
de vennootschap over te laten, tot gevolg 
heeft dat de vennoot die de optie geniet, 
wat de aandelen betreft waarop de optie 
slaat, vrijgesteld wordt van elke bijdrage in 
de verliezen die kunnen worden geleden 
tussen het tijdstip waarop de overeen
komst is gesloten en dat waarop die 
verkoopoptie wordt opgenomen en, we
gens dat gevolg, onder de toepassing valt 
van artikel 1855, tweede lid, wanneer het 
is opgenomen in een overeenkomst die bin
dend is voor alle vennoten of, althans, voor 
een meerderheid onder hen die de abso
lute controle over de vennootschap heb
ben; het arrest in casu, zowel op zijn ei
gen gronden als op die van het beroepen 
vonnis die het overneemt, vaststelt (a) dat 
de aandeelhoudersovereenkomsten die in 
1988 tussen verweerster sub 1 en eiseres 
sub 2 en in 1990 tussen de verweersters 
sub 1 en 2 en de eiseressen gesloten zijn 
wederkerige beloften bevatten om een aan
tal aandelen van de vennootschap CdA te 

kopen en te verkopen tegen een vaste, niet 
meer veranderlijke prijs, die in de over
eenkomsten was vastgelegd (b) dat ver
weerster sub 1, toen de overeenkomsten 
van 1988 werden gesloten, 90,27 pet. van 
de aandelen van de vennootschap CdA be
zat, dat de verkoopopties die ingevolge die 
overeenkomsten aan verweerster sub 1 
werden verleend de voorwaarde inhiel
den dat eiseres sub 2 een meerderheids
participatie zou nemen in genoemde ven
nootschap CdA en dat bovendien ver
weerster sub 1 zich ertoe verbonden had de 
8,86 pet. van de aandelen van die vennoot
schap die noch zij noch verweerster sub 2, 
haar dochtermaatschappij, in hun bezit 
hadden, te kopen, (c) dat de vennootschap 
CdA na de ondertekening van de overeen
komsten van 1988, vanaf mei 1989, nog 
maar drie aandeelhouders telde, name
lijk de verweersters sub 1 en 2 en eiseres 
sub 1, die aile drie partij waren bij de over
eenkomst van 28 februari 1990; uit het on
derling verband van die vaststeilingen van 
het arrest waarnaar wordt verwezen sub 
(a), (b) en (c), volgt dat de litigieuze over
eenkomsten tot gevolg hadden dat de ver
weersters sub 1 en 2 vrijgesteld werden van 
elke bijdrage in de verliezen betreffende de 
aandelen waarop de litigieuze beloften sloe
gen (het arrest althans niet ontkent dat die 
beloften tot gevolg hadden dat de ver
weersters, wat de aandelen betreft waarop 
de opties sloegen, vrijgesteld konden wor
den van elke bijdrage in de verliezen die 
kunnen worden geleden tussen het tijd
stip waarop de overeenkomsten zijn geslo
ten en dat waarop die verkoopoptie wordt 
opgenomen en dat die overeenkomsten bin
dend waren voor bijna alle aandeelhou
ders van de vennootschap CdA, en hoe dan 
ook voor de aandeelhouders die, bij de on
dertekening van de overeenkomsten, de ab
solute controle over de vennootschap uit
oefenden of samen zouden moeten 
uitoefenen ingevolge de wijzigingen in het 
aandeelhouderschap waarin de overeen
komsten van 1988 voorzagen; het arrest, 
gelet op die vaststellingen niet wettig kon 
beslissen dat de aan de verweersters sub 1 
en 2 verleende verkoopopties niet onder het 
verbod van de leonische bedingen vielen en 
dus "geoor loofd waren" (schending van alle 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen); 

vierde onderdeel, het beding in een over
eenkomst tussen twee of meer vennoten 
waarvan het, zelfs indirecte, gevolg hierin 
bestaat dat een van hen wordt vrijgesteld 
van elke bijdrage in het verlies onder de 
toepassing valt van artikel1855, tweede lid, 
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van het Burgerlijk Wetboek, wanneer deal
dus vrijgestelde aandeelhouder boven
dien het recht heeft gekregen om actief deel 
te nemen aan het beheer van de vennoot
schap, d.w.z. om vertegenwoordigd te zijn 
binnen haar raad van bestuur oak al heeft 
hij misschien geen me.erderheids
participatie, ~f~anne~r .hem 1s toegezegd 
dat hij een mmimumdividend zal ontv~n
gen· van een dergelijke overeenkomst met 
kan' worden gezegd dat zij niets te rna
ken heeft met de vennootschaps
overeenkomst, waarvan zij noodzakelijke.r
wijs het evenwicht verstoort; het arrest m 
casu vaststelt dat verweerster ,sub 1, in
gevolge de overeenkomsten van 21 decem
ber 1988, gegarandeerd ,~en aan~al 
"beschermingsmaatregelen zo.u. gen~e
ten waaronder een vertegenwoordigmg bill
ne~ de raad van bestuur en de uitkering, 
na vaststelling van de wettelijke reserve, 
van een minimumdividend tegen 12,5 pet. 
van de beschikbare winst; gelet op die vast
stellingen het arrest niet wettig kon be
slissen dat "de betwiste overeenkomsten 
binnen het kader van een overdracht van 
lidmaatschapsrechten blijven en het eve~
wicht in de vennootschapsovereenkomst ill 
de zin van artikel 1855 van het Burger
lijk Wetboek niet verstoren" en niet wet
tig daaruit kon afleiden dat de aan de ver
weersters sub 1 en 2 verleende koopopties 
niet onder het verbod van de leonische be
dingen vielen en dus "geoorloofd waren" 
(schending van alle in het middel aange
geven wetsbepalingen); 

vijfde onderdeel, een.beding, .zodra het in 
het materiele toepassmgsgeb1ed valt van 
artikel 1855, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek, vernietigd moet wor~en, zelfs 
als het niet bedoeld was om de VTIJgestelde 
vennoot te ontslaan van elke bijdrage in het 
verlies van de vennootschap niet wil dra
gen, d.w.z. zelfs wanneer dat ~eding inge
geven is door een ofmeer wettrge doorslag
gevende drijfveren die niets te maken 
hebben met de wil om de verliezen van de 
vennootschap niet te dragen; het arrest ~e~
halve met de overwegingen dat de htl
gieuz~ overeenkomsten niet "uitsluitend be
doeld" waren om (de verweersters sub 1 en 
2) vrij te stellen van de (verliezen) van de 
vennootschap" en dat de doorslaggevende 
drijfVeer of drijfVeren van verweerster sub 
1 geoorloofd waren en stroo.kten ;r?et ha.ar 
opdracht van overheidsholdillg, ZIJn besl~s
sing dat de litigieuze overeenkomsten met 
onder het verbod van artikel1855, tweede 
lid, vielen en dat ze dus "geoorloofd wa
ren" niet naar recht verantwoordt (schen-

ding van aile in het middel aangegeven 
wets bepalingen); 

zesde onderdeel, een beding, zodra het in 
het materiele toepassingsgebied valt van 
artikel 1855 tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek,' vernietigd moet.worden, z~lfs 
indien de van elke bijdrage m het verhes 
vrijgestelde aandeelhouder van plan is zich 
na verloop van tijd uit de ve~ootsc~~p "te
rug te trekken" door e.~n m ~~ tlJ~ ge
spreide overdracht van ZIJn participahes op 
het getouw te zetten; het arrest dus zijn be
slissing dat de litigieuze verkoopopties "ge
oorloofd waren" in het licht van voornoemd 
artikel, niet wettig hierop kon gro~den dat 
"de reglementering (van het) leomsche be
ding ... niet dient ... te worden toegepast 
wanneer de vennoot zich uit de vennoot
schap terugtrekt (bladzijde 9) en dat in 
casu, ''het systeem van gekruiste opties dat 
in 1988 en 1990 op het getouw werd ge
zet aldus past in het kader van een ge
trapte overdracht van par:J:iS~patie te.~en een 
vrij overeengekomen pnJS (bladziJde 13) 
(schending van alle in het middel ~ang~
geven wetsbepalingen); de omstand1ghe1d 
althans dat het beding waardoor een aan
deelhouder wordt vrijgesteld van elke bij
drage in het verlies, past in het kader van 
een in de tijd gespreide overdracht van aile 
participaties van die aandeelhouder niet t~t 
gevolg heeft dat dit beding geldig 'Yordt ill 
het licht van artikel1855, tweede hd, wan
neer bovendien aan de vrijgestelde ven
noot een vertegenwoordiging in de 
bestuursorganen van de vennootschap 
wordt toegezegd zolang hij i:J?- ~ie -:enno~t
schap een minderheidspartlcipatle bez1t; 
het arrest dus, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster sub 1, in de overeenkomsten 
van 1988, een vertegenwoordiging in de 
raad van bestuur van de vennootschap CdA 
toegezegd kreeg, zijn beslissing dat de li
tigieuze verkoopopties "geoorloofd wa
ren" in het licht van artikel 1855, tweede 
lid, niet wettig hierop kon gro:J?-den dat ':de 
reglementering (van de) leomsche bedm
gen ... niet dient ... te worden toegepast 
wanneer de vennoot zich uit de vennoot
schap terugtrekt" en dat in casu ''het sys
teem van gekruiste opties dat in 1988 en 
1990 op het getouw is gezet past in het ka
der van getrapte overdracht van part~~i;, 
patie tegen een vrij oyereenge~omen pnJS 
(schending van alle m het m1ddel aange
geven wetsbepalingen); 

zevende onderdeel, krachtens artikel 
1855, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, het beding dat tot gevolg heeft dat 
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een vennoot wordt vrijgesteld van elke bij
drage in het verlies verboden is, zelfs wan
neer de vennoot die vrijgesteld wordt van 
elke bijdrage in het verlies, ter compensa
tie afstand doet van winst uit een even
tuele meerwaarde van zijn aandelen; de re
den derhalve dat de gekruiste verkoop- en 
aankoopbeloften die tussen de verweersters 
sub 1 en 2 en de eiseressen zijn gedaan 
"een risico inhouden, aangezien de over
eengekomen prijs lager of hoger kan uit
vallen dan de waarde van de aandelen op 
de dag waarop de optie wordt opgenomen", 
zodat beide partijen "elk winst ofverlies" 
riskeerden, geen wettige grondslag ople
vert voor de beslissing dat de aan ver
weersters sub 1 en 2 verleende opties niet 
onder het verbod van leonische bedingen 
vielen en dat ze derhalve "geoorloofd wa
ren" (schending van alle in het middel aan
gegeven wetsbepalingen) : 

Wat het eerste, tweede, derde, vierde 
en vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat de ver
weersters en de groep Torraspapel een 
akkoord hebben gesloten ingevolge 
hetwelk laatstgenoemde een 
meerderheidsparticipatie zou krij
gen in het kapitaal van de naamloze 
vennootschap Cellulose des Arden
nes en achteraf, dankzij in 1988 en 
1990 overeengekomen gekruiste 
verkoop- en aankoopopties, alle aan
delen zou verwerven van de eerste ver
weerster en van haar dochtermaat
schappij, de tweede verweerster; 

Overwegende dat, luidens artikel 
1855 van het Burgerlijk Wetboek, de 
overeenkomst die aan een van de ven
noten de gehele winst toekent, nietig 
is en dat hetzelfde geldt voor het be
ding waarbij de gelden of goederen, 
door een of meer van de vennoten in 
de vennootschap ingebracht, worden 
vrijgesteld van elke bijdrage in het 
verlies. 

Overwegende dat aileen het beding 
verboden is dat ertoe strekt het even
wicht in de vennootschaps
overeenkomst te verstoren in de zin 

van artikel1855, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, of dat, wanneer 
het schijnbaar een ander voorwerp 
heeft, in werkelijkheid toch hetzelfde 
doel beoogt; 

Overwegende dat het arrest na erop 
te hebben gewezen dat "de S.R.I.W., 
overheidsholding en meerderheids
aandeelhouder van de Cellulose des 
Ardennes, met de overeenkomsten van 
eind 1988 'een industriele partner 
wilde zoeken om de productie van pulp 
van de vennootschap in een papier
machine te integreren ( ... )"', dat "het 
feit dat de aandeelhouders
overeenkomst van 21 december 1988 
voor haar voorzag in een aantal 
beschermingsmaatregelen (vertegen
woordiging in de raad van bestuur, af
zetting van aandeelhouders (en) schor
sing van bestuurders bij niet 
volstorten van de aandelen, strafinaat
regelen, recht van voorkoop, samen
lopend aanbod, be perking van de mo
gelijkheden tot vervroegde ontbinding 
... ) niet bewijst dat de partijen afbreuk 
wilden doen aan de vennootschaps
overeenkomst in strijd met artikel 
1855 van het Burgerlijk Wetboek ( ... )11 

en, dat de partijen vervolgens 11 een re
geling wilden treffen zodat de S.R.I.W. 
zich volledig uit de Cellulose des 
Ardennes kon terugtrekken11

, oordeelt 
"dat het systeem van gekruiste op
ties dat in 1988 en 1990 op het ge
touw werd gezet aldus past in het ka
der van een getrapte overdracht van 
participatie tegen een vrij overeenge
komen prijs; dat ook al bevat de aan
deelhoudersovereenkomst een aan
tal bepalingen die de verhouding 
tussen vennoten raken, het niet de be
doeling was de inbreng van de S.R.I.W. 
en Nofipac vrij te stellen van iedere 
deelneming- bijdrage- in de ver
liezen; dat de overgang van de aan
delen dus in de verhouding tussen 
vennoten geen enkele weerslag heeft 
op de deelneming in de winst en de bij
drage in het verlies11 en dat 11 de be
twiste overeenkomsten binnen het ka
der van een overdracht van 
lidmaatschapsrechten blijven en het 
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evenwicht in de vennootschaps
overeenkomst niet verstoren in de zin 
van artikel 1855 van het Burgerlijk 
Wetboek"; 

Dat het hof van beroep, nu het al
dus erop heeft gewezen dat de ge
plande operatie geen ander doel had 

J

. dan een geleidelijke overdracht van de 
aandelen naar een overnemer tegen 
een bepaalde prijs, dat zij niets te rna
ken had met de vennootschaps
overeenkomst en geen weerslag had op 
de toekenning van de winst aan de 
aandeelhouders en op hun bijdrage in 
het verlies, wettig beslist dat de optie
overeenkomsten geoorloofd waren; 

Dat die onderdelen niet aangeno
men kunnen worden; 

Wat het zesde en het zevende on
derdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de eerste vier onderdelen blijkt dat 
het arrest wettig beslist dat de opties
overeenkomsten geoorloofd zijn; 

Dat de bezwaren die in overige on
derdelen tegen de overwegingen van 
het arrest zijn geuit, ook al waren ze 
gegrond, niet kunnen leiden tot ver
nietiging van het arrest, aangezien ge
noemde beslissing naar recht verant
woord blijft; 

Dat die onderdelen niet ontvanke
lijk zijn wegens gebrek aan belang; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1832, 1833, 1855, 1873 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsvennootschap
pen, 21, 1° en 2°, 22, 25, §§ 1 en 3, 28 van 
de wet van 2 april 1962 tot oprichting van 
een nationale investeringsmaatschappij en 
van gewestelijke investeringsmaatschap
pijen, gewijzigd, wat de Gewestelijke Inves
teringsmaatschappij voor Wallonie be
treft bij het decreet van 7 december 1989, 
en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
de gekruiste opties van aankoop en ver
koop van de aandelen van de N.V. La Cel
lulose des Ardennes (CdA), die over drie 
jaar waren gespreid, op 21 december 1988 
en 19 en 28 februari 1990 opgesteld wer
den tussen de eiseressen en de verweersters 
sub 1 en 2 tegen een vaste en van te vo
ren bepaalde prijs, en vervolgens afwij
zend beschikt op de vordering tot nietig-

verklaring van die opties, hieruit afgeleid 
dat zij strijdig zijn met artikel1855 van het 
Burgerlijk Wetboek, en bijgevolg de vor
deringen tot gedwongen tenuitvoerleg
ging van de verkoopopties die zijn inge
steld door de verweersters sub 1 en 2 tegen 
de eiseressen alsook de vorderingen tot vrij
waring die zijn ingesteld door de ver
weersters sub 3 tot 6 tegen de eiseressen 
gegrond verklaart en die beslissingen ver
antwoordt door de in het eerste middel 
weergegeven redenen, 

terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen 
van de wet en van het decreet die de op
dracht vaststellen van verweerster sub 1 en 
haar werking regelen, niet tot gevolg heb
ben dat zij aan de toepassing van de be
palingen van artikel 1855 van het Burger
lijk Wetboek ontkomt; bijgevolg de 
overwegingen van het arrest waaruit blijkt 
dat verweerster sub 1 a bij het sluiten van 
de verschillende litigieuze overeenkom
sten met de eiseressen, doelstellingen heeft 
nagestreefd die in overeenstemming zijn 
met haar wettelijke opdracht van 
overheidsholding, de beslissing niet naar 
recht verantwoorden dat de litigieuze 
verkoopopties niet onder het verbod op de 
leonische bedingen vielen en dat zij bijge
volg "geoorloofd waren" (schending van alle 
in het middel aangegeven bepalingen, met 
uitzondering van artikel149 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, in de onderstelling dat 
wederkerige koop- en verkoopbeloften te
gen een eenmalig vaste prijs van de aan
delen van een naamloze vennootschap, die 
onder de aandeelhouders van die vennoot
schap zijn overeengekomen, geoorloofd zijn 
in het licht van artikel 1855, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, wanneer zij de 
overdracht van lidmaatschapsrechten be
ogen en bijgevolg niets te maken hebben 
met de vennootschapsovereenkomst, tach 
moet worden nagegaan, om zeker te zijn 
dat dit werkelijk het doel is van die over
eenkomsten, of de partijen zonder meer de 
bedoeling hebben gehad de overdragende 
aandeelhouder binnen een bepaalde tijd 
volledig uit de vennootschap te laten tre
den, en niet de overdrager de mogelijk
heid te bieden tijdens die periode actiefbij 
het bestuur van de vennootschap betrok
ken te blijven zonder nag enig risico op ver
lies te lopen; het dienaangaande niet ter
zake doet of de overdrager een prive
persoon is dan wel een publiekrechtelijke 
persoon, zoals de S.R.I.W. ofhaar dochter
vennootschappen; de regel van de deelne
ming aan het bestuur van de ondernemin
gen, die door de S.R.I.W. of haar 
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dochtervennootschappen zijn opgericht of 
waarin zij belangen hebben en die is vast
gelegd in artikel 25, § 2 en 3, van de wet 
van 2 april 1962, gewijzigd bij het decreet 
van 2 april 1989, immers niet de draag
wijdte heeft ofkan hebben dat de S.R.I.W. 
en haar dochtervennootschappen, wan
neer zij zich geleidelijk uit het kapitaal van 
een onderneming terugtrekken, die onder
neming verder mede blijven besturen zo
lang zij daarin nog belangen hebben, zon
der evenwel nog langer de bedrijfsrisico's en 
de verliezen te delen; het arrest in casu 
weliswaar vaststelt dat het in de overeen
komsten, die op 19 december 1989, 19 en 
28 februari 1990 werden ondertekend, erom 
ging "de wijze te regelen waarop de S.R.I.W. 
zich volledig zou terugtrekken uit de Cel
lulose des Ardennes", maar toch oordeelt 
dat, volgens de overeenkomsten die op het 
einde van het jaar 1988 werden gesloten 
"de S.R.I.W. een actieve partner in de ont
wikkeling van de CdA zou blijven", dat ''het 
feit dat de aandeelhoudersovereenkomst 
van 21 december 1988 voor haar voorzag in 
een aantal beschermingsmaatregelen (ver
tege:r:woordiging in de raad van bestuur, af
zettmg van aandeelhouders (en) schor
sing van bestuurders bij niet volstorten van 
de aandelen, strafmaatregelen, recht van 
voorkoop, samenlopend aanbod, beper
king van de mogelijkheden tot vervroegde 
ontbinding ... ) niet bewijst dat de partijen 
afbreuk wilden doen aan de vennootschaps
overeenkomst in strijd met artikel1855 van 
het Burgerlijk Wetboek, maar te verkla
ren valt uit de aard zelf van de opdracht 
van de overheidsholding (. .. )(en) van zijn 
doelstellingen (. .. )"en dat, nu het investe
ringen betreft, "het normaal was dat de 
overheidsaandeelhouder die op het punt 
stond minderheidsaandeelhouder te wor
den, zich ervan vergewiste, wat hij ook 
heeft gedaan, of zijn nieuwe partner de 
aangegane verbintenissen nakwam"; het ar
rest, door aldus, dat wil zeggen in rede
nen die zijn afgeleid uit de opdracht en uit 
de eigen doelstellingen van de verweersters 
sub 1 en 2 als overheidsaandeelhouders, de 
verklaring zoekt voor het feit dat in de 
aandeelhoudersovereenkomst van 21 de
cember 1988 en in haar bijlage van 19 en 
28 februari 1980 ten voordele van de 
S.R.I.W. beschermingsmaatregelen zijn op
genomen die, samen met het feit dat in de 
gekruiste opties een vaste prijs wordt be
dongen, ongeacht de evolutie van de be
drijfsresultaten, onder prive-aandeel
houders zouden wijzen op de wil van de 
overdrager om een actieve rol in de ven
nootschap te blijven spelen, zonder ooit in 

de bedrijfsrisico's en in de verliezen te moe
ten bijdragen, zijn beslissing dat ''het sys
teem van gekruiste opties dat in 1988 en 
1990 op het getouw werd gezet, aldus past 
in het kader van een getrapte overdracht 
van participatie tegen een vrij overeenge
komen prijs" en dat "dat ook al bevat de 
aandeelhoudersovereenkomst een aantal 
bepalingen die de verhouding tussen ven
noten raken, het niet de bedoeling was de 
inbreng van de S.R.I.W. en Nofipac vrij te 
stellen van iedere deelneming- bijdrage 
- in de verliezen" niet naar recht verant
woordt, en derhalve evenmin zijn beslis
sing dat "de betwiste overeenkomsten bin
nen het kader van een overdracht van 
lidmaatschapsrechten blijven en het even
wicht van de vennootschapsovereenkomst 
niet verstoren in de zin van artikel 1855 
van het Burgerlijk Wetboek" en bijgevolg 
"geoorloofd" zijn, naar recht verantwoordt 
(schending van alle in het middel aange
geven wetsbepalingen, met uitzondering 
van artikel 149 van de Grondwet) en bo
vendien niet antwoordt op de conclusie van 
de eiseressen ten betoge dat artikel 11 van 
de aandeelhoudersovereenkomst van 21 de
cember 1988 betreffende de beurs
introductie van de aandelen van de Cellu
lose des Ardennes aantoonde "dat de 
doelstelling van de S.R.I.W. helemaal niet 
was als aandeelhouder uit de vennoot
schap CdA te stappen, maar wel een meer
waarde te verwezenlijken door de aande
len van die vennootschap op de beurs te 
brengen" (hoofdconclusie van de eiseres
sen, p. 67) (schending van artikel149 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat beide onderde
len berusten op de bewering dat het 
hof van beroep zijn beslissing dat de 
optie-overeenkomsten geoorloofd wa
ren, heeft gegrond op de eigen doel
stellingen van de verweersters als 
overheidsaandeelhouders van de ven
nootschap Cellulose des Ardennes; 

Dat uit het antwoord op de eerste 
vijf onderdelen van het eerste mid
del blijkt dat de beslissing van het hof 
van beroep hierop berust dat de liti
gieuze overeenkomsten alleen ertoe 
strekten lidmaatschapsrechten over te 
dragen en niet de verweersters vrij te 
stellen van elke bijdrage in het ver
lies; dat die redenen niets uitstaande 
hebben met de hoedanigheid van open
bare aandeelhouder van de ver
weersters; 
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Overwegende dat voor het overige, 
het arrest, nu het oordeelt dat "de op
merkingen van Torraspapel en Grupo 
Torras over de waarde van de aande
len op de dag van de overeenkomsten 
en over de meerwaarde die de S.R.I.W 
heeft verwezenlijkt, het geschil niet 
bei:nvloeden; dat de prijs immers door 
de partijen vrij is overeengekomen; dat 
'het verbod (van artikel1855 van het 
Burgerlijk Wetboek) niet mag wor
den toegepast op de bedingen van 
prijsbepaling die in een overdracht of 
een aankoopbelofte worden ingevoegd. 
De partijen kunnen vrij de waarde ra
men van de verkochte zaak ofhet goed 
waarop de belofte betrekking heeft"', 
de conclusie van de eiseressen over de 
door de eerste verweerster verwezen
lijkte meerwaarde beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van de 
artikelen 6, 1131, 1133, 1832, 1833, 1855, 
1873 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van 
de gecoi:irdineerde wetten op de handels
vennootschappen, 

doordat het arrest, op zijn eigen gran
den en met verwijzing naar de gronden van 
het beroepen vonnis, in hoofdzaak vast
stelt : 1") dat verweerster sub 1 sinds 1986 
de hoofdaandeelhouder was van de N .V La 
Cellulose des Ardennes (CdA), waarvan zij 
90,27 % van de aandelen bezat, terwijl de 
overige aandelen van de CdA voor 0,87 % 
in het bezit waren van verweerster sub 2, 
dochtermaatschappij van verweerster sub 
1, en voor 8,86 % in het bezit waren van de 
N.V. Groep Brussel-Lambert; 2°) dat krach
tens een protocolakkoord dat op 20 okto
ber 1988 gesloten werd tussen verweerster 
sub 1 en de vennootschap naar Spaans 
recht 'Ibrras Hostench (achteraf Grupo 'Ibr
ras genaamd), thans eiseres sub 2, laatst
genoemde zich ertoe verbond om uiterlijk 
tegen 31 december 1988, in te schrijven op 
een kapitaalverhoging van 3 miljard Bel
gische Frank van de vennootschap CdA, 
door toewijzing van 50 pet. van de aande
len plus een; dat genoemd protocol be
paalde dat verweerster sub 1 en de ven
nootschap 'Ibrras Hostench elkaar gekruiste 
en onherroepelijke aankoop- en verkoop
opties zouden toekennen, waardoor de ven
nootschap Torras Hostench het recht kreeg 
om in vijf jaarlijkse schijven tussen juni 
1991 enjuni 1995 een aantal aandelen van 

de vennootschap CdA aan te kopen en 
waardoor verweerster sub 1 het recht kreeg 
ze te verkopen, voor een vaste prijs gelijk 
aan de inschrijvingsprijs bij de kapitaal
verhoging, vermeerderd met een jaarlijkse 
rente van 5 pet., berekend prorata tempo
ris vanafhet tijdstip van die verhoging tot 
de betaling van de prijs van de aandelen; 
dat artikel 4 van dat protocolakkoord ver
scheidene clausules bevatte om verweerster 
sub 1 als minderheidsaandeelhouder te be
schermen, meer bepaald een vertegenwoor
diging in de raad van bestuur een 
minimumdividend van 12,5 pet. van de be
schikbare winst; 3°) dat op 21 december 
1988 een aantal overeenkomsten werden 
getekend tussen verweerster sub 1 en de 
vennootschap Torras Hostench, waarin de 
bepalingen van het protocol van 20 okto
ber 1988 werden uitgevoerd; 4°) dat even
eens op 21 december 1988, verweerster sub 
3 een bankgarantie verschafte waarbij zij 
zich onherroepelijk ertoe verbond om in op
dracht en voor rekening van de vennoot
schap Torras Hostench, aan verweerster 
sub 1 de bedragen uit te betalen waarop 
deze recht had bij het opnemen van de op
ties; 5°) dat, op 27 december 1988, de over
eengekomen kapitaalverhoging van 3 mil
jard frank werd doorgevoerd en de 
vennootschap Torras Hostench inschreef op 
alle nieuwe aandelen waardoor ze de 
meerderheidsaandeelhouder van de ven
nootschap CdA werd; 6°) dat de vennoot
schap Torras Hostench op 1 mei 1989 alle 
activa en alle passiva betreffende haar ac
tiviteiten in de papiersector inbracht in de 
vennootschap naar Spaans recht Torraspa
pel (thans, eiseres sub 1); 7°) dat ver
weerster sub 1, ter uitvoering van een ver
bintenis die zij in het protocolakkoord van 
20 october 1988 had aangegaan, de parti
cipatie van de N.V. Groep Brussel-Lambert 
in de vennootschap CdA verwierf, zodat na 
de kapitaalverhoging en de in punt 6°) om
schreven transactie, de aandelen van de 
vennootschap CdA voor 50,01 pet. in han
den waren van eiseres sub 1, voor 49,56 
pet. in handen van verweerster sub 1 en 
voor 0,43 pet. in handen van verweerster 
sub 2, het arrest beslist dat de gekruiste 
aankoop- en verkoopopties die op 21 de
cember 1988 overeengekomen zijn tussen 
verweerster sub 1 en de vennootschap 'Ibr
ras Hostench, in wier rechten en verplich
tingen de eiseressen getreden zijn, geoor
loofd zijn in het licht van artikel 1855 van 
het Burgerlijk Wetboek en, bijgevolg, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, af
wijzend beschikt op de vordering tot nie
tigverklaring van de opties, de eiseressen 
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veroordeelt om aan verweerster sub 1 het 
bedrag van 663.747.000 frank te betalen en 
om verweerster sub 3 ten belope van dat 
bedrag te vrijwaren, en die beslissing 
grondt op de in het eerste middel weerge
geven vaststellingen en vermeldingen dat 
de overeenkomsten tussen de verweersters 
sub 1 en 2 en de eiseressen, en met name 
de op 21 december 1988 tussen verweerster 
sub 1 en de vennootschap Torras Hostench 
overeengekomen opties "binnen het ka
der van een overdracht van lidmaatschaps
rechten blijven en het evenwicht in de 
vennootschapsovereenkomst niet versto
ren in de zin van artikel 1855 van het Bur
gerlijk Wetboek", 

terwijl artikel 1855 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt : "De overeenkomst die 
aan een van de vennoten de gehele winst 
toekent, is nietig. Hetzelfde geldt voor het 
beding waarbij de gelden of goederen, door 
een of meer vennoten in de vennootschap 
ingebracht, worden vrijgesteld van elke bij
drage in het verlies"; het verbod van arti
kel 1855, tweede lid, niet aileen geldt voor 
bedingen in het vennootschapscontract, 
maar ook, onder bepaalde voorwaarden, 
voor de bedingen die opgenomen zijn in een 
afzonderlijke overeenkomst tussen twee of 
meer vennoten en die als, rechtstreeks of 
indirect, gevolg hebben dat een of meer van 
hen vrijgesteld worden van elke bijdrage in 
het verlies; zulks, in een naamloze ven
nootschap, met name geldt voor de be
lofte van een aandeelhouder om het ge
heel of een gedeelte van de aandelen te 
kopen van een andere aandeelhouder, te
gen een van te voren bepaalde prijs, die 
niet afhangt van de bedrijfsresultaten, wan
neer die belofte een inbreng in de vennoot
schap vereist, en zulks ongeacht of de be
lofte door een voormalig aandeelhouder 
wordt gedaan aan degene die de inbreng 
doet, dan wel door de laatstgenoemde wordt 
gedaan aan een gewezen aandeelhouder; 
uit de vaststellingen van het arrest en die 
van het beroepen vonnis die het ovemeemt, 
in casu blijkt dat ingevolge een algemeen 
akkoord tussen verweerster sub 1 en de 
vennootschap Torras Hostench, waarvan de 
eiseressen de rechtverkrijgenden zijn, 
laatstgenoemde vennootschap een 
meerderheidsparticipatie in de CdA heeft 
kunnen nemen door voor 31 december 
1988, in te schrijven op een kapitaal
verhoging van drie miljard frank, met de 
belofte aan verweerster sub 1 om een deel 
van haar aandelen in de voornoemde ven
nootschap CdA aan te kopen tegen een van 
te voren bepaalde prijs, gelijk aan de 
inschrijvingsprijs bij de kapitaalverhoging, 

vermeerderd met eenjaarlijkse interest van 
5 pet. berekend prorata temporis vanafhet 
tijdstip van die verhoging tot de betaling 
van de prijs van de aandelen; het arrest 
derhalve niet wettig kon beslissen dat de 
opties die op 21 december 1988 aan ver
weerster sub 1 werden verleend, niet on
der het verbod vielen van artikel 1855 van 
het Burgerlijk Wetboek en dat ze dus "ge
oorloofd waren" : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de eerste vijf onderdelen van het 
eerste middel blijkt dat het arrest wet
tig beslist dat de optie-overeenkomsten 
niet onder het verbod vallen van ar
tikel 1855 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Dat de in het middel opgeworpen 
grief, ook al was hij ontvankelijk, niet 
tot cassatie zou kunnen leiden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is 
wegens gebrek aan belang; 

Om die redenen, voegt de op deal
gemene rol onder de nummers 
C.96.001l.F, C.96.0022.F, C.96.0023.F, 
C.96.0024.F en C.96.0036.F ingeschre
ven voorzieningen; I. Uitspraak doende 
op de voorziening nr. C.96.0011.F van 
de algemene rol : verleent akte van af
stand van de voorziening; veroordeelt 
de eiseressen in de kosten; II. Uit
spraak doende op de voorziening nr. 
C.96.0036.F van de algemene rol : ver
werpt de voorziening; veroordeelt de 
eiseressen in de kosten; III. Uitspraak 
doende op de voorziening nr. 
C.96.0022.F van de algemene rol : ver
werpt de voorziening; veroordeelt de 
eiseressen in de kosten; VI. Uitspraak 
doende op de voorziening nr. 
C.96.0023.F van de algemene rol: ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten; V. Uitspraak 
doende op de voorziening nr. 
C.96.0024.F van de algemene rol : ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

5 november 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete - Verslagge
ver : de h. Parmentier- Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Riemaecker, 
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advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard, Kirkpatrick, Nelissen Grade, Si
mont en Delahaye. 

Nr. 478 

3e KAMER - 9 november 1998 

1° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP. BE

STAAN. BEWIJS - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP. BE
STAAN. BEWIJS - BESTAAN- PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS - VERSTUIKING. 

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

2° In de regel kan een verstuiking geen plot
selinge gebeurtenis zijn die aan de oar
sprang ligt van een letsel, in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet (2). (Art. 9 Arbeids
ongevallenwet.) 

(AG 1824 N.V. T. DE MUNCK E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. S.97.0142.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1994 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel (3); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 7, 9 van 
de wet van 10 april1971 op de arbeidson
gevallen, en, voor zover nodig, van arti-

(1) Cass., 20 jan. 1997, A.R. nr. S.96.0112.F 
(A.C., 1997, nr. 42). 

(2) Een verstuiking is weliswaar een letsel, 
maar, in de regel, geen plotselinge gebeurtenis. 
Zij zou, in uitzonderlijke gevallen, een plotse
linge gebeurtenis kunnen zijn, bijvoorbeeld wan
neer zij zou leiden tot een val van een stelling en 
een breuk van het sleutelbeen van de werkne
mer op de grond. Raadpl. Cass., 18 nov. 1996, A.R. 
nr. S.95.01115.F (A.C., 1996, nr. 438). 

(3) De voorziening is ingesteld op 13 okt. 1997. 

kel 2 van de wet van 3 juli 1967 betref
fende de schadevergoeding voor arbeids
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, inzonderheid lid 1, 2 en 
4, en van de artikelen 1 van het konink
lijk besluit van 24 januari 1969 betref
fende de schadevergoeding, ten gunste van 
de personeelsleden van de overheidssector, 
voor arbeidsongevallen en voor ongeval
len op de weg naar en van het werk, 1 van 
het koninklijk besluit van 13 juli 1970 be
treffende de schadevergoeding, ten gun
ste van sommige personeelsleden van pro
vincies, gemeenten, agglomeraties en 
federaties van gemeenten, verenigingen van 
gemeenten, openbare centra voor maat
schappelijk welzijn, diensten, instellin
gen en verenigingen voor maatschappe
lijk welzijn, diensten van het College van 
de Franse Gemeenschapscommissie en 
diensten van het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en openbare kas
sen van lening, voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen naar en van het werk, en 
1 en 2 van het koninklijk besluit van 12 
juni 1970 betreffende de schadevergoe
ding ten gunste van de personeelsleden, de 
instellingen van openbaar nut, voor ar
beidsongevallen en voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk, waarbij voor
noemde besluiten voornoemde wet van 3 
juli 1967 toepasselijk maken op de ver
schillende, in die besluiten opgesomde ca
tegorieen van personen, 

doordat het arrest vaststelt dat "uit de 
aangifte van het ongeval blijkt dat (de 
rechtsvoorganger van de verweerder~), rij
instructeur, 'een verkeerde beweging heeft 
gemaakt op de trede, toen hij uit de bus 
stapte, en pijn ervoer in de linkerkuit", en 
vervolgens, met bevestiging van het be
streden vonnis, beslist dat de overledene 
Jean Baptiste De Munck op 29 november 
1989 wel degelijk is getroffen door een ar
beidsongeval en de zaak naar de 
arbeidsrechtbank verwijst, met het oog op 
in voornoemd vonnis bevolen deskundigen
onderzoek, op grond "dat uit een van de 
aangehaalde getuigenissen (Dhr Sessoye) 
blijkt dat de getroffene een kreet geslaakt 
heeft; dat genoemd gegeven te dezen het te
ken is van de plotselinge gebeurtenis, na
melijk de verstuiking die werd opgelopen 
bij het uitstappen uit de bus, ook al is niet 
uitdrukkelijk aangetoond dat er sprake is 
geweest van een verkeerde beweging", 

terwijl, eerste onderdeel, de uitoefening 
van de gewone en normale dagtaak een 
plotselinge gebeurtenis kan zijn in de zin 
van de artikelen 7 en 9 van de 
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Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 en 
van artikel 2 van de in het middel bedoelde 
wet van 3 juli 1967, diE) toepasselijk is ge
maakt op de verschillende categorieen van 
personen die opgesomd worden in de in het 
middel vermelde koninklijke besluiten, op 
voorwaarde dat wordt aangetoond dat een 
bijzonder element in die uitoefening het let
sel heeft kunnen veroorzaken; de werkne
mer die beweert de getroffene te zijn van 
een arbeidsongeval, benevens het bestaan 
van een letsel, ook een plotselinge gebeur
tenis dient aan te tonen; een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de plotse
linge gebeurtenis en het letsel, dat welis
waar gelijktijdig met de plotselinge gebeur
tenis kan optreden, doch slechts de 
uitwerking is van die plotselinge gebeur
tenis op het lichaam van de werknemer; 
niet het letsel maar de gebeurtenis zelf zich 
plotseling moet voordoen; de door Jean 
Baptiste De Munck geslaakte "kreet" wel
iswaar een plotseling karakter kan verto
nen, maar slechts de uitwendige manifes
tatie van het letsel en dus een teken ervan 
is; het arrest, nu het bijgevolg beslist dat 
"de door (Jean Baptiste De Munck) ge
slaakte kreet 0 0 0 het teken is van een plot
selinge gebeurtenis, namelijk de opgelo
pen verstuiking", nu het aldus uit de door 
de getroffene geslaakte kreet, dowozo uit het 
feit dat het letsel zich plots heeft gemani
festeerd, het bestaan van een plotselinge 
gebeurtenis afleidt en nu het bovendien 
vaststelt dat niet uitdrukkelijk is aange
toond dat er sprake is geweest van een ver
keerde beweging en dus het bestaan van 
een dergelijke verkeerde beweging niet be
we zen acht, de artikelen 7 en 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 
schendt alsook, voor zover nodig, artikel2 
van de in het middel bedoelde wet van 3 
juli 1967 - die toepasselijk is gemaakt op 
de verschillende categorieen van perso
nen, die opgesomd worden in de in het mid
del vermelde koninklijke besluiten - door 
het bestaan van de plotselinge gebeurte
nis af te lei den uit het plotseling karak
ter van het letsel en aldus in strijd met de 
wet de verweerders te ontslaan van de ver
plichting om het bestaan van een van het 
letsel onafhankelijke plotselinge gebeur
tenis te bewijzen (schending van aile in het 
middel vermelde bepalingen), 

tweede onderdeel, het arrest weliswaar 
het bestaan van een verkeerde beweging 
verwerpt maar niettemin beslist dat de bij 
het uitstappen uit de bus opgelopen ver
stuiking de plotselinge gebeurtenis is in de 
zin van de artikelen 7 en 9 van de wet van 
10 april1971 en van artikel 2 van de wet 

van 3 juli 1967, zoals zij in het middel zijn 
aangegeven; de verstuiking geen plotse
linge gebeurtenis maar een letsel is, dat in 
elk geval - te dezen quod non - aileen het 
gevolg van een plotselinge gebeurtenis en 
niet de plotselinge gebeurtenis zelfkan zijn; 
het arrest, nu het derhalve beslist dat de bij 
het uitstappen uit de bus opgelopen ver
stuiking als de plotselinge gebeurtenis moet 
worden aangemerkt, het wettelijk begrip 
"plotselinge gebeurtenis" miskent, door de 
oorzaak van het arbeidsongeval te verwar
ren met het gevolg ervan (schending van 
alle in het middel bedoelde bepalingen, met 
uitzondering van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek) en zijn beslissing bij
gevolg niet naar recht verantwoordt, nu het 
niet vaststelt dat er zich een plotselinge ge
beurtenis in de zin van voornoemde wet
ten heeft voorgedaan (schending van alle in 
het middel bedoelde bepalingen, met uit
zondering van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens artikel 9 

van de door het arrest toegepaste 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, het letsel, behoudens tegenbe
wijs, vermoed wordt door een onge
val te zijn veroorzaakt, wanneer de ge
troffene of zijn rechthebbenden 
benevens het bestaan van het letsel, 
een plotselinge gebeurtenis aanwij
zen; 

Dat uit die bepaling volgt dat een 
arbeidsongeval inzonderheid het be
staan vereist van een plotselinge ge
beurtenis die een letsel veroorzaakt, en 
dat het letsel en de plotselinge gebeur
tenis onderscheiden bestanddelen van 
het ongeval zijn; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst "dat uit een van aangehaalde ge
tuigenissen (. oo) blijkt dat de getrof
fene een kreet geslaakt heeft; dat voor
noemd gegeven te dezen het teken is 
van de plotselinge gebeurtenis, name
lijk de bij het uitstappen uit de bus op
gelopen verstuiking, ook al is niet uit
drukkelijk aangetoond dat er sprake is 
geweest van een verkeerde beweging", 

Dat het arrest, nu het aldus de be
slissing dat de bestanddelen van het 
arbeidsongeval verenigd zijn, grondt op 
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een verwarring tussen letsel en plot
selinge gebeurtenis, de artikelen 7 en 
9 van de wet van 10 april 1971 
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 beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

9 november 1998 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Marchal, eer
ste voorzitter - Grotendeels gelijkluidende 
conclusie (4) van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 479 

3e KAMER- 9 november 1998 

1 o BEROEPSZIEKTE - OVERHEIDSSECTOR 
- BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING- TOE
KENNING- VOORWAARDEN. 

2° BEROEPSZIEKTE - OVERHEIDSSECTOR 
- BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING- TOE
KENNING- VOORWAARDEN- BEROEPSRISICO 
- BLOOTSTELLING- BEWIJS - BEWIJSLAST. 

3° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BE
WIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJS
LAST- BEROEPSZIEKTE- OVERHEIDSSECTOR 
- BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING- TOE
KENNING- VOORWAARDEN- BEROEPSRISICO 
- BLOOTSTELLING. 

4 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
MOEDENS - WETTELIJK VERMOEDEN- BE-

(4) Het O.M. was van oordeel dat eiseres moest 
worden veroordeeld in de kosten van het cassatie
geding (art. 68 Arbeidsongevallenwet). Het Hof 
verkoos de kosten aan te houden, ongetwijfeld bij 
gebrek aan een vaststaande wettelijke grand
slag (art. 68 Arbeidsongevallenwet of art. 16 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel). 

ROEPSZIEKTE- OVERHEIDSSECTOR- BIJ
ZONDERE REGELS - VERGOEDING - TOE
KENNING- VOORWAARDEN -BEROEPSRISICO 
- BLOOTSTELLING- VERMOEDEN- TEGEN
BEWIJS. 

1 o De vergoeding voor schade ten gevolge 
van beroepsziekten in de overheidssector 
wordt toegekend op voorwaarde dat, ener
zijds, een als dusdanig ter uitvoering van 
de Beroepsziektenwet erkende beroeps
ziekte wordt vastgesteld, anderzijds de ge
troffene door die ziekte onder de regle
mentair voorgeschreven voorwaarden 
blootgesteld is geweest aan het beroeps
risico van die ziekte (1). (Artt. 3, 1°, en 4 
K.B. 5 jan. 1971.) 

2°, 3° en 4° De reglementering betreffende 
de vergoeding voor schade ten gevolge van 
beroepsziekten in de overheidssector voert, 
behoudens tegenbewijs, ten voordele van 
de persoon die getroffen is door een als 
dusdanig erkende beroepsziekte het ver
moeden in dat hiJ blootgesteld is geweest 
aan het beroepsrisico; de beslissing dat de 
getroffene lijdt aan een beroepsziekte die 
aanleiding geeft tot vergoeding is naar 
recht verantwoord, wanneer het arrest 
erop wijst dat de rechtspersoon naar pu
bliek recht die de getroffene tewerkstelde, 
dat tegenbewijs niet levert (2). (Art. 4, 
tweede lid, K.B. 5 jan. 1971.) 

(SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT 
T. BERNARD) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.97.0168.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 28 april 1997 en 24 
september 1997 gewezen door het 
Arbeidshof te Luik; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1, 2, laatste lid, van de wet van 
3 juli 1967 houdende de schadevergoe
ding voor arbeidsongevallen, voor ongeval
len op de weg naar en van het werk en voor 

(1) Cass., 12jan. 1998,A.R. nr. S.97.0079.F, su
pra, nr. 21. 

(2) Raadpl. Cass., 12 jan. 1998, A.R. nr. 
S.97.0079.F, supra, nr. 21. 
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beroepsziekten in de overheidssector, waar
van artikel 1 is gewijzigd bij de wet van 12 
juni 1972 (en, voor zoveel nodig, zoals ge
wijzigd bij de wet van 31 juli 1991) en 
waarvan artikel 2 is gewijzigd bij de wet 
van 13 juli 1973, 32 van de op 3 juni 1970 
gecoiirdineerde wetten betreffende de scha
deloosstelling voor beroepsziekten, v66r de 
wijziging ervan bij de wet van 29 decem
ber 1990 (en, voor zoveel nodig, zoals ge
wijzigd b~j de wet van 21 december 1994), 
2, 3, 4 (inzonderheid eerste lid) van het ko
ninklijk besluit van 5 januari 1971 betref
fende de schadevergoeding voor beroeps
ziekten in de overheidssector, 1 van het 
koninklijk besluit van 28 maart 1969 hou
dende vaststelling van de lijst van beroeps
ziekten die aanleiding geven tot schade
loosstelling en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 28 april 1997 de 
beslissing dat verweerder is blootgesteld ge
weest aan het beroepsrisico van de ziekte 
waaraan hij lijdt, hierop grondt dat er kan 
worden uitgegaan van de omschrijving van 
het beroepsrisico in het bij de wet van 31 
december 1994 gewijzigde artikel 32, 
tweede lid, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor be
roepsziekten; dat alle bestanddelen van die 
omschrijving te dezen zijn nagegaan, met 
inbegrip, in strijd met wat (eiseres) be
toogt, van het feit dat (verweerder) aan een 
grotere schadelijke invloed heeft blootge
staan dan de bevolking in het algemeen; 
dat de deskundige immers aantoont dat de 
vibraties waaraan de patient gedurende 
zevenentwintig jaar als buschauffeur heeft 
blootgestaan de oorzaak konden zijn van de 
been- en gewrichtsziekte waaraan hij thans 
lijdt, en dat die vibraties ongetwijfeld tal
rijker en intenser zijn geweest dan die 
waaraan de doorsneeburger blootstaat, daar 
laatstgenoemde bij ofbuiten zijn werk ge
woonlijk geen vibrerende instrumenten ge
bruikt; dat die vaststelling nog kracht 
wordt bijgezet door de studie waaraan de 
deskundige geloof hecht en waaruit blijkt 
dat buschauffeurs, na tienjaar rijden, veel 
meer artrose van de wervelkolom verto
nen dan een controlegroep, zodat moet wor
den aangenomen dat, als het ingetreden ri
sico grater is, ook het potentiele risico in 
dezelfde verhouding stijgt; ( ... ) aangezien 
gebleken is dat (verweerder) lijdt aan een 
been- en gewrichtsziekte die door vibra
ties kon zijn veroorzaakt en dat hij be
roepshalve aan het risico van die ziekte 
blootgesteld is geweest, er bijgevolg moet 
worden aangenomen dat het gaat om een 
beroepsziekte; dat (eiseres) dus een ern
stige vergissing in rechte begaat door het 

tegendeel te beweren, namelijk dat, ook al 
wordt aangetoond dat (verweerder) een op 
de lijst voorkomende ziekte heeft en dat hij 
beroepshalve blootgesteld is geweest aan 
het beroepsrisico van die ziekte, ze niette
min niet als een beroepsziekte mag wor
den beschouwd, omdat zij ruim verspreid is 
in de leeftijdsklasse van de patient zon
der dat er sprake is van enig verb and met 
de uitoefening van het beroep, 

terwijl uit artikel 32 van de op 3 juni 
1970 gecoiirdineerde wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten blijkt 
dat die schadeloosstelling verschuldigd is 
op voorwaarde dat de door de beroeps
ziekte getroffen persoon aan het beroeps
risico van die ziekte blootgesteld is ge
weest; het beroepsrisico, zoals het 
arbeidshof erkent, onder meer veronder
stelt dat de blootstelling aan de schade
lijke invloed, blijkens de algemeen aan
vaarde medische kennis, de ziekte kon 
veroorzaken; uit artikel 1 van voornoemd 
koninklijk besluit van 28 maart 1969 hou
dende vaststelling van de lijst van beroeps
ziekten blijkt dat de been- en gewrichts
ziekte, om als beroepsziekte te worden 
erkend, moet veroorzaakt zijn door vibre
rende instrumenten; eiseres, nate heb
ben betoogd dat er voor het bestaan van het 
risico op een dergelijke ziekte een voldoende 
blootstelling aan die vibraties vereist is, 
aanvoerde dat verweerder nooit heeft vol
daan aan de voorwaarde van blootstel
ling aan dat risico; het derhalve aan hem 
stand te bewijzen dat de vibraties waar
aan hij wegens zijn functie van autobus
chauffeur blootgesteld is geweest, gelet op 
zijn persoonlijke gevoeligheid, de grens van 
wat zijn lichaam zonder schade kon ver
dragen hadden overschreden en dat hij bij
gevolg werkelijk blootgesteld is geweest aan 
het risico van de door die vibraties veroor
zaakte ziekte; het arrest van 28 april1997 
bijgevolg, nu het niet nagaat of de ziekte 
waaraan verweerder lijdt werkelijk door vi
braties is veroorzaakt, maar zich ertoe be
perkte te verklaren dat de vibraties waar
aan hij tijdens zijn loopbaan heeft 
blootgestaan "de oorzaak konden zijn van 
de been- en gewrichtsziekte waaraan hij 
thans lijdt" en dat gebleken is dat hij lijdt 
aan een been- en gewrichtsziekte "die door 
vibraties kon zijn veroorzaakt", de regel 
'miskent volgens welke de in het konink
lijk besluit van 5 januari 1971 bedoelde 
schadevergoeding voor een beroepsziekte ai
leen verschuldigd is wanneer de zieke werd 
blootgesteld aan een beroepsrisico van die 
ziekte (schending van de artikelen 2, 3 en 
4 van het koninklijk besluit van 5 januari 
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1971 betreffende de schadevergoeding voor 
beroepsziekten in de overheidssector; 1, 2, 
laatste lid, van de wet van 3 juli 1967 hou
dende de schadevergoeding voor arbeids
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, en 32 van de op 3 juni 
1970 gecoiirdineerde wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten), bo
vendien het wettelijk begrip been- en ge
wrichtsziekte, veroorzaakt door vibre
rende instrumenten miskent (schending 
van artikel 1 van het koninklijk besluit van 
28 maart 1969 houdende vaststelling van 
de lijst van beroepsziekten die aanleiding 
geven tot schadeloosstelling); het arrest, nu 
het niet nagaat of verweerder wel dege
lijk aan het risico van een beroepsziekte is 
blootgesteld geweest ten gevolge van het ge
bruik van vibrerende instrumenten, Uw 
Hof niet in staat stelt de beslissing na te 
gaan en niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 3, 1 o, van het koninklijk besluit 
van 5 januari 1971 betreffende de 
schadevergoeding voor beroepsziek
ten in de overheidssector bepaalt dat 
tot vergoeding aanleiding geven de be
roepsziekten als zodanig erkend ter 
uitvoering van de op 3 juni 1970 gecoor
dineerde wetten betreffende de scha
deloosstelling voor beroepsziekten; 

Dat, anderzijds, krachtens artikel4, 
eerste lid, van hetzelfde besluit, de 
schadevergoeding voor een beroeps
ziekte verschuldigd is wanneer een 
personeelslid, door een beroepsziekte 
getroffen, aan een beroepsrisico van 
die ziekte werd blootgesteld tij dens de 
volledige duur van een peri ode of tij
dens een gedeelte ervan gedurende 
welke hij tot een der categorieen van 
gerechtigden op onderhavige bepalin
gen heeft behoord; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 4, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 5 januari 1971, de getrof
fene van de beroepsziekte, behoudens 
tegenbewijs, vermoed wordt aan het 
beroepsrisico blootgesteld te zijn ge
weest; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest van 28 april1997, met overne
ming van de gronden van de eerste 

rechter, erop wijst dat "de deskun
dige in bepaalde gevallen heeft geoor
deeld dat de vibraties ten gevolge van 
het rijden met een bus niet voldoende 
waren om artrose te veroorzaken, ter
wijl hij daarentegen in andere geval
len, zoals het onderhavige, op grand 
van onbetwistbare feitelijke gegevens, 
eigen aan (verweerders) beroep, heeft 
geoordeeld dat de betrokkene bloot
gesteld is geweest"; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest van 28 april1997, op eigen gran
den, beslist "dat de deskundige aan
toont ( ... ) dat de vibraties waaraan 
(verweerder) gedurende zevenentwin
tig j aar als bus chauffeur heeft bloot
gestaan de oorzaak konden zijn van de 
been- en gewrichtsziekte waaraan hij 
thans lijdt, en dat die vibraties onge
twijfeld talrijker en intenser zijn ge
weest dan die waaraan de doorsnee
burger blootstaat, daar laatstgenoemde 
bij ofbuiten zijn werk gewoonlijk geen 
vibrerende instrumenten gebruikt; dat 
die vaststelling nog kracht wordt bij
gezet door de studie, waaraan de des
kundige geloofhecht en waaruit blijkt 
dat buschauffeurs, na tien jaar rij
den, veel meer artrose van de wervel
kolom vertonen dan een controlegroep, 
zodat moet worden aangenomen dat, 
als het ingetreden risico grater is, ook 
het potentiele risico in dezelfde ver
houding stijgt; dat tenslotte niet mag 
worden vergeten dat de blootstelling 
aan het beroepsrisico van de ziekte ju
ris tantum vermoed wordt krachtens 
artikel 4, tweede lid, van het konink
lijk besluit van 5 januari 1971 betref
fende de schadevergoeding voor be
roepsziekten in de overheidssector; dat 
het duidelijk is dat het tegenbewijs te 
dezen niet geleverd wordt" en "dat ge
bleken is dat (verweerder) lijdt aan 
een been- en gewrichtsziekte die door 
vibraties kon zijn veroorzaakt en dat 
hij beroepshalve aan het risico van die 
ziekte blootgesteld is geweest ( ... )"; 

Dat het arrest door die overwegin
gen de beslissing dat verweerder lijdt 

. aan een beroepsziekte die aanleiding 
geeft tot schadevergoeding, naar recht 
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verantwoordt en regelmatig met re
denen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 november 1998 - 3e kamer- Voor
zitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 480 

2e KAMER- 10 november 1998 

1 o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- ONDUIDELIJK MIDDEL - VOORLOPIGE 
RECillENIS. 

2o VOORLOPIGE HECHTENIS 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL- MIS
KENNING VAN RET RECHT VAN VERDEDIGING 
- ONDUIDELIJK MID DEL- ONTVANKELIJK
REID. 

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- VOORLOPIGE RECHTENIS- MISKEN
NING VAN RET RECHT VAN VERDEDIGING
CASSATIEMIDDEL- GEEN AANVOERING DAT 
ER VERBAND IS MET DE WETTIGHEID VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS- ONTVANKELIJK
REID VAN RET MIDDEL. 

1°, 2° en 3° Niet ontvankelijk wegens on
duidelijkheid is het cassatiemiddel ten be
toge dat wegens schending van art. 
28quinquies, § 2, Sv. eisers recht van ver
dediging is miskend, zonder aan te voe
ren dat en op welke wijze die beweerde 
miskenning enige weerslag had op de wet
tigheid van de voorlopige hechtenis (1). 
(Art. 31, § 3, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

(1) Zie Cass., 9 jan. 1991, A.R. nr. 8806 (A. C., 
1990-91, nr. 234). 

(M.D.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.98.1329.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 oktober 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op de namens eiser neerge
legde memorie, waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
het hof van beroep artikel 28quin
quies, § 2, Wetboek van Strafvorde
ring schendt "met als rechtsgevolg de 
schending van zijn rechten van ver
dediging'', en vordert het bestreden ar
rest te vernietigen en hem onmiddel
lijk in vrijheid te stellen; 

Dat het middel niet aanvoert dat en 
op welke wijze die beweerde misken
ning van eisers recht van verdedi
ging enige weerslag had op de wettig
heid van de voorlopige hechtenis, 
mitsdien wegens onduidelijkheid niet 
ontvankelijk is; 

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

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

10 november 1998 - 2e kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Holsters, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. P. Vandemeulebroucke, Antwer
pen. 
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Nr. 481 

1 e KAMER- 12 november 1998 

1° VERZEKERING- W.AM.-VERZEKERING 
- VERKEERSONGEV AL- BIJSTAND VAN EEN 
DERDE- ZAAKWAARNEMING- SCHADE
WAM-VERZEKERAAR- HERSTEL- VEREIS
TEN. 

zo ZAAKWAARNEMING- VERKEERSON
GEV AL - BIJSTAND VAN EEN DERDE -
SCHADE- WAM-VERZEKERAAR- HERSTEL
VEREISTEN. 

1 o en zo De W.A.M.-verzekeraar is inge
volge zaakwaarneming alleen gehou
den tot herstel van de schade die gele
den is door een persoon die bijstand heeft 
verleend aan een andere persoon die het 
slachtoffer werd van een verkeersonge
val, als de verzekeraar door de omstan
digheden van het ongeval verplicht is de
gene die bijstand heeft gekregen te 
vergoeden, zodat degene die bijstand heeft 
geboden door zijn optreden de schade
lijke gevolgen van het ongeval voor de ver
zekeraar heeft verminderd (1). (Art. 3 
W.A.M.-wet.) 

(ROELANDT T. ROYALE BELGE N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0150.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1996 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de op 17 februari 1994 ge
coiirdineerde Grondwet, 1371 tot 1375 van 
het Burgerlijk Wetboek en 3, derde lid, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 

doordat het arrest beslist dat ver
weersters hager beroep ontvankelijk en ge
grond is, het bestreden vonnis vernietigt be
halve in zoverre het eisers vordering 
ontvankelijk verklaarde en die vordering 

(1) Zie VAN 0MMESLAGHE, "Examen de juris
prudence- Les obligations", R.C.J.B., 1988, nr. 
156, p. 41; DE PAGE, 'Il·aite de droit civil belge, 3e 
uitg., dl. II, nr. 1074, p. 1139. 

niet gegrond verklaart op grand dat : "de 
woorden 'burgerrechtelijke aansprakelijk
heid' in artikel 3, derde lid, van de wet van 
1 juli 1956 niet noodzakelijk aileen betrek
king hebben op de aquilische aansprake
lijkheid, te weten de aansprakelijkheid be
paald bij de artikelen 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek; dat zij eveneens 
betrekking zouden kunnen hebben op de 
herstelplicht, met toepassing van de zaak
waarneming, van de schade en/ofhet ge
leden verlies van de gene die hulp of red
ding heeft geboden aan de mogelijke lijder 
van schade die door het verzekerde motor
rijtuig toegebracht werd of had kunnen 
worden; dat de woorden 'burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid' in het algemeen oak de 
herstelplicht dekken die voortvloeit uit een 
oneigenlijk contract zoals zaakwaarne
ming; dat er ten deze, in tegensteiling tot 
de mening van de eerste rechter, geen 
sprake kon zijn van waarneming van de za
ken van (verweerster) zelf, wanneer (ei
ser) zou hebben 'gepoogd' de gevolgen van 
het ongeval van de verzekerde zelf, dat wil 
zeggen de bestuurder, te beperken; dat (ver
weerster) niet de schade verzekert die de 
bestuurder van de bromfiets bij een onge
val oploopt, zodat degene die poogt hulp te 
bieden de schade van (verweerster) zelfniet 
zou hebben kunnen beperken door te po
gen de schade te beperken van de bestuur
der die zij niet dient te vergoeden; dat er ai
leen waarneming van de zaken van 
(verweerster) zelf zou kunnen zijn geweest 
in zoverre degene die 'bijstand' (van ei
ser) heeft gekregen de passagier van de 
bromfiets was, maar aileen in geval de be
stuurder van de bromfiets een fout had be
gaan, aangezien (verweerster) in dat ge
val de schade van die passagier diende te 
vergoeden, zodat (verweerster) in dat ge
val baat had bij een eventuele verminde
ring van de schade door de paging tot hulp
verlening (van eiser)"; dat indien er 
eventueel sprake is van waarneming door 
(eiser) van de zaken van "Du Soleil" en 
Wiseur in de onderstelling dat de voor
waarden van zaakwaameming vervuld zijn, 
de door (eiser) ten aanzien van 
(verweerster) aangevoerde grondslag van de 
vordering tach niet ter zake dienend is", 

terwijl, eerste onderdeel, zaakwaarne
ming onderstelt dat een persoon spontaan 
en belangeloos de zaken van een ander per
soon waarneemt en dat hij voor laatstge
noemde en in diens belang een materiele of 
juridische daad stelt die hem nuttig kan 
zijn; bij een verkeersongeval degene die een 
reddingsdaad stelt de zaken kan waarne
men van de verzekeraar burgerrechtelijke 
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aansprakelijkheid van een bestuurder van 
een motorrijtuig die bij dat ongeval is be
trokken, voor zover die reddingsdaad voor 
die verzekeraar een objectief nut heeft of 
kan hebben, wat het geval is indien die ver
zekeraar eventueel wegens het verkeers
ongeval moet tussenkomen, ook al blijkt la
ter dat de verzekeraar niet moet 
tussenkomen, bijvoorbeeld omdat niet is 
aangetoond dat de verzekerde bestuur
der een fout heeft begaan; eiser die de 
reddingsdaad heeft gesteld, ten dezen, door 
de schadelijke gevolgen van het ongeval te 
beperken, mocht hopen dat door die daad 
de eventuele tussenkomst van de BA
verzekeraar van de bromfiets, verweerster, 
zou worden beperkt voor het herstel van de 
schade ten gevolge van het ongeval, wat op 
zichzelf volstaat om zaakwaarneming aan 
te voeren; zodat het arrest, dat het be
staan van het waarnemen van de zaak van 
verweerster door eiser afhankelijk stelt van 
het bewijs van een fout begaan door de be
stuurder wiens burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid door verweerster is gedekt, een 
voorwaarde stelt die niet is voorgeschre
ven bij de artikelen 1371 tot 1375 van het 
Burgerlijk Wetboek en dus die bepalin
gen schendt; 

tweede onderdeel, wanneer, zoals het ar
rest aanneemt, de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid, in de zin van de wet op de 
verplichte verzekering inzake motorrijtui
gen, naast de aquilische aansprakelijk
heid van de bestuurder ook de herstel
plicht dekt die uit de zaakwaarneming 
ontstaat, dat wil zeggen een verplichting 
die voor de bestuurder ontstaat zonder dat 
hij een fout heeft begaan, het tegenstrij
dig is te beslissen dat eiser te dezen de za
ken van verweerster aileen had kunnen 
waarnemen als hij hulp had geboden aan 
een getro:ffene die schade lijdt ten gevolge 
van een door de bestuurder begane fout, 
wat impliceert dat de BA-verzekeraar in
zake motorrijtuigen aileen de aquilische 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
bestuurder dekt; zodat het arrest aan te
genstrijdigheid lijdt en bijgevolg niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, artikel 3, derde lid, van 
de wet van 1 juli 1956 op de burger
rechtelijke aansprakelijkheid inzake mo
torrijtuigen, zoals het op het ogenblik van 
de feiten van kracht was, bepaalt dat die 
verzekering de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de bestuurder dekt; dat be
grip "burgerlijke aansprakelijkheid", be
nevens de herstelplicht ten gevolge van de 
door de bestuurder begane fout, ook de 

herstelplicht van de bestuurder dekt, op 
grond van de regels van de zaakwaarne
ming, van de schade van een derde die hem 
hulp heeft geboden bij een verkeersonge
val, zelfs als die bestuurder geen enkele 
fout heeft begaan ten aanzien van die 
derde-hulpverlener; eiser ten deze als 
grondslag van zijn vordering tegen ver
weerster ook had aangevoerd van hij de za
ken van de bestuurder Du Soleil, verze
kerde van eiseres, had waargenomen door 
hem en zijn passagier hulp te bieden, en 
dat die bestuurder aldus jegens eiser een 
herstelplicht had die gedekt was door ver
weerster; zodat het arrest, dat die grand
slag afwijst omdat hij "niet ter zake die
nend is" en aldus beslist dat de 
BA-verzekeraar inzake motorrijtuigen in de 
zin van de wet van 1 juli 1956 de herstel
plicht van de bestuurder ten aanzien van 
een derde, die uit zaakwaarneming is ont
staan, niet dekt, genoemd artikel 3, inzon
derheid derde lid, schendt : 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het voordeel van 
zaakwaarneming, in de zin van de ar
tikelen 1372 tot 1375 van het Burger
lijk Wetboek, aan een ieder kan wor
den toegekend die in het belang van 
een derde is opgetreden, wanneer zijn 
optreden voor laatstgenoemde op dat 
tijdstip nuttig kon zijn; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt " dat er alleen waarneming van 
de zaken van (verweerster) zelf zou 
kunnen zijn geweest in zoverre de
gene die 'bijstand' (van eiser) heeft ge
kregen de passagier van de bromfiets 
was, maar alleen in geval de bestuur
der van de bromfiets een fout had be
gaan, aangezien (verweerster) in dat 
geval de schade van die passagier 
diende te vergoeden, zodat (ver
weerster) in dat geval baat had bij een 
eventuele vermindering van de schade 
door de paging tot hulpverlening (van 
eiser)"; 

Dat het arrest aldus, zonder schen
ding van de in het middel aangewe
zen bepalingen, <Jordeelt dat eisers tus
senkomst op generlei wijze nuttig kon 
zijn voor verweerster die bij ontsten
tenis van een fout van de bestuurder 
niet tot vergoeding van de passagier 
kon zijn gehouden; 
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Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat betreft het tweede onderdeel: 
Overwegende dat de aangevoerde te

genstrijdigheid een juridische redene
ring impliceert over de toepasselijke 
normen en aldus niets uitstaande 
heeft met artikel 149 van de Grand
wet; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat betreft het derde onderdeel : 
Overwegende dat het feit dat een 

verzekeraar bij de wet op de verplichte 
verzekering inzake motorrijtuigen ge
houden kan zijn tot vergoeding van de 
schade van een derde bij een verkeers
ongeval, niet noodzakelijk impliceert 
dat de derde ten aanzien van de ver
zekeraar van de bestuurder recht heeft 
op een vergoeding die steunt op zaak
waarneming, wanneer de specifieke 
voorwaarden om de bestuurder aan
sprakelijk te stellen niet zijn vervuld; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 november 1999 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter- Verslaggever : de h. Parmen
tier - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Henkes, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Delahaye en De Bruyn. 

Nr. 482 

1 e KAMER - 12 november 1998 

1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKT
HEIDSVERZEKERING - ONGEVAL VAN DE 
DERDE AANSPRAKELIJKE- VERZEKERINGSIN-
STELLING- GETROFFENE - TOEKENNING 

2o INDEPLAATSSTELLING- ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING- ONGEVAL
GETROFFENE - UITKERINGEN VAN DE 
VERZEKERINGSINSTELLING- TERUGBETA
LING DOOR DE DERDE-VERZEKERAAR- WET
TELIJKE INDEPLAATSSTELLING- OMV ANG
VEREISTEN. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZA
KEN INBEGREPEN) - ZIEKTE- EN 
INV ALIDITEITSVERZEKERING- ONGEVAL
GETROFFENE - VERZEKERINGSINSTELLING
TOEKENNING VAN UITKERINGEN- VERGOE
DING VOLGENS HET GEMEEN RECHT- WET
TELIJKE INDEPLAATSSTELLING- BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER. 

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS) - ZIEKTE- EN 
INV ALIDITEITSVERZEKERING- VORDERING 
TOT INDEPLAATSSTELLING VAN DE 
VERZEKERINGSINSTELLING- GRAAD VAN PRI
MAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID OF VAN IN
VALIDITEIT - BETWISTING GEMEEN
RECHTELIJKE JURISDICTIE - ARBEIDS
RECHTBANK. 

1 o en 2° Alleen op grand van de omstan
digheid dat de door de verzekeringsin
stelling in aanmerking genomen graad 
van arbeidsongeschiktheid voor de toe
kenning aan de begunstigde van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering van de 
bij die wet bepaalde uitkeringe, verschilde 
van de in het gemeen recht aangenomen 
graad, kunnen de appelrechters, die 
aannemen dat de door de verzeke
ringsinstelling betaalde uitkeringen de 
schade vergoeden die bestaat in een ver
mindering van het vermogen tot verdie
nen ten gevolge van het ongeval en inge
volge het stelsel van ziekte- en 
invaliditeitsverzekering verschuldigd wa
ren, niet afwijzend beschikken op haar 
vordering en haar recht om in de plaats 
van de begunstigde te treden tot beloop 
van het bedrag van de verleende presta
ties, voor het geheel van de sommen die 
met name krachtens het gemeen recht ver
schuldigd zijn en dezelfde schade ge
heel of gedeeltelijk vergoeden (1). (Art. 70, 
§ 2, vierde lid, Z.I.V.-wet.) 

VAN UITKERINGEN - WETTELIJKE INDE- (1) Cass., 4 okt. 1991, A.R. nr. 7404 (A. C., 1991-
PLAATSSTELLING- OMVANG- VEREISTEN. 92, nr. 66); PERSYN, C., R. W, 1990-91, 273. 
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3° De rechter die uitspraak doet over de vor
dering tot indeplaatsstelling van de 
verzekeringsinstelling tegen de partij die 
aansprakelijk is voor het ongeval dat de 
begunstigde van de vergoedende uitke
ringen is overkomen, is niet bevoegd om 
kritiek te oefenen op de beslissing van de 
adviserend geneesheer of van de genees
kundige raad voor de invaliditeit over de 
toekenning van vergoedende uitkerin
gen, genomen in het kader van de toe
passing van Z.I. V. -wet (2). 

4 o Alleen de arbeidsrechtbank is bevoegd 
om het geschil te beslechten over de be
slissingen van de adviserend genees
heer of van de geneeskundige raad voor 
de invaliditeit die de graad van de pri
maire arbeidsongeschiktheid vastleg
gen of de invaliditeit aannemen, en niet 
het gerecht dat volgens het gemeen recht 
kennisneemt van de vordering tot inde
plaatsstelling van de verzekeringsin
stelling tegen de derde aansprakelijke. 
(Art. 167 Z.I.V.-wet 1994, vroeger art. 100 
Z.I.V.-wet 1963.) (lmpliciet.) 

(L.C.M. T. AXA BELGIUM) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.97.0163.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1996 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 41, 46, 48, 50, 51, 56, inzonderheid § 
1, 70, § 2, eerste, vierde en vijfde lid, 87, 88, 
100 van de wet van 9 augustus 1963 tot in
s telling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, zoals die van kracht was v66r 
de wijzigingswet van 30 december 1988 
(thans de artikelen 87, 90, 93, 94, 100, in
zonderheid § 1, 136, § 2, eerste, derde en 
vierde lid, 153, 167 van het koninklijk be
sluit van 14 juli 1994 houdende coordina
tie van de wet tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging en uitkeringen), en 149 van de Grand
wet, 

(2) Cass., 9 mei 1990, A.R. nr. 7956, (A. C., 
1989-90, nr. 526). 

doordat het arrest verweersters inciden
teel beroep met wijziging van het beroe
pen vonnis ontvankelijk heeft verklaard, en 
vervolgens afwijzend beschikt op eisers oor
spronkelijke rechtsvordering tot veroorde
ling van verweerster om hem de ziekte- en 
invaliditeitsvergoedingen terug te beta
len die eiser aan zijn aangeslotene heeft be
taald na 27 aprill983, datum die in het ge
meen recht voor de consolidatie van de 
letsels van de getroffene in aanmerking is 
genomen, zijnde een bedrag van 393.256 
frank, vermeerderd met de compensatoire 
intrest sinds de uitbetaling, en hem in drie 
vierden van de kosten van beide instan
ties veroordeelt, op grond dat, hoewel de 
rechtsvordering tot indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinstelling betrekking heeft 
op het geheel van de bedragen die de derde 
aansprakelijke voor de vergoeding van de 
schade van de getroffene verschuldigd is, 
zonder het bedrag te mogen overschrij
den waarvoor de verzekeringsinstelling is 
tussengekomen door primaire ongeschikt
heidsuitkeringen of door invaliditeits
uitkeringen en zonder de grenzen van het 
recht van de indeplaatssteller te mogen 
overschrijden, "(eiser) voor de periode (na 
de consolidatie van de letsels) vergoedin
gen aan zijn aangeslotene heeft betaald, 
terwijl noch uit de besluiten noch uit het 
deskundigenverslag (in het gemeen recht), 
noch uit enig ander objectief gegeven volgt 
dat de erkende graad van blijvende gedeel
telijke arbeidsongeschiktheid van Claude 
Laurent meer dan 66 pet. bedroeg", dat "( ... ) 
(eiser) die alleen het verschil aanvoert tus
sen de evaluatiecriteria van het percen
tage van invaliditeit in het gemeen recht en 
in de ziekte- en invaliditeitswetgeving, 
maar geen kritiek oefent op de besluiten 
van het geneeskundig verslag over de on
geschiktheid van 50 pet. in het gemeen 
recht, niet uitlegt hoe zijn aangeslotene in 
concreto in de onmogelijkheid verkeerde het 
werk v66r 3 januari 1985 te hervatten", zo
dat ''het noodzakelijk oorzakelijk verband 
tussen de uitkeringen die de mutualiteit na 
de consolidatiedatum heeft betaald en de 
fout van de dader van het ongeval ont
breekt (. .. )", 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, krach
tens artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 (thans artikel136,.§ 
4, van het koninklijk besluit van 14 juli 
1994), de verzekeringsinstelling die aan de 
rechthebbende van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering, onder de door de Ko
ning vastgestelde voorwaarden, de bij de 
wet bepaalde uitkeringen heeft toegekend, 
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rechtens in de plaats van die rechtheb
bende treedt; de indeplaatsstelling van de 
verzekeringsinstelling het geheel beoogt 
van de rechten en rechtsvorderingen die de 
rechthebbende wegens de geleden schade 
ingevolge het gemeen recht of enige an
dere wetgeving had kunnen uitoefenen je
gens degene die de schade moet vergoe
den en de in de plaats gestelde 
verzekeringsinstelling binnen die gren
zen die rechten en rechtsvorderingen mag 
uitoefenen tot beloop van elk door haar uit
betaald bedrag; die indeplaatsstelling geldt 
voor het geheel van de bedragen die ver
schuldigd zijn, met name krachtens het ge
meen recht en die gedeeltelijk of zelfs ge
heel dezelfde schade vergoeden als die 
bedoeld in artikel 70, § 2, eerste lid, van de 
wet van 9 augustus 1963 (thans artikel 
136, § 2, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 14 juli 1994); de schade bedoeld 
in artikel 70, § 2 (thans artikel 136, § 2) 
voor de invaliditeitsuitkeringen bestaat in 
de vermindering, ten gevolge van letsels of 
van functionele stoornissen, van het ver
mogen tot verdienen van de werknemer die 
elke bedrijvigheid heeft stopgezet, tot een 
derde of minder, en zulks volgens de cri
teria bepaald in artikel 56, § 1, van de wet 
van 9 augustus 1963 (thans artikel100, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 14 juli 
1994); de vergoeding in het gemeen recht, 
wanneer zij verschuldigd is wegens ar
beidsongeschiktheid, tevens een vermin
dering van het vermogen tot verdienen 
dekt; de vergoedingen die eiser aan zijn 
aangeslotene na 27 april 1983 heeft toe
gekend, uitkeringen vertegenwoordigen die 
krachtens de artikelen 56, § 1, en 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963 zijn ver
schuldigd (thans de artikelen 100, § 1, en 
136, § 2, van het koninklijk besluit van 14 
juli 1994) en een schade dekken die be
staat in een vermindering van het vermo
gen tot verdienen van de getroffene; de 
schade die verweersters verzekerde val
gens het gemeen recht diende te vergoe
den, bestaat in een blijvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid, zodat de 
gemeenrechtelijke vergoeding eveneens een 
vermindering van het vermogen tot ver
dienen dekt; de uitkeringen die eiser na de 
consolidatiedatum van de letsels in het ge
meen recht toekent, krachtens de regels 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
en de bedragen die verweerster, als verze
keraar van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de voor het ongeval aan
sprakelijke dader, verschuldigd is, dezelfde 
schade vergoeden en eiser bijgevolg rech
tens in de plaats treedt van zijn aangeslo-

tene tot beloop van het bedrag van de uit
keringen die na 27 april 1983, datum van 
de consolidatie van de letsels in het ge
meen recht, zijn toegekend; anderzijds, de 
appelrechters om te beoordelen of en in 
welke mate eiser in de rechten van de ge
troffene was getreden, uitspraak dienden te 
doen niet aileen met inachtneming van de 
regels van het gemeen recht maar ook van 
de bepalingen van de wet van 9 augustus 
1963 (thans het besluit van 14 juli 1994); 
de vraag of de getroffene de bij artikel 56 
van de wet van 9 augustus 1963 (thans ar
tikel100 van het koninklijk besluit van 14 
juli 1994) vereiste graad van ongeschikt
heid vertoonde die nodig is om eiser te kun
nen verplichten tot betaling van de bij de 
wet bepaalde uitkeringen, moest worden en 
werd beslecht, wat betreft de primaire uit
keringen bepaald bij artikel 46 van de wet 
van 9 augustus 1963 (thans artikel 87 van 
het koninklijk besluit van 14 juli 1994), 
door de adviserend geneesheer bedoeld in 
artikel 88 van de wet (thans artikel 153 
van het koninklijk besluit van 14 juli 1994) 
en zulks krachtens artikel 87 van de wet, 
en voor wat betreft de invaliditeitsuitkering 
bepaald bij artikel50 van de wet (thans ar
tikel 93 van het koninklijk besluit van 14 
juli 1994) door de geneeskundige raad voor 
invaliditeit bedoeld in artikel41 van de wet 
(artikel 94 van het koninklijk besluit van 
14 juli 1994), die uitspraak doet op basis 
van een door de adviserend geneesheer op
gemaakt verslag; eiser krachtens die be
palingen, gebonden was door de beslissin
gen van de adviserend geneesheer en van 
de geneeskundige raad voor de invalidi
teit, de getroffene niet vrij vergoedde en bij
gevolg in de rechten van de getroffene trad 
in de mate als bepaald bij artikel 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963 (thans ar
tikel 136, § 2, van het koninklijk besluit 
van 14juli 1994); hoewel de graad van on
geschiktheid die in aanmerking wordt ge
nomen door de adviserend geneesheer of 
door de geneeskundige raad voor invalidi
teit niet tegenstelbaar was aan verweerster 
voor de bepaling van het bedrag dat val
gens het gemeen recht kon worden gevor
derd, die graad van ongeschiktheid daar
entegen wel aan verweerster tegenstelbaar 
was bij de beslissing over de vraag of en in 
welke mate eiser in de rechten van de ge
troffen was getreden; bij betwisting over de 
beslissingen van de adviserend genees
heer of van de geneeskundige raad voor in
validiteit tot vaststelling van de graad van 
de primaire ongeschiktheidsuitkering of tot 
aanneming van de invaliditeit in de zin van 
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de ziekte- en invaliditeitsverzekering, ai
leen de arbeidsrechtbank, ingevolge arti
kel 100 van de wet van 9 augustus 1963 
(thans artikel 167 van het koninklijk be
sluit van 14 juli 1994), bevoegd is om een 
dergelijke moeilijkheid te beslechten, met 
uitsluiting van het gerecht waarbij, in het 
gemeen recht, de rechtsvordering tot inde
plaatsstelling van de verzekeringsinstelling 
tegen de derde aansprakelijke aanhangig 
is; daaruit volgt dat het arrest, dat geen 
kritiek kon oefenen op de beslissing gena
men in het kader van de toepassing van de 
ziekte- en invaliditeitswet, om de supra ver
melde of samengevatte redenen, niet kon 
beslissen dat eiser, in zijn hoedanigheid van 
verzekeringsinstelling die in de rechten en 
rechtsvorderingen van zijn aangeslotene 
was getreden, van verweerster de terug
betaling kon eisen van de invaliditeits
uitkeringen die zij, overeenkomstig de be
slissingen van de adviserend geneesheer en 
van de geneeskundige raad voor invalidi
teit, en bijgevolg met eerbiediging van de 
bepalingen van de wet inzake ziekte- en in
validiteit, na 27 april 1983, datum van de 
consolidatie, had uitbetaald aan de getrof
fene die na die datum volgens het gemeen 
recht een blijvende gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid vertoonde (schending van 
alle in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen, met uitzondering van artikel 
149 van de Grondwet); 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Overwegende dat ingevolge artikel 

70, § 2, vierde lid, van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en orga
nisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte en invaliditeitsverzeke
ring, die op het ogenblik van de feiten 
van toepassing was, de verzeke
ringsinstelling die aan een rechtheb
bende van de ziekte- en invaliditeits
verzekering, onder de door de Koning 
vastgestelde voorwaarden, de bij die 
wet bepaalde uitkeringen heeft toege
kend, rechtens in de plaats treedt van 
die rechthebbende tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, 
voor het geheel van de sommen die 
met name krachtens het gemeen recht 
verschuldigd zijn en dezelfde schade 
geheel of gedeeltelijk vergoeden; 

Dat de beslissing die genomen is in 
het kader van de toepassing van de 
wet op de ziekte- en invaliditeits-

verzekering niet kan worden bekriti
seerd door de rechter die uitspraak 
doet over de rechtsvordering tot inde
plaatsstelling tegen de voor het onge
val aansprakelijke partij : 

Dat de indeplaatsstelling evenwel 
beperkt is tot het bedrag dat in het ge
meen recht verschuldigd is; 

Overwegende dat de appelrechters 
ten deze aannemen dat de door eiser 
uitbetaalde uitkeringen de schade ver
goeden die bestaat in een verminde
ring van het vermogen tot verdienen 
ten gevolge van het ongeval en inge
volge het stelsel van ziekte- en inva
liditeit verschuldigd waren; 

Dat zij, om de vordering van de ver
zekeraar ziekte- en invaliditeit en zijn 
recht op indeplaatsstelling te verwer
pen, aileen steunen op de omstandig
heid dat de door eiser in aanmerking 
genomen graad van ongeschiktheid 
verschilde van de in het gemeen recht 
aangenomen graad van ongeschikt
heid; 

Dat zij aileen op die grand de vor
dering niet konden verwerpen; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel dat tot 
geen ruimere vernietiging kan lei
den; vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het eisers vordering tot terug
betaling van het bedrag van 393.256 
frank afwijst; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

12 november 1998 - 1 e kamer- Voor
zitter en uerslaggeuer : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal met opdracht - Aduocaat : mr. 
T'Kint. 
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Nr. 483 

1 e KAMER- 12 november 1998 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. 
DE GOEDEREN- WETTELIJKE GEMEENSCHAP 
- ONROEREND GOED- TOEWIJZING BIJ VOOR
RANG- VOORW AARDEN. 

zo VERDELING- WETTELIJKE GEMEEN
SCHAP - ONROEREND GOED - TOEWIJZING 
BIJ VOORRANG- VOORW AARDEN. 

1 o en zo De rechter die kennisneemt van een 
door een van de gescheiden echtgenoten 
ingestelde vordering tot toekenning bij 
voorrang, kan de toewijzing van het on
roerend goed aan de echtgenoot die val
gens de in het B. W opgesomde criteria de 
voorrang heeft, niet doen afhangen van de 
voorwaarde dat die echtgenoot een prijs 
biedt die op zijn minst gelijk moet zijn 
aan de door de andere echtgenoot gebo
den prijs (1). (Art. 1447 B.W.) 

(BRUSSA-TOI T. SARTOR) 

ARREST (verta[ing) 

(A.R. nr. C.97 .0171.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 5 april1996 en 10 ok
tober 1996 gewezen door het Hofvan 
Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 890, 1446, 1447 van het Burger
lijk Wetboek, 1215 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 10, 11 en 149 van de gecoi:irdi
neerde Grondwet, 

doordat het hof van beroep in zijn ar
rest van 5 april1996 eraan herinnert dat, 

(1) G. BAETEMAN, H. CABMAN en J. GERLO, 
"Overzicht van rechtspraak : huwelijks
vermogensrecht 1989-1995", T.P.R., 1996, 316, nr. 
230; J.L. SNYERS, "De toewijzing van de prefe
rentie!e goederen", in Vereffening- verdeling van 
het huwelijksvermogen, Maklu, 1993, 135; H. CAS
MAN, "Uattribution preferentielle", in Quinze ans 
d'application de la reforme des regimes matri
moniaux, Bruylant, 1991, 121, nr. 38; H. CAs
MAN, "Aantekeningen bij artikel1447 B.W. en de 
toewijzing bij voorrang na echtscheiding", Rev. 
trim. d1: fam., 1990, 133, nrs. 73 en 74; R.P.D.B., 
Regimes matrimoniaux (droit inteme), Aanv. VI, 
1983, 828, nr. 1378. 

"wanneer er een geschil bestaat over de uit
oefening van dat recht van toewijzing bij 
voorrang, met name omdat beide gewe
zen echtgenoten het willen uitoefenen, de 
rechter uitspraak doet met inachtneming 
van de maatschappelijke belangen (gezins
en beroepsbelangen) en van de vergoedings
of vorderingsrechten van een van beide 
echtgenoten", overweegt dat, "bij de toe
wijzing van dat van de gemeenschap af
hangend onroerend goed" aan eiser de 
"voorrang kon worden gegeven hoven (ver
weerster), aangezien hij er is blijven wo
nen en er beroepsarbeid verricht in de door 
hem opgerichte vennootschap"; dat het ver
volgens de beslissing om het onroerend 
goed bij voorrang aan eiser toe te wijzen on
derwerpt aan de voorwaarde dat hij een 
prijs biedt "die overeenstemt met de prijs 
van de vastgoedmarkt, mits zijn prijs niet 
lager is dan 7.000.000 frank, d.i. de prijs die 
zijn gewezen echtgenote nog steeds biedt", 
en dat hij tevens "financiele garanties" 
biedt "voor de betaling van de opleg en van 
de vergoedingen die hij verschuldigd is we
gens het feit dat alleen hij het onroerend 
goed sinds het instellen van het 
echtscheidingsgeding betrokken heeft", en 
beslist dat ''het onroerend goed anderson
der die prijsvoorwaarde aan (verweerster) 
zal toekomen", en doordat het hofin zijn 
tweede arrest van 10 oktober 1996 beslist 
"dat nergens in de wet het beginsel voor
komt dat de rechter alleen rekening dient 
te houden met het financiele bod van een 
van beide echtgenoten als beide echtgeno
ten gelijkwaardige maatschappelijke en 
gezinsbelangen hebben en dat hij anders bij 
de uitoefening van het recht om het goed bij 
voorrang aan een van de echtgenoten toe te 
wijzen uitsluitend rekening dient te hou
den met de verkoopwaarde die het gemeen
schappelijke onroerend goed op het ogen
blik van de verdeling had", en dat "uit de 
stukken die (de eiser) Brussa-Toi thans, na 
de heropening van het de bat, heeft over
gelegd, blijkt ( ... ) dat hij - afgezien van zijn 
eventuele andere verbintenissen j egens 
(verweerster), met name wegens de bewo
ning van het gemeenschappelijke onroe
rend goed - niet voldoende geldmidde
len heeft om het onroerend goed, dat deel 
uitmaakt van de vroegere gemeenschap 
tussen beide partijen, over te nemen te
gen de door de (de verweerster) Sartor ge
boden prijs van 7.000.000 frank( ... ); dat bij
gevolg voor recht moet worden gezegd dat 
het onroerend goed, gelegen te Limal, G. Eve
raertsstraat, 75, dat deel uitmaakt van de 
vroegere wettelijke gemeenschap tussen de 
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partijen, in het kader van de vereffenings
verdeling aan (de verweerster) Sartor moet 
worden toegewezen op grond van haar bod 
om dat pand aan te kopen tegen de door 
haar vastgestelde prijs van 7.000.000 frank, 
ongeacht het feit dat die prijs de intrin
sieke verkoopwaarde van dat pand te bo
ven gaat", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
1447, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, de rechter bij wie een vordering tot 
toewijzing bij voorrang aanhangig wordt ge
maakt, "beslist met inachtneming van de 
maatschawpelijke en gezinsbelangen die er
bij betrol¢mn zijn en van de vergoedings
of vorderingsrechten van de andere echt
genoot"; voomoemd artikel niet bepaalt dat 
de meest biedende echtgenoot de voor
rang moet krijgen en evenmin dat de echt
genoot die het recht van toewijzing bij voor
rang uitoefent, waarborgen moet bieden 
voor de betaling van de opleg die hij bij de 
verdeling eventueel verschuldigd is; het hof 
van beroep bijgevolg, nu het die bijkomende 
voorwaarden oplegt, de artikelen 1446 en 
1447 van het Burgerlijk Wetboek, alsook de 
artikelen 10 en 11 van de gecoiirdineerde 
Grondwet schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel1447 van het Burgerlijk Wetboek, 
elke gescheiden echtgenoot de recht
bank kan vragen om een van de on
roerende goederen die tot gezins
woning dient en het onroerend goed 
dat dient voor de uitoefening van zijn 
beroep hem bij voorrang, tegen opleg 
indien daartoe grond bestaat, toe te 
wijzen; 

Dat krachtens het tweede lid van 
die bepaling, de rechtbank beslist met 
inachtneming van de maatschappe
lijke en gezinsbelangen die erbij be
trokken zijn en van de vergoedings- of 
vorderingsrechten van de andere echt
genoot; 

Overwegende dat het arrest van 5 
april1996 beslist "dat te dezen moet 
worden toegegeven dat aan (eiser) bij 
de toewijzing van dat van de gemeen
schap afhangende pand de voorrang 
kon worden gegeven hoven (ver
weerster), aangezien hij er is blijven 
wonen en er beroepsarbeid verricht in 
de door hem opgerichte vennootschap; 

dat hij evenwel daarenboven een prijs 
moet bieden die overeenstemt met de 
prijs van de vastgoedmarkt, mits zijn 
prijs niet lager is dan 7.000.000 frank, 
d.i. de prijs die zijn gewezen echtge
note nog steeds biedt en financiele 
waarborgen moet kunnen geven voor 
de betaling van de opleg en van de 
vergoedingen die hij verschuldigd is 
wegens het feit dat hij het onroerend 
goed sinds het instellen van het 
echtscheidingsgeding aileen betrok
ken heeft (. .. )"; 

Dat het arrest van 10 oktober 1996 
vaststelt dat eiser "niet voldoende 
geldmiddelen heeft om het onroerend 
goed, dat deel uitmaakt van de vroe
gere gemeenschap tussen beide par
tijen, over te nemen tegen de door 
(verweerster) geboden prijs van 
7.00Q.OOO frank"; 

Dat de bestreden arresten de toe
wijzing van het onroerend goed aan de 
echtgenoot die volgens de in artikel 
1447 van het Burgerlijk Wetboek op
gesomde criteria de voorrang heeft, on
derwerpt aan de voorwaarde dat die 
echtgenoot een prijs biedt die op zijn 
minst gelijk moet zijn aan de door de 
andere echtgenoot geboden prijs; 

Dat zij aldus de in het middel aan
gegeven wetsbepalingen schendt; 

Dat, in zoverre, het onderdeel ge
grond is; 

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

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten, behalve in zoverre 
het arrest van 5 april 1996 ''het in de 
zaak 1 ingestelde hoger beroep niet 
ontvankelijk verklaart en (eisers) 
tussenvordering tot toekenning van 
schadeloosstelling wegens tergende be
tekening verwerpt"; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest en van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
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beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Bergen. 

12 november 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter- Verslaggever : de h. Parmen
tier - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Henkes, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. Van Ommeslaghe. 

Nr. 484 

1 e KAMER- 12 november 1998 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- CONCLU
SIE -APPELLANT - NEERLEGGING- TIJD
STIP. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BE
ROEP - CONCLUSIE - APPELLANT -
NEERLEGGING- TIJDSTIP. 

1 o en 2° De appidrechter mag de regels 
m.b.t. de neerlegging van conclusies en 
aanvullende conclusies door ge'intimeerde 
en appellant zo wijzigen, dat laatstge
noemde de gelegenheid krijgt om als laat
ste conclusie te nemen (1). (Artt. 1064 en 
747, § 2, Ger.W.) 

(CADRE 2000 B.V:B.A. T. DAGNELY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.98.0030.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 september 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Charleroi; 

(1) Zie C. DE LEVAL, "La mise en etat de la 
cause", in "Le nouveau droit judiciaire prive
Commentaires", p. 80; Arbitragehof, 29 sept. 1993, 
nr. 69-93, rol 466 en 567, Verzameling, 763, en 
JLMB, 1999, 1190 e.v.; Ged1: St., Senaat, 1991-
1992, nr. 301-2, 68 en 69. 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 19, eerste lid, 23 tot 28, 747, § 2, 
1042 en 1064 van het Gerechtelijk Wet
hoek alsook van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging, 

doordat vaststaat 1) dat verweerster op 
grond van artikel 747, § 2, van het Gerech
telijk Wetboek een verzoek indiende tot wij
ziging van de termijnen om conclusie te ne
men en daarin de voorzitter van de derde 
kamer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi vroeg te zeggen dat de con
clusie van eiseres binnen vijftien dagen te 
rekenen van de te wijzen beschikking ter 
griffi.e zou worden neergelegd en dat zij zelf 
voor haar antwoord op de conclusie die zij 
zou ontvangen een termijn van vijftien da
gen zou krijgen die zou verstrijken op het 
einde van de eerste termijn, 2) dat de 
raadsman van eiseres opmerkingen maakte 
in een schrijven van 7 februari 1997 waarin 
hij uitdrukkelijk vermeldde dat "de ge
daagde in hager beroep, overeenkomstig het 
Gerechtelijk Wetboek, de tijd moet krij
gen om te repliceren op de conclusie van 
appellante en als laatste conclusie moet ne
men (aangezien het verzoekschrift in ha
ger beroep met redenen omkleed moet zijn 
en aldus de eerste conclusie van appel
lante moet zijn)", en 3) dat de voorzitter 
van de derde kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Charleroi op 18 februari 
1997 een beschikking wees waarin hij ver
klaarde dat de gedaagde in hager beroep 
haar conclusie op 21 maart 1997 en appel
lante haar conclusie op 25 april 1997 ter 
griffi.e dienden neer te leggen en dat de 
eventuele aanvullende conclusies van de 
partijen ter griffie moesten worden neer
gelegd op 16 mei 1997, wat de gedaagde in 
hager beroep betreft, en op 30 mei 1997, 
wat appellante betreft; dat eiseres in haar 
aanvullende conclusie het volgende be
toogde: "de beschikking van 18 februari 
1997 waarin de termijnen om conclusie te 
nemen worden vastgesteld verklaart dat 
appellante haar eventuele aanvullende con
clusie zal moeten indienen uiterlijk op 30 
mei 1997. Artikel 1064 van het Gerechte
lijk Wetboek kent aan de eiser in hager be
roep geen enkel recht toe om te antwoor
den op de conclusie van wederantwoord van 
de gedaagde in hager beroep en kent ken
nelijk aan laatstgenoemde het voorrecht toe 
om als laatste conclusie te nemen. De recht
bank heeft dus in strijd met de wet en met 
de opmerkingen die de raadsman van de 
gedaagde in hager beroep in een schrij
ven van 7 februari 1997 gemaakt heeft, aan 
eiseres in hager beroep het recht toege
kend om een conclusie van wederantwoord 
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in te dienen. lndien appellante gebruik zou 
willen maken van dat 'recht' dat indruist 
tegen de wet en tegen de geest ervan, zou 
(eiseres) zich het recht voorbehouden om te 
gepasten tijde en in geval van noodzaak, 
cassatieberoep in te stellen wegens scherr
ding van de rechten van de gedaagde in ho
ger beroep. De hoofdconclusie van eiser in 
hoger beroep ligt in feite vervat in zijn ver
zoekschrift in hoger beroep, dat immers 
met redenen omkleed moet zijn"; dat het 
bestreden vonnis die aanvullende conclu
sie verwerpt op grond dat "de termijnen 
van artikel1064 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet op straffe van nietigheid of ver
val zijn voorgeschreven; dat het welis
waar in beginsel aan verweerder staat om 
als laatste conclusie te nemen, maar dat ar
tikel 7 4 7, § 2, niet belet dat die regel kan 
worden aangepast als de zaak voor de rech
ter in gereedheid wordt gebracht ( ... ); dat 
de rechter, die kennisneemt van een ver
zoek op grond van artikel 747, § 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de termijnen om con
clusie te nemen dient te bepalen; dat het 
recht van verdediging van (eiseres) geeer
biedigd is, daar zij slechts theoretische kri
tiek oefende op de op grond van artikel 7 4 7, 
§ 2, gewezen beschikking; dat eraan dient 
te worden herinnerd dat tegen die beschik
king geen enkel rechtsmiddel openstaat; 
dat de rechtspleging volkomen regelma
tig is en dat de partijen in hun conclusies 
en pleidooien al hun argumenten hebben 
uiteengezet"; dat het bestreden vonnis der
halve uitspraak doet met inachtneming van 
de aanvullende conclusie van verweerster, 
waardoor eiseres het recht op het laatste 
woord wordt ontnomen, 

terwijl artikel 1064 van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat de gedaagde in ho
ger beroep een maand heeft om zijn con
clusie te nemen, eiser in hoger beroep een 
maand heeft om te antwoorden en de ge
daagde in hoger beroep over vijftien da
gen beschikt voor zijn wederantwoord; uit 
die bepaling volgt dat het recht om als laat
ste conclusie te nemen toekomt aan de ge
daagde in hoger beroep; artikel 747, § 2, 
van voornoemd wetboek, dat krachtens ar
tikel 1042 van dat wetboek van toepas
sing is in hoger beroep, weliswaar niet uit
sluit dat van die regel wordt afgeweken, 
wanneer de gedaagde in hoger beroep niet 
vraagt om gebruik te mogen maken van 
zijn recht om als laatste conclusie te ne
men; wanneer de gedaagde in hoger be
roep evenwel uitdrukkelijk vraagt om het 
laatste woord te hebben, dat verzoek moet 
worden ingewilligd op straffe van scherr
ding van artikel 1064 van het Gerechte-

lijk Wetboek en van het recht van verde
diging van de gedaagde in hoger beroep; 
hoewel de op grond van artikel 747, § 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek gewezen be
schikking slechts een bestuurlijke maat
regel is waartegen geen rechtsmiddel open
staat, zij daarom niet minder gezag en 
kracht van gewijsde heeft; de feitenrechter 
derhalve, na kennis te hebben genomen van 
het middel waarin de gedaagde in hoger be
roep aanvoert dat zijn recht van verdedi
ging is geschonden en dat eiser in hoger be
roep, ingevolge een op grond van artikel 
747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek ge
wezen beschikking, ten onrechte het recht 
gekregen heeft om als laatste conclusie te 
nemen, zonder dat de gedaagde in hoger 
beroep kon repliceren, zich niet op die be
schikking mag beroepen om geen acht te 
slaan op dat middel van de gedaagde in ho
ger beroep en derhalve niet op grond van 
die beschikking kan beslissen dat de door 
appellant in strijd met de rechten van de 
gedaagde in hoger beroep genomen 
conclusie regelmatig was ingediend; 
aangezien eiseres in onderhavige zaak, op 
7 februari 1997 in haar nota met haar op
merkingen uitdrukkelijk gevraagd had om 
als laatste conclusie te mogen nemen en zij 
in haar aanvullende conclusie aan dat recht 
herinnerd had, het bestreden vonnis niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat het recht 
van verdediging van eiseres geeerbiedigd 
was, nude voorzitter van de derde ka
mer van de rechtbank in zijn beschikking 
van 18 februari 1997 verweerster had toe
gestaan om op de aanvullende conclusie 
van eiseres te repliceren en zij wel dege
lijk een aanvullende conclusie had neer
gelegd, en het dus niet wettig op die aan
vullende conclusie van verweerster acht 
heeft kunnen slaan zonder daardoor eise
res te beroven van haar recht om als laat
ste conclusie te nemen (schending van de 
artikelen 747, § 2, 1042 en 1064 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging); het 
bestreden vonnis daarenboven, in zoverre 
het heeft beslist dat de beschikking van 18 
februari 1997 definitief is en bindend is 
voor de rechter die kennisneemt van de 
grond van het geschil en derhalve niet op 
die beschikking kan terugkomen, de arti
kelen 19, eerste lid, 23 tot 28 en artikel 
747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt, nu het in strijd met de wet, de op 
grond van artikel 747, § 2, van voornoemd 
wetboek gewezen beschikking aanmerkt als 
een definitieve beslissing met een gezag en 
een kracht van gewijsde die ze niet heeft : 



1058 HOF VAN CASSATIE Nr. 485 

Overwegende dat artikel1064 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, 
onverminderd de toepassing van de re
gels van het geding, de gedaagde in 
hager beroep een mimnd heeft om zijn 
conclusie te nemen na inleiding van de 
zaak; eiser in hager beroep een maand 
heeft om te antwoorden; de gedaagde 
in hager beroep over vijftien dagen be
schikt voor zijn wederantwoord; 

Dat, krachtens de bewoordingen zelf 
van die wetsbepaling de rechter de 
erin vervatte regel mag aanpassen 
door, overeenkomstig artikel 747, § 2, 
van voornoemd wetboek, het recht van 
eiser en van de gedaagde in hager be
roep om aanvullende conclusies in te 
dienen te regelen en door, in het bij
zonder, eiser in hoger beroep het recht 
te verlenen om als laatste conclusie te 
nemen; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, in strijd met wat het middel be
toogt, niet beslist dat de op grand van 
artikel 7 4 7, § 2, van dat wet hoek ge
wezen beschikking bindend is voor de 
rechter die kennisneemt van de grand 
van het geschil; 

Dat, in zoverre, het middel feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel opkomt tegen ten over
vloede gegeven beschouwingen van het 
bestreden vonnis en in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

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

12 november 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 485 

28 KAMER- 17 november 1998 

1° WRAKING-MEDEDELINGVANDEAKTE 
VAN WRAKING AAN DE RECHTER- SCHOR
SING VAN ALLE VONNISSEN EN VERRICHTIN
GEN- ONDERZOEKSRECHTER- VERV ANGING 
- VERRICHTINGEN OF VONNISSEN INZAKE 
VOORLOPIGE HECHTENIS- TOEPASSELIJK
HEID VAN ARTIKEL 837 GERW. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - ALGE
MEEN- ONDERZOEKSRECHTER- VORDERING 
TOT WRAKING- MEDEDELING VAN DE AKTE 
VAN WRAKING AAN DE RECHTER- SCHOR
SING VAN ALLE VONNISSEN EN VERRICHTIN
GEN- VERVANGING- TOEPASSELIJKHEID 
VAN ARTIKEL 837 GERW. 

3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKS
RECHTER- VORDERING TOT WRAKING- ME
DEDELING VAN DE AKTE VAN WRAKING AAN 
DE RECHTER- SCHORSING VAN ALLE VON
NISSEN EN VERRICHTINGEN- VERV ANGING
TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 837 GER.W. 

4 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ON
DERZOEKSRECHTER- VERHINDERING- VER
VANGING- VOORWAARDE. 

1°, 2° en 3° De eigenschappen en de doel
stellingen van de procedure inzake voor
lopige hechtenis, met name de zeer korte 
en dwingende termijnen van de Wet Voor
lopige Hechtenis, staan, overeenkomstig 
artikel 2 Ger. W, in de weg aan de toe
passing van artikel 837 van voornoemd 
wetboek, wanneer een wrakingsprocedure 
wordt ingesteld tegen een onderzoeks
rechter (1). (Art. 837 Ger.W.) 

4° De regel van art. 322, eerste lid, Ger.W, 
luidens welke de rechters van de recht
banken van eerste aanleg elkaar vervan
gen in geval van verhindering, is tevens 
van toepassing op de onderzoeksrechters 
onder elkaar in de rechtbanken waar er 
twee of meer zijn (2). (Art. 332, eerste lid, 
Ger.W.) 

(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 1998, nr. 
485. 

(2) Zie noot 1. 
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(A. .. H ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.98.1360.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 oktober 1998 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hofvan Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 2 en 837 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

doordat de kamer van inbeschuldiging
stelling voornoemd artikel niet heeft toe
gepast, op grond dat het niet verenigbaar 
was met de bepalingen van de wet van 20 
juli 1990 op de voorlopige hechtenis, 

terwijl artikel837, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek luidt als volgt : "te re
kenen van de dag van de mededeling aan 
de rechter worden alle vonnissen en ver
richtingen geschorst". De kamer van inbe
schuldigingstelling heeft die bepalingen niet 
toegepast, op grond dat zij niet verenig
baar waren "in de zin van artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek met de bepalingen 
van de wet van 20 juli 1990 op de voorlo
pige hechtenis, die betrekking hebben op de 
akten en beslissingen die ertoe strekken de 
openbare veiligheid te waarborgen en die 
binnen een dwingende wettelijke termijn 
moeten worden genomen". De kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft met andere 
woorden geoordeeld dat het wegens tijds
gebrek onmogelijk was om artikel837, eer
ste lid, toe te passen en het dus onmoge
lijk was om de onderzoeksrechter die 
wegens een vordering tot wraking verhin
derd was te vervangen overeenkomstig 
voornoemd artikel837, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek. Ret openbaar mi
nisterie dat belang zou hebben gehad bij de 
verlenging van de alternatieve maatrege
len, had evenwel, gelet op de niettemin zeer 
relatieve dringende noodzakelijkheid (op 9 
september 1998, d.i. de datum waarop de 
bestreden beschikking is gewezen, bleven 
er nog 13 dagen over voor de hemieuwing), 
overeenkomstig artikel837, tweede lid van 
het Gerechtelijk Wetboek moeten vorde
ren dat die maatregelen zouden worden 
hernieuwd door een andere rechter die 
vooraf zou zijn aangewezen door de voor
zitter van de rechtbank van eerste aan
leg, wat niet is gebeurd. In dat verband 
moet worden gewezen op het feit dat het 
parket, in onderhavige zaak, onderzoeks-

rechter Leys achteraf heeft doen vervan
gen bij een beschikking van 13 oktober 
1998, waarbij de zaak aan onderzoeksrech
ter Leys werd onttrokken en de onder
zoeksrechter Van Espen als zijn vervan
ger werd aangewezen met het oog op de 
terechtzitting van 14 oktober 1998 van de 
raadkamer, waarbij het verzoek van 9 ok
tober 1998 van eiser tot cassatie aanhan
gig was gemaakt. Aldus is, met andere 
woorden, gebleken dat een onderzoeksrech
ter wei degelijk binnen een korte termijn, 
namelijk 4 dagen na de neerlegging van het 
verzoekschrift van 9 oktober 1988, kon wor
den vervangen. Overigens is die motive
ring in strijd met de houding die de onder
zoeksrechter Leys uit eigen beweging heeft 
aangenomen naar aanleiding van een door 
hem bevolen intemationale ambtelijke op
dracht in het Groothertogdom Luxemburg. 
In een brief van 8 september 1998 heeft on
derzoeksrechter Leys op een brief van 3 
september 1998 die de Luxemburgse rech
ter naar aanleiding van de hierboven ver
melde ambtelijke opdracht geschreven had, 
geantwoord dat hij wegens de lopende 
wrakingsprocedure verhinderd was om er 
onmiddellijk gevolg aan te geven, wat be
wijst dat de door de kamer van inbeschul
digingstelling aangevoerde onverenigbaar
heid in concreto moet worden beoordeeld. 
Zodra artikel 837, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek verenigbaar kan zijn 
met de bepalingen van de strafwet, meer 
bepaald met die van de wet van 20 juli 
1990 op de voorlopige hechtenis, moet voor
noemd artikel bijgevolg toegepast wor
den, wat, te dezen, het weze herhaald, per
fect mogelijk was, gelet op de termijn 
waarover het openbaar ministerie be
schikte. Wat dat betreft wist het open
baar ministerie reeds op 29 juni 1998 dat 
eiser tot cassatie een akte van wraking had 
neergelegd, zodat het tussen die datum en 
de einddatum van de termijn waarbin
nen de beschikking tot verlenging van de 
alternatieve maatregelen moest worden ge
wezen, tijd genoeg had om de gewenste 
schikkingen te tre:ffen teneinde de verhin
derde onderzoeksrechter Leys te vervan
gen, hetgeen niet is gebeurd. Bijgevolg 
schendt het bestreden arrest de artikelen 
2 en 837 van het Gerechtelijk Wetboek, nu 
het beslist dat artikel 837 onmogelijk kan 
worden toegepast omdat een dwingende 
wettelijke termijn moet worden nageleefd : 

Overwegende dat de eigenschap
pen en de doelstellingen van de pro
cedure inzake voorlopige hechtenis, 
met name de zeer korte en dwingende 

. _T _-r:: 
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termijnen van de wet van 20 juli 1990, 
overeenkomstig artikel 2 van het Ge
rechtelijk Wetboek, in de weg staan 
aan de toepassing van artikel 837 van 
voornoemd wetboek; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 59 van het Wetboek van StrafVor
dering, 

doordat de kamer van inbeschuldiging
stelling beslist heeft dat onderzoeksrech
ter Van Espen wettelijk gemachtigd was om 
de alternatieve maatregelen in zijn be
schikking van 9 september 1998 te verlen
gen in de plaats van onderzoeksrechter 
Leys, aan wie het betrokken onderzoek (op 
dat ogenblik) niet was onttrokken; 

terwijl artikel 59 van het Wetboek van 
StrafVordering de wijze van aanhangigma
king van de zaak bij de onderzoeksrech
ter bepaalt, waar het preciseert dat hij niet 
uit eigen beweging kan handelen, wat be
tekent dat een vordering van de procu
reur des Konings vereist is; in onderha
vige zaak is gebleken dat onderzoeksrechter 
Leys, ofschoon hij verhinderd was wegens 
de door eiser tot cassatie op 29 juni 1998 te
gen hem ingestelde wrakingsprocedure, 
zich minstens tot tweemaal toe en in ie
der geval voor de beschikking van 9 sep
tember 1998 tot verlenging van de alter
natieve maatregelen heeft doen vervangen 
door onderzoeksrechter Van Espen, opdat 
laatstgenoemde teneinde in zijn naam en 
in zijn plaats de door hem daarover gewe
zen beschikking zou verlengen; het woord 
'1oco" dat in voornoemde beschikking twee
maal is gebruikt, betekent dat onderzoeks
rechter Leys is vervangen door onderzoeks
rechter Van Espen en wel op initiatiefvan 
rechter Leys zelf. Artike 1 837 van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalt evenwel zeer 
uitdrukkelijk dat, wanneer een wrakings
procedure wordt ingeleid, de rechter te
gen wie die procedure is ingeleid, niet al
leen geen vonnissen meer mag wijzen, 
maar tevens geen enkele verrichting meer 
mag uitvoeren. Te dezen is de beschik
king van 9 september 1998 ontegenzeg
lijk een verrichting, ja zelfs een vonnis. In 
werkelijkheid werd die beschikking gewe
zen namens onderzoeksrechter Leys en niet 
door onderzoeksrechter Van Espen. Toch 
blijkt uit het strafdossier niet dat onder
zoeksrechter Leys, wegens de wrakings
procedure, vervangen is door onderzoeks-

rechter Van Espen, ofschoon die vervan
ging mogelijk was geweest krachtens ar
tikel 837, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek. De kamer van inbeschuldi
gingstelling heeft bijgevolg artikel 59 van 
het Wetboek van StrafVordering geschon
den, nu zij, zonder trouwens de gronden 
van haar beslissing op te geven, beslist dat 
onderzoeksrechter Van Espen gemach
tigd was om rechtsgeldig de beslissing van 
9 september 1998 te nemen : 

Overwegende dat luidens artikel 322 
van het Gerechtelijk Wetboek, de rech
ters van een rechtbank van eerste aan
leg elkaar kunnen vervangen in ge
val van verhindering, zonder dat 
daartoe een bij zondere beschikking 
van de voorzitter vereist is; dat die re
geling tevens van toepassing is op de 
onderzoeksrechters onder elkaar in de 
rechtbanken waar er twee of meer 
ZlJn; 

Overwegende dat rechter Van Es
pen bijgevolg, nu hij door de Koning is 
aangewezen als onderzoeksrechter, bij 
de beslissing over eisers verzoek tot 
opheffing van de voorwaarden voor 
zijn invrijheidsstelling zijn ambts
genoot Leys, die wettig verhinderd was 
wegens de door eiser tegen hem inge
leide wrakingsprocedure, wettig ver
vangen heeft; 

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 eiser in de kos
ten. 

17 november 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggeuer : mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R. De 
Baerdemaecker, Brussel. 
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Nr. 486 

28 KAMER- 19 november 1998 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - STRAFVORDERING- GEMIS AAN 
BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN 
BESTAANSREDEN- OBJECTIEF KARAKTER
JEUGDBESCHERMING - PLAATSINGS
MAATREGEL- ONTVANKELIJKHEID. 

2° JEUGDBESCHERMING- CASSATIE
BEROEP- BELANG- OBJECTIEF KARAKTER
PLAATSINGSMAATREGEL- ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o en 2° Bij gebrek aan bestaansreden van
uit het oogpunt van het objectieve be
lang van een mogelijke cassatie, is niet 
ontvankelijk het cassatieberoep dat wordt 
ingesteld tegen het arrest waarbij de be
slissing van de jeugdrechter tot voorlo
pige bewaring in een huis van arrest be
vestigd wordt, en dat eiser hierdoor 
verantwoordt dat hij zinnens is een 
aansprakelijkheidsvordering tegen de 
Staat in te stellen teneinde vergoeding te 
krijgen voor de ten gevolge van die tijde
lijke opsluiting geleden schade, terwijl de 
nieuwe beschikking die de jeugdrechter 
achterafin hager beroep heeft gewezen en 
waarin hi) beveelt om eiser, na de pe
riode van opsluiting, op te nemen in een 
openbare beschermingsinstelling, reeds 
ten uitvoer is gelegd. 

(K. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0685.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1998 in hoger 
beroep gewezen door de jeugdrechter 
te Luik; 

I. Op de voorziening van X. : 

Over de ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, met controle van de wettigheid 
van de beschikking van de jeugdrech
ter, en met toepassing van artikel 53 
van de wet van 8 april 1965 betref-

fende de jeugdbescherming, de voor
lopige bewaring van eiser in het huis 
van arrest van en te Lantin met in
gang van 9 april 1998 en voor een 
duur van vijftien dagen, bevestigt; 

Overwegende dat de jeugdrechter te 
Luik, bij beschikking van 23 april 
1998, heeft bevolen dat eiser voorlo
pig zal worden bewaard in de geslo
ten afdeling van de jeugdbescher
mingsinstelling te Kasteelbrakel; dat 
deze nieuwe beschikking ten uitvoer is 
gelegd op 24 april 1998; 

Overwegende dat eiser, die zich pas 
op 30 april in cassatie heeft voorzien, 
de ontvankelijkheid van zijn voorzie
ning poogt te staven door aan te voe
ren dat hij de bedoeling had "een 
aansprakelijkheidsvordering tegen de 
Staat in te stellen teneinde vergoe
ding te krijgen voor de wegens zijn op
sluiting geleden schade"; dat een der
gelijk belang subjectief is, terwijl het 
belang op grond waarvan een voorzie
ning al dan niet ontvankelijk is, ob
jectiefvanuit het oogpunt van een mo
gelijke vernietiging moet worden 
beoordeeld; 

Dat de voorziening geen bestaans
reden heeft en bijgevolg niet ontvan
kelijk is; 

II. Op de voorzieningen van X. 
en Y.: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de eisers hun voorzie
ning hebben doen betekenen aan het 
openbaar ministerie; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige onderdelen van de memorie van 
de eerste eiser, die geen betrekking 
hebben op de ontvankelijkheid van de 
voorziening, verwerpt de voorzienin
gen; veroordeelt elke eiser in de kos
ten van zijn voorziening. 
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19 november 1998 - ze kamer - Voor
zitter: mevr. Jeanmart, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Close - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal met opdracht. 

Nr. 487 

ze KAMER- 19 november 1998 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- VERBEURDVERKLA
RING NIET DOOR DE EERSTE RECHTER UITGE
SPROKEN- EENPARIGHEID VAN STEMMEN. 

Om de beklaagde te veroordelen tot een ver
beurdverklaring die de eerste rechter niet 
heeft uitgesproken, dient het hof van be
roep uitspraak te doen met eenparig
heid van stemmen en zulks in zijn ar
rest vast te stellen (1). (Art. 42 Sw.; art. 
21lbis Sv.) 

(DEMIR KASIM) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0947.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : 

schending van artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat het arrest het 
overgelegde vonnis bevestigt, behalve 
in zoverre het verschillende verbeurd
verklaringen beveelt; dat het arrest, 
nu dit het voornoemde vonnis op dat 
punt vernietigt, slechts een deel van de 
door de correctionele rechtbank bevo
len verbeurdverklaringen uitspreekt 

(1) Cass., 10 okt. 1972 (A. C., 1973, 150); zie 
Cass., 13 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 583); 23 
dec. 1986, A.R. nr. 714 (ibid., 1986-87, nr. 256). 

en, zonder vast te stellen dat deze 
nieuwe veroordeling met eenparig
heid van stemmen is uitgesproken, de 
verbeurdverklaring beveelt van de 
voorwerpen die onder het nummer 
536/97 op de griffie van de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi waren 
neergelegd, dan waar deze verbeurd
verklaring in het beroepen vonnis niet 
was uitgesproken; 

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, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de ver
beurdverklaring beveelt van de voor
werpen die onder het nummer 536/97 
op de griffie van de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi zijn neerge
legd; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt de eisers in negen 
tiende van de kosten en laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

19 november 1998 - ze kamer- Voor
zitter : mevr. Jeanmart, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Close - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal. 

Nr. 488 

ze KAMER- 19 november 1998 

1 o WRAKING- REDENEN- OPSOMMING IN 
DE WET- GEVOLG- RECHTEN VAN DE MENS 
- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTI
KEL 6.1- INTERNATIONAAL VERDRAG BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN- ART. 
14.1- SCHENDING- RECHTSPLEGING. 
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2° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTENVAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID 
VAN DE RECHTER - SCHENDING- RECHTS
PLEGING- WRAKING. 

3o RECHTEN VAN DE MENS -INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1- RECHT 
OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER- SCHEN
DING- RECHTSPLEGING- WRAKING. 

4° WRAKING- REDEN- RECHTER DIE VAN 
RET GESCHIL HEEFT KENNISGENOMEN- UIT
ZONDERING- VONNIS ALVORENS RECHT TE 
DOEN- BEGRIP. 

so VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGE 
MEEN - WRAKING - VONNIS ALVORENS 
RECHT TE DOEN- BEGRIP. 

6° WRAKING- REDEN- RECHTER DIE VAN 
HET GESCHIL HEEFT KENNISGENOMEN -
ZELFDE AANLEG- ZELFDE ZAAK- STRAF
VORDERING- VERSTEKBESLISSING- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- BESLISSING 
OP TEGENSPRAAK- VERZET- GEVOLG. 

7o WRAKING- REDEN- HOGE GRAAD VAN 
VIJANDSCHAP- TUSSEN RECHTER EN PAR
TIJ- BEGRIP. 

1 o, 2° en 3° Aangezien de redenen tot wra
king op beperkende wijze worden opge
somd in de wet, kan de schending van de 
artt. 6.1 E.VR.M. en 14, § 1, I.V.B.PR., 
geen grand tot wraking opleveren (1). 
(Art. S2S, so, Ger.W.; art 6.1 E.V.R.M.; 
art. 14, § 1, I.V.B.P.R.) 

4° en so De beslissing waarbij alleen uit
spraak gedaan wordt over een procedure
incident dat niets uitstaande heeft met de 
grand van de zaak, is een vonnis alvo
rens recht te doen (2). (Artt. 19, tweede 
lid, en S2S, so, Ger.W.) 

6° Het feit dat een strafrechter op verzet 
kennisneemt van de strafvordering ter
wijl hij in dezelfde zaak, in dezelfde aan
leg, bij verstek, over de strafvordering en, 
op tegenspraak, over de burgerlijke rechts
vordering uitspraak heeft gedaan, is geen 
redentot wraking. (Art. S2S, so, Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 4 feb. 1997, A.R. nr. P.96.1322.N 
(A.C., 1997, nr. 63); 6 okt. 1998, A.R. nr. 
P.98.1228.F, supra, nr. 435. 

(2) Cass., 6 okt. 1998, vermeld in de voor
gaande noot. 

7° Uit de motivering van een door een straf
rechter gewezen beslissing kan niet wor
den afgeleid dat er tussen die rechter en 
de beklaagde een hoge graad van vijand
schap bestaat, wanneer uit die redenen 
geen enkele vijandschap van de rechter 
ten aanzien van de beklaagde blijkt, maar 
wel de bezorgdheid om zijn veroorde
lende beslissing, na een uitgebreid on
derzoek van de bewijzen a charge en a 
decharge, te verantwoorden met het oog 
op de eerbiediging van eenieders recht op 
een eerlijk proces (3). (Art. S2S, 11°, 
Ger.W.) 

(MOINY) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.9S.1420.F) 

RET HOF;- Gelet op de verzoek
schriften tot wraking, die op 12 no
vember 1998 op de griffie van het Hof 
van Beroep te Brussel zijn neerge
legd en waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht; 

Gelet op de conclusie, die op 19 no
vember 1998 op de griffie van het Hof 
is neergelegd : 

Overwegende dat, nu de redenen tot 
wraking op beperkende wijze wor
den opgesomd in de wet, een schen
ding van de artikelen 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en 14.1 van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Po
litieke Rechten geen grond tot wra
king kan opleveren, 

Overwegende dat artikel 828, 8°, 
van het Gerechtelijk Wetboek inzon
derheid bepaalt dat elke rechter ge
wraakt kan worden, indien hij raad 
gegeven, gepleit of geschreven heeft 
over het geschil of indien hij daar
van vroeger kennisgenomen heeft als 
rechter of als scheidsrechter, behalve 
indien hij in dezelfde aanleg : 1. heeft 
medegewerkt aan een vonnis of een 

(3) Zie Cass., 4 feb. 1997, vermeld in de voor-
gaande noot 1. · 
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uitspraak alvorens recht te doen; 2. na 
uitspraak te hebben gedaan bij ver
stek, van de zaak kennisneemt op ver
zet; dat artikel 828, 11°, van voor
noemd wetboek bepaalt dat elke 
rechter kan worden gewraakt indien 
er tussen hem en een van de partijen 
een hoge graad van vijandschap be
staat; 

Overwegende dat uit de processtuk
ken blijkt dat, enerzijds, het arrest van 
23 januari 1998, waaraan voorzitter de 
le Court medegewerkt heeft, in de
zelfde aanleg alleen uitspraak doet 
over een procedure-incident, dat niets 
uitstaande heeft met de grand van de 
zaak, en dat, anderzijds, het hof van 
beroep op 29 mei 1998 bij verstek uit
spraak heeft gedaan over de strafVor
dering die ten laste van verzoekster is 
ingesteld en thans hangende is op ver
zet; dat de magistraten die aan die be
slissing hebben deelgenomen, dus op 
verzet kunnen kennisnemen van de 
zaak; 

Overwegende dat, wat het arrest 
van 29 mei 1998 betreft waaraan de 
drie, door verzoekster gewraakte ma
gistraten medegewerkt hebben, de om
standigheid dat het arrest op de te
gen verzoekster ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering op tegenspraak is ge
wezen, geen weerslag heeft op de be
slissing die op de strafvordering moet 
worden gewezen, behalve in zoverre 
geoordeeld wordt, zoals verzoekster be
toogt, dat de rechters die het arrest 
van 29 mei 1998 mede gewezen heb
ben, wegens hun beslissing, niet op on
afhankelijke en onpartijdige wijze uit
spraak kunnen doen, wat niet kan 
worden vermoed, aangezien artikel 
828, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek 
uitdrukkelijk bepaalt dat de rechter 
die bij verstek uitspraak heeft gedaan, 
van de zaak kennisneemt op verzet; 

Dat het in dat geval zou gaan om 
een verdenking die niet kan leiden tot 
wraking, aangezien die vrees niet ver
meld wordt onder de in artikel 828 
van het Gerechtelijk Wetboek opge
somde redenen; 

Overwegende dat uit de motivering 
van de arresten niet blijkt dat er tus
sen voorzitter de le Court en de raads
heren Marique en Maes, enerzijds, en 
eiseres, anderzijds, een hoge graad van 
vijandschap bestaat; dat de strafrech
ter immers op onaantastbare wijze de 
feiten beoordeelt op grand waarvan hij 
tot zijn beslissing komt en die de par
tijen vrijelijk hebben kunnen tegen
spreken, zonder dat hij verplicht is de 
heropening van het debat te bevelen 
om de beklaagde op de hoogte te bren
gen van de feiten en de rechtsgron
den waarop hij zijn overtuiging wil ba
seren; dat, bovendien, uit de gronden 
van het arrest van 29 mei 1998 niet 
blijkt dat de rechters enige vijand
schap koesteren ten aanzien van ver
zoekster, maar wel dat zij hun veroor
delende beslissing, na een uitgebreid 
onderzoek van de bewijzen a charge en 
a decharge, hebben willen verantwoor
den met het oog op de eerbiediging van 
eenieders recht op een eerlijk proces; 
dat, ten slotte, uit de tegen voomoemd 
arrest geuite juridische bezwaren 
evenmin blijkt dat de drie magistra
ten de hoge graad van vijandschap 
koesterden waarvan sprake is in ar
tikel 828, 11°, van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Dater dus geen grand tot wraking 
bestaat; 

Om die redenen, verwerpt de ver
zoekschriften; wijst gerechtsdeurwaar
der R. De Valek, Dautzenbergstraat 
21, te 1050 Brussel aan, om het ar
rest, op verzoek van de griffier, aan de 
partijen te betekenen; veroordeelt ei
seres in de kosten, die tot op heden be
groat worden op nul frank. 

19 november 1998- 2e kamer- Voor
zitter en verslaggeuer: mevr. Jeanmart, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. E. Van 
Wercke, Brussel. 
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Nr. 489 

1 e KAMER- 19 november 1998 

INKOMSTENBELASTINGEN - VEN

NOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN 
HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN -
BEDRIJFSLASTEN - PROVISIES - AFTREK
BAARHEID- VOORWAARDEN. 

Voorzieningen voor risico's en lasten wor
den uit de winsten gelwuden naar ge
lang van hun waarschijnlijkheid val
gens de aan gang zijnde gebeurtenissen 
en voor zover zij op de uitslagen van dat 
tijdperk drukken. (Art. 23, § 1, W.I.B., 
thans art. 48 W.I.B. 1992, en art. 6 K.B. 
uitvoering W.I.B., thans art. 24 K.B. uit
voering W.I.B. 1992.) 

(ME CONSTRUCT N.V. 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F.95.0076.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1995 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 23 in de versie er

van zoals gewijzigd door de wet van 28 de-
cember 1983, 96, 108 in de versie ervan zo
als het bestond v66r de wijziging door de 
wet van 27 december 1984, van het Wet
hoek van Inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 26 februari 
1964 (hierna genoemd W.I.B./64), 6 en 7 
van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen (hierna genoemd 
K.B. tot uitvoering van het W.I.B./64), 

doordat, het bestreden arrest, onder het 
gedeeltelijk vernietigen van de betwiste 
aanslag, de fiscale voorziening van eise
res voor het overige verwerpt door te be
slissen dat de door eiseres geboekte provi
sie ten bedrage van 10.000.000 fr. voor de 
in de overeenkomst van 27 december 1984 
door haar opgenomen verbintenissen niet 
vrijgesteld is van vennootschapsbelasting 
voor het aanslagjaar 1985 voor het deel van 
de aangelegde provisie dat in verhouding 
staat tot de nog resterende beroepsloopbaan 
van de respectievelijke bestuurders, op 
grond van de motieven: "dat (eiseres) ter-

zake in het betwiste aanslagjaar een 
belastingvrije provisie wenst aan te leg
gen voor de ganse pensioenlast van de twee 
bestuurders, zijnde ineens 10.000.000 fr.; 
dat krachtens de art. 6 en 7 K.B. W.I.B. 
o.m. volgt dat de lasten geacht worden nor
maal op de uitslag van het tijdperk te druk
ken waarin de provisie wordt aangelegd; 
dat dit niet het geval is voor de volledige 
pensioenlast; dat terzake uit de feitelijke 
gegevens blijkt dat de twee bestuurders van 
(eiseres) samen de ganse onderneming be
zitten, de onderneming een goede winst 
boekt van 3.770.846 fr., de bestuurders op 
het ogenblik van de overeenkomst slechts 
40 en 47 jaar oud waren, zich voorzagen in 
een aanvullend pensioen van ieder 
5.000.000 fr. en deze last slechts normaal 
op 65 jaar diende te worden uitgekeerd, dus 
na ongeveer 20 jaar; dat redelijkerwijze 
dient aangenomen te worden dat er in een 
bepaald boekjaar (datum van overeen
komst) kan begonnen worden met de sa
menstelling van het pensioen, een pensioen
last die als een aan gang zijnde gebeurtenis 
dient te worden beschouwd in die zin dat 
de last elkjaar dichterbij komt en elkjaar 
dient te worden aangelegd tot aan de 
pensioenleeftijd; dat de kwestieuze over
eenkomst tot verstrekking van een aan
vullend pensioen dan ook slechts in die 
mate in overeenstemming kan zijn met art. 
23 en K.B. 6 en 7 W.I.B.; dat deze last ge
acht dient te worden ten belope van een 
deel evenredig aan de nog te lopen be
stuursloopbaan van de twee bestuurders op 
het betrokken boekjaar te drukken; dat 
deze pensioenlast immers slechts na on
geveer 20 jaar in huidig geval een zekere en 
vaststaande schuld wordt en dus als een 
last in de zin van art. 23 W.I.B. kan wor
den aangezien indien elk jaar tot aan de 
pensionering een deel van de pensioen
last belastingvrij wordt aangelegd; dat de 
volledige pensioenlast immers niet de 'aan 
de gang zijnde gebeurtenis' kan zijn en niet 
normaal op de uitslag van een boelqaar, 
jaar waarin de overeenkomst wordt afge
sloten, kan drukken in de zin van art. 23 
W.I.B. 6 en 7 K.B. W.I.B., maar geacht 
wordt voor een deel op dat boelqaar te 
drukken, in verhouding tot de nog reste
rende beroepsloopbaan van de bestuur
ders", 

terwijl, krachtens artikel 23, § 1, 
W.I.B./64 niet als winst wordt aangemerkt 
van een belastbaar tijdperk, de voorzie
ning voor lasten die worden geboekt om het 
hoofd te bieden aan scherp omschreven las
ten welke volgens de aan gang zijnde ge
beurtenissen waarschijnlijk zijn, mits die 
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lasten krachtens artikel6 van K.B. tot uit
voering van het W.I.B./64, naast uiter
aard aftrekbaar te zijn als bedrijfsuitgaven 
of -lasten, geacht kunnen worden nor
maal te drukken op de uitslagen van het 
belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de voor
ziening wordt aangelegd, hetgeen in de ge
vallen opgesomd in artikel 7 van het K.B. 
tot uitvoering van het W.I.B./64 geacht 
wordt het geval te zijn en met name het ge
val is indien de last voortvloeit uit de in dat 
belastbaar tijdperk uitgeoefende beroeps
werkzaamheid of uit alsdan voorgekomen 
gebeurtenissen; 

en terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 23, § 1, W.I.B./64 de erin geviseerde 
last zelfniet de aan de gang zijnde gebeur
tenis moet zijn, maar daarentegen het vol
staat, om een voorziening voor de wel om
schreven last aan te leggen in een 
belastbaar tijdperk, die niet als winst wordt 
aangemerkt, dat de aan de gang zijnde ge
beurtenissen elementen zijn die eigen zijn 
aan dat belastbaar tijdperk en het deze ele
menten zijn die de last waarschijnlijk moe
ten maken, 

zodat het bestreden arrest door te be
slissen, dat de volledige pensioenlast slechts 
als een last in de zin van artikel 23 
W.I.B./64 kan worden aangezien indien elk 
j aar tot aan de pensionering een deel van 
de pensioenlast belastingvrij wordt aan
gelegd, omdat de volledige pensioenlast niet 
aan de 'aan de gang zijnde gebeurtenis' kan 
zijn, artikel 23, § 1 W.I.B./64 schendt dat 
enkel vereist dat de '1ast" waarschijnlijk is 
"volgens de aan de gang zijnde gebeurte
nissen" zonder dat de last zelf de elemen
ten uitmaakt die eigen zijn aan het belast
baar tijdperk (schending van artikel23, 
§ 1, 96 en 108 W.I.B./64); 

en terwijl, tweede onderdeel, de in arti
kel23, § 1, W.I.B./64 geviseerde last, krach
tens de artikelen 6 en 7 van het K.B. tot 
uitvoering van het W.I.B./64, geacht wordt 
normaal te drukken op de uitslag van het 
belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de voor
ziening ervoor kan worden aangelegd, wan
neer de last voortvloeit uit tijdens dat be
lastbaar tijdperk voorgekomen gebeurte
nissen; een last voortvloeit uit een 
voorgekomen gebeurtenis zodra zonder de 
gebeurtenis de last niet zou ontstaan zo
als ze in concreto ontstaan is; gebeurtenis
sen die nadien voorkomen of zouden kun
nen voorkomen en geen invloed hebben op 
de ontstane last zoals deze reeds bestaat, 
in die zin dat de last onveranderd dezelfde 
blijft, geen gebeurtenissen kunnen zijn 
waaruit de last voortvloeit; in casu de ver
bintenissen, houdende de waarschijnlijke 

lasten van eiseres zoals vastgesteld door het 
bestreden arrest, om in totaal10.000.000 
fr. als aanvullend pensioen te betalen op de 
65ste verjaardag van haar bestuurders, of 
om een vervangende betaling ten belope 
van hetzelfde bedrag te doen aan hun na
bestaanden in geval van v66roverlijden, vol
ledig voor het totale bedrag van de lasten 
voortvloeien uit de op 27 december 1984 
door eiseres aangegane overeenkomst tij
dens het belastbaar tijdperk 1984, in die zin 
dat zonder deze overeenkomst de waar
schijnlijke lasten niet zouden bestaan zo
als ze in concreto bestaan; de omstandig
heden dat de bestuurders in de navolgende 
jaren nog bestuurder blijven, dat ze niet 
v66rover leden blijken te zijn of dat elk j aar 
waarin dit het geval blijft de last dichter
bij komt, geen gebeurtenissen zijn die een 
invloed hebben op de door het bestreden ar
rest vastgestelde bestaande waarschijn
lijke lasten zoals ze bestaan, vermits de 
aangegane verbintenissen van eiseres in de 
overeenkomst dd. 27 december 1984 on
veranderd dezelfde blijven, 

zodat het bestreden arrest zijn beslis
sing, dat de volledige pensioenlast niet nor
maal op de uitslag van een boekjaar, jaar 
waarin de overeenkomst wordt afgeslo
ten, kan drukken, maar geacht wordt 
slechts voor een deel op dat boekjaar te 
drukken in verhouding tot de nog reste
rende beroepsloopbaan van de bestuur
ders, omdat de pensioenlast als een aan de 
gang zijnde gebeurtenis dient beschouwd, 
die elk jaar dat de bestuurder aanblijft en 
niet v66rroverlijdt dichterbij komt, niet wet
tig verantwoordt vermits de door het be
streden arrest vastgestelde lasten niet 
voortvloeien uit deze gebeurtenissen op het 
ogenblik dat deze zullen voorkomen, maar 
die lasten reeds volledig voor hun totaal be
drag bestaan vanaf het aangaan van de 
overeenkomst dd. (27 december 1984), die 
een tijdens het belastbaar tijdperk 1984 
voorgekomen gebeurtenis uitmaakt en 
daarom deze lasten geacht kunnen wor
den normaal voor het volledig bedrag er
van op de uitslagen van het aanslagjaar 
1985 te drukken (schending van de in aan
hef van het middel aangehaalde bepalin
gen, inzonderheid artikel 7 van het K.B. tot 

· uitvoering van het W.I.B./64) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 23, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) bepaalt dat, binnen de gren
zen en onder de voorwaarden die de 
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Koning bepaalt, niet als winst wor
den aangemerkt, de waardevermin
deringen en de voorzieningen voor 
risico's en lasten die worden geboekt 
om het hoofd te bieden aan scherp om
schreven verliezen oflasten welke vol
gens de aan gang zijnde gebeurtenis
sen waarschijnlijk zijn; 

Dat artikel 6 van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 bepaalt dat uit 
de winst worden gesloten de provi
sies voor waarschijnlijke lasten die bij 
het verstrijken van dat tijdperk zijn 
aangelegd wanneer, onder meer, de 
lasten ter bestrijding waarvan de pro
visies bestemd zijn, aftrekbaar zijn als 
bedrijfslasten en geacht worden nor
maal op de uitslagen van dat tijdperk 
te drukken; 

Overwegende dat uit deze bepalin
gen volgt dat de voorzieningen voor 
risico's en lasten uit de winsten wor
den gehouden naar gelang van hun 
waarschijnlijkheid volgens de aan 
gang zijnde gebeurtenissen en voor zo
ver zij op de uitslagen van dat tijd
perk drukken; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat eiseres, in uitvoering van 
een overeenkomst gesloten met haar 
bestuurders op 27 december 1984, een 
voorziening van 10.000.000 frank heeft 
aangelegd tot dekking van een con
tractueel aanvullend pensioen van 
5.000.000 frank te betalen aan elk van 
haar bestuurders op hun 65e verjaar
dag of te betalen aan hun erfgena
men bij voortijdig overlijden; 

Dat de appelrechters oordelen dat de 
provisie niet voor het geheel belas
tingvrij is overeenkomstig het voor
melde artikel 23, § 1, en de artikelen 
6 en 7 van het voormelde koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 en beslis
sen dat voor het aanslagjaar 1985 
slechts een fractie van de later te beta
len pensioenen kan worden geprovi
sioneerd, gelet op de waarschijnlijk
heid van de te verrichten betaling en 
op de omstandigheid dat het volle
dige pensioenbedrag normaal niet op 
de uitslag van een boekjaar kan druk
ken, dit is van het boekjaar waarin de 
overeenkomst werd gesloten; 

Dat zij aldus op grond van feite
lijke overwegingen beslissen welke be
dragen uit de winst worden gehou
den omdat zij toekomstige en 
waarschijnlijke uitgaven kunnen dek
ken en lasten uitmaken die geacht 
worden normaal te drukken op de uit
slagen van het tijdperk; 

Dat zij zodoende de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schenden; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel uit
gaat van de onderstelling dat de las
ten reeds volledig voor hun totaal be
drag bestonden vanaf het aangaan van 
de verbintenis enige tijd later ofbij het 
overlijden een pensioen te betalen en 
dat zij onveranderd blijven vanaf het 
aangaan van die verbintenis; 

Overwegende dat het onderdeel al
dus ingaat tegen de feitelijke beoor
deling van de appelrechters dat het 
tijdsverloop wel een invloed had op de 
lasten, in die zin dat de waarschijn
lijkheid dat het bedrag volledig eis
baar zou worden, steeg naarmate de 
tijd vorderde; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest niet aanneemt dat de las
ten voortvloeien uit het bereiken van 
de pensioenleeftijd of uit het voorover
lijden van de bestuurders; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 november 1998 - 1 e kamer - Voor
zitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal-Advocaten: 
mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 490 

2e KAMER - 24 november 1998 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- ALGEMEEN- MEDISCH DESKUNDI
GENONDERZOEK- TEGENSPREKELIJK KA
RAKTER - GERECHTELIJK WETBOEK- TOE
PASSELIJKHEID. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSVOE
RING- VERSLAG MEDISCH DESKUNDIGENON
DERZOEK- TEGENSPREKELIJK KARAKTER
GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSELIJK
HEID. 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK -
STRAFZAKEN- MEDISCH DESKUNDIGENON
DERZOEK- TEGENSPREKELIJK KARAKTER
WETBOEK VAN STRAFVORDERING- GEVOLG. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- STRAFZAKEN- EERLIJK PROCES
MEDISCH DESKUNDIGENONDERZOEK- TE
GENSPREKELIJK KARAKTER 

5o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- MISKENNING- MEDISCH DESKUN
DIGENONDERZOEK- TEGENSPREKELIJK KA
RAKTER 

6° GRONDWET - GRONDWET 1831 (ARTT 1 
TOT 99) - ARTIKEL 10 - ARTIKEL 11 - STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- MEDISCH DES
KUNDIGENONDERZOEK- TEGENSPREKELIJK 
KARAKTER- VERSCHILLENDE BEHANDELING. 

7o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BEKLAAGDE - GEEN EINDBESLISSING -
GEEN BETWISTING VAN BEVOEGDHEID- HER
OPENING VAN HET DEBAT- MEDISCH DES
KUNDIGENONDERZOEK- ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o en 2° De bepalingen van het Ger. W. die 
ofwel verwijzen naar het akkoord van de 
partijen, ofwel bepaalde gevolgen van hun 
initiatief doen afhangen, ofwel het ambt 
van de rechter in de leiding van het straf-

proces aantasten, zijn niet van toepas
sing op de rechtsplegingen voor de straf
rechter wanneer hij uitspraak moet doen 
over de strafvordering (1). (Art. 2 Ger.W.) 

3° De artt. 153, 190 en 211 Sv. regelen de 
behandeling van de zaak voor de straf
rechteJ~ zij hebben echter niets de ma
ken met de uitvoering van een maatre
gel van deshundigenonderzoek die door de 
rechter is bevolen (2). 

4 o en 5o De partijen hebben recht gehad op 
een eerlijk proces wanneer zij voor de 
vonnisgerechten vrij het deshundigen
verslag hebben hunnen tegenspreken dat 
het O.M. tegen hen aanvoert, en zo no
dig een aanvullend deskundigenonder
zoeh of de aanwijzing van een college van 
deshundigen hebben kunnen vragen (3). 
(Art. 6.1 E.V.R.M.) 

Q0 Gelet op het belang en op de complexi
teit van het strafproces, op de noodzake
lijhe spoed waarmee de waarheid moet 
worden achterhaald en op de 
noodwendigheden van de beveiliging van 
de samenleving tegen de misdaad, wor
den de grondwettelijke regels van de ge
lijhheid van de Belgen voor de wet en van 
niet-discriminatie niet geschonden door de 
strafrechter die over een strafvordering 
uitspraak moet doen en op niet tegen
sprehelijke wijze een maatregel van me
disch deskundigenonderzoeh beveelt. 
(Artt. 10 en 11 Gw.) 

7o Noch het arrest dat de heropening van 
het debat beveelt om het openbaar mi
nisterie in staat te stellen de burgerlijhe 
partijen bij de zaah te betrehken, noch het 
arrest dat een medisch deshundigenon
derzoek beveelt, zijn eindbeslissingen of 
doen uitspraak over een geschil inzake be
voegdheid (4). (Art. 416 Sv.) 

(1) Cass., 24 juni 1998, A.R. nr. P 1075.F, su
pra, nr. 332. 

(2) Zie Cass., 20 dec. 1971, 395. 

(3) Zie Cass., 7 feb. 1995, A.R. nr. P.95.0002.N, 
nr. 75. 

(4) Zie Cass., 25 jan. 1995, A.R. nr. P93.1575.N, 
nr. 43, en 18 mei 1998, A.R. nr. S.96.0167.N, su
pra, nr. 258. 
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(COTTIN T. HONNAY E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.98.0019.F) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 21 november 1996, 16 
januari 1997 en 27 november 1997 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

I. Op de voorziening van 11 decem
ber 1997 tegen het arrest van 27 no
vember 1997 : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening; 

II. Op de voorziening van 12 decem
ber 1997: 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de arresten van 21 nov em
her 1996 en 16 januari 1997; 

1. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de straf
vordering: 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 2, 965, 972, 973, 978, 979 en 980 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het op 21 november 1996 uitge
sproken arrest het hoger beroep aanneemt 
en de beroepen beslissing wijzigt, in 
zoverre zij een medisch deskundigenon
derzoek van de burgerlijke partij Petrus 
Dooremont heeft bevolen volgens de vorm
vereisten van het Gerechtelijk Wetboek, op 
grond dat "het bewijs in strafzaken wordt 
geregeld door de bepalingen van het Wet
hoek van Strafvordering en door de begin
selen van de strafrechtspleging; dat het 
deskundigenonderzoek op niet tegenspre
kelijke wijze wordt uitgevoerd, des te meer 
daar de oplossing van de strafvordering niet 
mag worden vertraagd", 

terwijl, overeenkomstig artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de in dat wetboek ge
stelde regels (te dezen de regels die het te
gensprekelijk karakter van de procedure 
van het deskundigenonderzoek waarbor
gen : de artikelen 965, 972, 973, 978 en 979 
van het Gerechtelijk Wetboek) van toepas
sing kunnen zijn op het strafrechtelijk des
kundigenonderzoek, behoudens wanneer 
dat geregeld wordt door niet uitdrukke
lijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen van de rechtspleging in 
strafzaken, waarvan de toepassing niet ver-

enigbaar zou zijn met de eerbiediging van 
het tegensprekelijk karakter; er geen niet 
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen be
staan waarvan de toepassing niet verenig
baar zou zijn met de artikelen 965 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek (zie het 
arrest van het Arbitragehof van 30 april 
1997, rolnr. 957 en 980, blz. 16 en 17); ove
rigens, wat betreft de rechtsbeginselen van 
de rechtspleging in strafzaken, de aard van 
het strafgerecht, het niet-toepassen van de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 
niet kan verantwoorden, anders zou arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek elke be
tekenis verliezen, aangezien het inzonder
heid bepaalt dat de regels die de 
rechtspleging regelen die voor de burger
lijke rechtscolleges sensu lato wordt inge
steld, in beginsel de voor andere gerech
ten ingestelde rechtsplegingen regelen (zie 
eveneens het voornoemd arrest van het 
Arbitragehof blz. 16); uit de voorgaande 
overwegingen volgt dat het bestreden ar
rest de regels van artikel 2 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt, evenals de ar
tikelen 965, 972, 973, 978 en 979 van 
hetzelfde wetboek : 

Overwegende dat de wetgever, ge
let op het belang en de complexiteit 
van de procesvoering in strafzaken, 
voor die procesvoering speciale re
gels heeft uitgevaardigd die moeten 
dienen om snel de waarheid te ach
terhalen en daarbij de rechten en vrij
heden van het vervolgde en geoor
deelde individu moeten verenigen met 
de vereisten van de beveiliging van de 
maatschappij tegen misdaad; 

Overwegende dat daaruit inzonder
heid volgt dat het voorwerp zelf van de 
strafrechtspleging eraan in de weg 
staat dat het verloop ervan van de 
wilsautonomie van prive-personen zou 
afhangen; 

Overwegende dat derhalve artikel 2 
van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit 
dat, op de rechtsplegingen voor de 
strafrechter, wanneer hij uitspraak 
moet doen over de strafvordering, be
palingen worden toegepast die, in dat 
wetboek, ofwel naar het akkoord van 
de partijen verwijzen, ofwel bepaalde 
gevolgen van hun initiatief doen af
hangen, ofwel het ambt van de rech
ter in de leiding van het strafproces 
aantasten; 
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Overwegende dat de toepassing van 
de regels bepaald bij de artikelen 962 
en volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek de ontwikkeling van een tegen
sprekelijk debat buiten de aanwe
zigheid van de rechter zou mogelijk 
maken en dus niet verenigbaar is met 
de toepassing van wetsbepalingen en 
rechtsbeginselen die, wegens haar 
voorwerp, eigen zijn aan de rechtsple
ging in strafzaken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : miskenning van 
de algemene beginselen van de rechtsple
ging in strafzaken vastgelegd in de arti
kelen 153, 190 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering waaruit volgt dat de 
berechtingsprocedure openbaar, monde
ling en tegensprekelijk is, waarbij die be
ginselen bijgevolg de toepassing van de re
gel van het tegensprekelijk karakter 
opleggen voor strafrechtelijke deskundigen
onderzoeken die door vonnisgerechten zijn 
bevolen: 

Overwegende dat de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen de be
handeling van de zaak voor de straf
rechter regelen, maar niets te rna
ken hebben met de uitvoering van een 
maatregel van deskundigenonder
zoek die door die rechter is bevolen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel : schending van ar
tikel 6 van het Europees Verdrag tot be
scherming van de Rechten van de Mens en 
de fundamentele vrijheden, 

doordat het bestreden arrest, om de 
schending van dat artikel af te wijzen, een 
louter formeel en theoretisch argument 
hanteert door te verwijzen naar de moge
lijkheid van kritiek op een eenzijdig opge
steld deskundigenverslag, en naar demo
gelijkheid om de bevindingen en besluiten 
van de deskundige te betwisten, 

terwijl de beklaagde zijn recht om op de 
terechtzitting een deskundigenverslag te 
bekritiseren dat niet tegensprekelijk is op
gesteld, onmogelijk blijkt te kunnen uit
oefenen telkens de tegenspraak niet later 
kan gebeuren (bijvoorbeeld verdwijning van 
gegevens of stukken waarop het verslag be
rust) of nog wanneer de deskundige ver
klaart dat hij steunt op gegevens van een 
medisch dossier waaruit hij niets over
legt; overigens, hoewel de beklaagde in 
theorie kritiek mag oefenen op een niet te-

gensprekelijk verslag, het duidelijk is dat 
hij niet over de mogelijkheid beschikt om 
de burgerlijke partij door zijn medisch ad
viseur te doen onderzoeken, zodat hem de 
reele mogelijkheid op doeltreffende kri
tiek wordt ontnomen, aangezien het ver
slag zoals dat bestaat v66r kritiek is geuit, 
alleen in de oorspronkelijke vorm, dus zon
der enige kritiek, aan de rechter wordt 
voorgelegd; daaruit dus een klaarblijke
lijke schending volgt van het recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak, als be
paald bij artikel 6 van het Verdrag voor de 
Rechten van de Mens, benevens een dis
criminatie ten opzichte van de actoren in 
een burgerlijk proces zoals verder zal wor
den uiteengezet (zie voormeld arrest 
Arbitragehofblz. 15.B.7): 

Overwegende dat om na te gaan of 
een zaak eerlijk is behandeld in de zin 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
moet worden onderzocht of de zaak in 
haar geheel een eerlijk proces heeft ge
had; dat de eisers, aangezien zij voor 
de vonnisgerechten vrij de door het 
openbaar ministerie tegen hen aan
gebrachte gegevens hebben kunnen te
genspreken, niet kunnen beweren dat 
zij geen recht hebben gehad op een 
eerlijke behandeling van hun zaak in 
de zin van dat verdrag; 

Overwegende dat eiser te dezen voor 
de bodemrechter zijn verweermidde
len tegen het deskundigenverslag heeft 
kunnen aanvoeren en zo nodig een 
aanvullend deskundigenonderzoek of 
de aanwijzing van een college van des
kundigen vragen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

doordat de bestreden arresten niet te
gensprekelijke onderzoeksmaatregelen be
velen, terwijl het voornoemd arrest van het 
Arbitragehof zegt dat er een verschil in be
handeling bestaat tussen de partijen voor 
burgerlijke gerechten en de partijen voor 
strafgerechten, aangezien het verloop van 
het door de rechter bevolen deskundigen
onderzoek enkel voor eerstgenoemden ver
plicht een tegensprekelijk karakter ver
toont; het Arbitragehof, hoewel het erop 



r -=-=----:..=...::.=-=-~===--=---_:-_::_:=-::::::===:::J ]-===---=::::----=--------

Nr. 490 HOF VAN CASSATIE 1071 

wijst dat die verschillende behandeling ver
band houdt met een objectief criterium dat 
steunt op de aard van het geadieerde 
rechtscollege, daarentegen oordeelt dat het 
litigieuze verschil in behandeling niet re
delijkerwijze kan worden verantwoord en 
besluit : "in die zin ge'interpreteerd dat zij 
de door de bodemrechter in strafzaken aan
gestelde deskundige niet zouden verplich
ten de regels van het tegensprekelijk ka
rakter in acht te nemen, schenden de in de 
prejudiciele vraag vermelde artikelen de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzon
derlijk of in samenhang gelezen met arti
kel 6 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens"; het arrest van 21 
november 1996 bijgevolg, nu dit het beroe
pen vonnis wijzigt, onbetwistbaar de be
ginselen van gelijkheid en niet
discriminatie vervat in de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet miskent : 

Overwegende dat de regels van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet 
en van niet-discriminatie, vervat in de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
impliceren dat allen die zich in de
zelfde toestand bevinden op dezelfde 
wijze worden behandeld, maar niet 
uitsluiten dat een onderscheid wordt 
gemaakt tussen verschillende catego
rieen van personen, voor zover het 
onderscheidingscriterium objectief en 
redelijk kan worden verantwoord; dat 
het bestaan van een dergelijke ver
antwoording in het licht van de doel
stelling en van de gevolgen van de ge
nomen maatregel moet worden 
beoordeeld; 

Overwegende dat het arrest van 21 
november 1996 te dezen, gelet op het 
belang en op de complexiteit van het 
strafproces, op de noodzakelijke spoed 
waarmee de waarheid moet worden 
achterhaald en op de noodwendig
heden van de beveiliging van de sa
menleving tegen de misdaad, die ver
eisen dat bijzondere regels gelden voor 
het verloop van het deskundigenon
derzoek, dat is bevolen door de straf
rechter die over een strafvordering uit
spraak moet doen, de in het middel 
aangewezen grondwettelijke bepalin
gen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

2. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het arrest van 21 
november 1996 de beroepen beslis
sing heeft gewijzigd met betrekking tot 
de modaliteiten van het geneeskun
dig deskundigenonderzoek en vervol
gens de heropening van het de bat be
veelt om het openbaar ministerie de 
mogelijkheid te bieden de burgerlijke 
partijen bij de zaak te betrekken; 

Dat het arrest van 16 januari 1997 
een geneeskundig deskundigenonder
zoek van Didier Honnay beveelt; 

Dat die beslissingen geen eindbe
slissingen zijn in de zin van artikel 
416 (oud) van het Wetboek van Straf
vordering en geen uitspraak doen over 
een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, stelt de afstand 
vast van de voorziening van 11 de
cember 1997; verwerpt de voorzie
ning van 12 december 1997; veroor
deelt eiser in de kosten van de 
voorzieningen. 

24 november 1998 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal met opdracht - Advo
caat : mr. P. Dellieu, N amen. 
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Nr. 491 

1 e KAMER- 26 november 1998 

SCRIP. SCHEEPVAART- SLECHT ZEE
MANSCHAP- BEGRIP. 

Het in artt. 46, §II, 4°, en 47 van boek II 
W.Kh. bedoelde slechte zeemanschap, om
vat zowel de nautische fouten, d.w.z. die 
welke in het sturen van het schip wor
den begaan, als de in het beheren van het 
schip begane fouten, d. w.z. die welke 
nauw verbonden zijn met het technische 
beheer van het schip; die fouten zijn ver
schillend van die welke de kapitein
eigenaar begaat bij het beheer van de la
ding (1). (Artt. 46, §II, 4°, en 47 hoek II 
W.Kh., zoals toepasselijk v66r zij wer
den vervangen door art. 2 wet 11 april 
1989.) 

(COUPE T. STAD GENT) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0219.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1995 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 46, §II, 5°, 47, 

§ I en 273 van de wet van 21 augustus 
1879, houdende titel II van boek II van het 
Wethoek van Koophandel, zoals van toe
passing v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 11 april 1989, en 149 van de ge
coiirdineerde Grondwet van 17 fehruari 
1994, 

doordat het hestreden arrest eiser ver
oordeelt tot betaling aan verweerster van 
de bedragen van 1. 724.298,- frank en 
200.000,- frank, vermeerderd met vergoe
dende intresten aan de wettelijke rente
voet vanaf 8 juli 1988 tot 7 augustus 1988 
en met de gerechtelijke intresten vanaf 8 
augustus 1988 tot de dag der algehele be
taling op grond dat "door de schipper te
vergeefs heperking van aansprakelijk
heid uit het v66r de wet van 11 april 1989 
van kracht zijnde artikel 46 § II, 5° Zee-

(1) Cass., 21 maart 1985, A.R. nr. 4572 (A. C., 
1984-85, nr. 441); zie Cass., 25 sept. 1992, A.R. nr. 
7756 (ibid., 1991-92, nr. 631). 

wet ingeroepen (wordt), nu vast staat dat 
zijn aansprakelijkheid niet aan een nau
tische fout te wijten is, maar aan het feit 
dat zijn schip v66r de aanvang van de reis 
door zijn foutief toedoen onzeewaardig ge
worden was (oud artikel47 §I Zeewet)", 

terwijl, artikel46 §I van de wet van 21 
augustus 1879, houdende titel II van hoek 
II van het Wethoek van Koophandel, als re
gel de persoonlijke en hurgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de scheepseige
naar vooropstelt; 

In artikel 46 § II van voornoemde wet 
weliswaar voormelde aansprakelijkheid 
wordt beperkt tot heloop van de waarde van 
het schip, de vracht en het toehehoren uit 
hoofde van de aldaar vermelde schuldvor
deringen, waaronder deze volgend uit de 
verplichting tot verwijdering van het wrak 
van het gezonken schip en de daarmee ver
b and houdende verhintenissen, evenals 
deze volgend uit de schade, herokkend aan 
kunstwerken, hekkens en hevaarhare wa
terlopen; 

Deze aansprakelijkheid bij artikel 273, 
lid 2, oud van voornoemde wet hijkomend 
werd beperkt voor de binnenschepen, al
daar vermeld; 

Afwijkend van voormelde regeling arti
kel 4 7 § I bepaalt dat de scheepseigenaar, 
die tevens de kapitein is, geen heperking 
van aansprakelijkheid kan inroepen voor 
zijn fouten, andere dan zijn nautische fou
ten, en de fouten van de personen in dienst 
van het schip; 

Met nautische fout wordt hedoeld zo
wel de navigatiefout, zijnde de fout in het 
besturen van het schip, als de fouten in het 
beheer van het schip, zijnde fouten nauw 
verbonden met het technisch heheer van 
het schip, hetgeen veronderstelt dat de fout 
werd hegaan tijdens een operatie die het 
technisch heheer van het schip uitslui
tend, dan wel hoofdzakelijk, tot voorwerp 
heeft; 

Te dezen uit het bestreden arrest volgt 
dat eiser een fout heging tijdens een ope
ratie, die niet aileen de lading, maar ook de 
veiligheid van het schip voor ogen had; 

Het bestreden arrest aldus vaststelt dat 
de verplichting, omschreven hij artikel 8 
van de wet op de rivierbevrachting, waar
bij de schipper wordt opgelegd daadwer
kelijk toezicht uit te oefenen op het laden 
en stouwen, ook de werkzaamheden he
treft die verhand houden met het even
wicht en de stahiliteit en met de zee
waardigheid van het schip; 
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Het arrest vervolgt dat eiser hoorde te 
beseffen dat de eigenheden van zijn schip, 
met name een voor zijn type ongewoon laag 
ruim en ongewone maximum-diepgang, van 
aard waren de stabiliteit ervan bij hoge 
deklading nadelig te bei:nvloeden, hij de 
deklading verkeerd had ingeschat, zoals hij 
zelfbij herhaling toegaf, het door hem uit
geoefend toezicht gebrekkig was geweest en 
hij onvoldoende zorg aan de dag legde voor 
de veiligheid van zijn schip en voor het be
houd van de lading; 

Het bestreden arrest aldus de door ei
ser begane fout duidelijk in verband brengt 
met het beheer van het schip; 

Het elders bovendien opmerkt dat ei
ser de reis aanving met een te geringe 
aanvangsstabiliteit ingevolge te hoge be
lading met zware deklast, hetgeen naar een 
navigatiefout verwijst, 

zodat het bestreden arrest op grond van 
de gedane vaststellingen niet wettig kon be
slissen dat eiser zich niet op een beper
king van aansprakelijkheid kon beroe
pen, nu hij geen nautische fout had begaan, 
aldus het begrip "nautische fout" misken
nende (schending van de artikelen 46 § II, 
5°, 47 §I en 273 van de wet van 21 augus
tus 1879, houdende titel II van hoek II van 
het Wetboek van Koophandel, zoals van 
toepassing v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 11 april 1989), althans het be
staan van de nautische fout niet wettig kon 
uitsluiten zonder vast te stellen dat de ope
ratie hoofdzakelijk de lading en slechts bij
komstig het beheer van het schip betrof 
(schending van de in het middel aange
haalde wetsbepalingen, bij uitzondering van 
artikel149 van de Gecoordineerde Grand
wet), minstens door nate laten vast te stel
len welk het hoofdzakelijk doel van de ope
ra tie was, onduidelijk is gemotiveerd, nu 
het Uw Hof in de onmogelijkheid stelt om 
ter zake zijn wettigheidscontrole uit te oe
fenen en derhalve niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
149 van de gecoordineerde Grondwet van 
17 februari 1994) : 

Overwegende dat de eigenaar van 
een schip, die terzelfder tijd kapitein 
ervan is, krachtens de toen toepasse
lijke tekst van artikel47, § 1, van ti
tel II van hoek II van het Wetboek van 
Koophandel, zich voor zijn verzni
men niet kan beroepen op de beper
king van zijn aansprakelijkheid tot be
loop van de waarde van het schip, van 
de vracht en van het toebehoren er-

van, tenzij deze verznimen voortsprni
ten nit gebrek aan zeemanschap; 

Overwegende dat slecht zeeman
schap omvat zowel de nantische fon
ten, dit wil zeggen deze die in het stn
ren van het schip worden begaan, als 
de in het beheren van het schip be
gane fonten, dit wil zeggen deze die 
nanw verbonden zijn met het tech
nisch beheer van het schip; 

Overwegende dat de even vermelde 
fonten dienen te worden onderschei
den van de fonten die de kapitein
eigenaar begaat in het beheer van de 
lading, dit zijn de handelingen die in 
hoofdzaak het belang van de lading tot 
doel hebben; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het schadegeval te wijten is aan 
een onverantwoord hoge stnwing van 
de lading, toe te schrijven aan de 
schipper, waardoor het schip voor de 
aanvang van de reis onzeewaardig was 
geworden; 

Dat de appelrechters weliswaar ver
melden dat de wijze waarop de bela
ding en stnwing verliepen, gevaar
lijk was · voor de veiligheid en de 
stabiliteit van het schip en een mis
kenning inhield van artikel 8 van de 
wet op de rivierbevrachting; dat nit de 
context waarin die vermeldingen voor
komen evenwel blijkt dat de appel
rechters hiermede niets anders bedoe
len dan dat de fontieve lading ook 
gevolgen kon hebben voor het schip, 
maar niet te kennen geven dat die font 
ook een font was in het beheer van het 
schip of een navigatiefont; 

Overwegende dat de appelrechters 
zonder de aangevoerde ondnidelijk
heid beslissen dat het ter zake in 
hoofdzaak ging om een font in het be
heer van de lading; dat zij nit de door 
hen vermelde feitelijke omstandighe
den zonder schending van de in het 
middel aangevoerde wetsbepalingen 
vermochten dit te beslissen; 

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

26 november 199S - 1 e kamer - Voor
zitter.en verslaggever: de h. Verougstraete, 
afdelmgsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Geinger en De 
Gryse. 

Nr. 492 

1 e KAMER- 26 november 1998 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING
DIEFSTAL VAN HET VERZEKERDE MOTORRIJ
TUIG- ONGEVAL- BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIEF- BURGER
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
EIGENAAR 

Uit art. 3, eerste lid, wet 1 juli 1956 dat 
kennelijk betekent dat de aansprak~lijk
heidsverzekering van de eigenaar de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet 
dekt van degene die zich door diefstal de 
macht over het voertuig heeft verschaft, 
volgt niet dat bij diefstal van een motor
rijtuig de eigenaar ervan niet verzekerd 
is (1). (Art. 3, eerste lid, wet 1 juli 1956, 
thans wet 21 nov. 19S9.) 

(NOORDSTAR N.V. T. GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0266.N) 

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

(1) Zie Cass., 10 jan. 1990, A.R. nr. 8822, en 13 
feb. 1991, A.R. nr. 8517 (A. C., 1990-91, nrs. 236 
en 313); 10 sept. 1991, A.R. nr. 2050 (ibid., 1991-
92, nr. 12); 5 feb. 1998, A.R. nrs. C.94.0267 .N en 
C.94.0374.N (ibid., 1998, nr. 69); concl. adv.
gen. Lenaerts bij Ben.GH., 21 dec. 1980, nr. A 
89/3, R. W, 1990-91, 1120, inz. 1122. 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 50 § 1 3 ° van 

de Wet van 9 juli 1975 betreffende' de' con
trole .der verzekeri~15sondernemingen, zo
als d1e oorspronkehJk van toepassing wa
ren (voor de hernummering bij artikel 30 
K.B. 12 augustus 1994- B.S. 16 septem
ber 1994) en - voor zoveel als nodig de ar
tikelen SO § 1, 3° en SO § 2 van dezelfde 
Wet van 9 juli 1975, zoals hernummerd bij 
art. 30 van het K.B. van 12 augustus 1994 
(B.S. 16.9.1994); 

doordat het aangevochten arrest van 15 
februari 1995 eiseres bij bevestiging van 
het vonnis in eerste aanleg van 2 januari 
1990 veroordeelt tot het betalen aan ver
weerder van een voorschot van 100.000 BF 
met intresten en de kosten en met voor
behoud voor de toekomst, en dit op grond 
van onder andere volgende overwegingen 
(arrest 15.2.1995 p. 2); 

"dat (eiseres) de stelling verdedigt dat 
(verweerder) geen regresvordering zou heb
ben lastens (eiseres), verzekeraar W.A.M. 
van het voertuig, eigendom van Cools 
Freddy, om reden (hij) tussenkomst ver
leende op grond van niet-verzekering van 
dit voertuig; 

dat (verweerder) inderdaad (zijn) tus
senkomst verleende om reden de bestuur
der van het voertuig, S., zich hiervan door 
diefstal meester had gemaakt en niet ver
zekerd was en dus op grond van art. 50 § 
1, 3° van de wet van 9/7/1975; dat zulks 
evenwel niet belet dat het G.M.W.F. krach
tens dezelfde wet zijn uitgaven vermag te 
verhalen lastens de beweerde mede
aansprakelijke voor het ongeval, in casu de 
eigenaar van het voertuig, en zijn verze
keraar; 

dat inderdaad art. 50 § 2 van de wet van 
9/7/1~75 bepaalt dat het G.M.W.F., in zo
ver hlJ schade heeft vergoed in de geval
len bepaald in § 1, in de rechten van de be
nadeelde treedt tegen de aansprakelijke 
personen en eventueel tegen hun verzeke
raars; 

dat bijgevolg de stelling van (eiseres) in 
strijd is met voornoemde wetsbepaling"; 

terwijl, artikel 50 § 1 van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, zoals dat oor
spronkelijk bestond voor de hernununering 
bij artikel 30 van het K.B. van 12 augus
tus 1994 en artikel SO § 1 van dezelfde Wet 
van 9 juli 1975, zoals dat genummerd werd 
door genoemd artikel 30 van het K.B. van 
12 augustus 1994, bepalen : 
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"Elke benadeelde kan van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds de vergoeding 
bekomen van de schade voortvloeiende uit 
lichamelijke letsels die door een motorrij
tuig zijn veroorzaakt; 

(. .. ) 
3° wanneer in geval van diefstal, geweld

pleging ofheling, de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid waartoe het motorrijtuig 
aanleiding kan geven, niet verzekerd is, 
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uit
sluiting; 

( ... ) 
vergoeding door het Gemeenschappe

lijk Motorwaarborgfonds op grond van de 
geciteerde artikelen 50 § 1, 3° en 80 § 1, 3° 
noodzakelijkerwijze impliceert dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe het motorrijtuig aanleiding gaf, niet ver
zekerd is; 

vergoeding door het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds conform genoemde 
artikelen 50 § 1, 3° en 80 § 1, 3° om re
den dat de bestuurder van het voertuig die 
het ongeval veroorzaakte, zich door dief
stal meester had gemaakt van het voer
tuig, derhalve niet-verzekering impliceert 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid waartoe het motorrijtuig aanleiding 
gaf en bijgevolg ook de niet-verzekering im
pliceert van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van bijvoorbeeld de eigenaar van 
het motorvoertuig; 

artikel 50, § 2, van de hoger genoemde 
Wet van 9 juli 1975, zoals dat oorspronke
lijk gelibelleerd was en artikel 80 § 2 van 
dezelfde Wet van 9 juli 1975 zoals dat ge
nummerd werd door artikel 30 van het K.B. 
van 12 augustus 1994, bepalen : 

"In de gevallen bepaald in § 1, treedt het 
Fonds, in zoverre het de schade heeft ver
goed, in de rechten van de benadeelde te
gen de aansprakelijke personen en even
tueel tegen hun verzekeraars"; 

uit het samenlezen van de hoger geci
teerde oorspronkelijke artikelen 50 § 1, 3° 
en 50 § 2 of de huidige artikelen 80 § 1, 3° 
en 80 § 2 volgt dat het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds dat een bena
deelde op grond van het oorspronkelijk ar
tikel 50 § 1, 3° of het huidige artikel 80 § 
1, 3°, dus in geval van niet-verzekering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe het motorrijtuig dat het ongeval 
veroorzaakte, aanleiding gaf, vergoed heeft 
als gesubrogeerde in de rechten van de be
nadeelde geen vordering heeft tegen de ge
beurlijke W.A.M.-verzekeraar van de ge
beurlijke medeaansprakelijke eigenaar van 

hetzelfde voertuig dat het ongeval veroor
zaakte, vermits de vergoeding door het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds op 
grond van het oorspronkelijke artikel 50 § 
1, 3° ofhet huidige artikel80 § 1, 3° nood
zakelijkerwijze inhoudt dat de burger
rechtelijke aansprakelijkheid waartoe het 

· motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakte 
aanleiding gaf, niet verzekerd was en, bij
gevolg dat ook de gebeurlijke burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de eige
naar van het motorrijtuig dat het ongeval 
veroorzaakte niet door een W.A.M.
verzekering gedekt was; 

en terwijl het bestreden arrest van 15 fe
bruari 1995 derhalve niet zonder misken
ning van de hoger geciteerde artikelen 50 
§ 1, 3°, en 50, § 2, kon oordelen dat ver
weerder die zijn tussenkomst op grond van 
artikel 50§ 1, 3°, verleende om reden dat 
bestuurder S. van het voertuig zich hier
van door diefstal meester had gemaakt en 
niet verzekerd was, krachtens artikel 50 § 
2 zijn uitgaven vermocht te verhalen las
tens de medeaansprakelijke voor het on
geval, de heer Cools, eigenaar van het voer
tuig en zijn verzekeraar, zijnde eiseres, 

zodat het arrest niet wettelijk verant
woord is en schending inhoudt van de ar
tikelen 50 § 1, 3° en 50 § 2 van de Wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen zoals die van 
toepassing waren tot aan hun her
nummering bij artikel 30 van het K.B. van 
12 augustus 1994 (B.S. 16.9.1994), en
voor zoveel als nodig - van de artikelen 80 
§ 1, 3° en 80 § 2 van dezelfde Wet van 9 juli 
1975 zoals die genummerd werden bij ar
tikel 30 van het K.B. van 12 augustus 1994 
(B.S. 16.9.1994) : 

Overwegende dat, krachtens het te 
dezen toepasselijk artikel 50, § 1, 3°, 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekerings
ondernemingen, elke benadeelde van 
het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds vergoeding kan krijgen van de 
schade voortvloeiende uit lichame
lijke letsels die door een motorvoer
tuig zijn veroorzaakt wanneer in ge
val van diefstal, geweldpleging of 
heling, de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid waartoe het motorvoer
tuig aanleiding kan geven, niet ver
zekerd is, overeenkomstig de wettelijk 
geoorloofde uitsluiting ; 

Dat, krachtens artikel 3, eerste lid, 
van de te dezen toepasselijke wet van 
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1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, de verzekering de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
moet dekken van de eigenaar, van ie
dere houder en van iedere bestuur
der van het verzekerde motorrijtuig, 
zulks met uitzondering van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van hen 
die zich door diefstal of geweldple
ging de macht over het motorvoer
tuig hebben verschaft; 

Dat dit artikel niet inhoudt dat bij 
diefstal van een motorrijtuig de eige
naar ervan niet verzekerd is ; dat die 
bepaling kennelijk betekent dat de 
aansprakelijkheidsverzekering van de 
eigenaar de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van degene die zich 
door diefstal de macht over het voer
tuig heeft verschaft, niet dekt; 

Overwegende dat uit deze beide be
palingen volgt dat wanneer in geval 
van diefstal de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid niet verzekerd is, over
eenkomstig de wettelijk geoorloofde 
uitsluiting, een benadeelde vergoe
ding kan krijgen van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds, zelfs als de 
eigenaar van het voertuig persoon
lijk aansprakelijk zou kunnen zijn; 

Overwegende dat, krachtens het te 
dezen toepasselijk artikel 50, § 2, van 
de wet van 9 juli 1975, het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds, in zoverre 
het de schade heeft vergoed, in de 
rechten treedt van de benadeelde te
gen de aansprakelijke personen en 
eventueel tegen hun verzekeraars; 

Dat die bepaling het Gemeenschap
pelijk Waarborgfonds in de rechten 

laat treden van de benadeelde tegen 
de aansprakelijke personen en hun 
verzekeraar, voor zover de vergoe
ding beantwoordt aan de vereisten ge
steld in artikel50, § 1, van de wet, dit 
onverminderd de regels die gelden in 
geval van medeaansprakelijkheid; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het ongeval het rechtstreeks 
gevolg is van de diefstal die slechts 
kon plaatsvinden doordat het voer
tuig 's nachts met openstaande par
tier en met de sleutels op het contact 
door de eigenaar onbeheerd werd ach
tergelaten; dat het arrest beslist dat de 
eigenaar medeaansprakelijk is voor 
het ongeval dat eiseres verzekert; 

Dat het arrest dat oordeelt dat ver
weerder op grond van artikel 50, § 1, 
3 ", van de wet in de rechten treedt van 
de benadeelde en zijn uitgaven mag 
verhalen lastens de mede
aansprakelijke voor het ongeval en zijn 
verzekeraar, de in het middel aange
wezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

26 november 1998 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Verougstrate, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bour
geois - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Butzler. 

D/1999/0196/9 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 6 van JAARGANG 1998 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Advocaat 
Raad van de Orde der Advocaten - Tucht
zaak - Gewettigde verdenking - Onpartij
digheid en objectiviteit - Onttrekking -
Verwijzing. 1008 

Arbeid 
Arbeidstijden en rusttijden- Arbeidstijd
Overwerk- Loon- Niet-betaling- Misdrijf 
-Schade- Vergoedingsverplichting- Vor
dering in rechte - Burgerlijke rechtsvorde
ring- Ve:tjaring- Termijn- Duur. 958 

Arbeidsongeval 
Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip. 1042 

Arbeidsongeval 
Begrip. Bestaan. Bewijs - Bestaan - Plotse
linge gebeurtenis- Verstuiking. 1042 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs) - Begrip - Bestaan - Bewijs. 1020 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs) - Begrip - Bestaan - Bewijs -
Opzettelijk veroorzaakt ongeval - Draag
wijdte. 1020 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs)- Begrip- Miskenning- Zelfmoord 
- Aard- Psychische toestand van getroffene 
- Gevolg. 1020 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs) - Bestaan - Miskenning - Zelf
moord - Psychische toestand van getroffene 
- Gevolg. 1020 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs)- Bewijs - Miskenning- Zelfmoord 
- Psychische toestand van getroffene- Gevolg. 

1020 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en 
wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid- Vergoeding voor 
tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid -
Voorwaarden. 1013 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en 
wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid- Wedertewerk
stelling - Beeindiging arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd - Gevolg. 1013 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Open
baar centrum voor maatschappelijk welzijn
Schadevergoeding - Arbeidsongeschiktheid 
-Rente-Eisbaarheid- Gerechtelijke betwis
ting. 1011 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg 
- Ontslag - Bestaan. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg 
- Ontslag - Datum. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Akkoord - Geldigheid 
- Datum - Ontslag. 954 

Arbeidsovereenkomst · 
Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg 
- Opzeggingsvergoeding - Akkoord - Gel
digheid. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzeggingsvergoeding - Ontslag -
Vorm. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzeggingsvergoeding - Akkoord 
- Geldigheid - Datum - Ontslag. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzeggingsvergoeding - Akkoord 
- Geldigheid - Opzegging - Nietigheid -
Verband. 954 



Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzeggingsvergoeding - Akkoord 
- Geldigheid- Vorm- Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Einde- Allerlei - Ontslag- Vorm. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Ontslag - ModaliteiLen 
- Regeling - Akkoord - Geldigheid. 954 

Arbeidsovereenkomst 
Verjaring- Termijn- Duur- Arbeid
Overwerk- Loon- Niet-betaling- Misdrijf 
-Schade- Vergoedingsverplichting- Vor
dering in rechte - Burgerlijke rechtsvorde
ring. 958 

Arbitrage 
Beslissing over de toepasselijkheid van een 
arbitrage-clausule - Aard. 965 

Arbitrage 
Beslissing over de toepasselijkheid van een 
arbitrage-clausule - Cassatieberoep - Ont
vankelijkbeid. 965 

Arbitragehof 
Prejudicieel geschil - Discriminatie - Mis
drijven tegen de orde der familie en tegen de 
open bare zedelijkbeid- Raadkamer- Alleen
sprekend rechter - Beslissing tot interne
ring. 922 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Tucht- Orde van Architecten- Nationale 
raad - Cassatieberoep - Hoedanigheid. 

915 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Tucht- Orde van Architecten- Nationale 
raad- Cassatieberoep- Bevoegdheid. 915 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Tucht - Wraking - Redenen - Rechtsple
ging. 915 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Orde van Architecten - Provinciale raad -
Tuchtraad- Gewettigde verdenking- Onpar
tijdigheid- Onttrekking- Verwijzing. 1006 

B 

Benelux 
Prejudiciele geschillen - Artikel 6 Verdrag 
Benelux-Gerechtshof- Voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke rechts
regel - Vraag om uitlegging - Artikel 1 
Verdrag Benelux-Gerechtshof- Vraag gere
zen in een bij het Hof van Cassatie aanhan
gige zaak - V erplichting van het Hof van 
Cassatie. 1000 
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Beroepsziekte 
Overheidssector- Bijzondere regels- Ver-
goeding - Toekenning Voorwaarden. 

1044 

Beroepsziekte 
Overheidssector- Bijzondere regels- Ver
goeding - Toekenning - Voorwaarden -
Beroepsrisico - Blootstelling - Bewijs -
Bewijslast. 1044 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maatschap
pij- Rechtspleging- Verzoek tot invrijheid
stelling - Beslissing - Uitstel - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid. 948 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot- Strafzaken- Beklaagde niet aan
wezig op zijn woonplaats - Mgifte van een 
afschrift van het exploot aan de politie. 919 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) - Ziekte- en invaliditeits
verzekering - Vordering tot indeplaats
stelling van de verzekeringsinstelling -
Graad van primaire arbeidsongeschiktheid 
of van invaliditeit - Betwisting - Ge-
meenrechtelijke jurisdictie Arbeids-
rechtbank. 1050 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Politierecht
bank - Doden, slagen en verwondingen ten 
gevolge van een verkeersongeval- Verkeers
ongeval- Begrip. 974 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Politierecht
bank - Slagen of verwondingen ten gevolge 
van een verkeersongeval- Verkeersongeval 
- Begrip. 1022 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid -
Begrip. 965 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid -
Beslissing over de toepasselijkheid van een 
arbitrage-clausule - Aard. 965 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid -
Beslissing over de toepasselijkbeid van een 
arbitrage-clausule - Cassatieberoep - Ont
vankelijkbeid. 965 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelings
vrijheid - Bewijslast - Beroepsziekte -
Overheidssector- Bijzondere regels- Ver
goeding - Toekenning - Voorwaarden -
Beroepsrisico - Blootstelling. 1044 
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Bewijs 
Burgerlijke zaken- Vermoedens - Wette
lijk vermoeden - Beroepsziekte- Overheids
sector- Bijzondere regels- Vergoeding
Toekenning- Voorwaarden- Beroepsrisico 
- Blootstelling - Verma eden - Tegenbe
wijs. 1044 

Bewijs 
Strafzaken-Bewijsvoering- Verslag medisch 
deskundigenonderzoek - Tegensprekelijk 
karakter- Gerechtelijk Wetboek- Toepas
selijkheid. 1068 

Borgtocht 
Borgstelling door verscheidene personen -
Schuld voldaan door een hoofdelijke borg -
Verhaal van die borg op de andere borgen
Splitsing van het verhaal - Bijdrageplicht 
van de al dan niet hoofdelijke borgen -
Invloed van het belang bij de borgtocht. 997 

Burgerlijke rechtsvordering 
Ve:tjaring- Termijn- Duur- Arbeidsover
eenkomst - Arbeid - Overwerk - Loon -
Niet-betaling- Misdrijf -Schade-Vergoedings
verplichting- Vordering in rechte. 958 

c 
Cassatie 

Vorderingen tot vernietiging - Cassatie
beroep van de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie - Strafrechter - Burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing die schadever
goeding toekent - Beklaagde niet veroor
deeld wegens het misdrijf dat de oorzaak is 
van de schade - Machtsoverschrijding. 1003 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken
Geen afzonderlijk dictum - Begrip. 961 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken
Bestreden beslissing - Dictum - Vernieti
ging- Dictum- Vervolg- Gevolg. 961 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken-
Beslissing - V ernietiging Beslissing -
Vervolg- Gevolg. 961 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Weg
verkeer- Verplichting de krachtens art. 38, 
§ 3, Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken 
te ondergaan- Onwettig uitgesproken maat
regel. 943 

Cassatie 
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Ver
nietiging - Burgerrechtelijk aansprakelijke 
- Uitbreiding- Voorwaarden. 963 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Eiser -
Hoedanigheid en belang- Grand van niet
ontvankelijkheid - Gegrondheid. 930 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Algemeen - Bepaling van de 
rechtsdag - Bekendmaking. 911 

Cassatieberoep 
Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Duur, begin 
en einde- Begin- Veroordeling bij verstek 
- Cassatieberoep van de beklaagde tijdens de 
gewone termijn van verzet - Ontvankelijk
heid. 976 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Geschil over de toepasselijkheid van 
een arbitrage-clausule. 965 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Memorie -
Termijn - Mededeling aan het openbaar 
ministerie - Openbare orde - Niet-nale-
ving - Ontvankelijkheid V erdaging -
Gevolg. 911 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Memorie -
Termijnen - Niet-naleving van een termijn 
- Niet-ontvankelijkheid- Uitwerking. 911 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Memorie -
Termijn- Mededeling aan het openbaar minis
terie- Niet-naleving- Overmacht- Voor
waarden. 911 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Memorie -
Termijn- Mededeling aan het openbaar minis
terie- Niet-naleving- Onoverkomelijke dwa
ling- Voo~aarden. 911 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaar voor cassatie
beroep - Strafvordering - Gemis aan belang 
of bestaansreden - Gemis aan bestaans
reden - Objectief karakter - Jeugd
bescherming - Plaatsingsmaatregel - Ont
vankelijkheid. 1061 

Cassatieberoep 
Strafzaken-Beslissingen vatbaar voor cassatie
beroep - Burgerlijke rechtsvordering - Be
klaagde- Geen eindbeslissing- Geen betwis
ting van bevoegdheid - Heropening van het 
debat - Medisch deskundigenonderzoek -
Ontvankelijkheid. 1068 
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Cassatieberoep 
Tuchtzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Orde van Architect en - N ationale raad -
Hoedanigheid. 915 

Cassatieberoep 
Tuchtzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Orde van Architecten- Nationale raad
Bevoegdheid. 915 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Ontvankelijkheid. 951 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Algemeen - Middel dat het 
Hof zou verplichten tot de uitlegging van een 
geschrift - Ontvankelijkheid. 1024 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Straf- Verschei
dene misdrijven - Toepassing van artikel 65 
Sw. - Geldboete lager dan het wettelijk mini
mum van de zwaarste straf- Middel dat op 
een telastlegging betrekldng heeft- Ontvan
kelijkheid. 901 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Onduidelijk middel - Voorlo
pige hechtenis. 1047 

D 

Dagvaarding 
Strafzaken- Geldigheid- Toepasselijke bepa
lingen en regels - Nietigheid - Voorwaar
den. 967 

Dagvaarding 
Strafzaken - Jeugdrechtbank - Hulp
verlenende dwangmaatregel - Verzoek van 
het openbaar ministerie - Inhoud. 967 

Deskundigenonderzoek 
Strafzaken - Medisch deskundigenonder
zoek- Tegensprekelijk karakter- Wetboek 
van StrafVordering- Gevolg. 1068 

Diefstal en afpersing 
Diefstal - Gebruiksdiefstal 
wegnemen - Begrip. 

Drukpers (Politie over de) 

Bedrieglijk 
902 

Recht tot antwoord- Wet van 23 juni 1961-
Audiovisuele media - Uitzending van perio
dieke aard - Persoon bij name genoemd -
Aanvraag tot uitzending van een antwoord 
- Geen overeenstemming- Vordering bij 
de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg - Wijze van uitzending van het ant
woord - Bevoegdheid van de voorzitter -
Begrip. 1005 

E 

Echtscheiding en scheiding wn tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - T.a.v. de echt
genoten - Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding- Feitelijke scheiding- Aan
passing- Vereisten. 1025 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. dlgoederen-Wettelijke gemeen
schap - Onro rend goed - Toewijzing bij 
voorrang- Vo rwaarden. 1054 

F 
Faillissement, faillissementsakkoord en 

gerechtelijk akkoord 
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers -
Betaling - Pandhoudende schuldeiser van de 
handelszaak - Benadeling van de gezamen
lijke schuldeisers - Begrip - Tegenwerpe
lijkheid aan de gezamenlijke schuldeisers -
Voorwaarde. 925 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers -
Verkoper van machines - Neerlegging van 
de factuur -Aard- Termijn van vijfjaar
Berekening. 930 

G 

Gemeenschap en gewest 
Overdracht van verplichtingen van de Staat 
naar de gemeenschappen - Verplichtingen 
die ten laste van de Staat blijven- Voorwaar
den. 982 

Gemeenschap en gewest 
Overdracht van verplichtingen van de Staat 
naar de gemeenschappen Terugbetaling 
van inschrijvingsrechten. 982 

Gemeenschap en gewest 
Overdracht van verplichtingen van de Staat 
naar de gemeenschappen - Verplichtingen 
van v66r 1 januari 1989 - Inschrijving in de 
staatsbegroting - Uitwerking. 982 

Gemeenschap en gewest 
Overdracht van verplichtingen van de Staat 
naar de gemeenschappen- Akten en beschei
den die de Staat niet aan de gemeenschappen 
heeft bezorgd - Gevolg. 982 

Gezinsbijslag 
Werknemers - Rechtgevend kind - Gehan
dicapt kind- Verhoogde bijslag- Vereiste 
ongeschiktheid - V aststelling - Graad van 
invaliditeit - Officiele Belgische Schaal. 935 



Grondwet 
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)- Artikel10-
Artikel 11 - Strafzaken- Straf:Vordering
Medisch deskundigenonderzoek - Tegen
sprekelijk karakter- Verschillende behande
ling. 1068 

Grondwet 
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel13-
Algemene regel- Exceptie- Verwijzing van 
een rechtbank naar een andere- Burgerlijke 
zaken - Onttrekking. 933 

H 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hager 
beroep- Conclusie- Appellant- Neerleg
ging - Tijdstip. 1056 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtspleging in hager beroep - Bevesti
ging van de veroordeling tot gevangenisstraf 
maar voor een gedeelte ervan wordt uitstel 
verleend- Bijkomende veroordeling tot geld
boete - Eenstemmigheid. 908 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtspleging in hager beroep- Verbeurd
verklaring niet door de eerste rechter uitge
sproken - Eenparigheid van stemmen. 1062 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Allerlei - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij- Verzoek tot invrijheidstel
ling - Beslissing - Uitstel - Gevolg -
Ontvankelijkheid. 948 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde (Opzegging. Huur
hernieuwing. Enz.) - Weigering tot verlen
ging- Vergoeding wegens uitzetting- Andere 
reden - Uitwerking. 992 

I 

Indeplaatsstelling 
Zickte- en invaliditeitsverzckering - Onge
val - Getroffene - Uitkeringen van de ver
zekeringsinstelling - Terugbetaling door de 
derde-verzekeraar - Wettelijke indeplaats
stelling- Omvang- Vereisten. 1050 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfs
lasten - Provisies - Mtrekbaarheid - Voor
waarden. 1065 

i::-

5 -

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. 
Administratieve boeten. Straffen- Belasting
verhoging- Vaststelling van indiciair tekort 
- Toepasselijkheid. 972 

lnteresten 
Moratoire interesten - Vordering - Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening - Fiscale en 
begrotingsmaatregelen- Bijzondere bijdrage 
voor sociale zekerheid - Nalatigheidsrente 
- Aard. 1009 

J 
J eugdbescherming 

Jeugdrechtbank - Hulpverlenende dwang
maatregel- Dagvaarding- Verzoek van het 
openbaar ministerie - Inhoud. 967 

Jeugdbescherming 
Cassatieberoep- Belang- Objectiefkarak
ter- Plaatsingsmaatregel - Ontvankelijk
heid. 1061 

K 

Koop 
Concessie van alleenverkoop- Einde- Tekort
koming. .979 

Krankzinnige 
Opneming ter observatie - Voorwaarden. 

989 

L 

Levensonderhoud 
Uitkering tot levensonderhoud na echtschei
ding - Feitelijke scheiding- Aanpassing
Vereisten. 1025 

Loon 
Bescherming - Misdrijf - Arbeid - Over
werk- Niet-betaling- Schade-Vergoedings
verplichting - Vordering in rechte - Bur
gerlijke rechtsvordering- Verjaring- Ter
mijn - Duur. 958 

M 
Machtsoverschrijding 

Strafrechter - Burgerlijke ;rechtsvordering 
- Beslissing die schadevergoeding toekent
Beklaagde niet veroordeeld wegens het mis
drijf dat de oorzaak is van de schade. 1003 

Mindervaliden 
Integratietegemoetkoming - Ministeriele 
beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank -
Bevoegdheid- Beperking. 1016 



Mindervaliden 
Integratietegemoetkoming - Ministeriele 
beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank -
Bevoegdheid - Beperking. 1018 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaar
diging - W ettige verdediging - Beoordeling 
door de rechter. 918 

Misdrijf 
Allerlei - Arbeidsovereenkomst - Arbeid -
Overwerk- Loon- Niet-betaling- Schade 
- V ergoedingsverplichting - Vordering in 
rechte- Burgerlijke rechtsvordering- Ver
jaring - Termijn - Duur. 958 

0 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Overheidsopdrachten- Aannemer- Herzie
ning van de opdracht - Belangrijk nadeel. 

927 

Onderzoek in strafzaken 
Voorlopige hechtenis- Onderzoeksrechter
Vordering tot wraking- Mededeling van de 
akte van wraking aan de rechter - Schorsing 
van alle vonnissen en verrichtingen - Ver
vanging - Toepasselijkheid van artikel 837 
Ger.W. 1058 

Onderzoek in strafzaken 
Onderzoeksrechter - Verhindering - Ver
vanging- Voorwaarde. 1058 

Onderzoeksgerechten 
Raadkamer - Samenstelling - Alleen
sprekend rechter - Misdrijven tegen de orde 
der familie en tegen de openbare zedelijkheid 
- Beslissing tot internering. 922 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Advies - Vermelding in de beslissing -
Begrip. 913 

Openbaar vervoer 
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen - Personeelsstatuut 
- Algemeen reglement voor arbeidsongeval
len, de ongevallen op de weg naar of van het 
werk en de beroepsziekten - (A.R.P.S.) bun
del 572·- Aard. 951 

Overeenkomst 
Algemene begrippen - Leonisch beding -
Begrip. 1030 

Overeenkomst 
Bestanddelen- Voorwerp- Handelsvennoot
schappen- Gekruiste opties voor aankoop en 
verkoop van aandelen - Aandeelhouders
overeenkomst- Voorwerp- Geen aantas
ting van de vennootschapsovereenkomst -
Leonisch karakter - Geldigheid. 1030 
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Overeenkomst 
Allerlei - Woningbouw - Verkoop van te 
bouwen of in aanbouw zijnde woningen -
Persoonlijke verbintenis een te bouwen huis 
te verschaffen - Begrip. 1027 

Overheidsopdrachten (Werken. Leverin
gen. Diensten) 
Aannemer - Herziening van de opdracht -
Belangrijk nadeel- Beoordeling door de rech
ter - Niet te voorziene omstandigheden -
Begrip. 927 

p 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof - Discriminatie - Misdrijven 
tegen de orde der familie en tegen de open
bare zedelijkheid - Raadkamer - Alleen
sprekend rechter- Beslissing tot internering. 

922 

Prejudicieel geschil 
Benelux-Voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel- Vraag 
om uitlegging - Vraag gerezen in een bij het 
Hof van Cassatie aanhangige zaak - Ver
plichting van het Hof van Cassatie. 1000 

R 

Radio- en televisieomroep 
Gesproken pers - Televisie - Politie over de 
pers - Recht tot antwoord- Wet van 23 juni 
1961 - Audiovisuele uitzending van perio
dieke aard - Persoon bij name genoemd -
Aanvraag tot uitzending van een antwoord -
Geen overeenstemming - Vordering · bij de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
- Wijze van uitzending van het antwoord 
- Bevoegdheid van de voorzitter - Begrip. 

1005 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Compensa
t~ire inte~est +- Moratoir~ interest- Beschik
kmgsbegmsel - Toepassmg. 929 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Politierecht
bank - Bevoegdheid - Doden, slagen en 
verwondingen ten gevolge van een verkeers
ongeval- Verkeersongeval- Begrip. 974 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Politierecht
bank- Bevoegdheid- Slagen ofverwondin
gen ten gevolge van een verkeersongeval -
Verkeersongeval- Begrip. 1022 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing over de toepasselijkbeid van een 
arbitrage-clausule - Aard. 965 



Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Schending- Wraking- Rede
nen- Rechtspleging. 915 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Recht op de onpartijdigheid van 
de rechter - Schending - Rechtspleging -
Wraking. 1062 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1- Strafzaken- Eerlijk proces-
Medisch deskundigenonderzoek Tegen-
sprekelijk karakter. 1068 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld -
Draagwijdte - Strafbare feiten - Opschor
ting - Beoordeling. 963 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.3 - Onderzoeksrechter- Verhoor 
van de verdachte - Geen tolk - Gevolgen. 

920 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.3 - Wraking - Grondslag. 949 

Rechten van de Mens 
lnternationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Artikel14.3, f- Onderzoeks
rechter - Verhoor van de verdachte - Geen 
tolk - Gevolgen. 920 

Rechten van de Mens 
Intemationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Artikel 14- Artikel 14.3.d 
~ Wraking - Grondslag. 949 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Artikel14.1- Recht op een 
onpartijdige rechter - Schending - Rechts
pleging - Wraking. 1062 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken- Rechtscollege- Samen
stelling - Beslissing - Heropening van het 
debat - Bepaald onderwerp - Voortzetting 
- Latere beslissing over de vordering -
Wettigheid- Voorwaarde. 958 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Raadkamer - Samenstelling 
- Alleensprekend rechter- Misdrijven tegen 
de orde der familie en tegen de openbare 
zedelijkheid - Beslissing tot intemering. 

922 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Onderzoeksrechter- Verhoor 
van de verdachte - Geen tolk - Gevolgen. 

920 
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Recht van verdediging 
Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Misken
ning van het recht van verdediging- Cassatie
middel - Geen aanvoering dat er verband is 
met de wettigheid van de voorlopige hechtenis 
- Ontvankelijkheid van het middel. 104 7 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Miskenning- Medisch deskun
digenonderzoek - Tegensprekelijk karakter. 

1068 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Verwijzing naar de motivering 
van een in een andere zaak gewezen arrest. 

938 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Ver
weer - Geen antwoord. 961 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Ziekte
en invaliditeitsverzekering - Ongeval -
Getroffene- Verzekeringsinstelling -Toe
kenning van uitkeringen - Vergoeding val
gens het gemeen recht- Wettelijke indeplaats
stelling - Bevoegdheid van de rechter. 1050 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken-Algemeen- Geschil van rechts
macht - Begrip. 908 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Verzachtende omstandig
heden - Vroegere veroordelingen. 995 

s 
Schi~ Scheepvaart 

Slecht zeemanschap - Begrip. 1072 

Slagen en verwondingen. Doden 
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en 
opzettelijk doden - Wettige verdediging -
Beoordeling door de rechter.O 918 

Stedenbouw 
Bouwvergunning - Brussels hoofdstedelijk 
gewest - Verval - Geen ·kenni:>geving -
Gevolgen. 990 

Stedenbouw 
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling 
van een meerwaarde - Bevoegde admi
nistratieve overheid - Vordering - Vorm. 

942 

Stedenbouw 
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling 
van een meerwaarde - Bevoegde admi
nistratieve overheid - Vordering - Duur. 

942 
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Stedenbouw 
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling 
van een meerwaarde - Bevoegde admi
nistratieve overheid - Vordering in eerste 
aanleg - Geen nieuwe vordering in graad 
van beroep - Gevolg. 942 

Straf 
Andere straffen- Verbeurdverklaring- Bij
zondere verbeurdverklaring - Rechtstreeks 
uit het misdrijf verkregen vermogens
voordelen - Toewijzing aan de burgerlijke 
partij - Beslissing van de strafrechter -
Kracht van gewijsde - Aanspraak van een 
derde - Bevoegde rechter. 904 

Straf 
Allerlei - Bijzondere motiveringsplicht -
Verval van het recht een voertuig te besturen 
- Herstel - Slagen in een of meer der 
onderzoeken voorzien bij art. 38, § 3, Wegver
keerswet. 943 

Straf 
Allerlei - Uitwissing van veroordelingen -
Voorwaarden - Veroordelingen, vervallen
verklaringen of ontzettingen - Toepassing -
Wegverkeersreglement - Verval tot sturen 
voorgoed. 945 

Successierechten 
Langstlevende echtgenoot of erfgenaam in 
rechte lijn- Erfdeel van meer dan 10 miljoen 
- Verminderde belasting- Activa beroeps
matig gei:nvesteerd - Nijverheids-, handels-, 
ambachts- of landbouwbedrijf - Begrip. 969 

T 
Taalgebruik 

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste 
aanleg- Burgerlijke zaken- Vordering tot 
wijziging van de taal - Exceptie van niet
ontvankelijkheid- Heropening van het de bat. 

986 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste 
aanle&:- Strafzaken- Onderzoeksrechter
V erhoor van de verdachte - Geen talk -
Gevolgen. 920 

Taalgebruik 
Bestuurszaken - Dienst vreemdelingen
zaken - Vrijheidsbeneming - Beslissing. 

924 

v 
Vennootschappen 

Handelsvennootschappen - Algemeen -
Bestanddelen - Deelname in de winst en in 
het verlies - Gekruiste opties voor aankoop 
en verkoop van aandelen - Aandeelhouders
overeenkomst- Voorwerp - Geen aantas
ting van de vennootschapsovereenkomst -
Leonisch karakter - Geldigheid. 1030 
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Verbintenis 
Woningbouw- Verkoop van te bouwen of in 
aanbouw zijnde woningen - Persoonlijke ver
bintenis een te bouwen huis te verschaffen -
Begrip. 1027 

Verdeling 
Wettelijke gemeenschap - Onroerend goed 
- Toewijzing bij voorrang - Voorwaarden. 

1054 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde) - Duur - Arbeidsovereen
komst - Arbeid - Overwerk - Loon -
Niet-betaling - Misdrijf - Schade - Ver
goedingsverplichting - Vordering in rechte 
- Burgerlijke rechtsvordering. 958 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde) - Rijksdienst voor Arbeids
voorziening- Bijzondere bijdrage voor sociale 
zekerheid- Nalatigheidsrente. 1009 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing -
V erstekvonnis - Betekening niet aan de per
soon- Duur van de schorsing. 919 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Opmaak van een staat van inlichtingen -
Daad van onderzoek - Begrip. 968 

Verjaring 
Strafzaken - Straf - Termijnen - Aanne
ming van verzachtende omstandigheden -
Criminele of correctionele straf - Beoorde
ling. 979 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorting - Beoordeling - Straf
bare feiten - Vermoeden van onschuld -
Draagwijdte. 963 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Onttrekking - Begrip. 

933 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken-Vrederechter- Verwant
schap - Plaatsvervangend vrederechter -
Vordering tot onttrekking - Verwerping -
Criteria. 933 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken- Vrederechter- Verwant
schap - Plaatsvervangend vrederechter -
Meerderjarige- Goederen-Voorlopig bewind
voerder- Vordering tot onttrekking- Ver
werping - Criteria. 933 
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Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Beroep op een advocaat. 954 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Recht
bank van eerste aanleg- Onpartijdigheid en 
objectiviteit - Benadeelden rechters in de 
rechtbank. 978 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken- Gewettigde verdenking- Tucht
raad van de provinciale raad van de Orde van 
Architecten Onpartijdigheid - Onttrek-
king. 1006 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - Onttrekking - Verzoek -
Toelaatbaarheid- Voorwaarden. 1006 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken- Gewettigde verdenking- Raad 
van de Orde van Advocaten - Onpartijdig
heid en objectiviteit. 1008 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Verkeersongeval- Bij
stand van een derde - Zaakwaarneming -
Schade - W.A.M.-verzekeraar - Herstel -
Vereisten. 1048 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Diefstal van het verze
kerde motorrijtuig - Ongeval - Burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de dief -
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
eigenaar. 1074 

Vonnissen en arresten 
Algemeen - Wraking 
recht te doen - Begrip. 

Vonnissen en arresten 

Vonnis alvorens 
1062 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Medede
ling aan het openbaar ministerie - Advies -
Vermelding in de beslissing- Begrip. 913 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Wraking
Wrakingsgronden - Rechter die van het 
geschil heeft kennisgenomen - Exceptie -
Vonnis ofbeslissing alvorens recht te doen
Begrip. 949 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Exceptie 
van niet-ontvankelijkheid - Heropening van 
het debat. 986 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie 
-Appellant - Neerlegging- Tijdstip. 1056 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- Algemeen- Medisch deskun
digenonderzoek - Tegensprekelijk ka
rakter - Gerechtelijk wetboek - Toepasse
lijkheid. 1068 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Beslissing bij 
verstek gewezen - Begrip. 976 

Voorlopige hechtenis 
Algemeen - Onderzoeksrechter - Vordering 
tot wraking - Mededeling van de akte van 
wraking aan de rechter - Schorsing van alle 
vonnissen en verrichtingen - V ervanging -
Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W. 1058 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling 
AfWijzing - Motivering. 

Voorlopige hechtenis 

Verzoek-
997 

Cassatieberoep- Cassatiemiddel- Misken
ning van het recht van verdediging - Ondui
delijk middel- Ontvankelijkheid. 1047 

Voorrechten en hypotheken 
Bijzonder voorrecht- Verkoper van machi
nes- Neerlegging van de factuur- Aard
Termijn van vijf jaar - Berekening. 930 

w 
Wegverkeer 

Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel 33 - Artikel 33.1 - Vluchtmisdrijf -
Bestanddelen - Ongeval. 994 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel 38 - Artikel 38, § 3 - Verval van het 
recht een voertuig te besturen - Herstel -
Verplichting de opgelegde onderzoeken te onder
gaan - Aard van deze maatregel. 943 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Regle
mentsbepalingen- Artikel12- Artikel12.4 
- Rijbeweging - Maneuver - Begrip -Art. 
12.4, eerste lid, Wegverkeersreglement 1975. 

947 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Regle
mentsbepalingen- Artikel 38- Voorrang
gerechtigd voertuig-Verplichtingvan voorzich
tigheid. 917 

Werkloosheid 
Allerlei - Fiscale en begrotingsmaatregelen 
- Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 
- Bijdrage - Aard. 1009 

Werkloosheid 
Allerlei - Fiscale en begrotingsmaatregelen 
- Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 
- Nalatigheidsinteresten- Aard. 1009 

\ 

I 



Werkloosheid 
Allerlei - Fiscale en begrotingsmaatregelen 
- Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 
- N alatigheidsrente- Verjaring- Termijn. 

1009 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Allerlei- Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen - Personeelsstatuut - Alge
meen reglement voor arbeidsongevallen, de 
ongevallen op de weg naar of van het werk en 
de beroepsziekten - (A.R.P.S.) bundel 572 -
Aard. 951 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Allerlei - Wet - Woningbouw - Verkoop 
van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen 
- Persoonlijke verbintenis een te bouwen 
huis te verschaffen - Begrip. 1027 

Wraking 
Tuchtzaken - Orde van Architecten - Rede
nen- Rechtspleging. 915 

Wraking 
Procedure - Oproeping van partijen - Ter
mijn- Normale termijn van dagvaarding
Toepassing. 949 

Wraking 
Procedure - Oproeping van partijen- Moda
liteiten. 949 

Wraking 
Grondslag - V erdrag Rechten van de Mens 
- Artikel 6.3 - Internationaal Verdrag Bur
gerrechten en Politieke Rechten. 949 

Wraking 
Wrakingsgronden- Rechter die van het geschil 
he eft kennisgenomen - Exceptie - Vonnis of 
beslissing alvorens recht te doen in dezelfde 
graad van aanleg - Deelneming - Begrip. 

949 

Wraking 
Wrakingsgronden- Rechter die van het geschil 
heeft kennisgenomen- Exceptie- Vonnis of 
beslissing alvorens recht te doen - Begrip. 

949 
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Wraking 
Wraking van een deskundige - Mededeling 
aan het openbaar ministerie. 988 

Wraking 
Mededeling van de akte van wraking aan de 
rechter - Schorsing van alle vonnissen en 
verrichtingen - Onderzoeksrechter - Ver
vanging- Verrichtingen ofvonnissen inzake 
voorlopige hechtenis - Toepasselijkheid van 
artikel 837 Ger.W. 1058 

Wraking 
Redenen - Opsomming in de wet - Gevolg 
- Rechten van de mens- Verdrag Rechten 
van de Mens- Artikel 6.1- Internationaal 
Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten 
-Art. 14.1- Schending- Rechtspleging. 

1062 

Wraking 
Reden - Rechter die van het geschil heeft 
kennisgenomen - Uitzondering Vonnis 
alvorens recht te doen - Begrip. 1062 

Wraking 
Reden - Rechter die van het geschil heeft 
kennisgenomen - Zelfde aanleg - Zelfde 
zaak - Strafvordering - Verstekbeslissing 
- Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing 
op tegenspraak- Verzet- Gevolg. 1062 

Wraking 
Reden - Hoge graad van vijandschap -
Tussen rechter en partij - Begrip. 1062 

z 
Zaakwaarneming 

Verkeersongeval- Bijstand van een derde
Schade- WA.M.-verzekeraar- Herstel
Vereisten. 1048 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Onge
val van de derde aansprakelijke- V erzekering
sinstelling - Getroffene - Toekenning van 
uitkeringen - Wettelijke indeplaatsstelling 
- Omvang- Vereisten. 1050 


