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Overwegende dat verweerders rechtsvordering bijgevolg strekte tot het
verkrijgen van de opzeggingsvergoeding
en de bijkomende vergoeding respectievelijk bepaald bij de artikelen 2 en 3
van de wet van 27 juli 1961 betreffende
eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies
van alleenverkoop, gewijzigd bij de wet
van 13 april 1971;
Overwegende dat het hof van beroep
impliciet doch zeker beslist dat de
overeenkomst tussen de partijen door de
Belgische wet wordt beheerst ;
Dat het middel die beslissing niet
bekritiseert ;
Overwegende dat, enerzijds, hoewel
een overeenkomst die in de tijd verspreide prestaties omvat en die voor
onbepaalde tijd is gesloten, in de regel,
op elk ogenblik door elk van de partijen
kan worden beeindigd, daarnit niet volgt
dat zulks in alle gevallen zonder opzegging kan gebenren ;
Overwegende dat, anderzijds, de wet
van 27 juli 1961 de eenzijdige beeindiging van de aan deze wet onderworpen
verkoopconcessies aan bijzondere regels
onderwerpt ;
Dat inderdaad, naar lnid van haar
artikel 2, << een voor onbepaalde tijd
verleende concessie van alleenverkoop,
behalve bij grove tekortkoming van een
van de partijen aan haar verplichtingen,
niet kan worden beeindigd dan met een
redelijke opzeggingstermijn of een billijke
vergoeding die door partijen worden
bepaald bij de opzegging van het contract; zijn de partijen het niet eens, dan
doet de rechter nitspraak naar billijkheid,
eventueel met inachtneming van de
gebruiken >> ;
Dat artikel 3bis van de wet zelfs
bepaalt dat de verkoopconcessies van
bepaalde tijd slechts na het verstrijken
van de overeengekomen termijn een
einde nemen wanneer een opzegging
werd gedaan ;
Overwegende dat naar lnid van artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek de
overeenkomsten niet alleen verbinden
tot hetgeen daarin bepaald is, maar ook
tot alle gevolgen die door de billijkheid,
het gebrnik of de wet aan de verbintenis,
volgens de aard ervan, worden toegekend;
Dat de verplichting die de wet hecht
aan het contract van de voor onbepaalde
tijd verleende concessie van alleenverkoop, de concessie slechts te beeindigen met een redelijke opzeggingstermijn
of een billijke vergoeding, en de verplich-

ting voor de concessiegever desgevallend
een bijkomende vergoeding te betalen,
deel uitmaken van het contract ;
Dat het, bijgevolg, ten deze zoals
eiseres betoogt een geschil over verbintenissen nit overeenkomst betreft ;
Overwegende dat artikel 5, 1°, van
het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tennitvoerlegging van
beslissingen in bnrgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jannari 1971, bepaa1t dat <<de verweerder
die woonplaats heeft op het grondgebied
van een verdragslnitende staat, in een
andere verdragsluitende staat voor de
navolgende gerechten kan worden opgeroepen : 1° ten aanzien van verbintenissen
uit overeenkomst : voor het gerecht van
de plaats, waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd » ;
Overwegende dat, zoals door het Hof
van Justitie van de Enropese Gemeenschappen in zijn arrest nr. 14/76 van
6 oktober 1976 werd beslist, in een
geschil tussen de begunstigde van een
concessie van alleenverkoop en zijn
concessiegever die hij verwijt de concessie
van alleenverkoop te hebben geschonden
met de term << verbintenis » in genoemd
artikel 5, 1°, bedoeld wordt de contractuele verbintenis die aan de vordering in
rechte ten grondslag ligt, dat wil zeggen
de verbintenis van de concessiegever
welke de keerzijde vormt van het
contractnele recht waarop de concessiehouder zich voor zijn vordering beroept ;
Dat, in een geschil over de gevolgen
van de schending van een alleenverkoopovereenkomst door de concessiegever,
zoals de betaling van schadevergoeding
of de ontbinding van de overeenkomst,
voor de toepassing van artikel 5, sub l,
van het Verdrag moet worden gezien
naar de verbintenis die nit de overeenkomst voortvloeit ten laste van de
concessiegever en waarvan de nietnakoming wordt aangevoerd door de
concessiehouder voor zijn vordering tot
schadevergoeding of tot ontbinding van
de overeenkomst ;
Dat bij vorderingen tot betaling van
bijkomende vergoedingen de nationale
rechter dient na te gaan of volgens het
op de overeenkomst toepasselijke recht
sprake is van een antonome contractnele
verbintenis of van een verbintenis die
in de plaats treedt van de niet-nagekomen
contractnele verbintenis ;
Overwegende dat de plaats waar de
aan de rechtsvordering ten grondslag
liggende verbintenis is nitgevoerd of
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contract toepasselijke wet, dat wil zeggen
ten deze de Belgische wet ;
Overwegende dat, volgens het stelsel
van de wet van 27 juli I96I, zoals wordt
bevestigd in de wetsgeschiedenis van die
wet en van de wet van I3 april I97l,
wanneer een van de partijen een voor
onbepaalde tijd verleende concessie van
alleenverkoop beiiindigt, de toekenning
van een redelijke opzeggingstermijn de
regel is en dat slechts bij ontstentenis van
een opzeggingstermijn een vergoeding
voor de voordelen van een opzegging
moet worden toegekend die berekend
wordt op grond van die voordelen ;
Dat de verplichting tot betaling van de
opzeggingsvergoeding bepaald bij artikel 2 van de wet dus geen autonome
contractuele verbintenis is, doch een
verbintenis die in de plaats treedt van de
niet nagekomen contractuele verbintenis
een redelijke opzeggingstermijn te geven;
Dat laatstgenoemde verbintenis voor
de concessiegever bestaat in de voortzetting, tijdens de opzegging, van de
uitvoering van zijn hoofdverbintenis,
met name de aan de concessiehouder
verleend'e alleenverkoop in het in concessio gegeven gebied te eerbiedigen, en
dus ten deze, zoals de hoofdverbintenis
van eiseres, in Belgie moet uitgevoerd
worden;
Dat, nude verbintenis die de grondslag
vormt van verweerders rechtsvordering
krachtens de Belgische wet in Belgie
moet uitgevoerd worden, daaruit volgt
dat, bij toepassing van artikel 5, I 0 , van
het Verdrag van Brussel van 27 september I968, de Belgische rechtbanken
bevoegd zijn om kennis te nemen van die
rechtsvordering ;
Overwegende dat uit al deze overwegingen blijkt dat de beslissing waarbij
het hof van beroep zich bevoegd heeft
verklaard wettelijk verantwoord is ; dat
het middel, zelfs als het gegrond was,
bijgevolg niet tot vernietiging van die
beslissing zou kunnen leiden en dat het
derhalve bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Overwegende dat, hoewel het middel
de beslissing beoogt waarbij het hof van
beroep zich bevoegd heeft verklaard om
uitspraak te doen over de vordering tot
een bijkomende vergoeding wegens verlies van clientele, geen bijzondere grief
tegen die beslissing wordt aangevoerd ;
dat het middel trouwens onder de
wettelijke bepalingen waarvan de scherrding wordt aangevoerd geen melding

maakt van artikel 3 van de wet van
27 juli I96I ;
Overwegende dat geen afzonderlijk
middel tegen het arrest van 2 december
I976 gericht is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
6 april I978. Ie kamer. - Voorzitte?·, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. VanRyn en A. DeBruyn.
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VOORZIENING

7 april 1978.
IN

CASSATIE.

VORM. DIREOTE PROVINOIEBELASTINGEN. BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD. VoORZIENING INGESTELD
BIJ" VERZOEKSOHRIFT DAT AAN RET HOF
IS GERIOHT BIJ" EEN TER GRIFFIE VAN
RET HoF NEERGELEGDE BRIEF. NIET-ONTVANKELIJ"KHEID.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening welke
is ingesteld bij een verzoeksch1-ift dat aan
het H of is gericht, bij een te?' g1•ijfie van
het Hof nee1·gelegde brief, tegen een
beslissing van de bestendige deputatie
van de p1·ovincieraad inzake directe
provinciebelastingen (I). (Art. 4 wet
van 22 januari I849 gew. bij art. 53
vervat in artikel 3 wet van IO oktober
I967 houdende het Gerechtelijk Wethoek; art. 2 wet van 22 juni I865;
art. 2 wet van IS maart I874; art. I6
wet van 22 juni I877.)
(BRIMIOULLE-SOHOUTERDEN,
T. PROVINOIE LIMBURG.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op I september I977 gewezen
(1) Raadpl. cass., 18 juni 1976 (A1·r. cass.,
1976, blz. 1170) en 2 maart 1977 (ibid., 1977,
blz. 718; raadpl., inzake directe gemeentebelastingen, cass., 16 maart 1977 (ibid., 1977,
blz. 775).
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door de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Limburg ;
Overwegende dat eiseres bij verzoekschrift gericht tot het Hof een voorziening heeft ingediend ; dat dit verzoekschrift bij brief van 26 september 1977
ter griffie van het Hof werd neergelegd ;
Dat, luidens het verzoekschrift, eiseres
een beslissing bestrijdt gewezen door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Limburg die uitspraak heeft
gedaan inzake een provinciebelasting
voor de bescherming van de oppervlaktewateren;
Overwegende dat, krachtens artikel 609
van het Gerechtelijk W etboek, het Hof
bevoegd is om kennis te nemen van de
voorzieningen tegen de beslissingen van
de bestendige deputaties
van
de
provincieraden inzake directe gemeenteen provinciebelastingen, met uitzondering
van de beslissingen inzake taksen analoog
met het patent betreffende naamloze
vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen, en van de
voorzieningen tegen beslissingen van de
bestendige deputaties van de provincieraden inzake belastingen geheven ten
voordele van de wateringen en de polders ;
Overwegende dat behoudens voormelde uitzonderingen, de voorzieningen
ingeleid moeten worden overeenkomstig
de voorschriften van de artikelen 4 van
de wet van 22 januari 1849, gewijzigd
door artikel 53 vervat in artikel 3 van
de wet van 10 oktober 1967, 2 van de wet
van 22 juni 1865 en 16 van de wet van
22 juni 1877, we1ke onder meer bepalen
dat de verklaring tot voorziening op de
griffie van de provincieraad moet worden
afgelegd en dat de voorziening, op straffe
van verva1, binnen tien dagen na de
verklaring moet worden betekend aan de
partij tegen wie zij is gericht ;
Overwegende dat, nu uit de stukken
waarop het Hof acht vermag te slaan
niet blijkt dat de voorziening overeenkomstig gezegde wettelijke voorschriften
werd ingesteld, zij niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 april 1978. 1e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.Verslaggever, de H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.
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GEMEENTEVERORDENING. - BEKENDMAKING. - GEMEENTEW:ET, ARTIK:EL 102, :EERSTE LID.- DRAAGWIJDTE,

De bepaling van artikel 102, eerste lid,
van de Gemeentewet is niet in acht
genomen wanneer enkel het jeit dat
een gemeenteverordening is gestemd en
dat zij bij koninklijk besluit is goedgekeurd - en niet de tekst van die
vero1'dening- is bekendgemaakt (l).
(LAGA M., T. STAD ROESELARE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 augustus 1977 gewezen
door de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van West-Vlaanderen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 93, 97, 107, 129 van
de Grondwet, 69, 75, 76, 5°, 90, 2°, 102,
136, 138 van de Gemeentewet, 1 van de
wet van 22 juni 1865, 8, 13 van de wet
van 5 juli 1871, l tot en met 4 van het
koninklijk besluit van 12 november 1849,
21 van de wet van 30 december 1887, 6
van de wet van 18 aprill898, 1317 tot en
met 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1•dat, eerste onderdeel, de bestreden
beslissing constateert dat uit de voor
eensluidend verklaarde uittreksels uit
het register der bekendmakingen, uit de
getuigschriften van ruchtbaarheid en uit
de voor eensluidend verklaarde afschriften van de stukken van de bekendmaking zoals ze werden aangeplakt, en
zeker uit de vermeldingen van het
register van de bekendmakingen, « op
ondubbelzinnige wijze blijkt dat zowel
de stemming als de goedkeuring van de
fiscale verordeningen werden bekendgemaakt >> en daaruit afleidt « dat de
afkondiging van de goedkeuring der
fiscale verordening automatisch de bekendmaking ervan impliceert ; dat het
trouwens slechts door de bekendmaking
van 'de goedkeuring is dat de belastingplichtigen kunnen worden geacht te weten
dat de belastingverordeningen te hunnen
opzichte uitvoerbaar geworden zijn ))'
(1) Raadpl. cass., 20 maart 1978, supra,
blz. 841.
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de bekendmaking van de beschikkingen
van het belastingreglement vereist en
niet van het feit van de stemming door
de gemeenteraad noch van de koninklijke goedkeuring, te meer nu deze laatste
verschijnt in het Belgisch Staatsblad ;
doordat, tweede onderdeel, de beslissing
oordeelt dat niet de integrale tekst van
de verordeningen dient aangeplakt, daar,
ingevolge artikel 69 van de Gemeentewet,
inzage kan worden genomen van de
beraadslagingen van de gemeenteraad
ter plaatse waar ze berusten,
terwijl het ten deze niet gaat om een
spoedeisend geval en artikel 102 er de
bekendmaking van beveelt in een
bepaalde vorm : « De gemeenteraad of het college van burgemeester en
schepenen
van de gemeente
provincie ... , besluit of beveelt "• waarna
dan de getroffen besluiten of het genomen
bevel worden vernoemd, wat ten deze
niet is gebeurd vermits verwezen wordt
naar een niet aangeplakte tekst die ter
inzage zou liggen, en artikel 69 van de
Gemeentewet niets te maken heeft met
de bekendmaking waarvan sprake in
artikel 102, en alleen betekent dat
iedereen steeds inzage kan krijgen van de
besluiten van de gemeenteraad ;
doordat, de1·de onderdeel, de beslissing
voorhoudt dat, nu eiser gewag maakt
van doorstrepingen op bepaalde stukken
en erop aangebrachte vermeldingen, dit
ter zake niet dienend is, daar deze doorstrepingen en vermeldingen enkel in
verband dienen gebracht te worden met
loutere dienstmededelingen van de provinciale diensten en niets te maken
hebben met de behandeling van onderhavig geval,
terwijl moeilijk kan aangenomen
worden dat genoemde stukken geen
verband houden met de behandeling van
onderhavige zaak, nu ze gaan over de
betwiste bekendmaking en overigens
terecht waren gekomen in onderhavig
dossier, en dergelijke stukken, brieven
en doorstrepingen de indruk moeten of
kunnen wekken, dat aan het origineel
van 9-e bekendmaking dat zou uitgeplakt
zijn geweest, wordt « gewerkt " of is
<< gewerkt >> geworden, en aldus de vraag
rijst ofhet wel is uitgemaakt dat het gaat
om afschriften van originelen in illo
tempore uitgehangen, vragen waarop
het gegeven antwoord niet adequaat
is en niet voldoet ;
doordat, vierde onderdeel, de beslissing

oordeelt dat de in dit verband opgeworpen overige middelen het voorwerp
zouden dienen uit te maken van een
onderzoek naar valsheid in geschriften,
waarvoor de Bestendige Deputatie niet
bevoegd zou zijn,
te1·wijl eiser opwierp dat de voorgebrachte stukken geen bewijs konden
uitmaken van de werkelijke bekendmaking om de redenen samengevat in de
beslissing, geen enkel der aangehaalde
bewijsmiddelen een authentiek karakter
had, en aldus alle inschrijving wegens
valsheid was uitgesloten, wat meteen
meebrengt dat de beslissing hierop niet
op adequate wijze antwoordt :
Overwegende dat, lnidens artikel 102,
eerste lid, van de Gemeentewet, de
reglementen en verordeningen van de
gemeenteraad door omroeping en aanplakking worden bekendgemaakt ;
Dat aan deze bepaling niet is voldaan
wanneer alleen de goedkeuring en niet de
tekst zelf van de reglementen en verordeningen is bekendgemaakt of wanneer,
behoudens in dringende gevallen in de
plattelandsgemeenten, het college van
burgemeester en schepenen alleen bekendmaakt dat eenieder inzage kan nemen
van de reglementen en verordeningen ter
plaatse waar zij berusten ;
Overwegende dat de bestendige deputatie vaststelt dat uit de uittreksels uit
het register der bekendmakingen, de
getuigschriften van ruchtbaarheid en de
afschriften van de stukken der bekendmakingen, zoals ze werden aangeplakt,
op ondubbelzinnige wijze blijkt dat
zowel de stemming als de goedkeuring
van de fiscale verordeningen werd
bekendgemaakt en << dat de afkondiging
van de goedkeuring der fiscale verordening automatisch de bekendmaking ervan
impliceert " ;
Overwegende dat uit de vaststelling
dat de stemming en de goedkeuring van
de verordeningen werden bekendgemaakt
niet wettig kan worden afgeleid dat de
verordeningen zelf werden bekendgemaakt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan en zegt dat erover door de
feitenrechter zal worden beslist; verwijst
de zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van
OostVlaanderen.

-9057 april 1978. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.Verslaggeve?', de H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Delafontaine (van de balie te Kortrijk).

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen in zake Lag a J. tegen Stad
Roeselare, op voorziening tegen een
beslissing die ook op ll augustus 1977
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Oost-Vlaanderen is
gewezen.
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VERRIJKING ZONDER OORZAAK.
VERRIJKING TEN GEVOLGE VAN EEN
CONTRACT TUSSEN DEGENE DIE ZICH
VERRIJKT HEEFT EN EEN DERDE. VERRIJKING DIE NIET ZONDER OORZAAK
IS.

Van ve1•rij king zonder oorzaak is e?' geen
spmke o.a. als de verrijlcing het gevolg
is van een ?'echtsjeit of een contract met
een ande1·e persoon dan degene die
zich heeft vem?·md, waardoor het vermogensaccres wordt ve1·antwoord (1).
(v:ENNOOTSCHAP
NAAR
NEDERLANDS
RECHT « ANKER VERMOGENSBEHEER »,
VROEGER « ANKER KOLEN l>, T. NAAJ\'[LOZE VENNOOTSCHAP « HORN OIL AND
COAL C 0 ll EN SMETS, q.q.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 september 1976 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1370, 1371, 1376, 1874, 1892, 1895, lid 1,
1902 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet alsmede van het algemeen
(1) Raadpl. cass., 27 mei 1909 (Bull. en
Pas., 1909, I, 272) en de conclusie van de
Eerste Advocaat-Generaal Terlinden, en 9 maart
1950 (ibid., 1950, I, 491); DE PAGE, d. III,
uitg. 1967, nr. 46, blz. 59; PLANIOL, d. II,
nr. 1282 ; DABIN, Rev. m·it. jttr. belge, 1952,
blz. 8 tot 25 ; RouAsT, " L'enrichissement sans
cause et la jurisprudence civile )), Rev. t1·im. dr.

rechtsbeginsel betreffende de vermogensverschuiving zonder oorzaak,
doordat, na te hebben overwogen :
« samengevat zegt de expert Celis over
de litigieuze bedragen ( ... ) : de bedragen
sub 1 en 2 (4.000.000 frank) ontleende
Borghgraef van de vereffenaar Deckers
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in feite van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid >> voor wie verweerder
thans als curator optreedt «om zijn deel
in het kapitaal van de naamloze vennootschap (verweerster) te kunnen volstorten
op 15 januari 1962. Hij betaalde die
bedragen terug en ze werden (grotendeels) aan Anker Kolen (eiseres) overgemaakt. Hij nam dit geld op onrechtmatige wijze weg bij de naamloze
vennootschap (verweerster) en boekte
deze verrichtingen weg op fictieve rekeningen. (Er weze thans reeds vastgesteld
dat die 4.000.000 frank, zelfs al werden
ze van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid geleend door
Borghgraef en door hem terugbetaald,
alleszins in het patrimonium van de
naamloze vennootschap [verweerster] terecht was gekomen en er op ongeoorloofde
wijze door Borghgraef aan werd onttrokken, zodat niet kan worden gezegd
dat de naamloze vennootschap [verweerster] een lening aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid terugbetaalde op contractuele
basis. Het misdrijf. van Borghgraef ligt
aan de basis van de terugbetaling),
het arrest beslist dat in de verhouding
tussen eerste verweerster en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « zijnde de in casu van belang
zijnde verhouding >>, alle bestaansvoorwaarden van de vermogensverschuiving
zonder oorzaak aanwezig en bewezen
zijn en derhalve de opname beveelt van
verweerster in het gewoon passief van
het faillissement van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ten belope van 9.400.000 frank,
terwijl, ee?'ste onderdeel, voor het bestaan
van
« vermogensverschuiving
zonder oorzaak >> niet alleen wordt vereist
dat er verarming is zonder oorzaak bij
een partij doch ook dat er ten voordele
civ., 1922, blz. 72 en 73; GoRE:, L'em·iahissement aux depens d'aut?·ui, blz. 130 en vlg; Rep.
Dalloz, D1·oit civil, 2de uitg., d. IV, v 0 Enrichissement sans cause, nrs. 104 en vlg.;
cass. fr., 11 september 1940 (Sirey, 1941,
1ste deel, blz. 121) en de noot van EsMEIN.
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oorzaak en het arrest, na het bestaan van
de ingeroepen uitlening door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de terugbetaling aan die
vennootschap te hebben aangenomen,
niet zonder miskenning van de in het
middel ingeroepen wetsbepalingen en van
het algemeen rechtsbeginsel dat de
vermogensverschuiving zonder oorzaak
verbiedt, kon beslissen dat er '' geen
geldige oorzaak van de verrijking kon
gevonden worden" (schending van de
artikelen 1134, ll35, 1370, 1371, 1376,
1874, 1892, 1895, lid 1, 1902 van het
Burgerlijk W etboek en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de vermogensverschuiving zonder oorzaak) ;

en terwijl, tweede onde1·deel, voor zover
het arrest enerzijds aanneemt dater door
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid een lening werd toegestaan en deze lening werd terugbetaald;
dooh anderzijds oordeelt dat de tengevolge van deze terugbetaling ontstane
verrijking zonder geldige oorzaak was,
het aangetast is door tegenstrijdigheid
in de motivering zodat het niet regelmatig
gemotiveerd is (sohending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat, door de in het
middel aangehaalde passage van het
deskundigenverslag van expert Celis
over te nemen, het arrest aanneemt dat
Borghgraef 4.000.000 frank van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid had ontleend om zijn deel
in het kapitaal van eerste verweerster
te kunnen volstorten, dat hij dit geld
daarna op bedrieglijke wijze bij dezelfde
verweerster wegnam en ermede de personenvennootschap terugbetaalde ;
Overwegende dat het arrest niet wordt
bestreden in zoverre het de aangelegenheid toetst aan de regels van de vermogensverschuiving zonder oorzaak en in
zoverre het aanneemt dat vermelde
vennootschap een vermogensaccres genoot;
Overwegende dat de vermogensverschuiving niet zonder oorzaak is, wanneer
de ene partij haar verrijking stoelt op
een juridisch feit dat het vermogensaccres
rechtvaardigt; dat zulks ook geldt
wanneer de verrijking stoelt op een
contract dat met een andere persoon
dan deze die de verarming ondergaat
werd gesloten ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat, ten deze, de
ontlener Borghgraef 4.000.000 frank aan

de uitlener, de personenvennootschap,
heeft betaald in uitvoering van de
overeenkomst van lening ;
Dat uit deze vaststellingen het arrest
niet wettig mocht afleiden dat de verrijking van de personenvennootschap
geen oorzaak had ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1370, 1371,
1216, 1251, 2028, 2029 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet en van
het algemeen rechtsbeginsel betreffende
de vermogensverschuiving zonder oorzaak,
dom·dat het arrest de actio de in rem
ve1·so gegrond aoht en bij het onderzoek
van de toepassingsvoorwaarden voor
deze vordering oordeelt dat de verrijking
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgt uit de
" betaling van de schulden, waartoe de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid contractueel gehouden was
ten opziohte van Anker Kolen ,,
te1·wijl, eerste onde1·deel, het arrest aldus
niet antwoordt op het door eiseres
ingeroepen middel dat de betaling aan
haar door Borghgraef van het bedrag
van 5.400.000 frank niet kon worden
beschouwd als een vermogensverschuiving
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid omdat de
personenvem1.ootschap met beperkte aansprakelijkheid zioh door deze betaling
niet verrijkt " daar de solidaire medehoofdschuldenaar de plaats inneemt van
haar eigen schuldeiser (artikel 1216 van
het Burgerlijk Wetboek) " en het arrest
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
en, tweede onderdeel, voor zover het
arrest impliciet het ingeroepen middel
als irrelevant of als onjuist zou beschouwd hebben, het de wettelijke
regelen schendt krachtens welke de borg
(Borghgraef) die de schuld betaalt van
de hoofdschuldenaar (de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid), in alle rechten treedt die de
oorspronkelijke schuldeiser (thans eiseres)
tegenover de hoofdschuldenaar kon laten
gelden (schending van de artikelen 2028,
2029, 1370, 1371, 1216, 1251 van het
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de vermogensverschuiving zonder oorzaak) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in conclusie
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met verwijzing naar artikel 1216 van het
Burgerlijk Wetboek liet gelden dat de
door Borghgraef aan haar verrichte
betalingen de personenvennootschap niet
konden verrijken, omdat de solidaire
medeschuldenaar, ten deze Borghgraef,
ten aanzien van deze vennootschap de
plaats van haar eigen schuldeiser inneemt;
Overwegende dat, zo het arrest, naast
de in het middel gekritiseerde considerans, nog beschouwt dat Borghgraef
met geld van eerste verweerster schulden
van de personenvennootschap betaalde,
waarvoor hijzelf persoonlijk borg stond,
zodat alleszins ook voormelde vennootschap verrijkt werd, het nochtans voormeld middel van eiseres niet passend
beantwoordt ; dat het arrest immers in
het onzekere laat of het beschouwt dat
Borghgraef, in strijd met de bepalingen
van artikel 1216 van het Burgerlijk
Wetboek, het bedrag van zijn betalingen
aan eiseres, van de personenvennootschap
niet kan terugvorderen, dan wel of,
hoewel hij zulks kon doen, deze vennootschap zich niettemin tot beloop van
voormelde betalingen verrijkt had;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel van het
tweede middel, dat tot geen ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat eerste
verweerster dient te worden opgenomen
in het gewoon passief van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horn Oil and Coal Company
voor de bedragen van 4.000.000 frank
en 5.400.000 frank en in zoverre het
uitspraak doet over de kosten van
tussenkomst van eiseres welke te haren
laste werden gelegd ; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan, en zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
(1) De vervanging van een onderzoeksrechter werd oorspronkelijk geregeld door
artikel 58 van de Code d'instruction m·iminelle
van 17 november 1808, bepaling die luidde :
" In steden waar er slechts een onderzoeksrechter is, zal, wanneer hij afwezig, ziek of
anders verhinderd is, de rechtbank een van
de rechters aanwijzen om hem te vervangen "·
De rechtsleer (CARNOT, De l'instrtwtion
m•iminelle, deel I, druk 1830, blz. 566 tot 568 ;

7 april 1978. - 1e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.
- Verslaggever, de H. Sury. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. De
Gryse en Van Ryn.

2e KAMER. -

7 april 1978.

1° ONDERZOEKSRECHTER.- V:mRv ANGING VAN EEN VERHINDERDE ONDERZOEKSREOHTER DOOR EEN ANDERE
ONDERZOEKSREOHTER. G:E:EN AAN·
WIJZING DOOR DE VOORZITTER VAN DE
REOHTBANK V:ElREIST.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - MID·
DEL DAT, ZELFS INDIEN HET GEGROND
IS, GEEN OASSATIE KAN MEEBRENGEN.
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. - TEGENSTRIJDIGE
REDENEN EN BESOHIKKENDE GEDEELTE
GEGROND OP DIE TEGENSTRIJDIGE RE·
DENEN.- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° De regel van artikel 322, eerste lid, van
het Gerechtelijk W etboek, luidens wellce
de rechters in de rechtbank van eerste
aanleg ellcaa1· vervangen in geval van
verhindering, geldt oolc voor de onderzoeks?'echte?'B onder elkaar in een rechtbank waar er twee of meer zijn. Artikel 80
van het Gerechtelijk Wetboek beoogt
enkel de gevallen waarin, wegens de
behoeften van de dienst, een beroep moet
worden gedaan op een gewone rechter
om het ambt, hetzij voo1· de duu1· van de
verhindering van een onde1·zoeksrechter,
hetzij voor een bepaalde pe1'iode, waar
te nemen (1).
LE

GRAVEREND, T1•aite de la legislation
m·iminelle en F1•ance, deel I, druk 1830,
blz. 170; MANGIN, De !'instruction ecrite et
du reglement de la competence en matie1·e
m•iminelle, deel I, druk 1848, nr. 5, blz. 234
en 235; DUVERGER, Manuel des Juges d'instruction, deel 1, druk 1862, § 22, blz. 80 en 81;
FAUSTIN HELIE, T1•aite de !'instruction cl'iminelle, deel 2, druk 1865, nrs. 2016-2017)
heeft, met betrekking tot genoemde wets-

9082° Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan
belang, is het middel dat, zelfs indien
het gegrond is, geen cassatie van de
bestreden beslissing kan meebrengen (1).
3° W egens tegenstrijdigheid is niet regelmatig gemotiveerd het arrest dat, na te
hebben vastgesteld dat de twee beklaagden
bepaling,

aangenomen

of gemeend dat

1. de onderzoeksrechter een magistraat is
die speciaal met het onderzoek is belast ;
2. wanneer de onderzoeksrechter afwezig,
ziek of verhinderd is, hij derhalve niet, zonder
meer, kan worden vervangen door een gewone
rechter;
3. die bepaling - artikel 58 van het Wethoek van Strafvordering - van toepassing is :
a) wanneer er in de rechtbank slechts een
onderzoeksrechter is ;
b) wanneer, in de rechtbanken waar er verscheidene onderzoeksrechters zijn, allen afwezig, ziek of verhinderd zijn, maar dan ook
slechts in dit geval, vermits, wanneer er in de
rechtbank verscheidene onderzoeksrechters
zijn, zij elkaar vervangen bij afwezigheid,
ziekte of verhindering.
De bepaling van artikel 58 van het W etboek
van Strafvordering van 1808 werd in artikel23
van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke
organisatie overgenomen. Dit artikel bepaalt :
« Wanneer de onderzoeksrechter of een van
de onderzoeksrechters, in de arrondissementen waar er twee of meer zijn, wegens om
het even welke reden verhinderd is, duidt de
rechtbank, en, in geval van dringendheid,
de voorzitter een werkend rechter (juge
titulaire) aan om hem te vervangen "· Klaarblijkend werd de verhindering van een
onderzoeksrechter in de rechtbanken waar
er twee of meer zijn, uitdrukkelijk voorzien
omdat de tekst van het vroeger artikel 58
twijfel kon doen ontstaan of deze bepaling
van toepassing was op zodanige rechtbanken.
Een overheersende rechtsleer (raadpl. o.m.
Pand. belges, deel 35, trefwoord Empechement
[Fonctions judiciaires], nr. 54, en deel 56,
trefwoord
Juge
d'instruction,
nr.
18;
BELTJENS, Encyclopedie du d1·oit m·iminel
belge, deel I, druk 1903, art. 55-58, nrs. 9,
10 en 11, blz. 228; Rep. p1·at. d1•. belge, deel X,
trefw. Procedure penale, druk 1939, nr. 403;
HoEFFLER, Traite de l'inst1·uction p1·epa1·atoire
en matiere penale, druk 1956, nr. 125; VAN
ClAMP, De Onderzoeksrechte1·, druk 1959,
nr. 47; raadpl. ook het arrest v. h. Hof van
Beroep te Luik van 26 juni 1950, Journ.
Trib., 1951, 26, met noot HoEFFLER) oordeelt,
met verwijzing naar een arrest van 22 april
1873 van het Hof van Beroep te Gent (Pas.,

hogm· beroep hebben ingesteld tegen een
vonnis alvorens recht te doen van de
eerste Techter, veTvolgens vaststelt dat
alleen de eeTste beklaagde tegen dat
vonnis hogm· beroep heeft ingesteld, en
enkel oveT dit hoge1· be1·oep van de eerste
beklaagde uitspmak doet (2). (Grandwet, art. 97.)
1873, II, 270), dat, in de rechtbanken waar
twee of meer onderzoeksrechters zijn, voor
de vervanging van een verhinderde onderzoeksrechter door een andere onderzoeksrechter toepassing moet worden j<"edaan van
artikel 23 van de wet van 18 juni 1869.
Deze opvatting berust kennelijk op een
verkeerde uitlegging van voormeld arrest
van 22 april 1873, en zij lijkt niet te kunnen
worden verenigd met wat de artikelen 80,
lid 1, en 322, lid 1, 'van het Gerechtelijk
Wetboek voorschrijven. Artikel 80, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat bij verhindering van een onderzoeksrechter, de voorzitter een werkend rechter
aanwijst om hem te vervangen. In het V erslag
ovm· de Gerechtelijke Hm·vo1·ming (druk 1964,
blz. 130) wordt door de h. Van Reephingen,
koninklijk commissaris voor de gerechtelijke
hervorming, beklemtoond dat die bepaling
geen wijziging brengt, wat de grond betreft,
aan het probleem van de onderzoeksrechter.
De bepaling van artikel 80 van het GerechteIijk W etboek moet worden samengebracht
met die van artikei 322, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, naar weike in de
rechtbanken van eerste aanleg de verhinderde
rechter kan worden vervangen door een
andere rechter.
Bij wijze van samenvatting kan worden
gezegd dat bij het tot stand komen van
artikel 58 van het Wetboek van Strafvordering
van 1808 aangenomen werd dat in de rechtbanken waar er verscheidene onderzoeksrechters zijn, de verhinderde onderzoeksrechter wordt vervangen door een andere
onderzoeksrechter, zonder dat hiertoe een
deiegatie is vereist, en dat de verdere evoiutie
van de wetgeving niet aantoont dat de
wetgever ooit heeft willen afwijken van deze
oorspronkelijke zienswijze. W el is het zo dat
nu, zoals vroeger, steeds een aanwijzing
nodig is voor de vervanging van een verhinderde onderzoeksrechter door een werkend
rechter.

A.T.
(1) Class., 30 september en 14 oktober 1975,
en 19 januari 1976 (A1'1', cass., 1976, biz. 135,
201 en 592).
(2) Raadpi. cass., 8 februarl 1977 (An·.
cass., 1977, biz. 642), 27 september 1977 en
14 maart 1978, supra, blz. 127 en 825.

909(COPPENS EN VAN STEVENS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1978 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
I. Op de voorziening van eerste eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 en 97 van de
Grondwet, 80 van het Gerechtelijk
Wetboek, 61 van het Wetboek van
Strafvordering en 11 van het koninklijk
besluit van 26 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen,
doo1·dat, nate hebben geoordeeld dat de
beschikking van 14 juni 1977 van de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen betreffende de
vakantieregeling 1977, luidens welke
onderzoeksrechter L. Peeters als onderzoeksrechter van dienst werd aangewezen
voor de periode van 1 tot en met 21 juli
1977, de overeenkomstig artikel 80 van
het Gerechtelijk Wetboek vereiste aanwijzing, door de voorzitter van de
rechtbank, van een werkend rechter om
een verhinderde onderzoeksrechter te
vervangen, inhoudt en dat derhalve
de genoemde rechter regelmatig was
aangesteld om tijdens deze periode alle
onderzoeksdaden in het arrondissement
Mechelen te stellen, ook die welke zouden
verricht zijn ter vervanging van een
afwezige en dus verhinderde collega, het
arrest eiser wegens de feiten van de
telastlegging veroordeelt op grond van
bewijselementen verkregen door daden
van onderzoek die werden gesteld of
gelast door de genoemde onderzoeksrechter, handelende ter vervanging van
onderzoeksrechter Van Fraechem, bij
wie de zaak aanvankelijk aanhangig was
gemaakt,
terwijl eiser bij conclusie voor de
vonnisgerechten had doen gelden dat
krachtens artikel 11 van het koninklijk
besluit van 26 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen de dienstregeling van de onderzoeksrechters over het ganse gerechtelijk
jaar door de voorzitter van de rechtbank
vastgesteld wordt (eerste lid), de zaken
worden toebedeeld aan de onderzoeksrechter die van dienst is op de datum
van de vordering van de procureur des
Konings (tweede lid), en, indien de

behoeften van de dienst of de goede
rechtsbedeling zulks vergen, de voorzitter
kan afwijken van de dienstregeling en
aan een onderzoeksrechter een zaak kan
toebedelen die voor een andere onderzoeksrechter aanhangig is (derde lid),
en dat hieruit volgt dat de volgens de
door de voorzitter bepaalde dienstregeling
met dienst zijnde onderzoeksrechter alle
zaken toegewezen krijgt waarin de
procureur des Konings overeenkomstig
artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering vordert, doch een afwijkende
beschikking van de voorzitter van de
rechtbank is vereist om de onderzoeksrechter met dienst te machtigen onderzoeksdaden te stellen in zaken welke
voor een andere onderzoeksrechter aanhangig zijn, en terwijl de beschikking van
de voorzitter, houdende de vakantieregeling voor het jaar 1977, genomen met
toepassing van de artikelen 334, 335, 336
en 338 van het Gerechtelijk Wetboek en
12 van het koninklijk besluit van 26 oktober 1970, enkel inhoudt dat de zaken
waarin de procureur des Konings in de
beschouwde periode een onderzoek vordert, worden toebedeeld aan onderzoeksrechter L. Peeters, doch niet dat die
rechter overeenkomstig artikel 80 van
het Gerechtelijk W etboek wordt gemachtigd om, wegens verhindering van
onderzoeksrechter Van Fraechem, daden
van onderzoek te stellen in zaken die
aan laatstgenoemde werden toevertrouwd, zodat alle in onderhavige zaak
door onderzoeksrechter L. Peeters gestelde daden van onderzoek nietig zijn
en het arrest, dat op de door deze nietige
daden van onderzoek verkregen bewijselementen steunt, niet geldig gemotiveerd is:
Overwegende dat, zoals bepaald bij
artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechters in de rechtbanken van eerste
aanleg elkaar vervangen in geval van
verhindering zonder dat een bijzondere
beschikl{ing van de voorzitter hiervoor
nodig is ; dat die regel ook geldt voor de
onderzoeksrechters onder elkaar, in de
rechtbanken waar er twee of meer zijn ;
dat artikel 80 van het Gerechtelijk
W etboek enkel de gevallen beoogt waarin,
wegens de behoeften van de dienst, een
beroep moet worden gedaan op een
gewone rechter om het ambt voor de
duur van de verhindering van een
onderzoeksrechter of voor een bepaalde
periode waar te nemen ;
Overwegende dat hieruit volgt dat
rechter L. Peeters, die als onderzoeksrechter was aangewezen door de Koning,
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zijn ambtgenoot Van Fraechem, die
verhinderd was, op regehnatige wijze,
tijdens zijn dienstperiode in de vakantie
1977, vervangen heeft bij de behandeling
van de zaak ten laste van eiser ;
Dat derhalve het middel, in zoverre
het aanvoert dat de beschikking van
14 juni 1977 van de voorzitter geen
aanwijzing inhoudt van een onderzoeksrechter om een verhinderde onderzoeksrechter te vervangen, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is, nu, al was
het middel gegrond, de wettigheid van
de beslissing hierdoor niet zou zijn
aangetast;
Over het tweede middel,
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;

II. Op de voorziening van tweede
eiser :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de beide eisers hager beroep
hadden ingesteld tegen het tussenvonnis
van 16 november 1977, waarbij werd
beslist dat de door de onderzoeksrechter
L. Peeters verrichte daden van onderzoek
wettig waren, vervolgens vaststelt dat
aileen de derde beklaagde, thans eerste
eiser, in hager beroep is tegen het
genoemde vonnis, en enkel het hager
beroep van eerste eiser tegen dit vonnis
ongegrond verklaart,
terwijl het arrest aldus geen uitspraak
doet over het door tweede eiser tegen het
genoemde vonnis ingestelde hager beroep
en de door tweede eiser tegen dit vonnis
aangevoerde grieven niet beantwoordt,
zodat het niet regelmatig met redenen is
omkleed:
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat beide eisers hager
beroep hadden ingesteld tegen het genoemde vonnis van 16 november 1977,
vervolgens vaststelt dat «aileen de derde
beklaagde, thans eerste eiser, in hager
beroep is tegen het tussenvonnis van
16 november 1977" en enkel het hager
beroep van eerste eiser tegen dit vonnis
ongegrond verklaart ;

Overwegende dat uit deze tegenstrijdigheid volgt dat het arrest niet
regelmatig is gemotiveerd ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en ongeacht het
eerste middel van tweede eiser, dat tot
geen ruimere cassatie noch tot cassatie
zonder verwijzing aanleiding kan geven,
verwerpt de voorziening van eerste eiser
en veroordeelt hem in de helft van de
kosten ; vernietigt het bestreden arrest
doch enkel in zoverre het uitspraak
doet op de tegen tweede eiser ingestelde
strafvordering ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de helft van de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
7 april 1978. - 2e kamer. - Voo?'zittm·, Ridder de schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Carsau (van de balie te
Antwerpen).

2e KAMER. -

7 april 1978.

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). WERKE1LIJK
BESTAAN VAN SCHADE. - VERLIES VAN
EEN KANS. - BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.
2o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. MIDDEL DAT AANVOERT
DAT DE WEGENS INKOMSTENVERLIES,
TIJDENS DE LUCRATIEVE LEVENSDUUR,
NAAR GEJHEEN RECHT BEREKENDE
SCHADEVERGOEDING ALS GEVOLG VAN
RET OVERLIJDEN, OP DE WEG VAN OF
NAAR RET WERK, VAN EEN PERSOON IN
DIENST VAN EEN GEMEENTE, TEN
ONRECHTE WERD VERMINDERD MET
RET VOLLEDIGE DOOR DE VERZEKERAARARBEIDSONGEVALLEN GEVESTIGDE KAPITAAL, DAT IMli'IERS EEN BEDRAG
WEGENS INDEXERING VAN DE TOEGEKENDE RENTEN BEVAT, TERWIJL DE
VERGOEDING NAAR GEMEEN. RECHT
GEEN ZODANIGE INDEXERING BEVAT.ARREST DAT DE GEMEENRECHTELIJKE
SCHADEVERGOEDING BEREKENT, NIET
OP GROND VAN DE DOOR DE GE·

-911TROFFENE OP HET OGENBLIK VAN HET
ONGEVAL GENOTEN W:ElDDE, MAAR WEL
OP GROND VAN DE WEDDE WELKE HIJ
ZOU GENOTEN HEBBEN OP HET OGENBLIK VAN DE UITSPRAAK. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

3° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -BEREKENINGSNOTA VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ. UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. UITLEGGING ONVERENIGBAAR MET DIE
BEREKENINGSNOTA.
MISKENNING
VAN DE
BEWIJSKRACHT DOOR DE
RECHTER.

1° De rechtm· beoordeelt op onaantastba1·e
wijze, in jeite, het we1·kelijk bestaan
van de schade ten gevolge van een
on1·echtmatig jeit, met name de werkelijkheid van het verlies van een kans en van
het nadeel dat eruit kan voortvloeien ( 1).
(B.W., artt. 1382 en 1383.)
2° F'eitelijke grondslag mist het middel
dat aanvoert dat de aan de burgerlijke
pMtij naar gemeen 1•echt toegekende
schadevergoeding wegens inkomstenverlies, tijdens de lucratieve levensduur,
als gevolg van het overlijden, op de weg
van of naar het werk, van een persoon
in dienst van een gemeente, ten onrechte
verminde1·d we1·d met het volledige door
de verzeke1·aar-arbeidsongevallen belegde
kapitaal, dat immers een bed1·ag wegens
indexering van de renten bevat, te1·wijl
de ve1·goeding naa1· gemeen 1•echt geen
zodanige indexering bevat, indien het
a1'1'est de gemeenrechtelijke schadevergoeding be1•ekent, niet op de doo1• de
get1·ojJene op het ogenblik van dat
ongeval genoten wedde maar wel op die
welke hij op het ogenblik van de 'uitspraak
zou hebben genoten (2),
3° De bewijskmoht van de akten W01'dt
miskend do01· de beslissing die van een
doo1· de bu1•ge1'lij ke pa1·tij ove1·gelegde
be1·ekeningsnota een uitlegging geejt
welke niet verenigbaa1· is met die akte (3).
(B.W. artt. 1319, 1320 en 1322.)
(1) Cass., 4 maart 1975 (An·. cass., 1975,
biz. 753); raadpl. cass., 16 januari 1939
(Bttll, en Pas., 1939, I, 25), 28 oktober 1942
(An•. cass., 1942, biz. 129), 2 mei 1955 (Bull.
en Pas., 1955, I, 950), 8 januari 1974 (A1'1',
cass., 1974, biz. 506) en 7 september 1977,
supm, biz. 28; raadpl. RONSE, Alg. Pmct.
Rechtsve1·z., Tw. Schade en schadeloosstelling,

(CORBEELS, IN EIGEN NAAM EN qualitate
qua, T, HUYBENS EN «EAGLE STAR CB
1821, VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ >>.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 3 juni 1976 en op 30 juni
1977 door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat het arrest van 3 juni
1976 de verweerders, enerzijds de voor het
ongeval aansprakelijke en anderzijds de
verzekeraar van diens civielrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen,
in solidum veroordeelt tot betaling
aan eiseres, handelende in eigen naam,
van 251.182 frank, inclusief 188.570 frank
wegens inkomstenverlies tijdens de lucratieve levensduur, zulks tot vergoeding
van de schade veroorzaakt door het
dodelijk ongeval waarvan wijlen Lambrechts Victor, echtgenoot van eiseres
en lid van het personeel van de stad
Leuven, op 20 december 1972 het slachtoffer werd ; dat hetzelfde arrest, alvorens
over de eis tot schadeloosstelling wegens
inkomstenverlies na pensionering van het
slachtoffer te beslissen, de heropening
van de debatten beveelt ;
Overwegende dat het arrest van 30 juni
1977 beslist dat eiseres geen recht heeft
op een vergoeding wegens inkomstenverlies na pensionering ;

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest van 3 juni 1976 :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
do01·dat het arrest de verweerders veroordeelt om aan eiseres een schadevergoeding te betalen van 251.182 frank
en het meer gevorderde afwijst op grond
dat het bruto-basisloon van wijlen haar
echtgenoot, om de inkomstenschade te
berekenen, 640.661 frank bedraagt; dat
eiseres zich ten onrechte beroept op het
druk 1957, nrs. 13 en vig., 91, 942 en vig.,
103 en vig., inzonderheid nr. 109, en DALCQ
in Les Novelles, Droit civil, deei V-2, druk
1962, nrs. 2814 en vig., 2821 en vig., 2837
en vig.
(2) Verge!. cass., 27 januari 1976 (Ar1·.
cass., 1976, biz. 620 ).
(3) Raadpi. cass., 27 januari 1978, supm,
biz. 641.
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bekomen hebben en tot een brutoloon
van 700.000 frank besluit ; dat dit geen
zekerheid uitmaakt en niet client aangehouden te worden,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten
onrechte weigert rekening te houden met
de promotiekansen van het slachtoffer
omdat de promotie geen zekerheid was ;
de kans gepromoveerd te worden niet
zulke zekerheid moet zijn om voor
vergoeding vatbaar te zijn (schending
van de artikelen 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onderdeel, het niet uit te maken
is of het arrest de promotie of de
promotiekansen als niet zeker beschouwt,
zodat de motivering duister en dubbelzinnig is (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat, nu de slotzin van de
in het middel aangehaalde considerans
luidens welke « dit geen zekerheid uitmaakt " omniddellijk is voorafgegaan
door de overweging « dat eiseres zich
ten onrechte beroept op het feit dat haar
man promotie zou bekomen hebben ,,
het arrest door die bewoordingen zonder
dubbelzinnigheid te kennen geeft dat de
promotie van de echtgenoot van eiseres
niet redelijk te verwachten was, wat de
rechter op onaantastbare wijze vermag
vast te stellen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 9,
eerste lid, 13, 14, § l, leden 3, 4, 7, en§ 2,
van de wet van 3 jul 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg van en naar
het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, 1 en 4 van de wet van
2 augustus 1971 houdende inrichting van
een stelsel waarbij de wedden, lonen,
pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist,
sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening client
gehouden bij de berekening van sommige
bijdragen van de sociale zekerheid van de
arbeiders, alsmede de verplichtingen op
sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen worden gekoppeld,
doordat het arrest de verweerders
veroordeelt om aan eiseres een schadevergoeding te betalen van 251.182 frank
en het meer gevorderde afwijst op grond

dat eiseres recht heeft op een kapitaal van
2.975.100 frank; dat de verzekeraararbeidsongevallen, de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen, een
kapitaal van 2. 786.530 frank belegd
heeft tot uitkering van de rente voor de
moeder en het kind ; dat dit bedrag in
mindering client te worden gebracht van
de aan eiseres krachtens het gemeen
recht toekomende schadevergoeding en
het voormelde bedrag client te worden
verminderd tot 2.975.100- 2.786.530 =
188.570 frank; dat, ondanks het feit dat
het bedrag van 2.786.530 frank een
indexering inhoudt wegens koppeling
van de renten aan de index, er aanleiding
toe bestaat het gehele bedrag in
mindering te brengen op de aan eiseres
naar gemeen recht toekomende vergoeding ; dat deze laatste en haar dochter
krachtens artikel 13 van de wet van
3 juli 1967 een ge'indexeerde lijfrente tot
hun overlijden zullen genieten,

terwijl, ee?'ste onderdeel, het kapitaal
van 2.975.100 frank, dat aan eiseres naar
gemeen recht toekomt, geen bedrag bevat
wegens indexering van de inkomsten en
het arrest, door het volledige door
de verzekeraar-arbeidsongevallen belegde
kapitaal, dat zulk een bedrag wel bevat,
daarvan af te trekken, de aan eiseres
toekomende schadevergoeding onwettelijk vermindert (schending van de artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 13, 14, § 1, leden 3, 4, 7, en§ 2,
van de wet van 3 juli 1967, 1 en 4 van
de wet van 2 augustus 1971);
tweede onde?·deel, de minderjarige dochter van het slachtoffer slechts recht heeft
op een gei'ndexeerde rente tot 18 jaar
(schending van oud artikel 9, lid 1, en
van artikel13 van de wet van 3 juli 1967):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest aan eiseres,
wegens inkomstenverlies gedurende de
lucratieve levensduur van haar echtgenoot, overleden op 20 december 1972,
een niet betwiste gemeenrechtelijke
schadevergoeding toekent van 2.975.100
frank;
Dat het, om cumulatie te vermijden
met de door eiseres genoten arbeidsongevallenvergoeding, van dit bedrag
een som van 2.786.530 frank aftrekt,
zijnde het kapitaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar (O.M.O.B.) «belegd heeft tot uitkering van de renten van
de moeder en van het kind " ;
Dat het vaststelt dat die 2. 786.530
frank « een indexering inhoudt wegens
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wat beduidt dat dit bedrag niet alleen de
wiskundige reserve bevat nodig voor C!-e
uitbetaling van de renten z~als dw
aanvankelijk conform de arbeidsongevallenwetgeving op het ogenblik van het
overlijden was verschuldigd, maar bovendien ook de kapitalen die bijkomend
moesten worden belegd ingevolge de door
artikel 13 van de wet van 3 juli 1967
bepaalde aanpassingen van de aanvankelijke renten aan het indexcijfer tot het
ogenblik van de uitspraak ;
Overwegende dat het middel opkomt
tegen de beslissing dat la_atstl?edoe~de
bijkomende kapitalen mede In mmdermg
worden gebracht van de vastg~stelde
gemeenrechtelijke schadevergoedmg ;
Overwegende dat het middel die
beslissing aileen aanvecht omdat _van de
gemeenrechtelijke schadevergoedmg aldus een bedrag wordt afgetrokken dat is
berekend met inachtneming van de
verhogingen toegepas~. op de op -~et
ogenblik van het .<?verhJden toepassehlke
basiswedde, terWIJl voor de berekemng
van de o·emeenrechtelijke schadevergoeding zelf zodanig voordeel niet in
aanmerking zou zijn genomen ;
Overwegende n?:htans dat het arr.est
de gemeenrechtehJke schadevergoedmg
niet berekent op de door het slachtoffer
op het ogenblik van het overlijden genaten wedde, maar wel op die welke het op
het ogenblik van de uitspraak zou
genoten hebben, en die het arrest
bepaalt op 582.693 frank, ver~oogd ~ot
594.368 frank wegens een mtbetalmg
ad 151.57 percent in plaats van _ad
148.39 percent ingevolge een aanpassmg
van de wedden en lonen van het stadspersoneel vanaf 1 december 197 5 ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu het arrest h~t
juiste bedrag van 2.786.530 frank m
aanmerking neemt om het totaal van
de door de arbeidsongevallenverzekeraar
belegde kapitalen vast te stellen, de
verkeerde vermelding dat ook de dochter
van het slachtoffer een rente " tot haar
overlijden )) zal genieten, op z:~chz~lf
geen invloed heeft op de wettehJkheid
van de beslissing ;
Dat het onderdeel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het arrest van 30 juni 1977 :
Over

het

middel

afgeleid

uit

de

schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 3 van de wet van 25 april
1933 omtrent de pensioenregeling van het
gemeentepersoneel, gewijzigd door de wet
van 20 mei 1949, 1, 80, 89 van het
koninklijk besluit van 26 december 1938
betreffende de pensionering van het
gemeentepersoneel en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de door eiseres
gevraagde schadevergoeding weg~ns inkomstenverlies vanaf de penswengerechtigde leeftijd van wijlen haar echtgenoot verwerpt op grond dat : 1° ei~eres
zelf recht heeft op een overlevmgspensioen dat een jaarlijks totaal van
86.812 frank bedraagt; 2° om het
pensioen te bepalen dat wijlen Lambrechts Victor na volledige carriere zou
genoten hebben, eiseres vier hypothesen
aanhaalt ; zelfs indien men de gunstigste
hypothese aanhoudt, namelijk 136.880
frank, niet uit het oog mag verloren
worden dat voor de periode van overloving, na pensionering, de onderhoudskosten van het slachtoffer op 35 pet.
k=en geschat worden; dat bijgevolg,
vertrekkende van het gunstigste pensioen
waarop haar echtgenoot recht zou gehad
hebben, eiseres slechts voordeel zou
getrokken hebben tot beloop van
136.880 X 65/100 = 88.972 frank; dat
bijgevolg het jaarlijks verlies v_anaf
1 januari 1981 volgens de gunst1gste
hypothese het bedrag van 2.160 frank
niet kan overschrijden, hetzij 88.97286.812 frank = 2.160 frank; dit gering
bedrag gecompenseerd is door het feit
dat eiseres zelf na 1 januari 1981 de
vergoedingen zal ontvangen waartoe de
verzekeraar-arbeidsongevallen gehouden
is,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, de door eiseres
in haar nota aangehouden hypothesen
het weduwepensioen betroffen, na volledige loopbaan van haar echtgenoot,
herleid tot 50 pet van het pensioen van
het slachtoffer, zodat het arrest 1° ten
onrechte dit weduwepensioen nogmaals
vermindert met 35 pet. wegens zogezegd
onderhoud van het slachtoffer en, 2° de
bewijskracht van deze nota miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1362, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 3 van de wet van 25 april
1933, 1, 80 en 89 van het koninklijk
besluit van 26 december 1938);
tweede onderdeel, het basisloon, dienstig
om het pensioen vast te stellen, ge~n
rekening heeft gehouden met de promotiekansen van het slachtoffer, zodat de
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wettelijkheid van de bestreden beslissing
in geen geval kan onderzocht worden
(schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de door het middel
aangehaalde redengeving van het arrest
steunt op de door eiseres ter terechtzitting van 9 juni 1977 overgelegde
« Berekeningsnota van pensioenverlies » ;
Overwegende dat, blijkens het arrest,
eiseres in bedoelde nota vier hypotheses
had vooropgesteld met het oog op de
berekening van haar weduwepensioen,
en meteen van haar inkomstenverlies
voor de periode ingaande op de datum
van de pensioengerechtigde leeftijd die
wijlen haar echtgenoot, Lambrechts Victor, slachtoffer van kwestieus ongeval,
naar normale vooruitzichten op 1 januari
1981 zou hebben bereikt;
Overwegende dat in de bewuste berekeningsnota die vier hypotheses zijn
uitgewerkt met betrekking, niet tot het
pensioen van wijlen Lambrechts Victor,
echtgenoot van eiseres, maar tot haar
eigen weduwepensioen « beperkt tot
50 pet. van de wedde van haar echtgenoot
die tot grondslag van de uitbetaling
ervan heeft gediend » ;
Overwegende dat het arrest door de
in het middel aangehaalde en aangevochten redengeving, luidens welke de
meergenoemde vier hypotheses het pensioen betreffen van wijlen Lambrechts
Victor na volledige carriere, als zou dit
pensioen vanaf 1 januari 1981 een van de
vier hypothetische bedragen hebben
bereikt die het arrest vermeldt, en door
de gunstigste hypothese, zegge 136.880
frank, aan te houden als basiscijfer voor
de berekening van het inkomstenverlies
van eiseres, verminderd naar rato van
35 pet. wegens wegvallende onderhoudskosten ingevolge het overlijden van het
slachtoffer, een van de berekeningsnota
onverenigbare uitlegging geeft ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het in dit onderdeel
aangevoerde middel slechts wordt ingeroepen voor zover het eerste middel,
aangevoerd tegen het arrest van 3 juni
1976, door het Hof zou worden aangenomen;
Dat, nu dit eerste middel door het Hof
niet wordt aangenomen, het onderdeel
vervalt;

Om die redenen, verwerpt de voorziening in zoverre ze gericht is tegen het
arrest van 3 juni 1976; vernietigt het
arrest van 30 juni 1977; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiseres in de helft van de
kosten en de verweerders in de overige
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
7 april 1978. - 2e kamer. Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggeve1·,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en Dassesse.

3e KAMER. -

10 april 1978.

1 o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. - WETTELIJKE HYPOTHEKEN.
- DOOR DE VOOGD TE VERSTREKKEN
WAARBORGEN.- TERUGBETALING VAN
NIET OPEISBARE KAPITALEN EN VAN
SOHULDVORDERINGEN MET TIJDSBEPA·
LING DIE EERST NA DE MEERDERJARIG·
HElD VAN DE PUPIL ZULLEN VERVALLEN.
-BEGRIP.

2° MINDERJARIGHEID.- BEVOEGD·
HEDEN VAN DE VOOGD. - TERUGBE·
TALING VAN NIET OPEISBARE KAPI·
TALEN EN VAN SOHULDVORDERINGEN
MET TIJDSBEPALING DIE EERST NA DE
MEERDERJARIGHEID VAN DE PUPIL
ZULLEN VERVALLEN.- BEGRIP.
3°

ARBEIDSONGEVAL. RENTEVORMEND KAPITAAL AAN EEN MINDER·
JARIGE VERSOHULDIGD TEN GEVOLGE
VAN EEN ONGEVAL NA HET OPENVALLEN
VAN DE VOOGDIJ. -DE VOOGD KAN DAT
KAPITAAL NIET INNEN ZONDER DE
BIJSTAND VAN DE TOEZIENDE VOOGD.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VERPLIOH·
TING VOOR DE REOHTER UITSPRAAK TE
DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE
VORDERING.

1° en 2° Onde1• niet opeisbare kapitalen of
schuldvorderingen met tijdsbepaling die
ee1·st na de mee1·dMjarigheid van de pupil
Ztlllen vervallen, in de zin van m·tikel 61
van de hypotheekwet van 16 december
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geen 1·ekening we?'d gehouden bij de
vaststelling van de wettelijke hypotheek (1).
3o De voogd kan onmogelijk, zondm· de
bijstand van de toeziende voogd, het
?'entevo?'mend kapitaal innen dat aan een
minde?'ja?'ige is ve?'schuldigd ten gevolge
van een a?'beidsongeval na het openvallen
van de voogdij (2). (Art. 61 wet van
16 december 1851 houdende herziening
van de wet over de hypotheken.)
4o A?'tikel 1138, 3°, van het Ge?'echtelijlc
W etboek wo?'dt geschonden doo?' de
?'echte?· die nalaat uitsp1·aak te doen ove?'
een van de punten van de vo?'de1·ing (3).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « L'URBAINE "•
T. ALEXANDRE I., ALEXANDRE N.
EN PARDONGE.)
ARREST

(ve?'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1976 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 61 van de wet
van 16 december 1851 houdende herziening der wet over de hypotheken, zijnde
titel XVIII van hoek III van het
Burgerlijk Wetboek, 5, inzonderheid
derde lid, van de wetten betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, gecoi:irdineerd
bij het koninklijk besluit van 28 september 1931 en gewijzigd bij artikel 4
van de wet van 10 juli 1951 en artikel 1
van de wet van 30 juni 1969, en voor
zover als nodig schending van de genoemde wijzigingsbepalingen, 45, inzonderheid derde lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april197l en 97 van de
Grondwet,
doo?'dat het arrest, met overname van
de motivering van de eerste rechter,
beslist dat << nu eiser, thans ge'intimeerde
(thans eerste verweerder), geboren was

{1) DE PAGE, d. II, 3• uitg., nr. 158tm·,
biz. 158; Rep. pmt. d1'. belge, yo H1fpotl!eques
et p1•ivileges immobilie1's, nr. 1686.
(2) HoRION, Tmite des accidents du t1'avail,
nr. 409, biz. 168.
(3) Cass., 21 november 1975 (A?'1', cass.,
1976, biz. 370); zie het voigend arrest.

op 26 mei 1952, en minderjarig was op
27 mei 1971 toen de betaling werd
verricht, de betaling van het kapitaal
aan de natuurlijke moeder zonder tussenkomst van de toeziende voogd een
schending van artikel 61 van de wet
van 16 december 1851 vormde "• op
grond dat « die zienswijze gehuldigd
wordt in de rechtsleer in zoverre deze
oordeelt dat hoewel de ontvangst van
een kapitaal, administratieve handeling
bij uitstek, tot de erkende bevoegdheden
van de voogd alleen behoort, op dat
beginsel een uitzondering gemaakt wordt
wanneer het onvoorziene kapitaalsinkomsten betreft ; dat zulks ten deze het
geval is nu de bewoordingen van artikel 61 van de wet van 16 december 1851
niet beperkend zijn ; dat onder niet
opeisbare kapitalen of schuldvorderingen
met tijdsbepaling die v66r de vervaldag
betaald worden alle inkomsten moeten
worden verstaan waarmee geen rekening
werd gehouden bij de vaststelling van de
wettelijke hypotheek " ; en dat « de
betaling van het kapitaal, dat de in
kapitaal omgezette rente vertegenwoordigt die werd toegekend aan een
minderjarig kind dat door een arbeidsongeval werd getroffen en wiens arbeidsongeschiktheid 8 pet. bedraagt, dus een
onvoorzienbare inkomst vormt als bedoeld bij genoemd artikel 61 ; dat de
voogdes dus niet bevoegd was om alleen
kwijting van de betaling te verlenen;
zodat appellante (thans eiseres) die aan
haar betaalde het gevaar liep twee maal
te moeten betalen "•
te?'wijl, ee?'ste onde1·deel, het kapitaal
dat tijdens de maand waarin de herzieningstermijn verstrijkt aan de getroffene van een arbeidsongeval wordt
betaald overeenkomstig de in het middel
bedoelde artikelen 45, derde lid, en 5,
derde lid, een opeisbare schuldvordering
is; artikel 61 van de wet van 16 december
1851, dat enkel de terugbetaling beoogt
van niet opeisbare kapitalen en van
schuldvorderingen met tijdsbepaling, bijgevolg niet toepasselijk is op de betaling
door de verzekeraar arbeidsongevallen
ingevolge de genoemde artikelen 45,
derde lid, en 5, derde lid ; het arrest niet
duidelijk maakt of het artikel 61 van de
wet van 16 december 1851 heeft toegepast
op grond van de overweging dat het
kapitaal dat betaald werd in uitvoering
van de voornoemde artikelen 45, derde
lid, en 5, derde lid, een niet opeisbaar
kapitaal of een schuldvordering met
tijdsbepaling vormde dan wel of het
genoemd artikel 61 heeft toegepast omdat
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gevallen eveneens de opeisbare schuldvorderingen beoogde ; het arrest omwille van die dubbelzinnigheid niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van de in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen en inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet);

zinnig beslist dat voornoemd artikel 61
in bepaalde gevallen eisbare schuldvorderingen beoogt ;
Dat dit onderdeel van het midde1
feitelijke grondslag mist ;

tweede onderdeel, het arrest, indien het
artikel 61 van de wet van 16 december
1851 toegepast heeft op de betaling door
eiseres ingevolge de in het middel bedoelde artikelen 45, derde lid, en 5,
derde lid, op grond van de overweging
dat het bij de artikelen 45, derde lid,
en 5, derde lid, bedoelde kapitaal een
schuldvordering met tijdsbepaling of
een niet opeisbaar kapitaal was : 1° de
genoemde artikelen 45, derde lid, en 5,
derde lid, schendt in zoverre het arrest
het opeisbaar karakter van het krachtens
die bepalingen uitgekeerde kapitaal miskent en 2° artikel 61 van de wet van
16 december 1851 schendt, waarin enkel
de niet opeisbare kapitalen en de schuldvorderingen met tijdsbepaling worden
bedoeld, door dit artikel op een eisbare
schuld toe te passen (schending van al de
in het middel aangehaalde wettelijke
bepalingen);

Overwegende dat de bewoordingen van
artikel 61 van de wet van 16 december
1851 geen beperking inhouden; dat uit
de geest en de geschiedenis van die
wet blijkt dat onder « niet opeisbare
kapitalen of schuldvorderingen met tijdsbepaling die eerst na de meerderjarigheid van de pupil zullen vervallen )) aile
onverwachte kapitaalsinkomsten moeten
worden verstaan waarmee geen rekening
kon worden gehouden bij de vaststelling
van de wettelijke hypotheek ;
Overwegende dat de betaling van het
kapitaa1 dat de rente vertegenwoordigt
die werd toegekend aan het minderjarig
kind dat door een arbeidsongeval werd
getroffen nadat de voogdij was ingesteld
en wiens voortdurende arbeidsongeschiktheid 8 pet. bedraagt, een onvoorzienbare
inkomst vormt als bedoeld bij genoemd
artikel 61;
Overwegende dat het arrest bijgevo1g
wettelijk beslist dat de voogdes, thans
verweerster, niet bevoegd was om aileen,
zonder bijstand van de toeziende voogd,
kwijting van de betaling te verlenen ;
Dat die onderdelen van het midde1
naar recht falen ;

derde onderdeel, het arrest, indien het
beslist heeft dat het ingevolge de in het
middel bedoelde artikelen 45, derde lid,
en 5, derde lid, uitgekeerde kapitaal
een eisbare schuldvordering is en geen
schuldvordering met tijdsbepaling en
evenmin een nie·b opeisbaar kapitaal,
door artikel 61 van de wet van 16 december 1851 op de betaling van dat kapitaa1
toe te passen, die bepa1ing geschonden
heeft die enkel de terugbetaling van
schu1dvorderingen met tijdsbepaling of
niet opeisbare kapitalen beoogt (scherrding van de in het midde1 bedoe1de
bepalingen en inzonderheid van de
artikelen 61 van de wet van 16 december
1851 en 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, met overname van de motieven van de eerste
rechter, preciseert dat onder « niet
opeisbare kapitalen of schuldvorderingen
met tijdsbepaling die v66r de vervaldag
betaald worden))' in de zin van artikel 61
van de wet van 16 december 1851, « alle
inkomsten waarmee geen rekening werd
gehouden bij de vaststelling van de
wettelijke hypotheek )) moeten verstaan
worden;
Overwegende dat het aldus ondubbel-

W at het tweede en het derde onderdeel
betreft:

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en ll38, inzonderheid 3o, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest alle beschikkingen
van het bestreden vonnis bevestigt en
met name in zoverre het de vordering
tot tussenkomst van eiseres tegen de
tweede verweerster aanneemt en laatstgenoemde veroordeelt tot terugbetaling
van het bedrag van 158.539 frank,
waarbij het evenwel nalaat haar te
veroorde1en tot terugbetaling van de
interesten op dit bedrag, die eiseres
nochtans moest betalen ingevolge de
veroordeling door het vonnis,
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Overwegende dat het arrest « alle
beschikkingen van het beroepen vonnis
bevestigt >> ; dat dit vonnis eiseres had
veroordeeld om aan de eerste verweerder
het bedrag van 158.539 frank te betalen
« vermeerderd met de verwijlinteresten
sinds de datum van de betaling aan
N oella Alexandre en de gerechtelijke
interesten » ; dat het verweerster evenwel
enkel veroordeelt tot terugbetaling van
het bedrag van 158.539 frank aan eiseres
zonder over de interesten uitspraak te
doen;
Overwegende dat eiseres in haar conclusie van hager beroep betoogde dat de
eerste rechter ten onrechte had nagelaten
verweerster te veroordelen in de terugbetaling van de eventuele interesten tot
betaling waarvan eiseres zou veroordeeld
worden, en concludeerde tot terugbetaling van de hoofdsom, de interesten
en de kosten ;
Overwegende dat het arrest, door enkel
het beroepen vonnis te bevestigen, niet
antwoordt op de voornoemde conclusie
en bij gevolg de in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, bij de uitspraak over de oproeping in vrijwaring
van eiseres tegen verweerster, nalaat
uitspraak te doen over de interesten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
10 april 1978. - 3 8 kamer. - Voorzittel' en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter,
de H. L. Simont.

(1)

Zie het voorgaand arrest aismede

noot 3.

(2) Rappm•t du Commissaire 1·oyal a la
?'efm•me judiciai1·e, Bruyiant, p. 309 ; GuTT en

STRANART-THILLY, « Examen de jurisprudence : Droit judiciaire », nr. 78, b, biz. 138,
in Rev. crit. ju1•. belge, 1974; raadpi. cass.,
26 mei 1976 (A1'1', cass., 1976, biz. 1067).

38 KAMER. -

10 april 1978.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. VERPLICHTING VOOR DE RECHTER UITSPRAAK
TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE
VORDERING.

2° VORDERING IN RECHTE.
BURGERLIJKE ZAKEN. TEGENVORDERING. VoRDERING DIE VOOR
RET EERST IN HOGER BEROEP IS
INGESTELD. - 0NTVANKELIJKHEID. VooRwAARDEN.
3° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. - TEGENVORDERING VOOR RET
EERST IN HOGER BEROEP INGESTELD,
ONTVANKELIJKHEID.
VooRWAARDEN.
1° Artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk
W etboek wordt geschonden door de 1'echter die nalaat uitspraak te doen over
een van de punten van de vorde1·ing ( 1).

2° en 3° Ontvankelijk is de tegenvordering
die voor het ee1·st in hager beroep is
ingesteld en gegrond is op een feit of
handeling in de dagvam·ding vermeld (2). (Artt. 807, 810 en 1042 G.W.)
(GLORIEUX, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« COMPAGNIE DES OIMENTS BELGES ll ;
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<COMPAGNIE
DES OIMENTS BELGES ll, T. GLORIEUX.)
ARREST (ve1•taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 10 mei 1976 en 7 februari
1977 door het Arbeidshof te Bergen
gewezen;
Overwegende dat de onder de nummers 5650 en 5655 van de algemene rol
ingeschreven zaken samenhangend zijn ;

I. Betrekkelijk de voorziening van de
eiser Glorieux tegen het arrest van
10 mei 1976 :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 780, 1042 en 1138 van het Gerechtelijk Wetboek en uit het algemeen rechtsbeginsel dat aan de rechter oplegt
uitspraak te doen over alle punten van
de vordering,
doordat, bij de uitspraak over eisers
rechtsvordering die, in zijn exploot van
rechtsingang van 25 september 1974,
een compenserende opzeggingsvergoeding
van 13.131.360 frank en een vergoeding
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vermeerderd met de wettelijke interesten
sinds 5 juni 1974 en de gerechtelijke
interesten had gevraagd en die, in zijn
conclusie voor het arbeidshof, die vergoedingen respectievelijk tot 14.705.048 frank
en 2.144.751 frank vermeerderd met de
genoemde wettelijke en gerechtelijke
interesten had verhoogd, het arrest aan
eiser enkel een compenserende opzeggingsvergoeding
ten
belope
van
7.556.250 frank en een vergoeding wegens
uitwinningten belopevan 1.153.125frank
toekent, zonder de bovenvermelde wettelijke en gerechtelijke interesten toe te
staan, en zonder te vermelden dat eiser
die interesten had gevorderd,
terwijl het arrest, naar luid van de
artikelen 780 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, had moeten vermelden dat
eisers rechtsvordering onder meer strekte
tot het verkrijgen van de genoemde
wettelijke en gerechtelijke interesten,
terwijl die beslissing van het bestreden
arrest, in de onderstelling dat de feitenrechters eisers rechtsvordering hebben
willen verwerpen in zoverre deze de
genoemde interesten beoogde, iedere
motivering ontbeert, hetgeen een scherrding vormt van de artikelen 97 van de
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek,
en te1•wijl het arrest, in de onderstelling
dat de feitenrechters eisers rechtsvordering niet hebben willen verwerpen in
zoverre deze de genoemde interesten
beoogde, doch nagelaten hebben over dit
punt van de vordering uitspraak te doen,
strijdig is met artikel 1138 van het
Gerechtelijk W etboek en het algemeen
rechtsbeginsel dat aan de rechter oplegt
uitspraak te doen over alle punten van
de vordering heeft miskend :
Overwegende dat het arrest verweerster veroordeelt om aan eiser 7.556.250
frank, als compenserende opzeggingsvergoeding, en 1.153.125 frank, als
vergoeding wegens uitwinning, te betalen
zonder uitspraak te doen over de door
eiser gevorderde wettelijke en gerechtelijke interesten ;
Overwegende dat ingevolge artikel 1138, 3o, van het Gerechtelijk Wetboek voorziening in cassatie wegens
overtreding van de wet openstaat wanneer werd nagelaten uitspraak te doen
over een van de punten van de vordering;
Dat het middel gegrond is ;

pagnie des Ciments Belges tegen het
arrest van 7 februari 1977 :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 14, 563, 807 tot
809, 1042, 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de tegenvordering
in hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk heeft verklaard,
terwijl, eerste onderdeel, de verweerder
in een rechtsvordering voor het eerst
in hoger beroep een tegenvordering kan
instellen, inzonderheid wanneer zij gericht is tegen de hoofdvordering of
strekt tot gerechtelijke schuldvergelijking
en wanneer de rechter in hager beroep
over het geschil zelf beslist dat niet voor
de eerste rechter werd behandeld (scherrding van al de in het middel aangehaalde
bepalingen behalve artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onde1·deel, het bestreden arrest,
nu eiseres bij conclusie had betoogd dat
de tegenvordering steunde op een in de
alde van rechtsingang vermeld feit en tot
gerechtelijke schuldvergelijking strekte,
geen antwoord bevat op dit middel
inzake de schuldvergelijking, zodat aldus
geen uitsluitsel wordt gegeven omtrent
de vraag of het arrest in rechte heeft
beslist dat de tegenvordering niet ontvankelijk was hoewel ze tot gerechtelijke
schuldvergelijking strekte of in feite
geoordeeld heeft dat de tegenvordering
niet tot gerechtelijke schuldvergelijking
strekte, zodat het arrest niet wettelijk
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de tekst van de
artikelen 807 tot 810 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de draagwijdte op dit punt bevestigd wordt door
het verslag van de Koninklijke Commissaris voor de gerechtelijke hervorming
en door het door de wetgever beoogde
doel de rechtspleging te versnellen en te
vereenvoudigen, volgt dat de regels
inzake nieuwe vorderingen toepasselijk
zijn op de tegenvorderingen, zelfs wanneer ze in hoger beroep worden ingesteld ;
Dat het feit dat de bewoordingen van
artikel 464, eerste lid, van het W etboek
van Burgerlijke Rechtsvordering niet
volledig werden overgenomen in het
Gerechtelijk Wetboek niet betekent dat
de opstellers ervan hebben willen. afwijken van de regels van dit art1kel,
II. Betrekkelijk de voorziening van doch integendeel dat die herhaling
eiseres de naamloze vennootschap Com- wegens de tekst van de artikelen 807
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en volgende en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek nutteloos was geworden;
Dat een tegenvordering in hoger
beroep inderdaad, orndat zij gesteund
rnoet zijn op een in de dagvaarding
verrneld feit of akte, doorgaans norrnaal
een verweer tegen de hoofdvordering
is ; dat de partijen bovendien, ingevolge
artikel 808 van het Gerechtelijk Wetboek,
in elke stand van het geding de bij
schuldvergelijking verschuldigde geldsomrnen kunnen vorderen ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 10 mei 1976 in
zoverre het nalaat uitspraak te doen
over de door eiser gevorderde wettelijke
en gerechtelijke interesten ; vernietigt
het arrest van 7 februari 1977; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing en van de vernietigde beslissing ; houdt de kosten aan
en zegt dat de feitenrechter erover
uitspraak zal doen ; verwijst de zaken,
waarvan de ene aldus beperkt is, naar
het Arbeidshof te Brussel.
10 april 1978. - 3e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnernend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiters,
de HH. van Heeke en Bayart.

2e KAMER. -

1°

11 apri11978.

ONAANTASTBARE BEOORDELING. STRAFZAKEN. NooDZAKELIJKHEID OF RAADZAAMHEID VAN
EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGEL. 0NAANTASTBARE BEOORDELING.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
OM EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGEL. VERZOEK DOOR DE
REOHTER AFGEWEZEN OMDAT HIJ DIE
MAATREGEL NIET NODIG AOHT OM TOT
ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN. - GEEN
SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE
VERDEDIGING.
1° en 2° De jeite.nrechter beoordeelt op
onaantastba?·e wijze de noodzakelijkheid
of de raadzaamheid van een bijkomende
onderzoeksmaatregel en schendt de ?'echten van de verdediging niet als hij het
verzoek om een dm·gelijke maatregel
ajwijst omdat hij die niet nodig acht
om tot zijn ove1·tuiging te komen (1) (2).
(OHRISTIAENS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 januari 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge;
Over het rniddel afgeleid uit de scherrding van de rechten van de verdediging,

(1) Vaste jurisprudentia.
(2) Zeggen dat de feitenrechter op onaantastbm·e wijze de noodzakelijkheid of de
raadzaamheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel
beo01·deelt kan uiteraard
geen verwarring doen ontstaan. Hoewel die
rechter die noodzakelijkheid of die raadzaamheid niet beoordeelt zoals hij wil, d.w.z.,
vrijelijk, is zijn beoordeling toch een onaan. tastbare beoordeling, d.w.z. dat zij niet aan
de toetsing van het Hof kan worden voorgelegd, aangezien hij aileen bevoegd is voor
de vaststelling, rekening houdende met de
gegevens van het dossier en met het voor
hem gedane onderzoek, - nasporingen van
feitelijke aard waartoe het Hof van Cassatie
niet bevoegd is - van de maatregelen die
vereist zijn om inzonderheid de waarheid te
achterhalen.
Zeggen dat « de rechten van de verdediging

niet geschonden worden door de rechter die
een verzoek om een bijkomende onderzoeksmaatregel afwijst omdat die maatregel niet
nodig is om tot zijn overtuiging te komen »
kan echter leiden tot verwarring, ja zelfs
tot gegronde kritiek.
Gewis kan het Hof uit het enkele feit, dat
de rechter een bijkomende onderzoeksmaatregel afgewezen heeft, niet afieiden dat
de rechten van de verdediging geschonden
zijn ; een dergelijke schending zou immers
enkel aan het licht komen bij een onderzoek
van de stukken van het dossier waaruit
blijkt dat de rechter, om volledig te zijn
ingelicht of ingelicht als vereist naar de
gegevens van de zaak, de gevraagde maatregel
had moeten bevelen. Het Hof is daartoe
echter niet bevoegd. Maar daaruit vloeit
niet voort dat de rechten van de verdediging
niet werkelijk geschonden zijn. Het is immers
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doo?'dat het vonnis, op grond van een
motief dat eiser niet voldoet, dezes
verzoek verwerpt dat ertoe strekte
getuigen op te roepen en door de rechtbank te doen horen,
te?'wijl het gevraagde getuigenverhoor
van die aard was dat het nopens de
telastlegging van dronkenschap aan het
stuur een twijfel kon doen rijzen en dus
noodzakelijk was voor eisers verdediging :

Overwegende dat het vonnis beslist
op het verzoek tot verhoor van de aangevraagde getuigen niet te moeten ingaan
op grond dat « de gegevens van het strafdossier duidelijk zijn " ;
Overwegende dat de feitenrechter de
noodzakelijkheid of de raadzaamheid
van een bijkomende onderzoeksmaatregel op onaantastbare wijze beoordeelt ;
dat de rechten van de verdediging niet
worden geschonden door de rechter die
een verzoek om een aanvullende onderzoeksmaatregel, onder meer een getuigenverhoor, afwijst omdat hij deze maatregel
niet nodig acht om tot zijn overtuiging
te komen;
Dat het middel niet kan worden
aangenmnen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
duidelijk dat in bepaalde gevallen de rechter,
na de uitvoering van een door een partij
gevraagde bijkomende onderzoeksdaad, een
andere overtuiging kan toegedaan zijn en dat
die rechter de rechten van de verdediging
zou schenden als hij die maatregel niet wil
opleggen.
In plaats van te zeggen dat « de rechten
van de verdediging niet geschonden zijn door
de rechter die een verzoek afwijst ... omdat
hij oordeelt dat die maatregel niet nodig is
om tot zijn overtuiging te komen " is het dus
beter te zeggen dat « het Hof, uit de enkele
omstandigheid dat de rechter een verzoek
om een bijkomende onderzoeksmaatregel
heeft afgewezen omdat hij die maatregel niet
nodig acht om tot zijn overtuiging te komen,
niet kan afieiden dat de rechten van de verdediging zijn geschonden "·
Wanneer een partij ervan overtuigd is dat
een nieuwe onderzoeksmaatregel iets kan
veranderen aan de inlichtingen waarover
de rechter beschikt en dus invloed kan hebben

11 april 1978. - 2e kamer. - Voo?'zitte?', Baron Richard, voorzitter.
Ve?'slaggeve?', de H. Versee. Gelijkluidende oonolusie, de H. Duman, eerste
advocaat-generaal.- Pleite?', de H. Huys
(van de balie te Brugge).

2e
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12 april 1978.

1°

STRAF.- W:EGVERKEER.- OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGL:EMENT.
0VERTR:EDING DIE
DOOR DE KONING SP:ECIAAL IS AANGEW:EZEN ALS ZWARE OVERTRllJDING. MINIMUM VAN DE GELDBOETE.
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WEGVERKEER. Ov:ERTREDING
VAN EElN REGLEMENT TER UITVOERING
VAN RET WEGV:ERKEERSREGLEMENT.0VERTRll1DING DIE DOOR DE KONING
SP:EOIAAL IS AANGEWEZElN ALS ZWAREl
OVERTREDING.- STRAF.- MINIMUM
VAN DE GELDBOET:E.

3°

STRAF.- WANBEDRIJF.- POLITIESTRAF UITGESPROKEN. VOORWAARD:EN VAN WETTELIJKREID.

4°

STRAF. WEGVERKEER. OVERTREDING VAN E:EN REGLEMENT TER
UITVOERING VAN RET WEGVllJRKEERSREGLEMENT DIE DOOR DE KONING
SPEOIAAL IS AANGEWEZEN ALS ZWARE
OVERTREDING. POLITIEGELDBO:ETE

op de overtuiging die hij gevestigd heeft op
basis van het dossier en van het onderzoek,
moet zij, vooral als zij zich toetsing door het
Hof wil voorbehonden, conclusie nemen
waarin zij om die maatregel verzoekt. Doch
indien in die conclusie een dergelijke maatregel gevraagd wordt zonder meer, neemt
de rechter het grondwetsvereiste in acht,
als hij daarop antwoordt dat die maatregel
niet noodzakelijk is om tot zijn overtuiging
te komen. Indien de conclusie echter omstandig is, nl. indien zij de redenen of omstandigheden in feite en/of in rechte aangeeft, die volgens de partij de informatie
van de rechter zouden wijzigen of kunnen
wijzigen, ingeval de gevraagde maatregel
bevolen en uitgevoercl werd, moet cle rechter,
ter voldoening van dat vereiste, in zijn
antwoorcl rekening houden met die redenen
en omstandigheden. Het Hof zou bovendien
kunnen beslissen of nit het antwoord al clan
niet valt af te leiclen dat de rechten van de
verdediging zijn geschonden.

F.D.
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UITGESPROKEN ZONDER VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN AAN TE GEVEN. 0NWETTELIJKHEID.

vonnis, op 26 januari 1g78 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te N eufchateau ;

WEGVERKEER. OVERTREDING
VAN EEN REGLEMENT TER UITVOERING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT
DIE DOOR DE KONING SPECIAAL IS AANGEWEZEN ALS ZWARE OVERTREDING.
POLITIEGELDBOETE UITGESPROKEN,
ZONDER VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AAN TE GEVEN. 0NWETTELIJKHEID.

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 2g van de op 16 maart
1g68 gecoordineerde en bij de wet van
g juni 1g75 gewijzigde wetten betreffende
de politie over het wegverkeer, en van
artikel 1, go, van het koninklijk besluit
van 7 april 1g76 tot aanwijzing van de
zware overtredingen van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer,
doo1·dat het vonnis, zonder gewag te
maken van verzachtende omstandigheden, verweerder veroordeelt tot een
geldboete van 15 frank uit hoofde van te
Fauvillers, op 28 augustus 1g77, als
bestuurder op de openbare weg, tussen
het vailen van de avond en het aanbreken
van de dag en in aile omstandigheden
wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer tweehonderd meter, verzuimd te
hebben vooraan de dimlichten of de
grootlichten, die gelijktijdig mogen gebruikt worden, en achteraan de rode
lichten te gebruiken, wat een overtreding
oplevert van artikel 30.1, 1° en 2°, van
het koninklijk besluit van 1 december
1g75 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer,
te1·wijl die overtreding krachtens artikel 1, go, van het koninklijk besluit van
7 april 1g76 aangemerkt wordt als een
zware overtrading in de zin van artikel2g
van de gecoordineerde wetten betreffende
de politie over het wegverkeer, en een
zware overtreding luidens dat artikel 2g
strafbaar is gesteld met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en
met een geldboete van 50 tot 500 frank
of met een van die straffen aileen :

1o en 2° Bij ontstentenis van ve1·zaohtende

omstandigheden bedmagt het minimum
van de geldboete wegens een overtreding
van een reglement te1· uitvoering van
het Wegve1•kee1·sreglement die doo1· de
Koning speoiaal als zware ove1't1·eding
is aangewezen, 50 frank (1). (Art. 2g,
eerste en derde lid, wet betreffende de
politie over het wegverkeer, gew. bij
de wet van g juni 1g75; K.B. van
7 april 1g76 tot aanwijzing van de
zware overtredingen van het algemeen
reglement op de politie van het
wegverkeer.)
3° De stmfreohte?' bij wie een wanbedrijj
aanhangig is gemaakt mag, behoudens
uitzondering bij de wet voo1·zien, sleohts
een politiestmj uitspreken indien voor
dat wanbedrijj wettelijk verzaohtende omstandigheden
kunnen
aangenomen
wo1·den en hij bovendien zulke omstandigheden in zijn vonnis aangeeft (2). (Art. 1 wet van 4 oktober
1867.)
4o en 5o Onwettelijk is de beslissing die,
zonder verzaohtende omstandigheden aan
te geven, een beklaagde veroordeelt tot
een politiegeldboete wegens een door de
Koning speoiaal als zwm·e ove1·treding
aangewezen overtreding van een reglement ter uitvom·ing van het TVegve1·kee1·s1'eglement (3). (Art. 2g, eerste en
derde lid, wet betreffende de politie
over het wegverkeer, gew. bij de wet
van 7 april1g76; K.B. van 12 juni 1g75
tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer ; art. 1
wet van 4 oktober 1867.)
(PROCUREUR DES KONINGS
TE NEUFCHATEAU, T. TOOK.)

(ve1·taling).
Gelet op het bestreden

ARREST

HET HOF ; -

(1) (2) en (3) Cass., 11 augustus 1976 (A?'1·.

cass., 1976, biz. 1235).

Overwegende dat het vonnis verweerder veroordeelt tot een geldboete van
15 frank uit hoofde van overtreding van
artilml 30.1, 1° en 2°, van het koninklijk
besluit van 1 december 1g75, welk feit
gepleegd werd te Fauvillers op 28 augustus 1g77; dat, blijkens de desbetreffende
vaststeilingen van het vonnis, verweerder
op de openbare weg een motorvoertuig
bestuurde waarvan aileen de standlichten
brandden, terwijl krachtens artikel 30.1,
1o, van voormeld koninklijk besluit de
dimlichten of de grootlichten moesten
gebruikt worden ;
Overwegende dat het feit van gereden
te hebben met een voertuig ... zonder
verlichting vooraan of achteraan wanneer

-

922

het gebruik van de lichten verplicht was,
bij artikel l, go, van het koninklijk
besluit van 7 april 1976 aangewezen
wordt als een zware overtreding van het
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer ; dat die bepaling uitdrukkelijk verwijst naar artikel 30 van
het koninklijk besluit van I december
I975 en geldt voor alle in dat artikel 30
bepaalde gevallen waarin de weggebruiker
niet de reglementaire lichten heeft gebruikt ; dat zij derhalve toepasselijk is
op de ten aanzien van verweerder
bewezen verklaarde telastlegging ;
Overwegende dat krachtens artikel 29,
eerste lid, van de op I6 maart 1968
gecoordineerde en bij de wet van 9 juni
I975 gewijzigde wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, de speciaal
als zodanig door de Koning aangewezen
zware overtredingen van het Wegverkeersreglement, behoudens in geval van
verzachtende omstandigheden, gestraft
worden met een gevangenisstraf van
acht dagen tot een maand en met een
geldboete van 50 frank tot 500 frank of
met een van die straffen aileen ;
Overwegende dat door een geldboete
van I5 frank op te leggen zonder een
enkele verzachtende omstandigheid te
vermelden, het vonnis een onwettelijke
straf uitspreekt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van het overige
van het middel, dat toch niet zou kunnen
lei den tot een vernietiging zonder verwijzing, vernietigt het bestreden vonnis ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de zaak
naar de Oorrectionele Rechtbank te
Aarlen, zitting houdend in hoger beroep.
I2 april I978. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sace. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -

00NOLUSIE VOOR DE REOHTER IN
HOGER BEROEP.- BESLISSING VAN DE
EERSTE REOHTER WAARIN OP DIE
OONOLUSIE WORDT GEANTWOORD. REOHTER IN HOG]JR BERO:E1P Dill1 DE
Rll1DENEN VAN DE EERSTE REOHTER
OVERNEEMT. - Rll1GELMATIG Q]JMOTIVEERDE BESLISSINQ,

De rechter in hogm· beroep, die de redenen
van de eerste rechte1· overneemt, antwoO?·dt aldus op de voor hem genomen
conclusie, als die redenen een passend
antwoord bevatten op de vordering,
het verweer of de exceptie in hager
beroep (I). (Art. 97 Grondwet.)
(DESCHAMPS, T. MATTON.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 november I977 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat eiser verklaart dat
zijn voorziening enkel gericht is tegen de
beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat het vonnis vermeldt « dat de
eerste rechter de beklaagde Dechamps
terecht geheel aansprakelijk heeft gesteld
voor het ongeval ''• en eiser op die enige
grond veroordeelt om aan de burgerlijke
partij een schadevergoeding te betalen
van 54.346 frank, vermeerderd met de
vergoedingsinteresten sedert 3I december
I97 5 en met de gerechtelijke interesten
en de kosten,
terwijl eiser in zijn conclusie uiterst
omstandig heeft betoogd dat mocht de
rechtbank een overtreding van artikel I6-I van het Wegverkeersreglement
te zijnen laste bewezen achten, zij in
ieder geval ook diende vast te stellen
dat tussen die overtreding en het ongeval
geen oorzakelijk verband bestaat en dat
de volledige aansprakelijkheid voor dat
ongeval bij verweerder ligt omdat deze
bij het oprijden van het kruispunt niet
eens de meest elementaire voorzichtigheid
heeft aan de dag gelegd en aldus de andere
weggebruikers in hun terechte ver(1) Cass., 16 juni 1971 (.Arr. cass., 1977,
biz. 1068).
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trouwen bedrogen heeft ; eiser overigens
in zijn conclusie betoogde dat verweerder
« zich schuldig had gemaakt aan een
duidelijke overtrading van artikel 27 van
het W egverkeersreglement doordat hij
zijn snelheid niet geregeld heeft zoals
vereist wegens de plaatsgesteldheid en
doordat hij niet is kunnen stoppen of
althans eisers voertuig, dat een uitstekend
zichtbare hindernis opleverde en het
kruispunt bijna helemaal over was, niet
heeft kunnen ontwijken >> ; waaruit eiser
afleidde dat civielrechtelijk de hele
aansprakelijkheid aan verweerder moest
worden ten laste gelegd ; het vonnis met
de enkele verklaring dat « de eerste
rechter de beklaagde Dechamps terecht
gel1eel aansprakelijk stelt voor het
ongeval >> niet de gronden van zijn
beslissing aangeeft en eisers conclusie
onbeantwoord laat :
Overwegende dat het vonnis zijn
beslissing om eiser volledig aansprakelijk
te stellen voor het ongeval motiveert met
de vermelding « dat de eerste rechter
de beklaagde Dechamps terecht volledig
aansprakelijk stelt voor het ongeval >> ;
Dat het vonnis daarmee niet alleen de
beslissing van de eerste rechter overneemt
maar impliciet ook de gronden waarop
die beslissing berust ;
Dat het beroepen vonnis erop wijst
« dat geen enkel gegeven aanwezig is om
tot een gedeelde aansprakelijkheid te
besluiten ; dat niet bewezen is dat
Matton abnormaal zou gereden hebben
met een snelheid die niet aangepast was
aan de plaats- of verkeerstoestand >> ;
dat het vonnis aldus het door eiser in
hoger beroep aangewende verweer beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 april 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter. - V erslaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Ballet, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Van Ryn
en L. Simont.
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1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. - MIDDEL DAT DE OPENBARE
ORDE NilllT RAAKT EN NIET AAN DE
FEITENREOHTER IS OV:BlRGELEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID
0

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - SoHADlll VEROORZAAKT DOOR DE RESPEOTIEVE FOUTEN VAN VlllRSOHEIDENE PERSONEN.EEN IEDER VAN HEN IS T.A.V. HET
SLAOHTOFFER GEHOUDlllN TOT VOLLEDIGE SOHADlllVERGOlllDING.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. -MIDDEL DAT, ZELFS INDIEN HET GEGROND
IS, NIET TOT OASSATIE KAN LEIDEN. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
1° N iet ontvankelij k is het middel over de
tegen de eise1· ingestelde bu1•gerlijke
1'echtsV01'dering, dat de openba1•e orde
niet raakt en niet aan de jeitenrechter
is voorgelegd (1).

2° W anneer door de respectieve jouten van
ve1·scheidene personen schade is vet'001'zaakt, is een iede1· van hen t.a.v. het
slachtoffer gehouden tot volledige schadevergoeding (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
3° Niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang is het middel dat niet tot cassatie kan leiden, zeljs indien het gegt·ond is (3).
(PIERRE, T. DAHY EN ALlllXANDRlll.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 oktober 1977 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dinant;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering en op de civielrechtelijke
vorderingen jegens eiser als beklaagde;

(1) Cass., 18 januari 1911 (Ar1•. cass., 1977,
biz. 557).
(2) Cass., 31 januari en 17 februari 1978,
sup1·a, biz. 646 en 722.
(3) Cass., 7 april 1978, sup1·a, biz. 907.
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tegen de beslissingen op de strafvordering:
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen
1. van de verweerster Alexandre :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden vonnis eerst
beslist dat de autobusbestuurder Pegoretti geen enkele fout heeft begaan en het
op 20 september 1976 te Fraire gebeurde
ongeval alleenlijk toe te rekenen is aan
de beklaagde Pierre (thans eiser), en
daarna eiser veroordeelt om aan de
verweersters Dahy en Alexandre respectievelijk 400 en 203.459 frank te betalen,
telkens met de interesten en de kosten,
tm·wiJl de verweerster Alexandre op
14 oktober 1976 heeft verklaard dat zij
zaakvoerster was van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Piot, aan wie de door Pegoretti
bestuurde autobus in eigendom toebehoorde, weshalve de civielrechtelijke
vordering namens die vennootschap had
moeten ingesteld worden :
Overwegende dat het middel, dat niet
de openbare orde betreft, niet voor de
feitenrechter werd opgeworpen ; dat het
nieuw en derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 19.1, 12.4
van het koninklijk besluit van 1 december
197 5 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis de algehele aansprakelijkheid aan eiser toerekent op
grond dat << het ongeval zich heeft voorgedaan op een vak van de radiale weg
Charleroi-Philippeville waar wegens werken de twee rechtse rijstroken naar
Philippeville en de middenstrook tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld ; dat het
verkeer in beide richtingen op de twee
linker rijstroken verloopt, waarbij elke

rijstrook voor een rijrichting bestemd is;
dat v66r de plaats van het ongeval een
inhaalverbodsbord is aangebracht benevens een verkeersbord waarbij de snelheid
beperkt wordt tot 60 kilometer per uur ;
dat de gei'ntimeerde Pegoretti, die met
zijn autobus naar Fraire-centrum moest
en op de rechter rijstrook in de richting
van Philippeville reed, verklaart dat hij
zijn linker richtingslichten heeft aangezet
op ongeveer honderd meter van het
kruispunt en zich zowat twintig meter
v66r dat kruispunt naar link'S heeft
begeven ; dat het hem wegens het tegemoetkomend verkeer en de respectieve
breedte van de rijstrook (3,50 meter) en
van zijn voertuig (2,48 meter) niet
mogelijk was zich eerder naar links te
begeven ; dat hij ter hoogte van het
kruispunt naar links is gezwenkt, waarbij
zijn voertuig in de linker :flank werd
geramd door de tractor met oplegger
bestuurd door appellant Gilbert Pierre
die een inhaalmaneuver uitvoerde »,
te1·wijl, eerste onde1·deel, enerzijds, die
redengeving niet antwoordt op de voor
de eerste rechter genomen en in hoger
beroep bevestigde conclusie waarin eiser
deed gelden dat « de autobusbestuurder
langzaam naar links heeft gestuurd op
twintig meter van het kruispunt » en dat
hij « de verplichtingen die bij het naar
links afslaan op hem rustten, niet is
nagekomen », en onder meer zich niet
vooraf ervan vergewist heeft dat hij zijn
maneuver kon uitvoeren zonder gevaar
voor de hem volgende bestuurders,
rekening houdend met hun vertragingsmogelijkheden, en, anderzijds, het vonnis
zijn veroordeling niet wettelijk verantwoordt;
tweede onderdeel, het vonnis met die
redengeving niet antwoordt op de conclusie waarin eiser betoogde dat hij
weliswaar niet kon bewijzen dat het
richtingslicht van de autobus niet aan
was geweest, maar het daarentegen
bewezen was dat de autobusbestuurder
artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement overtreden had ; « dat hij namelijk
tijdig genoeg moest uitvoegen, dat wil
zeggen zich naar links van de rijbaan
begeven » ; dat « hij zulks zonder gevaar
kon doen vermits geen enkel tegenligger
aankwam ; .. . dat conclusienemer zijn
inhaalmaneuver op dat punt heeft ingezet ; dat het duidelijk is dat door uit te
voegen op twintig meter van het kruispunt, zegge op een afstand die ongeveer
gelijk is aan de lengte van zijn voertuig »,
de autobusbestuurder een fout heeft
begaan waaruit het ongeval is voort-
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gekomen; en het vonnis met die redengeving overigens evenmin de foutloosheid van de autobusbestuurder wettelijk
verantwoordt ;
·

derde onde1·deel, het vonnis met die
redengeving niet antwoordt op de conclusie waarin eiser betoogde dat al zou
hij nog ingehaald hebben ondanks het
aldaar aangeduide verbod, die fout dan
nog geen oorzakelijk verband zou hebben
met het ongeval ; « dat namelijk de aan
de naar links afslaande bestuurder
opgelegde verplichting om zich naar
links te begeven een algemene strekking
heeft en niet afhankelijk is van de voorwaarde dat de achterligger op het kruispunt mag inhalen ; dat er thans weliswaar
een bepaling bestaat krachtens welke de
bestuurders van omvangrijke voertuigen
naar links mogen afslaan van rechts op
de rijbaan, maar dat die bepaling voor
de naar links afslaande bestuurder slechts
geldt wanneer hij onmogelijk anders
kan doen ))' dat zulks te dezer zake niet
het geval was aangezien de bocht wijd
genoeg was en het maneuver moest
ingezet worden van links op de rijbaan,
en het vonnis met die redengeving
overigens evenmin de foutloosheid vanwege de autobusbestuurder wettelijk
verantwoordt :
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat het ongeval zich heeft voorgedaan op een plaats waar « het verkeer in
beide richtingen op de twee linker rijstroken verloopt, waarbij elke rijstrook
voor een rijrichting is bestemd ; dat v66r
de plaats van het ongeval een inhaalverbodsbord is aangebracht benevens
een verkeersbord waarbij de snelheid
beperkt wordt tot 60 kilometer per uur ;
... dat het hem (Pegoretti) wegens het
tegemoetkomend verkeer en de respectieve breedte van de rijstrook (3,50 meter)
en van zijn voertuig (2,48 meter) niet
mogelijk was zich eerder naar links te
begeven ; . .. dat .. . de aldaar aangebrachte verkeerstekens de appellant
Gilbert Pierre uitdrukkelijk verboden
op die plaats in te halen ))' « dat de eerste
rechter de respectieve aansprakelijkheid
voor het litigieuze ongeval deugdelijk
beoordeeld heeft )) en « dat de eerste
rechter zich terecht onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de
burgerlijke partijstelling van de appellant
Pierre));
Overwegende dat het vonnis aldus de
in het middel aangevoerde conclusies
beantwoordt en zijn beslissing wettelijk
verantwoordt ;

Dat het middel in dat opzicht niet kan
worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis de aansprakelijkheid volledig aan conclusienemer toerekent op grond dat « wegens
het tegemoetkomend verkeer en de
respectieve breedte van de rijstrook
(3,50 meter) en van zijn voertuig
(2,48 meter), het voor de autobusbestuurder niet mogelijk was zich eerder
naar links te begeven ))'
terwijl de door de verbalisanten opgestelde en bewijskrachtige situatietekening
duidelijk uitwijst dat er twee rijstroken,
elk 3,50 meter breed, voor het verkeer
bestemd waren :
Overwegende dat uit het aangevochten
middel blijkt dat het vonnis het heeft
over de rijstrook waarop de autobus
reed;
Overwegende dat het middel op een
onjuiste uitlegging van het vonnis berust
en dus feitelijke grondslag mist ;
2. door verweerster Dahy :
Overwegende dat wanneer een fout
de door het slachtoffer van een ongeval
geleden schade heeft veroorzaakt, de
dader ervan ten aanzien van dat slachtoffer gehouden is tot volledige vergoeding
van de schade, ook al werd deze gebeurlijk mede veroorzaakt door de samenlopende fout van een derde ;
Overwegende dat de door eiser aangevoerde middelen geen uitwerking kunnen
hebben ten aanzien van de ten gunste
van verweerster uitgesproken veroordeling;
Dat de middelen onontvankelijk zijn
bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 april 1978. - 2e kamer. - Voo?'·
zitter, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever, de
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1•, de H. J.-M. Mahieux (van de
balie te Dinant).
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13 april 1978.

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING.
000PERATIEVE VENNOOTSOHAP.
WINST. BEGRIP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING.
WINST. -BEGRIP.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING.
UITGIFTEPREMIE. ALs WINST
BELASTBAAR.

1° De coope?·atieve vennootschap is een
rechtspe?·soon die is opge?'icht om door
de exploitatie aan de leden e1·van
mate1·iiile veTmogensvom·delen te verschaffen, zodat al wat zij buiten het voo1·
de exploitatie bijeengebmchte kapitaal
VC?'k1·ijgt een opbrengst van han~· bedrijfsactiviteit en, na eventuele ajt1•ek van de
lasten, een aan de vennootschapsbelasting ondeTworpen bed1·ijjswinst vo1·mt (1).

2°

V oaT de toepassing van de wetten
bet?·effende de inkomstenbelastingen bestaat de winst van een vennootschap
met ?'echtspe?'soonlijkheid in het verschil
tussen het maatschappelijk ve1·mogen
bij het begin en dat op het einde van het
boekjaaT (2).

3° Wannee?' de opb1·engst van de uitgiftepTemies die de nieuwe leden boven de
nominale waarde van hun aandelen
hebben betaald niet in het maatschappelijk kapitaal woTdt opgenomen, doch
deel uitmaakt van het maatschappelij k
VC?'mogen en teT beschikking blijft van
de algemene vergadeTing, net zoals de
jaa1·lijkse winsten, is zij kmchtens de
a?'tikelen 20, 1°, en 96 van het Wetback
van de Inkomstenbelastingen een belastbaTe winst (3).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << METALPORTMETALLIO >> EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<<METALLIC n,
T.
BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 20, inzonderheid 1°,
21 (zoals deze artikelen waren opgesteld
v66r de inwerkingtreding van de wijzigingen ingevoerd bij de wetten van
25 juni 1973, 5 januari en 3 november
1976), 22, inzonderheid 5°, en 96 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
141, 145, inzonderheid 2°, 146, inzonderheid 2°, 149 tot 154 van titel IX van
boek 1 van het Wetboek van Koophandel,
doo?'dat het hof van beroep ter verwerping van het beroep van de eerste eiseres,
die in de rechten is getreden van de
coiiperatieve vennootschap Metallic, een
bedrag van 788.016 frank heeft beschouwd als een belastbare winst van
deze laatste vennootschap over het
belastbaar tijdperk 1969, welk bedrag
op een beschikbare reserverekening
<< entreegelden >> stond en, volgens de
vaststellingen van het arrest, betrekking
had op het entreegeld dat de algemene
vergadering van de coiiperatieve vennootschap had vastgesteld voor de toelating
van nieuwe leden of voor de inschrijving
op nieuwe deelbewijzen tijdens het
boekjaar 1969,
te?·wijl, eeTste onde1•deel, dit entreegeld
dat de vennoten of de nieuwe leden voor
de inschrijving op nieuwe deelbewijzen,
boven de nominale waarde ervan, hadden
betaald een uitgiftepremie is ; een dergelijke premie, ongeacht de eraan gegeven
bestemming, uiteraard, net zoals het
bedrag van de kapitaalsverhoging, een
inbreng in de vennootschap is ; elke
inbreng in een vennootschap, met
inbegrip van de uitgiftepremie die op een,
zelfs beschikbare, reserverekening is gezet, voor de vennootschap een in haar
bedrijf belegd actief vormt in de zin van
artikel 21 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (dat krachtens artikel 96 van hetzelfde wetboek van
toepassing is op de vennootschapsbelasting) en niet een vermeerdering van
belegde activa of een winst van een door
de vennootschap gedane verrichting ;
artikel 22, 5°, van hetzelfde wetboek
weliswaar << om het even welke reserves
of voorzorgsfondsen >> als winsten beschouwt doch het daardoor het begrip
winst als omschreven in artikel 21 niet
uitbreidt maar aileen preciseert dat,

(ve1•taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 maart 1977 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;

(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 13 juni 196'7
(A?'?'. cass., 1967, blz. 1256) en de verwijzingen
in de conclusie van het openbaar ministerie,
verschenen in Bull. en Pas., 1978, I, 899.
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de zin van artikel 21, ze belastbaar is
zelfs als ze wordt aangewend voor
reserves of voorzorgsfondsen ; ingeval
een exploitant als natuurlijke persoon
een geerfd bedrag in zijn bedrijf investeert en het op het passief van zijn balans
op een reserverekening veeleer dan op
een kapitaalrekening boekt, dit bedrag
niettemin een belegd actief is en niet kan
worden beschouwd als een winst overeenkomstig artikel 22, 5° ; de, zelfs beschikbare reserves, die door een vennootschap
geboekt worden als tegenwaarde voor de
inbrengsten van haar vennoten, evenmin
winsten zijn in de zin van artikel 21 en
derhalve geen reserves kunnen vormen
die krachtens artikel 22, 5°, als winsten
worden beschouwd (schending van de
in het middel vermelde bepalingen van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, in een cooperatieve
vennootschap, zoals de vennootschap
Metallic, de inbrengsten veranderlijk
zijn, de vennoten kunnen aftreden of
uitgesloten worden of hun geldstortingen
kunnen terugtreldmn (behoudens andersluidende bepaling in de statuten), zonder
wijziging van de statuten op nieuwe
deelbewijzen kan worden ingeschreven
en het maatschappelijk fonds of kapitaal
slechts onbeschikbaar is en de waarborg
van derden vormt ten belope van het
minimum kapitaal dat in de akte van
oprichting is vastgesteld en vanaf de
oprichting van de vennootschap voltekend werd, zodat, bij inschrijving op
nieuwe deelbewijzen van zo een vennootschap zonder wijziging van de statuten
waardoor het minimum-kapitaal wordt
verhoogd, de bedragen die op het
passief zijn gezet als tegenwaarde voor de
inbrengsten niet de waarborg van derden
vormen en beschikbaar zijn, dat wil
zeggen vrij aan de vennoten uitgekeerd
kunnen worden, zelfs indien ze in de
kapitaalrekening zijn opgenomen ; het
bestreden arrest, door te beslissen dat
in het onderhavige geval de " reserve
entreegelden » als een belastbare winst
moet worden beschouwd op grond dat
ze " beschikbaar » was en " niet in het
kapitaal werd opgenomen », tussen de
bedragen die werden aangebracht naar
aanleiding van de verhoging van het
kapitaal van een cooperatieve vennootschap een onwettig onderscheid maakt
naargelang ze op het passief van de
kapitaalrekening of van een reserverekening worden geboekt (schending
van de in het middel vermelde bepalingen

van het Wetboek van Koophandel) en
daardoor de in het middel vermelde
bepalingen van het W etboek van de
Inkomstenbelastingen schendt :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 96 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
luidt dat, onder voorbehoud van de
omschreven afwijkingen, " wat hun aard
betreft, de inkomsten welke onderhevig zijn aan de vennootschapsbelasting
of daarvan vrijgesteld zijn, dezelfde zijn
als die welke inzake personenbelasting
worden beoogd ; hun bedrag wordt
vastgesteld volgens de regelen die van
toepassing zijn op de winsten van de in
artikel 20, 1°, bedoelde bedrijven >>;
Overwegende dat een cooperatieve
vennootschap een rechtspersoon is die
hoofdzakelijk wordt opgericht om door de
exploitatie aan de leden ervan materiele
vermogensvoordelen te verschaffen, zodat
al wat zij buiten het voor de exploitatie
bijeengebrachte kapitaal verkrijgt een
opbrengst van haar bedrijfsactiviteit en,
na eventuele aftrek van de lasten, een
aan de vennootschapsbelasting onderworpen bedrijfswinst vormt ;
Overwegende dat op fiscaal gebied
de winst immers bestaat in het verschil
tussen het maatschappelijk kapitaal en
het maatschappelijk vermogen of nog
tussen het maatschappelijk vermogen
bij het begin en dat op het einde van het
boekjaar;
Overwegende dat hieruit volgt dat,
wanneer de opbrengst van de uitgiftepremies die de nieuwe leden hoven de
nominale waarde van hun aandelen
hebben betaald niet in het maatschappelijk kapitaal wordt opgenomen, doch
deel uitmaakt van het maatschappelijk
vermogen en ter beschikking blijft van
de algemene vergadering, net zoals de
jaarlijkse winsten, ze krachtens voormelde wetsbepalingen een belastbare
winst vormt ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de uitgiftepremies in het onderhavige
geval op een beschikbare reserverekening
" entreegeld >> werden gezet ; dat het
derhalve wettelijk beslist dat ze als
winsten moeten worden beschouwd ;
Overwegende dat, hoewel, ingevolge
artikel 122, 4°, van dat wetboek, de
uitgiftepremie, ongeacht of ze in het
kapitaal is opgenomen of als een winst
werd beschouwd, wordt gelijkgesteld
met werkelijk gestort kapitaal en niet
valt onder de bijzondere aanslag op het
overschot van de vereffening, hieruit
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geenszins volgt dat ze niet een winst
kan zijn waarop de vennootschapsbelasting op de jaarlijkse winsten van
toepassing is ;
Overwegende dat de wetgever met die
bepaling een bijzondere regel inzake de
uitgiftepremie heeft willen geven bij de
verdeling van het maatschappelijk vermogen ; dat, om ze buiten de toepassing
te laten van de bijzondere aanslag, een
uitdrukkelijke bepaling nodig was, daar
de premie, met toepassing van de algemene beginselen, als een winst beschouwd
wordt en, bijgevolg, normaal aan die
aanslag onderworpen is ;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel blijkt dat het
arrest, met toepassing van het W etboek
van de inkomstenbelastingen, wettelijk
beslist dat de litigieuze uite;iftepremie,
die op een beschikbare reserverekening
werd gezet, aan de vennootschapsbelasting is onderworpen ;
Overwegende dat het onderscheid dat
het arrest zogezegd heeft gemaakt en in
dit onderdeel wordt bekritiseerd zonder
invloed is op de wettigheid van de
beslissing en het middel in dit onderdeel
dus, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
13 april 1978. - 1e kamer. - Voorzitter en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH.
Kirkpatrick en Fally.

18 KAMER.- 13 april1978.
1° BELASTING. WETSBEPALINGEN
VERVAT IN EEN BELASTINGWET. BEPALINGEN DIE NIET BIJ ANALOGIE
KUNNEN WORDEN TOEGEPAST. -BEGRIP.
2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. - ARTIKEL 22, 6o, EN 31, 2o,

VAN DAT WETBOEK. -BEPALINGEN DIE
NIET BIJ ANALOGIE KUNNEN WORDEN
TOEGEPAST.
3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. - ARTIKEL 22, 60, EN 31, 2o,
VAN DAT WETBOEK. PERSONEN·
BELASTING. BEDRIJFSINKOMSTEN.
- VERGOEDINGEN BETAALD WEGENS
EEN VERKEERSONGEVAL vVAARVAN DE
BELASTINGPLICHTIGE RET SLAOHTOFFER
WAS. - VERGOEDING AAN DE BELAS·
TINGPLICHTIGE TOEGEKEND NA DE
STOPZETTING VAN ZIJN BEDRIJFSACTIVI·
TEIT.
GEEN BELASTBARE VER·
GOEDING.

1° en 2° De draagwijdte van wetsbepalingen betreifende de inkomstenbelastingen, zoals die van de artikelen 22, 6o,
en 31, 2°, van het vVetboek van de
I nkomstenbelastingen, kan niet bij analogic worden uitgebreid.
3° De ve~·goeding die aan een belastingplichtige wo1·dt toegekend tot herstel
van de schade, welke hij lijdt door het
inlcomstenverlies ten gevolge van een
vm·lcem·songeval waarvan hij bij zijn
bedrijjsactiviteit het slachtojJe1· was, is
niet als bed1·ijjsinkomen belastbaar,
wannee~· zij hem na de stopzetting van
zijn bed1·ijjsactiviteit is toegekend.
(Artt. 22, 6°, en 31, 2°, W.I.B.)
(BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN,
T. BODSON FR., A. EN M.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 mei 1977 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 20, 4°, 22, 6°, en
31, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist
dat een vergoeding die, enerzijds, betrekking heeft op het herstel van een tijdelijke ongeschiktheid ten gevolge van een
verkeersongeval waarvan de belastingplichtige gedurende zijn bedrijfsactiviteit
het slachtoffer werd doch die, anderzijds,
deze belastingplichtige pas definitief
heeft verworven ingevolge het vonnis
dat na de stopzetting van die activiteit
werd gewezen, niet belastbaar is, op
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van voormeld wetboek, die betrekking
hebben op de winsten en baten die worden
behaald na de stopzetting van de
exploitatie van het bedrijf doch die
voortkomen van de vroegere uitoefening
van de bedrijfsactiviteit, helemaal niet
verwijzen naar de artikelen 21 en 22 van
hetzelfde wetboek waarin wordt gezegd
wat onder belastbare winsten van een
nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf
moet worden verstaan ; dat de litigieuze
vergoedingen belastbaar zijn krachtens
een bijzondere tekst, namelijk artikel 22,
6o, van het wetboek, doch dat deze tekst,
die eng moet worden uitgelegd, ze enkel
belast indien ze gedurende de exploitatie
of gedurende de uitoefening van het
beroep werden verworven, en dat niet
kan worden aangenomen dat de ter1n
« winsten » het begrip vergoeding tot
volledig of gedeeltelijk herstel van een
tijdelijke winstderving impliceert,
te?"wijl de artikelen 20, 4°, en 31, 2°,
in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen werden ingevoegd om, met andere
bepalingen van dit wetboek, alle winsten,
baten of bezoldigingen belastbaar te
maken die na de stopzetting van een
bedrijfsactiviteit werden verkregen doch
die betrekking hebben op de vroegere
uitoefening van die activiteit ; hoewel
artikel 31, 2o, van dit wetboek niet
uitdrukkelijk verwijst naar de artikelen 21 en 22, het gebruik daarin,
zonder verdere omschrijving, van de
bewoordingen « winsten en baten die
voortkomen uit een bedrijfsactiviteit »
noodzakelijk impliceert dat men zich
voor de term « winsten >> alleen moet
baseren op de definitie die in het wetboek
voorkomt, namelijk op de definitie die
in de artikelen 21 en 22 wordt gegeven,
met het gevolg dat alle winsten die
gedurende de exploitatie worden behaald
en in artikel 22 worden opgesomd - met
inbegrip van de vergoedingen als bedoeld
onder 6° van dit artikel - belastbaar
zijn zelfs indien ze, om een of andere
reden, worden behaald of vastgesteld na
de stopzetting van de activiteit, en,
hoewel artikel 22, 6°, zegt dat de erin
bedoelde vergoedingen gedurende de
exploitatie moeten verworven zijn, deze
precisering, die normaal is in het kader
van artikel 22 van het wetboek, niet kan
beletten dat de litigieuze vergoedingen
op basis van artikel 31, 2°, belastbaar
worden wanneer ze worden verkregen
of vastgesteld na de stopzetting van de
exploitatie, daar het doel van deze
laatste bepaling er juist in bestaat, in
CASSATIE,

1978. -
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die omstandigheid, alle bedrijfswinsten
en -opbrengsten waarvan sprake in de
artikelen 21 en 22 van het wetboek
belastbaar te stellen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de aanslag werd gevestigd op basis
van een belastbaar totaalnetto-inkomen
van 1.365.119 frank waarin onder meer
een bedrag van 930.000 frank voorkomt
tot herstel van de materiele schade ten
gevolge van een tijdelijke ongeschiktheid
die wijlen Albert Bodson, een zelfstandig
handelaar, heeft geleden na een verkeersongeval op 21 april 1963, welk bedrag
eerst werd verkregen nadat Albert Bodson
zijn handelsbedrijf had stopgezet ;
Overwegende dat artikel 20 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
bepaalt dat als bedrijfsinkomsten worden
beschouwd die welke rechtstreeks of
onrechtstreeks voortkomen uit activiteiten van alle aard, dat wil zeggen :
« 4° winsten en baten die betrekking
hebben op een zelfstandige bedrijfsactiviteit die voorheen werd uitgeoefend
door de genieter of door de persoon
waarvan hij de rechtverkrijgende is J) ;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 31 van hetzelfde wetboek, winsten
en baten als bedoeld in artikel 20, 4°,
zijn : 2° die welke worden behaald of
vastgesteld na de volledige en de:finitieve
stopzetting door de belastingplichtige
van de exploitatie van zijn bedrijf en die
voortkomen van de vroegere uitoefening
van de bedrijfsactiviteit ;
Overwegende dat enkel krachtens artikel 22, 6°, van hetzelfde wetboek belasting wordt geheven op << de vergoedingen
van alle aard die de ondernemer
gedurende de exploitatie verwerft hetzij
als compensatie of ter gelegenheid van
enigerlei handeling waaruit een vermindering van de activiteit of van de
winsten der onderneming kan voortvloeien, hetzij als volledig of gedeeltelijk
herstel van een tijdelijke winstderving J>;
Overwegende dat in het middel wordt
betoogd dat, voor de vaststelling van de
« winsten en baten die betrekking hebben
op een zelfstandige bedrijfsactiviteit die
voorheen werd uitgeoefend », waarvan
sprake in artikel 31, men zich noodzakelijk moet baseren op de de:finitie
die van die termen wordt gegeven in de
artikelen 21 en 22 van het wetboek, met
inbegrip van de vergoedingen als bedoeld
onder 6° van artikel 22 ;
Overwegende dat, hoewel de term
« winsten )) in artikel 31, 2°, in beginsel
moet worden verstaan in de zin die de
artikelen 21 en 22 eraan geven, hieruit
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niet noodzakelijk volgt, zoals in het
middel wordt betoogd, dat aile winsten
die gedurende de exploitatie worden
behaald en in artikel 22 worden opgesomd, met inbegrip van de vergoedingen
als bedoeld onder 6° van dit artikel,
belastbaar zijn, zelfs indien ze om een
of andere reden worden behaald of
vastgesteld na de stopzetting van de
activiteit;
Overwegende dat immers de in artikel 3I, 2°, bedoelde winsten die behaald
worden na de stopzetting van de exploitatie, om belastbaar te zijn, moeten
voortkomen uit de vroegere uitoefening
van de bedrijfsactiviteit ; dat de vergoeding die aan een belastingplichtige wordt
toegekend tot herstel van een tijdelijke
winstderving haar oorsprong niet vindt
in de uitoefening van de bedrijfsactiviteit doch in de geleden schade ;
Overwegende dat, om een dergelijke
vergoeding gelijk te stellen met een
inkomen uit de bedrijfsactiviteit en ze op
te nemen in de belastbare grondslag
wanneer ze gedurende de exploitatie
wordt verworven, de bijzondere tekst
van artikel 22, 6°, vereist was; dat bij
ontstentenis van een dergelijke bepaling
in artikel 3I, 2°, of van een uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 22, 6°, deze
laatste bepaling niet bij analogie kan
worden uitgebreid tot een vergoeding
die verworven wordt na de stopzetting
van de exploitatie, zulks des te minder
daar artikel 22, 6°, uitdrukkelijk doelt
op de vergoedingen die de ondernemer
« gedurende de exploitatie >> verwerft ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
I3 april I978. - Ie kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
VanRyn.
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LASTGEVING. LASTHEBBER DIE
MET EEN DERDE GEHANDELD HEEFT
IN NAAM VAN ZIJN LASTGEVER EN
BINNEN DE GRENZEN VAN DE LASTGEVING. DERDE DIE OVER EEN
REOHTSTREEKSE VORDERING BESOHIKT
TEGEN DE LASTGEVER.

2°

OASSATIEMIDDELEN. BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

OASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN
EEN AKTE AANVOERT.- VAAGHEID.NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4°

OASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT DE
SOHENDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING AANVOERT, ZONDER NADER TE
VERMELDEN WAARIN DEZE SOHENDING
BESTAAT.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

5°

OASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OP EEN
VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING RUST.- MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

I 0 Wanneer de lasthebber met een derde

gehandeld heeft in naam van zijn lastgever en binnen de grenzen van de
lastgeving, beschikt die derde over een
rechtstreekse vordering tegen de lastgever (I). (B.W., art. I997.)
2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel dat k1·itiek oefent op een ten
overvloede gegeven red en van de bestreden
beslissing (2).
3° Wegens vaagheid is niet ontvankelijk
het middel dat de miskenning van de
bewijskracht van een akte aanvoert,
zonder te vermelden waarin de bewijskracht van deze akte zou miskend zijn (3).
4° Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending van een wettelijke bepaling
aanvoert, zonder nader te vermelden

(1) Raadpl. cass., 30 mei 1968 (A?'?'. cass.,
1968, biz. 1197) en 24 januari 1974 (ibid.,
1974, biz. 576) en de noten 2, 3 en 4, alsmede
DE PaGE, dee! V, druk 1975, nrs. 410, 436
en vlg., inzonderheid nr. 441.

(2) Cass., 10 maart 1978, sup1·a, biz. 794.
(3) Cass., 20 november 1975 (Arr. cass.,
1976, biz. 368).
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(G.W., art. 1080.)

bestaat

(1).

5° Feitelijke grondslag mist het middel dat
op een verkeerde uitlegging van de
bestreden beslissing rust (2).

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « ANTWERPSE
KUSTVAARTMAATSCHAPPIJ >>, T. MAAT·
SCHAPPIJ
NAAR
ITALIAANS
RECHT
cc DITTA RAG. GIACOMO PILADE & FIGLI >>
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR
NEDERLANDS RECHT cc ROVA MARITIEM >>,
IN 'T KORT cc ROVAMAR >>.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 64 van de bij
koninklijk besluit van 25 juli 1883
gecoi:irdineerde wetten op de handelsbeurzen, wisselagenten en makelaars,
die afdeling I van hoofdstul{ I van
titel V van boek I van het Wetboek van
Koophandel vormen, 12, 13 van de wet
van 5 mei 1872, die afdeling I van
titel VII van boek I van het W etboek van
Koophandel vormt, 1134, 1135, 1163,
1165, 1370, 1371, 1372, 1376, 1377, 1984,
1985, 1987, 1997, 1998 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan eerste verweerster cc Pilade &
Figli >> een bedrag te betalen van
534.091 Italiaanse lires, om te zetten in
Belgische munt, op grond: dat Rovamar,
door te verklaren dat zij cc as agents to
owners of the motor-vessel Boom >>
optrad, ten opzichte van eerste verweerster cc Pilade & Figli >> voldoende duidelijk
te kennen heeft gegeven dat zij zich niet
in eigen naam verbond maar wel voor de
eigenaars van het schip, waarbij zonder
belang is dat de identiteit van die
overigens gemakkelijk te vereenzelvigen
eigenaars niet expliciet werd aangeduid ;
dat geen enkel element uit het dossier
het mogelijk maakt te besluiten dat
Rovamar, die haar hoedanigheid van
scheepsagent opgaf, in eigen naam zou
gehandeld hebben; dat overigens de
gevorderde kosten in het belang van het
(1) Cass., 16 :rna,art 1978, supra, biz. 835.
(2) Cass., 10 februari 1978, supra, biz. 693.

schip werden gedaan en als dusdanig door
eiseres verschuldigd zijn,
te?·wijl, eerste onderdeel, tweede verweerster Rovamar de naam van eiseres,
haar opdrachtgever, niet aan eerste
verweerster, cc Pilade & Figli >>, bekend
gemaakt heeft, zodat eiseres geenszins
contractueel gebonden was om de door
cc Pilade & Figli >> gemaakte kosten aan
deze laatste te betalen (schending van de
artikelen 64 van het koninklijk besluit
van 25 juli 1883, 12, 13 van de wet van
5 mei 1872, 1163, 1165, 1984, 1985, 1987,
1997 en 1998 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, het feit dat de kosten
in het belang van het schip zouden
gedaan zijn, de veroordeling van eiseres
tot betaling ervan niet rechtvaardigt,
daar zij daartoe contractueel niet gehouden was, en deze motieven de mogelijkheid niet bieden uit te maken of de
voorwaarden van terugvordering van
de gedane kosten vervuld waren (scherrding van de artikelen 1134, 1135, 1165,
1370, 1371, 1372, 1376, 1377 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat het middel de rechter niet verwijt het onderwerpelijk geval
in het kader van een overeenkomst van
lastgeving te hebben onderzocht en de
hoedanigheid van makelaar of commissionair van tweede verweerster te hebben
miskend;
Overwegende dat het arrest niet enkel
op de in het middel weergegeven redenen
stoelt maar tevens verwijst naar de
cc oordeelkundige motieven van de eerste
rechter >> welke motieven het verklaart
cc te beamen >> ;
Overwegende dat het arrest aldus op
de vordering van eerste verweerster
ingaat onder meer op grond : 1° dat eerste
en tweede verweersters de cc gebruikelijke
scheepsagenten >> van eiseres waren ;
2° dat principieel een scheepsagent geen
persoonlijke verbintenis aangaat ; 3° dat
op dit principe enkel uitzondering bestaat
wanneer de hoedanigheid van scheepsagent niet kenbaar wordt gemaakt of
wanneer niets het besluit verantwoordt
dat deze hoedanigheid gekend was door
degene met wie gecontracteerd wordt ;
4° dat tweede verweerster zich uitdrukkelijk opgaf als cc agent >> handelende
voor rekening van de cc owners >>, wat
nadien, in het arrest, geexpliciteerd wordt
door de in het middel aangehaalde
beschouwing cc als cc as agents to owners
of the motor-vessel Boom >>, gemakkelijk
te vereenzelvigen eigenaars >> ;
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dat eerste verweerster rechtstreeks eiseres
mocht aanspreken en niet tweede verweerster die enkel als lasthebber optrad;
Overwegende dat, alvorens eiseres op
de vordering van eerste verweerster te
veroordelen, de eerste rechter nog onderzocht of tweede verweerster de grenzen
van de lastgeving heeft overschreden,
in welk geval eiseres ertoe niet zou zijn
gehouden de verbintenissen, door haar
lasthebber aangegaan, na te komen;
dat deze eventualiteit echter wordt
verworpen om motieven die door het
arrest worden beaamd en die niet worden
aangevochten ;
Overwegende dat het geheel van deze
redengeving volstaat om, zonder schending van de in het middel aangevoerde
wetsbepalingen, eiseres op de vordering
van eerste verweerster wettelijk te
veroordelen ;
Dat het middel, dat voor het overige
gericht is tegen een ten overvloede
gegeven reden, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1135,
1165, 1244, 1289, 1290, 1291, 1315, 1319,
1320, 1322, 1993, 1996 van het Burgerlijk
W etboek, 64 van de bij het koninklijk
besluit van 25 juli 1883 gecoordineerde
wetten op de handelsbeurzen, wisselagenten en makelaars, die afdeling I
van hoofdstuk I van titel V van het
Wetboek van Koophande1 vormen, 12,
13 van de wet van 5 mei 1872 die afde1ing I van titel VII van boek I van het
Wetboek van Koophande1 vormt, 13, 14,
29, 30, 563, 564, 573, 574, 7°, van het
Gerechtelijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het arrest, na eiseres te hebben
veroordeeld om aan eerste verweerster
« Pilade & Figli » een bedrag te betalen
van 534.091 Italiaanse lires, om te
zetten in Belgische munt, vervolgens de
door eiseres tegen tweede verweerster
Rovamar ingestelde vordering tot vrijwaring verwerpt op grond : dat eiseres
weliswaar laat gelden dat Rovamar van
de 1.800 Engelse ponden belopende
vracht, die zij voor rekening van haar
opdrachtgever, zijnde eiseres, van de
Engelse bevrachter inde, ten onrechte,
tot regeling van tussen partijen in
betwisting zijnde afrekeningen betreffende een ander vervoer, een bedrag
van 700 Engelse ponden heeft achtergehouden; dat het afhouden van deze

som, om redenen die aan huidige betwisting vreemd zijn, waarover het hof van
beroep noch kan noch mag uitspraak
doen, niet tot grondslag kan dienen
tot een oproeping in vrijwaring,
terwijl, ee1·ste onderdeel, de grondslag
van de door eiseres ingestelde vordering
tot vrijwaring uitgemaakt werd door de
voor het betwist vervoer van Rovamar
gedane betaling en niet door de om
andere redenen door Rovamar afgehouden som, zodat het arrest de bewijskracht van de conclusie van eiseres
miskent (schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
13 en 14 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, de door eiseres tegen
Rovamar ingestelde vordering tot vrijwaring ontstaan was uit de aan deze
laatste voor het vervoer gedane betaling
en derhalve uit het contract en de feiten
die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke vordering; deze betwisting
ook tot de volstrekte bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel behoorde
zodat het arrest ten onrechte de vordering tot vrijwaring verwerpt, ook al had
Rovamar op de haar wegens het vervoer
gedane betaling een afhouding verricht
om redenen die aan de huidige betwisting
vreemd zijn (schending van de artikelen 13, 14, 29, 30, 563, 564, 573 en 574,
7°, van het Gerechtelijk Wetboek) ;
derde onde1·deel, eiseres gerechtigd was,
ook bij wijze van vordering tot vrijwaring, het bedrag op te vorderen dat
haar mandataris Rovamar van de aan
eiseres wegens het verrichte vervoer
toekomende vrachtprijs had ingehouden
en het feit dat deze inhouding geschied
was om aan dit vervoer vreemde redenen
geenszins de verwerping van de vordering van eiseres rechtvaardigt (schending
van de artikelen 1134, 1135, 1165, 1244,
1289, 1290, 1291, 1315, 1993, 1996 van
het Burgerlijk Wetboek, 12, 13 van de
wet van 5 mei 1872, 64 van het koninklijk
besluit van 25 ju1i 1882 en 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat het arrest de vordering tot vrijwaring, met betrekking tot
haar veroordeling jegens eerste verweerster, door eiseres tegen tweede
verweerster ingesteld, ontvankelijk verklaart doch als ongegrond verwerpt
omdat geen enkele rechtsgrond van
wettelijke of contractuele aard wordt
aangewezen, op grond waarvan tweede
verweerster zou gehouden zijn tot vrijwaring van eiseres voor de kosten, in
opdracht en in het belang van laatst-
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vernoemde, door eerste verweerster gemaakt;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel de
passage van de conclusies van eiseres
niet aanhaalt waarvan de bewijskracht
zou zijn miskend ; dat het niet eens
preciseert welke van de twee conclusies,
die eiseres met betrekking tot de gTond
van de betwisting in hoger beroep
neerlegde, het voorwerp zou hebben
uitgemaakt van bedoelde miskenning ;
Dat het onderdeel bij gebrek aan
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;

18

HOGER BEROEP. TUOHTZAKEN.
0RDE DER GENEElSHERlilN.- PRO·
VINOIALEl RAAD DIE ElilN INDIVIDUlilLEl
MAATREGEL HlillilFT GETROFFEN TEN
AANZIEN VAN EEN GENEElSHEllilR. HOGER BEROElP VAN DEZE GENEESHElER
ALLElilN. RAAD VAN BEROEP DIE
NIETTEMIN RENNIS NEEMT VAN HlilT
GEHEElL VAN DE ZAAK.

2°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. TUOHTZAKElN. ORDE DER
GENEESHElREN.- INDIVIDUElLEl MAAT·
REGEL TEN JiliNDE ElilN INBREUK OP DE
REGELS VAN DE BEROEPSPLIOHTEN TEl
VOORKOMlilN OF DAARAAN EEN EINDE TEl
MA:KEN. BlilSLISSING VAN DE PRO·
VINOIALEl RAAD WAARDOOR AAN EEN
GENEESHlillilR WORDT VERBODEN ZIJN
WERKZAAMHEliD NOG VERDElR UIT TE
OEFlilNEN IN KABINETTEN OF KLI·
NIEKEN DIE ZIJ VERMELDT. HoGER
BEROEP DOOR DE GENEESHEER ALLEEN.
BEVOEGDHElDElN VAN DE RAAD VAN
BlilROEP VAN DE 0RDE DlilR GENEES·
HlilRElN. INACHTNlilMING VAN DE
REOHTEN VAN DEl VlilRDEDIGING. BEGRIP.

3°

HOGER BEROEP.- TUOHTZA:KEN.
0RDE VAN DE GENEESHEREN. INDIVIDUELE MAATREGEL TEN EINDE
EEN INBREUK OP DE REGELS VAN DE
BEROEPSPLIOHTElN TE VOORKOMJilN OF
DAARAAN EEN EliNDE TE MAKEN. BESLISSING VAN DE PROVINOIALE RAAD
WAARDOOR
AAN EEN
GENEESHEER
WORDT VERBODElN ZIJN WlilRKZAAMHEID
NOG VERDER UIT TE OlilFElNEN IN
KABINETTEN OF KLINIEKEN DIE ZIJ
VERMlilLDT.- HOGER BlilROEP DOOR DEl
GENEESHEER ALLEEN. BEVOEGD·
HlilDEN VAN DE RAAD VAN BlilROElP VAN
DE
0RDE
DER GENEESHERElN,
INACHTNEMING VAN DE REOHTlilN VAN
DE VERDEDIGING.- BEGRIP.

4°

GERECHTSKOSTEN. TucHTZAKEN.- 0RDE DER GENEESHEREN.VERNIETIGING, OP DE VOORZIElNING
VAN DE BETROKKEN GENEESHEER, VAN
DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN
BEROEP. -KOSTEN VAN HET OASSATIE·
GEDING.

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, in strijd met wat het
onderdeel voorhoudt, het arrest niet
vaststelt dat het bedrag van 700 pond
door tweede verweerster afgehouden
werd om « aan het vervoer >> vreemde
redenen, maar wel om redenen die aan
« huidige betvvisting >>, dit is de betwisting tussen eiseres en eerste verweerster,
vreemd zijn ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 april 1978. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Houtekier.

14 apri11978,

1°

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de vordering in vrijwaring door eiseres tegen
tweede verweerster ingesteld vooreerst
ontvankelijk verklaart ; dat het enkel
met betrekking tot het bedrag van
700 pond oordeelt dat de redenen van
het afhouden ervan vreemd zijn aan de
« huidige >> betwisting, dit is de betwisting
tussen eiseres en eerste verweerster,
het voorwerp niet kan of niet mag
uitmaken van een uitspraak van het hof
van beroep, dit is in het op dat ogenblik
aanhangig geding, en derhalve niet kan
dienen tot een oproeping in vrijwaring ;
Overwegende dat het onderdeel niet
aantoont waardoor zodanige beschouwing
de erin vernoemde wetsbepalingen zou
schenden;
Dat het onderdeel bij gemis van nauwkeurigheid niet ontvankelijk is ;

KAMER,-

5° BEWIJS.

Bl!lWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DEl AKTEN.TUOHTZA:KEN. 0RDE DER GENEESHlilREN. CONOLUSIE. UITLEGGING
DOOR DE RAAD VAN BlilROElP VAN DE
0RD1il DER GENEESHJilREN, UITLEG·

-934GING ONVERENIGBAAR MET DIE CONCLUSIE. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
DOOR
DE RAAD
VAN
BEROEP.

1° W anneer de provinciale raad van de
Orde der geneesheren ten aanzien van
een geneeshem· een maatregel heeft
getroffen, en alleen deze geneesheer tegen
de beslissing hoge1· beroep heeft ingesteld, neemt de raad van be1•oep niettemin
kennis van het geheel van de zaak.
(Koninkl. besl. nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der geneesheren, art. 25, § 4.)
2° en 3° W anneer de provinciale mad van
de Orde dm· geneeshe1·en, bij de beoo1'deling van de bemepswerkzaamheid van
een geneesheer op verschillende plaatsen
- prive consultatiekabinetten, klinieken
en poliklinieken ten einde een
inbreuk op de 1·egels van de be?·oepsplichten te voorkomen of daaraan een
einde te maken, aan de geneesheer heeft
bevolen, bij wege van een individuele
maatregel die niet het karakte1· van een
tuchtmaatregel vertoont, zijn medische
activiteiten te beperken tot een prive
consultatiekabinet en een kabinet in
een ziekenhuis naar keuze, dan kan
de mad vvn beroep van de Orde der
geneesheren, waarbij die beslissing zelfs
op het enkele hager be1·oep van de
geneesheer aanhangig is, met toepassing
van a1·tikel 25, § 4, van het koninklijk
besluit mo. 79 van 10 november 1967
de verbodsmaatregel niet uitbreiden tot
activiteiten, uitgeoefend op nog andere
plaatsen dan die welke door de ee1·ste
rechter waren ve1·meld, dan op vom·waa1·de dat de geneeshee1· ervan is verwittigd dat bedoelde maatregel zou
kunnen worden ~dtgebreid en mits hij
bijgevolg in staat is gesteld zijn opmerkingen dienaangaande te doen gelden.
4° W anneer het H of, op de voorziening
van de betrokken geneesheer, de beslissing van de raad van beroep van de
Orde de1· geneesheren vernietigt, beslist
het zelf over de kosten van het cassatiegeding en verom·deelt het de Orde,
verweerster die in het ongelijk wordt
gesteld, in die kosten (1). (G.W.,
art. 11ll, vierde lid.)

5° De bewijskracht van de akten wordt
miskend dom· de beslissing die van een
conclusie een uitlegging geeft welke niet
verenigbaar is met die akte (2). (B.W.,
artt. 1319, 1320 en 1322.)
(D. G ... , T. ORDE DER GENEESHEREN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 maart 1977 gewezen
door de Raad van Beroep met het N ederlands als voertaal van de Orde der
geneesheren ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 2°, 13, 16,
20, 21, 24, 25, 27, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der geneesheren,
zoals gewijzigd door de wet van 15 juli
1970, 24, 25 van het koninklijk besluit
van 6 februari 1970 tot regeling van de
organisatie en de werking van de raden
van de Orde der geneesheren, 202, 203,
205 van het W etboek van Strafvordering,
zoals gewijzigd door de wetten van
1 mei 1849, 31 mei 1955, 27 februari 1956
en 10 juli 1967, 97 van de Grondwet en
van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor de rechten van de verdediging,
doo1•dat de beslissing zegt dat het zituur
van eiser in de polikliniek van de Bond
Mayson te Brugge eveneens uitgesloten
wordt om de reden dat eiser eenmaal
per week aldaar een zituur houdt waar
hij geen consultaties doet, geen behandelingen toepast, maar een aantal medische
formulieren en voorschriften voor behandeling ondertekent « ten einde een
zogezegde vriendendienst te bewijzen
aan de Bond " en omdat « alles dan veel
vlugger gaat en er niets verloren gaat » ;
dat hij beweert daarvoor niet betaald
te worden en zich te beperken tot
administratief werk ; dat de Raad oordeelt dat deze activiteit niet in overeenstemming is met de waardigheid van het
beroep,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat het
houden van het zituur in de Bond Mayson
onwaardig zou zijn van van eisers beroep
geenszins het voorwerp geweest is van
een telastlegging, zodat eiser uit dien
hoofde een maatregel en een veroordeling

(1) Raadpl. en verge!. cass., 25 juni 1973

(Arr. cass., 1973, biz. 1041), 1 december 1977,
sup1•a, biz. 380, en de noot 1 op biz. 382, en
2 februari 1978, supra, biz. 659.

(2) Raadpl. cass., 27 september 1977, 27 januari en 31 maart 1978, supra, biz. 128, 641
en 865.
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opliep zonder dat de disciplinaire procedure werd gevolgd en zonder dat hij zich
in dit opzicht heeft kunnen verdedigen
(schending van de artikelen 6, 2°, 16,
20, 24, § 1, 27, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967,
24, 25 van het koninldijk besluit van
6 februari 1970 en van voormeld rechtsbeginsel);
tweede onde1·deel, de in eerste aanleg
genomen beslissing geenszins bepaalde
dat het zituur van eiser in de Bond
Mayson diende op te houden ; noch de
bijzitter van de provinciale raad, noch
de voorzitter van de nationale raad
samen met een ondervoorzitter tegen
deze beslissing hoger beroep hebben
ingesteld ; op het hoger beroep van eiser
aileen geen nieuwe sanctie tegen hem
kon worden uitgesproken en de maatregelen in geen geval konden worden
verzwaard (schending van de artikelen 13,
21, 24, 25 van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, 202, 203,
205 van het Wetboek van Strafvordering
en van voormeld algemeen rechtsbeginsel);
derde onderdeel, het feit dat eiser zich
gedurende het zituur in de Bond Moyson
tot administratief werk beperkt en daarvoor geen betaling vraagt, niet in strijd
is met de waardigheid van het beroep ;
deze beslissing niet is gemotiveerd en geen
enkel element van misbruik of tuchtrechtelijke tekortkoming aangeeft waaruit dit zou kunnen worden besloten
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, 2o, en 15, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de beroepen beslissing- nate hebben vastgesteld dat eiser
zijn medische activiteit uitoefent op
vier plaatsen, namelijk een prive-consultatie te Brugge, een polikliniek te
Oostende, een kliniek te W aregem en
in de Bond Moyson te Brugge - er zich
toe beperkt eiser te bevelen zijn medische
activiteit te limiteren tot een privaat
consultatiekabinet en een kabinet in
een ziekenhuis van zijn keus, beide
evenwel gelegen in dezelfde woonagglomeratie ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, op het enkel hoger beroep van eiser,
vonnist dat voormelde beslissing behouden blijft « met dien verstande dat
het zituur in de polikliniek van de Bond
Moyson te Brugge eveneens uitgesloten
is »;

Dat de raad van beroep deze laatste
beperking oplegt omdat hij oordeelt dat
de activiteit die eiser verklaart tijdens
dit zituur uit te oefenen « niet in overeenstemming is met de waardigheid van het
beroep n;
Overwegende dat luidens artikel 25,
§ 4, van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 de raden van beroep
weliswaar kennis nemen van het geheel
van de zaak, zelfs indien enkel hoger
beroep werd ingesteld door de geneesheer ;
Dat zulks echter niet belet dat de raad
van beroep niet vermocht een in eerste
aanleg getroffen maatregel - ook al gaat
het niet om een tuchtmaatregel maar om
een individuele maatregel, genomen ten
einde het naleven van de medische
plichtenleer te verzekeren wegens
een bepaald verwijt te verzwaren, zonder
eiser in de gelegenheid te hebben gesteld
zich op dit verwijt te verdedigen ;
Overwegende dat niet blijkt dat eiser,
die enkel werd uitgenodigd om te
verschijnen, te worden gehoord en zijn
verdediging voor te dragen « wegens
multipele kabinetten n, ervan werd verwittigd dat de raad van beroep zou
nagaan of de aard van de activiteit die
eiser tijdens dat zituur uitoefende wel in
overeenstemming was met de waardigheid
van het beroep ;
Dat de beslissing, door dit niet te doen,
de rechten van de verdediging schendt ;
Dat het onderdeel op dit punt gegrond
is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 6bis, 14, 97
van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 6, 2°, en 19 van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
geneesheren, zoals gewijzigd door de wet
van 15 juli 1970,
doordat de beslissing aan eiser beveelt
zijn medische activiteit, als specialist
in de reumatologie en physiotherapie,
te beperken tot een privaat consultatiekabinet en een kabinet in een ziekenhuis
van zijn keuze, beide evenwel gelegen
in dezelfde woonagglomeratie, op grond :
dat de afstand tussen de agglomeraties
waar eiser zijn activiteiten uitoefent er
duidelijk op wijst dat hij een ogenblikkelijke en aanhoudende behandeling van
zijn patienten in deze centra niet kan
verzekeren, wat een degelijke geneeskunde uitsluit ; dat eiser zelf toegeeft
dat in zijn tak van de geneeskunde zich
in bepaalde gevallen hoogdringende gevallen kunnen voordoen en dat het
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in bepaalde gevallen noodzakelijk is een
patient in een verpleeginrichting te laten
opnemen, dat zulks duidelijk aantoont
dat deze patienten een continue verzorging nodig hebben wat de onmiddellijke
aanwezigheid en bijstand of raadpleging
van een arts-specialist met zich brengt;
dat zulks niet in optimale omstandigheden mogelijk is wanneer de artsspecialist zijn werkzaamheden over drie
of vier kabinetten verdeelt,

tm·wijl, eerste onderdeel, nadat de raad
van beroep er akte van genomen had
dat eiser zijn activiteiten in de kliniek
te W aregem zal stopzetten, het niet
duidelijk is of de motieven, die de
spreiding van de kabinetten van eiser
ondeontologisch verklaren, ofwel op de
twee resterende kabinetten te Brugge
en Oostende zijn gesteund, ofwel op drie
of vier kabinetten, .zodat de beslissing
niet wettelijk is gemotiveerd (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser in conclusie
staande hield dat de afstand tussen
Brugge en Oostende 25. kilometer is en
hij deze aflegde in vijftien minuten, zodat
deze spreiding hem geenszins verhinderde
de geneeskunde in optimale omstandigheden uit te oefenen ; het arrest op deze
conclusie onvoldoende antwoordt (schending van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, eiser in conclusie
staande hield dat in zijn tak van de
geneeskunde nooit gevallen van hoogdringendheid voorkomen ; indien hij er
op wees dat dit wei zo was in de klinische
biologie, dit echter geenszins zijn tak
van de geneeskunde is ; de beslissing de
bewijskracht van zijn conclusie miskent
en onduidelijk is gemotiveerd (schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet);
vierde onderdeel, eiser, die zijn privaat
hoofdconsultatiekabinet te Brugge heeft,
in conclusie staande hield dat hem steeds
een kabinet in de Brugse ziekenhuizen
was geweigerd omdat zijn ideologische
opvattingen met die van deze inrichtingen
niet strookten ; de beslissing daarop niet
antwoordt en eiser alzo getroffen wordt
door een maatregel die op zijn wijsgerige
en politieke overtuiging is gegrond en de
beslissing, door zulks ter zijde te laten,
zich daarin heeft gemengd (schending
van de artikelen 6, 6bis, 14, 97 van de
Grondwet, 6, 2°, en 19 van het koninklijk
besluit van 10 november 1967) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, die reumatoloog en fysiotherapist is, in conclusie
stelde dat in de « reumatologie en fysiotherapie er nooit dermate een dringendheid voorkomt dat een onmiddellijke
en ogenblikkelijke aanwezigheid noodzakelijk is » en dat - « waar het principe
van multipele kabinetten toegelaten is
voor de klinische biologen waarvan
algemeen wordt aangenomen dat ze hun
activiteiten in verschillende centra mogen
uitoefenen, mits de afstanden niet onoverbrugbaar en de bediende centra niet
te talrijk zijn » - « zulks des te meer het
geval moet zijn voor eiser alwaar
(bedoeld is : in wiens specialiteit) zich
nooit dermate dringende gevallen voordoen die een onmiddellijke ingreep noodzakelijk maken » « zodat er op geen enkel
ogenblik enige discontinui:teit in de
verzorging is » ;
Overwegende dat de beslissing vaststelt
dat eiser « zelf toegeeft dat zich in zijn
tak van de geneeskunde in bepaalde
gevallen hoogdringende gevallen kunnen
voordoen » en onder meer daaruit afleidt
dat de continui:teit van de verzorging
niet in optimale omstandigheden mogelijk is;
Overwegende dat de beslissing zodoende de bewijskracht van eisers conclusie miskent ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere onderdelen van de
beide middelen, die tot geen ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt de
bestreden beslissing, behalve in zoverre
het verzet en het hoger beroep ontvankelijk worden verklaard ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten van het geding in
cassatie ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de anders samengestelde Raad van
Beroep met het N ederlands als voertaal
van de Orde der Geneesheren.
14 april 1978. - 1e kamer. - Voo1'zitter en Ve1·slaggever, de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkhtidende conclusie, de H. Tillekaerts,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Houtekier en A. De Bruyn.

-------1

937-

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 3, 5 en 10
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot
vaststelling van het statuut der paritaire
comites, in de oorspronkelijke tekst en

zoals gewijzigd door de wetten van 20 juli
1961 en 28 juli 1962, het enig artikel van
de wet van 28 juli 1962 tot wijziging
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot
vaststelling van het statuut der paritaire
comites, de artikelen 1, 2, 35, 69, 73 van
de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comites, 1 van het koninldijk
besluit van 1 juli 1969 tot vaststelling
van de datum van inwerkingtreding van
voornoemde wet van 5 december 1968,
1, § 2, 62 van het koninklijk besluit van
5 januari 1957 waarbij de benaming, de
bevoegdheid en de samenstelling van de
paritaire comites, opgericht in uitvoering
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot
vaststelling van het statuut der paritaire
comites, bepaald worden, 1, 2 van het
koninklijk besluit van 4 november 1974
tot oprichting en tot vaststelling van de
benaming en van de bevoegdheid van
het aanvullend paritair comiM voor
bedienden, 2 van het Burgerlijk W etboek,
4, 6 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en in
werking treden van wetten en verordeningen, 1, 2, 15 van de wet van 27 juni
1921 waarbij aan de verenigingen zonder
winstgevend doel en aan de instellingen
van openbaar nut rechtspersoonlijkheid
wordt verleend, 1, 2, 3 van de wet van
15 december 1872 bevattende de titels I
tot IV, boek I, van het W etboek van
Koophandel, zoals gewijzigd door de wet
van 3 juli 1956, 67, 78 en 107 van de
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de niet terugwerkende
kracht der wetten en besluiten,
dootdat het arrest van 28 april 1976
eiseres veroordeelt om aan verweerder
te betalen de som van 74.404 frank
wegens weddeaanpassing voor het jaar
1973 en de som van 7.134 frank wegens
jaarlijks vakantiegeld voor het jaar 1974
op grand : dat eiseres tevergeefs de
bevoegdheid van het " aanvullend nationaal paritair comite voor bedienden "
betwist ; dat verweerder als melkcontroleur onder het gezag, het toezicht en
de leiding van eiseres werkt ; dat het
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

(1) De besluitwet van 9 juni 1945 is opgeheven door de wet van 5 december 1968,
krachtens welke paritaire comites kunnen
worden opgericht voor aile werkgevers en
werknemers, oak die welke niet tot een tak
van de nijverheid, de handel· of de landbouw
of tot de vrije beroepen behoren. Aangezien

voor de betwiste perioden het aanvullend
nationaal paritair comite voor de bedienden
nog niet heropgericht werd overeenkomstig
laatstgenoemde wet, moet de bevoegdheid
van dit comite in beide zaken nag worden
getoetst aan de besluitwet van 9 juni 1945.
(2) Cass., 23 januari 1978, supm, biz. 616.

3e KAMER. -

17 april 1978.

(TWElE ARRESTEN.)
1o

PARITAIR COMITE.
AANVULLElND NATIONAAL PARITAIR OOMITE
VOOR DE BEDIENDEN.
00MITE
OPGERIOHT KRAOHTENS DEl BElSLUITWET
VAN 9 JUNI 1945.- BEVOEGDHEliD.

20 CASSATIE. - OMVANG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VERNIElTIGING VAN
EElN BESLISSING. LEIDT TOT DE
VElRNIETIGING VAN DE BElSLISSING DIE
ENKEL HET GElVOLG IS VAN DE ElERSTE.
1o

H et aanvullend nationaal paritair
comite voor de bedienden, opge1·icht door
het koninklijk besluit van 5 janum·i 1957
krachtens de beslttitwet van 9 juni 1945
tot vaststelling van het statuut de1·
paritai1·e comites, is niet bevoegd voo1'
de vm·enigingen zonder winstoogme1·k
(eerste zaak) en de werkgevers die een
vrij be1·oep ttitoefenen (tweede zaak)
en voo1· hun bedienden ( 1).

2o V ernietiging van een beslissing leidt

tot vernietiging van een beslissing die
enkel het gevolg is van de vernietigde
beslissing (2). (Eerste zaak.)
Eetste zaak.
(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« PROVINOIALE "VERElNIGING VAN KWEKElRS ElN HOUDERS VAN RUNDSVEE VAN
DE PROVINOIE OOST-VLAANDERElN ll, T.
DEl MEliRSMAN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 28 april en 22 september 1976
door het Arbeidshof te Gent gewezen ;

-938geadviseerd heeft dat deze bedienden
onder de bevoegdheid van het kwestieuze
comite vallen, aangezien de hoofdbedrijvigheid van eiseres bestaat in melkcontrole, kunstmatige inseminatie, selecteren van rundvee; dat het kwestieuze
paritair comite bevoegd is voor werknemers die in hoofdzaak intellectuele
arbeid verrichten en onder geen enkel
nationaal paritair comite ressorteren,
zoals ten deze verweerder,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres als
vereniging zonder winstoogmerk geenszins enige nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit uitoefent in de zin van de
regeling ingesteld door de besluitwet
van 9 juni 1945; eiseres immers optreedt
zonder winstoogmerk en haar activiteit
als een vrij beroep uitoefent ; deze
activiteit niet valt onder toepassing van
het in 1957 opgerichte aanvullend
nationaal paritair comite voor de bedienden (schending van de artikelen 1, 2,
3, 10 van de besluitwet van 9 juni 1945,
1, 2, 15 van de wet van 27 juni 1921, 1, 2,
3 van de wet van 15 december 1872, 1,
§ 2, 62 van het koninklijk besluit van
5 januari 1957);
tweede onderdeel, het aanvullend nationaal paritair comiM voor bedienden,
opgericht door het koninklijk besluit
van 5 januari 1957, niet heringericht is
geworden na de wet van 28 juli 1962, die
de toepassing van de besluitwet van 9 juni
1945 tot de vrije beroepen uitbreidde;
derhalve de bevoegdheid van het
kwestieuze comite tot nijverheid, handel
en landbouw beperkt bleef; de heroprichting van het comite door het koninklijk besluit van 4 november 1974 geen
terugwerkende kracht heeft (schending
van de artikelen 1, 2, 3, 5 en 10 van
de besluitwet van 9 juni 1945, het enig
artikel van de wet van 28 juli 1962, de
artikelen 67, 78, 107 van de Grondwet,
1, § 2, 62 van het koninklijk besluit van
5 januari 1957, 1, 2, 35, 69, 73 van de wet
van 5 december 1968, 1 van het koninklijk
besluit van 1 juli 1969, 1, 2 van het
koninklijk besluit van 4 november 1974,
2 van het Burgerlijk Wetboek, 4, 6 van
de wet van 31 mei 1961, 67, 78 en 107 van
de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel) ;
derde onderdeel, het feit dat eiseres
zich bezighoudt met melkcontrole, kunstmatige inseminatie en selecteren van
rundvee, een activiteit van studie en
toezicht is die geen landbouwactiviteit
is zoals bedoeld in de besluitwet van
9 juni 1945 (schending van de artikelen 1,

2, 3, 30 van de besluitwet van 9 juni 1945,
1, 2, 3 van de wet van 15 december 1972,
1, § 2, 62 van het koninklijk besluit
van 5 januari 1957) :
Overwegende dat, luidens de oorspronkelijke tekst van artikel 1 van de
besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling
van het statuut der paritaire comites, een
paritair comite kon worden opgericht
<< in elke tak van de nijverheid, de handel
en de landbouw » ; dat deze besluitwetbeoogde een gedeeltelijke organisatie
van het bedrijfsleven te verwezenlijken
door de oprichting van paritaire comites
in de per bedrijfstak gegroepeerde ondernemingen, dit zijn economische eenheden
die geexploiteerd worden met het oog
op het maken van winst ; dat de wet van
28 juli 1962 het toepassingsgebied van de
besluitwet heeft uitgebreid, doch uitsluitend tot de vrije beroepen;
Dat verenigingen zonder winstoogmerk,
zelfs indien zij ook bepaalde landbouwactiviteiten uitoefenen, niet onder de
besluitwet vielen ;
Overwegende dat het aanvullend nationaal paritair comite voor de bedienden is
opgericht ter uitvoering van de besluitwet van 9 juni 1945 en derhalve niet
bevoegd is voor verenigingen zonder
winstoogmerk en hun bedienden ;
Dat eiseres, die zulke vereniging is,
en verweerder, die als bediende in haar
dienst was, dienvolgens niet onder dit
comite ressorteren ;
Overwegende dat, hoewel de wet van
5 december 1968 geldt voor verenigingen
zonder winstoogmerk, in de onderwerpelijke periode van 1973 en 1974
geen op grond van de nieuwere wet
voor partijen bevoegd paritair comite
bestond;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de veroordeling in
de kosten, uitgesproken door het tweede
arrest, het gevolg is van de vernietigde
beslissing ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat tot geen
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt
het bestreden arrest van 28 april 1976
in zoverre eiseres wordt veroordeeld om
74.404 frank en 7.134 frank, hetzij samen
81.538 frank, met de gerechtelijke intrest
te betalen ; vernietigt het bestreden
arrest van 22 september 1976 in zoverre
eiseres wordt veroordeeld in de kosten ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissingen ;
houdt de kosten aan en zegt dat erover
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verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
17 april 1978. - 3e kamer. - Voorzitter, de H. Gerniers, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende oonclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. Houtekier en Biitzler.

Tweede zaak.
(UNGRIOHT, T, LENDERS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maart 1976 door het Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 25, 26, 29, 67, 78,
107 van de Grondwet, 1, 2, 4, 5, 10, 12
en 13 van de besluitwet van 9 juni 1945
tot vaststelling van het statuut van de
paritaire comites, van het enig artikel van
de wet van 28 juli 1962 tot wijziging van
gemelde besluitwet, en van de artikelen 1, 2, § 1, 19, 28, 30, 31, 32, 35, 51,
69, 70 van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 1,
§ 2, nr. 62, en 2, nr. 62, van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957 waarbij de
benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comites opgericht
in uitvoering van de besluitwet van
9 juni 1945 tot vaststelling van het
statuut van de paritaire comites, bepaald
worden, 6, 7, 8, 9, 11 van de bij koninklijk besluit van 3 maart 1966 algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 1966
van het aanvullend nationaal paritair
comite voor de bedienden tot vaststelling van de bezoldigingsvoorwaarden
van de bedienden tewerkgesteld in de
ondernemingen welke onder dit paritair
comite vallen, 4, 5, 8, 10 van de bij
koninklijk besluit van 10 april 1968
algemeen verbindend verldaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari
1968 van het aanvullend nationaal
paritair comite voor de bedienden, tot
vaststelling van de beloningsvoorwaarden
van de bedienden tewerkgesteld in de
ondernemingen welke onder dit paritair

comiM vallen, 8, 9 van de bij koninklijk
besluit van 3 augustus 1970 algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1970 van
het aanvullend nationaal paritair comite
voor de bedienden tot vaststelling van
de arbeids- en beloningsvoorwaarden
van de bedienden tewerkgesteld in de
ondernemingen welke onder dit paritair
comiM vallen, 1134, 1135 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 5, 10, 11 van
de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon van de werknemers, 38, 2°, van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de loonarbeiders en 11 van de wet
van 1 april 1969 tot toekenning van een
dubbel vakantiegeld voor de derde
vakantieweek aan de werknemers,
doordat het arrest de door eiseres
ingestelde vordering tot betaling van
achterstallig vakantiegeld en van te
weinig uitbetaalde wettelijke verhogingen
en minimumwedden verwerpt op grond :
dat, hoewel de besluitwet van 9 juni 1945
de oprichting van paritaire comites
beperkt heeft tot de sectoren behorende
tot de nijverheid, de handel en de landbouw, door de wet van 28 juni 1962 aan
de Koning de mogelijkheid verleend werd
om ook voor alle takken van de vrije
beroepen paritaire comites op te richten ;
dat deze verruiming van het toepassingsveld van de besluitwet echter niet kan
ingeroepen worden daar de Koning tot op
heden niet overging tot de oprichting
van een paritair comite waaronder de
advocaten en hun bedienden zouden
ressorteren en anderzijds geen uitvoeringsmaatregel heeft getroffen waarbij
de bevoegdheid van enig bestaand paritair comite tot deze personen werd
uitgebreid; dat de bevoegdheidssfeer
van het aanvullend nationaal paritair
comite voor de bedienden (A.N.P.C.
nr. 62), die beperkt was tot de nijverheid,
de handel en de landbouw, door de wet
van 28 juni 1962 geenszins automatisch
uitgebreid werd tot alle vrije beroepen;
dat bij de oprichting van het A.N.P.C.
nr. 62 voor bedienden alleen de beroepsorganisaties werden geraadpleegd die
representatief waren in de sectoren van
de nijverheid, de handel en de landbouw ;
dat de automatische inschakeling van de
vrije beroepen bij het A.N.C.P. nr. 62
een miskenning zou betekenen van de
vertegenwoordiging dezer vrije beroepen
in de schoot van dit comite ; dat geen
enkele wettekst hierin uitdrukkelijk voor-
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steeds de bevoegdheid van de Koning
heeft erkend ; dat niet aileen aan de
oprichting zelf, doch ook aan evengenoemde
bevoegdheidswijziging
de
raadpleging van de bevoegde beroepsorganisaties zou moeten voorafgegaan ;
dat deze raadpleging een substantiele
vorm is ; dat uit het feit dat de paritaire
comites, opgericht overeenkomstig de
besluitwet, ingevolge de wet van 5 december 1968 blijven voortbestaan, niet
kan afgeleid worden dat zij een uitbreiding van bevoegdheidssfeer zouden
hebben gekregen ; dat daartoe integendeel
de uitvoerende macht, met de inachtneming van de hiertoe noodzakelijke
pleegvormen, dient over te gaan tot het
oprichten van verruimde of bijzondere
paritaire comites voor de activiteiten
die voorheen buiten het wettelijk bereik
bleven ; dat dit tot op heden voor de
advocaten en hun bedienden niet het
geval is geweest,
terwijl, eerste onderdeel, de bevoegdheid
van het aanvullend nationaal paritair
comite nr. 62 voor de bedienden, opgericht door het koninklijk besluit van
5 januari 1957, door de wet van 28 juli
1962 uitgebreid werd tot de vrije
beroepen, zodat eiseres gerechtigd was
de toepassing te vorderen van de collectieve arbeidsovereenkomsten in dit
comite gesloten en die door de Koning
bekrachtigd waren geworden (schending
van de artikelen 1, 2, 4, 5, 10, 12 en 13
van de besluitwet van 19 juni 1945,
het enig artikel van de wet van 28 juli
1962 en de artikelen 1, 2, § 1, 19, 28, 30,
31, 32, 35, 51, 69, 70 van de wet van
5 december 1968, 1, § 2, nr. 62, en 2,
nr. 62, van het koninldijk besluit van
5 januari 1957) ;
tweede ondm·deel, de bevoegdheidssfeer
van het kwestieuze paritair comite nr. 62
rechtsgeldig uitgebreid is geworden tot
de vrije beroepen door de wet van
28 juli 1962, zonder dat daartoe de
Koning moest tussenkomen en zonder
dat deze uitbreiding aan de raadpleging
van de betrokken beroepsorganisaties
diende onderworpen te worden (schending
van de artikelen 25, 26, 29, 67, 78, 107
van de Grondwet, 1, 2, 4 en 5 van de
besluitwet van 9 juni 1945, het enig
artikel van de wet van 28 juli 1962 en de
artikelen 1, 2, § 1, 19, 28, 30, 31, 32, 35,
51, 69, 70 van de wet van 5 december
1968, 1, § 2, nr. 62, en 2, nr. 62, van het
koninklijk besluit van 5 januari 1957);
derde onderdeel, eiseres dientengevolge

recht had op de door haar gevorderde
bedragen als achterstallig vakantiegeld
en tekorten aan wettelijke verhoging
van wedde en minimumwedde (schending
van de artikelen 6, 7, 8, 9, 11 van het
koninklijk besluit van 3 maart 1966,
4, 5, 8, 10 van het koninklijk besluit van
10 april 1968, 8, 9 van het koninklijk
besluit van 3 augustus 1970, 1134, 1135
van het Burgerlijk Wetboek, 38, 2°, van
het koninldijk besluit van 30 maart 1967,
11 van de wet van l april1969, 1, 2, 5, 10
en 11 van de wet van 12 april 1965) :
Overwegende dat, ingevolge het eerste
lid van artikel 1 van de besluitwet van
9 juni 1945 tot vaststelling van het
statuut van de paritaire comites, in elke
tak van de nijverheid, de handel en de
landbouw, op verzoek of na raadpleging
van de betrokken beroepsorganisaties,
bij koninklijk besluit een nationaal
paritair comite van bedrijfshoofden en
van arbeiders wordt opgericht ; dat,
naar luid van artikel 2, op verzoek van de
betrokken beroepsorganisaties er, bij
koninklijk besluit, voor bedienden of
andere beroepencategorieen, in verschillende takken van bedrijvigheid werkzaam, onderscheiden paritaire comites
mogen worden opgericht ; dat, naar luid
van artikel 3, het koninklijk besluit tot
oprichting van een nationaal of gewestelijk paritair comite, in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt en het
de benaming, de bevoegdheid en de
samenstelling van het paritair comite
opgeeft;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de
benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comites, opgericht in uitvoering van de voormelde
besluitwet van 9 juni 1945, bepaald
worden, in artikel 1, onder nummer 62,
en gelet op het verzoek of het advies van
de betroldmn beroepsorganisaties, een
aanvullend nationaal paritair comite voor
de bedienden opricht, bevoegd voor de
werknemers die in hoofdzaak intellectuele arbeid verrichten en onder geen
enkel eigen nationaal paritair comiM
ressorteren ;
Overwegende dat, nu de besluitwet
van 9 juni 1945 niet gold voor de vrije
beroepen en het koninklijk besluit van
5 januari 1957 uiteraard ook niet, het
aanvullend nationaal paritair comite
voor de bedienden, nr. 62, er toentertijd
evenmin voor gold ;
Overwegende dat het eerste lid van
artikel 1 van de besluitwet van 9 juni
1945 door de wet van 28 juli 1962 zo
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op verzoek of na raadpleging van de
betrokken beroepsorganisaties, een nationaal paritair comite van werkgevers en
werknemers ook in elk vrij beroep mag
oprichten;
Overwegende dat in het Belgisch
Staatsblad van 3 september 1974 de
Minister van Tewerkstelling en Arbeid
het bericht liet verschijnen dat hij
overwoog de Koning de oprichting voor
te stellen van een paritair comite bevoegd
voor de werlmemers die hoofdzakelijk
hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, en waarvan de benaming en de
werkingssfeer als volgt worden aangeduid : << aanvullend paritair comiM voor
de bedienden : te weten voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid
verrichten en onder geen eigen paritair
comiM ressorteren en voor hun werkgevers (de industriiile, niet industriele en
gemengde sectoren ; de sector van de
vrije beroepen, enz.) >>; dat de betrokken
organisaties werden verzocht mee te
delen of zij voor vertegenwoordiging in
aanmerking wensten te komen ;
Dat bij koninklijk besluit van 4 november 1974 bedoeld aanvullend paritair
comiM voor de bedienden wordt opgericht, met dien verstande dat de bepaling
van artikel 1, § 1, nr. 62, van het konink1ijk besluit van 5 januari 1957, betreffende
het toenmalige aanvullend nationaal
paritair comite voor de bedienden, doch
uitgesloten de vrije beroepen, wordt opgeheven de dag van het in werking treden
van het koninklijk besluit tot benoeming
van de voorzitter, de ondervoorzitter
en de !eden van het nieuwe aanvullend
paritair comite voor de bedienden; dat
het koninklijk besluit van 6 juni 197 5
het aantal leden van dit nieuwe comiM
vaststelt; dat nog geen koninklijk besluit
in werking is getreden tot benoeming van
de voorzitter, de ondervoorzitter en de
!eden van het nieuwe comiM ;
Overwegende dat eiseres van 24 februari 1965 tot 12 september 1971
bediende was van verweerder die het
vrije beroep van advocaat uitoefende ;
Overwegende dat geen onderscheiden
eigen paritair comite werd opgericht
waaronder de advocaten en hun bedienden ressorteren ; dat het aanvullend
nationaal paritair comiM voor de bedienden, nr. 62, niet werd opgericht voor
de sector van de vrije beroepen ; dat
gezegd comiM deze sector naderhand
nooit betrof, daar geen enkele wet of
koninklijk besluit tot deze uitbreiding
overging, waartoe overigens een verzoek

of raadpleging van de betrokken beroepsorganisaties vereist ware geweest ; dat
pas bij koninklijk besluit van 4 november
1974 een nieuw aanvullend paritair
comiM voor de bedienden, ook voor de
sector van de vrije beroepen, in uitzicht
werd gesteld ;
Overwegende dat uit wat voorafgaat
blijkt dat de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de onderwerpelijke periode
gesloten in het aanvullend nationaal
paritair comiM nr. 62, niet golden voor
de partijen; dat eiseres haar vordering
derhalve niet op deze overeenkomsten
kon doen steunen ;
Dat het middel faalt naar recht ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 april 1978. - 3e kamer.- Voo1··
zitte1·, de H. Gerniers, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en L. Simont.

3e KAMER, -

17 april 1978.

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDE.- 0VEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD. KENNISGEVING
VAN DE OPZEGGING.- lMPLIOIETE VER·
MELDING VAN DE DUUR VAN DE OPZEG·
GINGSTERlVI:IJN. GELDIGHEID. VooRWAARDEN.
2° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDE.- 0VEREENKOMST VOOR ON·
BEPAALDE TIJD. KENNISGEVING
VAN DE OPZEGGING. - VERMELDING
VAN DE EINDDATUM VAN DE OPZEG·
GINGSTERMIJN.- GEVOLGEN.
1° Hoewel artikel 14, de1·de lid, van de
gecoo1·dineM·de wetten bet1·ejjende het
bediendencontmct ttitdrukkelijk,
op
stra.ffe van nietigheid, in het gesch1·ijt
waa1·bij opzegging wm·dt gegeven, de
vermelding ve1·eist van het begin en de
duur van de opzeggingste1·mijn, kan de
aanduiding van de d~ttt?' van die te1·mijn
impliciet voo1·tvloeien uit de nauwketwige VM'melding van de data waa1·op
hij aanvangt en VM'strijkt; om geldig
te zijn, moeten deze ve1·meldingen duidelijk en ondubbelzinnig doen blijken van
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de partij, die de arbeidsovereenkomst
beeindigt, wil geven (I).
2° De feitenrechter kan oordelen dat de
vermelding van de einddatum van de
opzeggingstermijn in de kennisgeving
van de opzegging niet de wil van de
partij die opzegging geeft, tot uitdrukking brengt de arbeidsovereenkomst in
elk geval en onherroepelijk op de
vermelde datum te beeindigen, ook indien
de opzeggingstermijn in de loop ervan
krachtens de wet wordt geschorst. (Gecoordineerde wetten van 20 juli I955,
art. I4, derde lid.)
(VAN ACK:ER:EN,
T. NAAMLOZ:E VENNOOTSCHAP
« M:ERCANTILEl MARINE :ENGINEERING
AND GRAVING DOCKS ll.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 oktober I976 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll03, ll34,
ll85, ll86, ll87, I3I9, I320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, I2quinquies,
I4, I5, 20 van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955, zoals gewijzigd door de
wetten van 5 juli I963 en 2I november
I969, en 97 van de Grondwet,
dom·dat, na in feite te hebben vastgesteld : '' Van Ackeren, in dienst van
Mercantile sedert I5 juni I960, werd op
27 maart I973 opgezegd met een termijn
lopende van I april1973 tot 3I december
1973; het is niet betwist dat appellant
(thans eiser) in de loop van de opzeggingsperiode 37 dagen wettelijke en conventionele vakantie nam ; bij brief van
I3 december 1973 deelde Van Ackeren
Mercantile mede dat hij niet instemde met
de duur van de gegeven opzegging zonder
dat dit, naar zijn mening, iets veranderde
aan het feit dat de dienstbetrekking een
einde zou nemen op 3I december I973;
op 2I december I973 repliceerde Mercantile dat het einde van de dienstbetrekking,
met toepassing van artikel I2quinquies
van de gecoordineerde wetten, pas op
(1) Raadpl. cass., 12 februari 1970 (Ar1·.

cass., 1970, biz. 538), met noot, en 17 september 1975 (ibid., 1976, biz. 80), met noot.

6 februari I974 viel, omdat appellant
van 6 tot 26 augustus en van I4 tot
3I december I973 zijn jaarlijkse vakantie
had genomen ; het staat vast dat Van
Ackeren na 31 december I973 niet meer
op het werk is verschenen, reden waarom
door Mercantile bij brief van 3 januari
I974 tegen hem contractbreuk werd
ingeroepen ,, het arrest beslist dat «hoewei artikel I4 van de gecoordineerde
wetten voorschrijft dat het opzeggingsgeschrift, op straffe van nietigheid, het
begin en de duur van de opzeggingsperiode moet vermelden en voormelde
brief, in plaats van expliciet de duur
ervan aan te geven, het begin en einde
van de opzeggingsperiode vermeldt, hij
toch voldoet aan het bepaalde in artikeli4 "en eiser afwijst van zijn vordering
tot betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding, om de volgende
redenen : «in strijd met wat Van
Ackeren voorhoudt, brengt de opzeggingsbrief van 27 maart I973 niet de wil
tot uitdrukking de dienstbetrekking in
ieder geval en onherroepelijk op 31 december I973 te beeindigen, ongeacht de
oorzaken waardoor de loop van de
gegeven opzegging krachtens de wet zou
kunnen geschorst worden ; dat zodanige
bedoeling bij Mercantile niet voorzat,
wordt onder meer bewezen door haar
brief van 2I december I973 waarin zij
oonstateert dat de loop van de door haar
gegeven opzegging geschorst werd door
de jaarlijkse vakantie die appellant nam;
de stelling van appellant dat ten deze de
definitieve verbreking van de dienstbetrekking door de opzegging van
Mercantile onherroepelijk op 31 december
I973 werd vastgesteld en dat de arbeidsovereenkomst dienvolgens in elk geval
op die datum een einde nam, faalt dus
feitelijk en in rechte '' en uit deze
motieven afleidt dat het « dienvolgens
in onderhavige zaak vaststaat " dat
Van Ackeren, door te weigeren na
3I december I973 verder te arbeiden,
zelf de bestaande arbeidsovereenkomst
heeft verbroken, vermits de door Mercantile gegeven opzegging, krachtens
artikeli2quinquies van de gecoordineerde
wetten, ten deze pas op 6 februari I974
afliep ,,
terwijl, eerste onderdeel, vermits de
opzegging de voorafgaande bekendmaking is van het ogenblik waarop de
overeenkomst een einde moet nemen,
de betekening van de opzegging dient
te gebeuren door overmaking aan de
andere partij van een geschrift met
vermelding van het begin en de duur van
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gecoordineerde wetten op de arbeidsovereenkomst voor bedienden), het verloop van de opzeggingstermijn, gegeven
door de werkgever v66r de schorsing van
de uitvoering van het contract gedurende
de jaarlijkse vakantie genomen door de
bediende, gedurende deze periode eveneens geschorst wordt (artikel 12quinquies
van de gecoordineerde wetten) ; derhalve
de datum waarop de overeenkomst een
einde moet nemen in principe bepaald
wordt in functie van het begin en de duur
van de opzeggingstermijn zoals door de
werkgever in de opzeggingsbrief bepaald,
en in functie van de duur van de schorsing indien, tijdens het verloop van de
termijn, door de werknemer jaarlijkse
vakantie genomen werd en vermits
daarentegen het recht van eenzijdige
beeindiging van een arbeidsovereenkomst
voor bedienden van onbepaalde duur ook
kan uitgeoefend worden door de overmaking aan de andere partij van een
geschrift vermeldende het begin en het
einde van de opzeggingstermijn, dit wil
zeggen door de betekening van een
opzegging met zekere uitdovende tijdsbepaling, en in dat geval de schorsing
van de uitvoering van het contract
tijdens de jaarlijkse vakantie door de
bediende genomen v66r het verstrijken
van die termijn niet de wijziging tot
gevolg heeft van die definitiefvaststaande
datum waarop de overeenkomst tussen
partijen een einde neemt, doch daarentegen de appreciatie bei:nvloedt van de
duur van de opzeggingstermijn welke op
die vaste datum effectief gelopen heeft
en verstreken is en bijgevolg van de
hoegrootheid van de aanvullende opzeggingsvergoeding welke eventueel verschuldigd is (artikel 20 van de gecoordineerde wetten) ; het arrest, nu uit de
vaststellingen van de rechters voortvloeit dat verweerster, in de uitoefening
van haar recht van eenzijdige beeindiging
van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangegaan met eiser, aan
deze laatste een opzeggingsbrief betekende op 27 maart 1973, die bepaalt
dat de opzeggingstermijn een aanvang
nam op 1 april om te eindigen op 31 december 1973, niet kon beslissen dat de
opzeggingstermijn van negen maanden
door verweerster betekend, geschorst
werd wegens de vakantie door eiser
genomen met het gevolg dat de opzegging een einde nam op 4 februari 1974
en dat eiser de arbeidsovereenkomst
verbroken had door zich na 31 december
1973 niet meer op zijn werk aan te bieden,

zonder de artikelen 14, 15, tweede lid,
20, 12quinquies van de wetten betreffende
het bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955, zoals gewijzigd door de
wetten van 5 juli 1963 en 21 november
1969, ll03, ll34, ll85, ll86, ll87 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet te schenden ;
tweede onde1·deel, door te beslissen dat
«de opzeggingsbrief van 27 maart 1973
niet de wil tot uitdrukking brengt de
dienstbetrekking in ieder geval en onherroepelijk op 31 december 1973 te beeindigen, ongeacht de oorzaken waardoor
de loop van de gegeven opzegging
krachtens de wet zou kunnen geschorst
worden », het arrest van het geschrift van
27 maart 1973, uitgaande van verweerster, een interpretatie geeft welke onverenigbaar is met de termen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en de
organieke regels miskent van de eenzijdige akten met zekere tijdsbepaling
die de zin van dit geschrift beheersen
(schending van de artikelen ll03, ll85,
ll86, 1187 van het Burgerlijk Wetboek
en 14 van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955, zoals gewijzigd door de
wetten van 5 juli 1963 en 21 november
1969) :
Overwegende dat, hoewel artikel 14,
derde lid, van de wetten betreffende het
bediendencontract
uitdrukkelijk,
op
straffe van nietigheid, vereist dat in het
geschrift waarbij opzegging wordt gegeven, het begin en de duur van de opzeggingstermijn worden vermeld, deze bepaling niet uitsluit dat de vermelding van de
duur van de opzeggingstermijn impliciet
kan voortvloeien uit de nauwkeurige
vermelding van de data waarop de
termijn aanvangt en verstrijkt;
Overwegende dat zodanige vermelding
aan het vereiste van de wet voldoet voor
zover ze duidelijk en ondubbelzinnig doet
blijken van de juiste duur van de opzegging welke de partij die de arbeidsovereenkomst beeindigt, wil geven ;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat verweerster bij
brief van 27 maart 1973 opzegging gaf
« ingaande op l april en lopende tot
31 december 1973 », oordeelt dat het geen
twijfel laat dat verweerster « een opzegging met een duur van negen maanden
ingaande op 1 april 1973 heeft willen
geven en gegeven heeft » ; dat het aldus
artikel 14, derde lid, van de genoemde
wetten niet schendt ;
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Overwegende dat de in de opzeggingsbrief gebruikte bewoordingen om de duur
van de opzeggingstermijn aan te duiden,
geen invloed hebben op de gevolgen die
de schorsing van de opzeggingstermijn
op de datum van de werkelijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst heeft ;
dat de schorsing wettelijk tot gevolg heeft
dat de overeenkomst eindigt op een
latere datum dan die welke in het geschrift is vermeld of welke voortvloeit
uit de vaststelling van het begin en de
duur van de termijn ;
Overwegende dat de feitenrechter niettemin onaantastbaar oordeelt of de partij
die opzegging geeft, de bedoeling heeft
gehad de arbeidsovereenkomst werkelijk
te doen eindigen op de in de opzeggingsbrief vermelde datum zonder rekening
te houden met de schorsing van de
termijn ; dat hij bij deze beoordeling
uiteraard de bewijskracht van die brief
niet mag miskennen ;
Overwegende dat bet arrest beslist
dat de opzeggingsbriefvan 27 maart 1973
niet de wil tot uitdrukking brengt «de
dienstbetrekking in ieder geval en onherroepelijk op 31 december 1973 te beeindigen, ongeacht de oorzaken waardoor
de loop van de gegeven opzegging
krachtens de wet zou kunnen geschorst
worden " ; dat deze uitlegging van de
briefniet onverenigbaar is met de bewoordingen ervan ;
Dat, gelet op wat voorafgaat, het
arbeidshof zijn beslissing dat de arbeidsovereenkomst niet op 31 december 1973
beeindigd was, wettig verantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel,
Dat het middel uitgaat van een verkeerde lezing van bet arrest en derhalve
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 1978. - 3e kamer.
Voorzitter, de H. G-erniers, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Sury. - Gelijkluidende conclttsie, de
H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite?·s, de HH. Dassesse en van Heeke.

3e KAMER. -

17 april 1978.

1° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK.0NGEVAL OVERKOMEN TIJDENS DE
SCRORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. - BEGRIP.
ONGEVAL
2° ARBEIDSONGEVAL. OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK.PLAATS WAAR DE WERKNEMER WERKT.
-BEGRIP.
1° Geen ongeval op de weg naar en van het
werk is het ongeval dat de werknemer
overkomt, wanneer hij, tijdens de schorsing van de arbeidsove1·eenkomst, naar
huis terugkeert na, op eigen initiatiej,
zonder opdmcht of aanwijzing van zijn
werkgever, een m·ts te hebben geraadpleegd in verband met de gevolgen van
een vo1•ig arbeidsongeval (1). (Wet van
10 april 1971, art. 8, § 1, tweede lid.)
2° De plaats waar de we?·lcneme?· werkt, in
de zin van artikel 8, § 1, tweede lid, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, is de plaats, waa1· hij, in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst,
onder het gezag van de we1·kgever
staat (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP
« DE VERENIGDE PROVINCIEN "•
T. VAN PRAET.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 12 oktober 1976 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1, 28bis, a, van de
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, laatstvermeld artikel zoals
het in de genoemde wet is ingevoegd door
artikel 13 van de wet van 4 maart 1954,
en 8, § 1, eerste en tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest beslist dat het
ongeval, waardoor Desire Muyshondt
te Baasrode op 13 maart 1972 getroffen
werd in de loop van een periode van
schorsing van de arbeidsovereenkomst
na te Antwerpen dokter Thys te hebben
(1) en (2) Raadpl. cass., 25 november 1970
(A1·1·. cass., 1971, blz. 286) en 9 oktober 1974
(ibid., 1975, blz. 181).
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toen hij terugkwam van de plaats waar
hij werkte, en dus een ongeval op de weg
van het werk is, indien komt vast te staan
dat het trajeot door hem gevolgd vanuit
het kabinet van de arts naar zijn verblijfplaats een normaal karakter heeft, en
zulks op grond dat : << dat wanneer een
werknemer, in de sohorsingsperiode van
het arbeidsoontraot, handelt ter uitvoering van een noodzakelijke uit de
arbeidsovereenkomst voortvloeiende verpliohting, hieruit wettelijk mag afgeleid
worden dat hij op dat ogenblik handelde
ter uitvoering van deze arbeidsovereenkomst ; dat, indien hij op zulk ogenblik
en in die voorwaarden slaohtoffer wordt
van een ongeval, dit laatste beantwoordt
aan de wettelijke criteria van het
arbeidsongeval of van het ongeval naar
of van het werk ; dat dit het geval is
zowel wanneer de werknemer heeft
gehandeld in opdracht van de werkgever
als wanneer hij op eigen initiatief handelt
binnen de perken van de noodzakelijkheid de arbeidsovereenkomst uit te
voeren ; dat het bezoek van Muyshondt
aan dokter H. Thys niet anders kan
uitgelegd worden dan door het feit dat
eerstgenoemde zich niet in staat voelde
om het werk op 14 maart 1972 volledig
te hervatten; dat (hij) niet alleen
gerechtigd was zijn geneesheer desaangaande te raadplegen, maar dat hij bij
die gelegenheid ook handelde in uitvoering van de bestaande arbeidsovereenkomst, aangezien ook zijn werkgever
en de verzekeringsmaatschappij van zijn
mogelijkheid tot werkhervatting op de
hoogte dienden gebracht te worden; dat
Muyshondt dokter H. Thys dus raadpleegde in uitvoering van de arbeidsovereenkomst >>,
terwijZ de plaats waar het werk wordt
verricht, in de zin van artikel 8, § 1,
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, aileen de plaats kan
zijn waar de werlrnemer een verplichting
uitvoert die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, onder het gezag, de leiding
en het toezicht van de werkgever ; de
werlrnemer die gedurende een periode
van schorsing van de arbeidsovereenkomst het initiatief neemt zich bij een
door hem gekozen arts te begeven mn deze
te raadplegen in verband met de nasleep
van een vorig arbeidsongeval, niet kan
worden beschouwd als een werknemer
die onder het gezag van de werkgever
een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting uitvoert, zelfs
indien hij twijfel koestert nopens de

mogelijkheid, voor hem, om de uitvoering
te hervatten, en dienaangaande aan zijn
werkgever of de verzekeringsmaatschappij inlichtingen wenst te geven ; het
arrest derhalve, aan de hand van de
omstandigheden waarop het wijst, niet
kon beslissen dat het litigieuze ongeval
zioh had voorgedaan op het traject dat
de getroffene moest volgen om zich van
de plaats waar hij werkte naar zijn
verblijfplaats te begeven, zonder de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
te schenden :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de arbeidsovereenkomst op het
ogenblik van het ongeval geschorst was ;
dat het eveneens constateert, althans
impliciet, dat de getroffene die een
geneesheer geraadpleegd had in verband
met de gevolgen van een vorig arbeidsongeval en zich terug naar zijn verblijfplaats begaf, op eigen initiatief handelde,
dit is zonder opdracht of aanwijzing
vanwege zijn werkgever ;
Overwegende dat daaruit volgt dat,
ook al kwam de getroffene toen een
verpliohting na die uit de geschorste
arbeidsovereenkomst voortvloeide, het
kabinet van de arts niet kan worden
beschouwd als een plaats waar de
getroffene, in de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst, onder het gezag
van de werkgever staat en derhalve niet
als een « plaats waar hij werkt » in de zin
van artikel 8, § 1, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet;
Dat, nu uit de vaststellingen van het
arrest evenmin blijkt dat de getroffene
zich op een trajeot bevond dat door
artikel 8, § 2, van dezelfde wet met de
weg naar of van het werk wordt gelijkgesteld, het arbeidshof niet wettelijk kon
beslissen dat het ongeval, waarbij de
getroffene omkwam, zich op de weg
naar of van het werk had voorgedaan ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing, behalve in zoverre ze het
hoger beroep van verweerster ontvankelijk verklaart ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; laat, met toepassing van artilml 68 van de Arbeidsongevallenwet, de kosten ten laste van
eiseres ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
17 april 1978.- ge kamer.- Voorzitter, de H. Gerniers, raadsheer waar-
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H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Fally en Houtekier.

3e KAMER. -

17 april 1978.

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTEBELASTING. BEZWAARSOHRIFT BIJ
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE
PROVINOIERAAD. - TERMIJN.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTEBELASTING. -BEZWAARSOHRIFT BIJ DE
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD. - TERMIJN. - TERMIJN
DIE DE OPENBARE ORDE RAAKT.
3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTEBELASTING. - lNVORDERING. - ToE
TE PASSEN REGELS.
4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTEBELASTING. - lNKOHIERING. - VERRIOHTING BETREFFENDE DE INVORDERING.

3° De regels inzake invo1·dering van
belastingen ten behoeve van de Staat
zijn van toepassing op de directe
gemeentebelastingen (3). (Art. 138 Gemeentewet.)
4° De inkohiering van de di1·ecte gemeentebelastingen is een ve1·richting die betrekking heeft op de invm·dering van die
belastingen (4).
5° De inkohie1·ing van de directe gemeentebelastingen op de g1·ondeigendom moet
geschieden overeenkomstig de regels
inzake om·oerende voorhejjing; de belasting op de onroerende goede1·en waarvan
de vrouw eigena1·es of mede-eigenares is
kan wettelijk ten kohiere gebmcht wm·den
ten name van de man alleen (5). (Art. 138
Gemeentewet en art. 156 W.I.B.)
(VANHOUTTE EN LITISOONSORTEN,
T. GEMEENTE WEVELGEM-GULLEGEM.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

17 april 1978. - 3e kamer. - Voo?"zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu,
advocaat-generaal. Pleite?', de H.
Delafontaine (van de balie te Kortrijk).

5° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTEBELASTING. - BELASTING OP GRONDEIGENDOMMEN.- GEVOLG.
1° De te1·mijn om bij de bestendige depu-

tatie van de provinciemad een bezwaa?·sch?-ift in te dienen tegen een aanslag in
een directe gemeentebelasting bedraagt
drie maanden en begint te lopen vanaf
de afgifte van het aanslagbiljet (1).
(Art. 8 wet van 5 juli 1871.)
2° De te1·mijn van d1·ie maanden, die begint
te lopen vanaf de dag van de afgifte van
het aanslagbiljet, om een bezwaa?·sch?-ift
inzake directe gemeentebelastingen in te
dienen 1·aakt de openba1·e orde en is van
toepassing ongeacht of de betwiste aanslag of het aanslagbiljet al dan niet
nietig is (2). (Art. 8 wet van 5 juli 1871.)

(1) en (2) Cass., 19 december 1977, supra,
blz. 476.
(3) (4) en (5) Cass., 23 februari 1978, supra,
blz. 751.

2e KAMER. -

18 april 1978.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES.- GEEN EENS·
LUIDEND VERKLAARD AFSOHRIFT VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING
GEVOEGD BIJ HET ORIGINEEL VAN HET
EXPLOOT VAN BETEKENING. NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voorziening van de
burgerlijke partij, wannem· geen eensluidend verklam·d afschrift van de
verklaring van voo1·ziening gevoegd is
bij het origineel van het exploot van
betekening van dit beroep in cassatie (6).
(Art. 418 Sv.)
(6) Cass., 21 december 1977, supra, biz. 495.
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Over het middel afgeleid uit de scherrding van het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbiediging van de rechten van de
verdediging,

doordat het arrest eiser veroordeelt tot
vijftien jaar dwangarbeid nadat hij
schuldig werd bevonden aan doodslag
ingevolge het bevestigend antwoord van
de jury op de eerste drie gestelde vragen,
te weten : 1° heeft Dries J ozef zich
schuldig gemaakt aan diefstal ?, 2° heeft
Van Hal Marc zich schuldig gemaakt
aan diefstal ? en 3° werd de doodslag
gepleegd met de bedoeling de diefstal
te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren ? zonder
dat de derde vraag werd gesplitst zoals
door de verdediging van eiser was
gevraagd,
terwijl, eerste onderdeel, doodslag beschouwen als een !outer verzwarende
omstandigheid van het hoofdfeit van
diefstal en zulks ten aanzien van alle
personen die bij de diefstal betrokken
zijn, geen houdbaar principe is ; derhalve
de doodslag als hoofdfeit diende te
worden aangegeven en de diefstal als
verzwarende omstandigheid, ofwel de
diefstal en de doodslag als twee afzonderlijke hoofdfeiten ;
tweede onderdeel, door slechts de voormelde drie vragen te stellen, eiser steeds
schuldig moest worden bevonden aan
doodslag, zodra de jury op de derde vraag
bevestigend antwoordde met betrekking
tot de eigenlijke dader van de doodslag,
J ozef Dries, zelfs indien de jury de
mening was toegedaan dat Marc Van Hal
aan de doodslag geen enlmle schuld had ;
hoewel het gebruikelijk is dat objectieve
verzwarende omstandigheden het voorwerp uitmaken van een enkele vraag
voor de verschillende beschuldigden
samen, de wijze van vragen stellen in
bepaalde gevallen, zoals ten deze, neerkomt op een miskenning van de rechten
van de verdediging ; Marc Van Hal
immers het slachtoffer niet heeft aangeraakt en zelfs een ultieme poging heeft
gedaan om Dries van de doodslag af te
houden ; in dit geval er minstens een
opsplitsing van de vragen diende te
gebeuren, waarbij als derde vraag zou
worden gesteld : is Dries schuldig aan
doodslag ? als vierde vraag : is Van Hal
schuldig aan doodslag ? en als vijfde
vraag : werd de doodslag gepleegd om
de diefstal te vergemakkelijken of om de
straffeloosheid ervan te verzekeren ? ;

(1) Oass., 11 mei 1909 (Bull. en Pas., 1909,
I, 232) en de conclusie van Advocaat-Generaal
E. Janssens; 20 mei 1913 (ibid., 1913, I, 254);
raadpl. cass., 14 juli 1924 (ibid., 1924, I, 481);
1 juli 1942 (ibid., 1942, I, 164); HAus, d. I,

nr. 530; SERVAIS, d. III, blz. 520, nr. 6;
VANHOUDT en 0ALEWAERT, d. II, uitg. 1968,
nrs. 1056 en 1057, blz. 529-530; OoNSTANT,
d. II, 2, nr. 1335, biz. 340 ; LEGROS, Rev. d?',
p{m., 1954-1955, blz. 678, nr. 18.

(D'HAEGER, T. CLAEYS
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<<CLAEYS-BAUWENS».)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
18 april 1978. - 2 8 kamer. - Voo1'zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. R. De Corte (van de balie
te Gent) en Houtekier.
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DIEFSTAL EN AFPERSING.- DooDSLAG GEPLEEGD
OM DIEFSTAL TE
VERGEMAKKELIJKEN
OF
OM
DE
STRAFFELOOSHEID ERVAN TE VERZEKEREN. DIEFSTAL, HOOFDFEIT. DOODSLAG ALS VERZWARENDE OMSTANDIGHEID.

Doodslag, gepleegd om diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid
ervan te verzekere.n, is een 1•eele verzwarende omstandigheid van diefstal, het
hoofdfeit, die als zodanig al degenen
die aan de diefstal hebben deelgenomen
treft, zelfs als hun rechtstreekse en
persoonlijke deelneming aan de doodslag
niet is bewezen (1). (Art. 475 S.W.)
(VAN HAL.}
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 17 februari 1978 door het Hof
van Assisen van de provincie OostVlaanderen gewezen ;

-948deze splitsing niet enkel van belang is
voor de verdediging van een beschuldigde
die met de doodslag niets uit te staan
heeft, maar ook als bescherming van het
slachtoffer zelf, daar, wanneer de betrokkene weet dat hij niet automatisch
als mededader van de doodslag zal
worden veroordeeld maar de kans krijgt
enkel veroordeeld te worden wegens
diefstal, zulks tot gevolg kan hebben
dat hij een inspanning zalleveren om het
leven van het slachtoffer te redden :
Overwegende dat, luidens het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, eiser en de medebeschuldigde J ozef
Dries naar het hof van assisen werden
verwezen om als daders of mededaders
de in artikel 475 van het Strafwetboek
bepaalde misdaad te hebben gepleegd,
namelijk diefstal met de omstandigheid
dat een doodslag werd gepleegd om de
diefstal te vergemaldmlijken of de straffeloosheid ervan te verzekeren ; dat aan de
jury negen vragen werden gesteld, waaronder eerst de in het middel vermelde
drie vragen en vervolgens zes subsidiaire
vragen die, gelet op het bevestigend
antwoord van de jury op de eerste drie
vragen, ten deze zonder belang geworden
zijn ; dat de eerste twee vragen werden
aangemerkt als betrekking hebbende
op een hoofdfeit en de derde vraag op een
verzwarende omstandigheid ; dat die
derde vraag luidde : " is het gebleken
dat om de in de eerste en de tweede vraag
omschreven diefstal te vergemakkelijken
of de straffeloosheid ervan te verzekeren
een doodslag, dit is het doden opzettelijk
en met het oogmerk om te doden,
gepleegd werd op de persoon van Van
Den Bulcke Sebastianus Dominicus ? » ;
Dat het bestreden arrest eiser niet
veroordeelt wegens doodslag, zoals verkeerdelijk in het middel wordt aangegeven, maar wegens de voormelde, in het
arrest van verwijzing omschreven telastlegging;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, in het geval van
artikel 4 7 5 van het Strafwetboek, de
diefstal het hoofdfeit en de doodslag
de verzwarende omstandigheid is ;
Overwegende dat de voorzitter van het
hof van assisen derhalve ten deze
conform de wet heeft gehandeld door
in de vraag betreffende de doodslag,
deze niet als een hoofdfeit aan te merken ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, in het geval van

artikel 475 van het Strafwetboek, de
doodslag een reiile verzwarende omstandigheid is, die als zodanig al degenen
die aan de diefstal hebben deelgenomen
treft ; dat de bij dit artikel bepaalde
straf moet worden toegepast op de dader
van de diefstal zelfs als te zijnen laste
geen rechtstreekse en persoonlijke deelneming aan de doodslag is bewezen ; dat
hiertoe volstaat enerzijds, dat hij kennis
had van de aard en het doel van het
misdrijf, dit is : van de diefstal waaraan
hij deelnam, en anderzijds, dat er onderling verband bestaat tussen de diefstal
en de doodslag ;
Overwegende dat ten deze, de derde
vraag die aan de jury werd gesteld, en
die een objectieve vraag is, er enkel toe
strekte te doen bepalen of er een doodslag werd gepleegd om de diefstal, voorwerp van de eerste twee vragen, te
vergemakkelijken of om er de straffeloosheid van te verzekeren; dat, in strijd met
hetgeen in het middel wordt aangevoerd,
de jury, om op die vraag te antwoorden,
zich niet behoefde uit te spreken over de
deelneming van de beschuldigden aan
de doodslag ;
Overwegende dat, nu de straf die de
wet voor de misdaad van artikel 4 7 5
van het Strafwetboek bepaalt, niet
afhankelijk is gesteld van de deelneming
van de beschuldigden aan de doodslag,
het niet stellen van de in het onderdeel
vermelde subjectieve vragen aan de j1.cry
nopens de doodslag geen enkele dubbelzinnigheid in het antwoord op de derde
vraag kon meebrengen;
Dat derhalve, door de wijze waarop
ten deze de vragen werden gesteld, de
rechten van de verdediging van eiser
niet werden miskend ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschre-iren rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 april 1978. -

2e kamer. -

Voor-

zittM', Ridder de Schaetzen, raadsheer

waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Vermassen (van de balie
te Dendermonde).
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ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG.
-BEGRIP.

Geen 1·ekening houden met een mogelij kheid
lean een gebrek aan voot·zichtigheid of
voorzot·g opleve?·en, in de zin van
artikel 418 van het Strafwetboek, als
die mogelijkheid had moeten voot·zien
worden (1).
(HEUSCHLING, BORG EN FERUGLIO,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« LE FOYER ll EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (ve?·taling).
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 oktober 1977 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
I. Op de voorziening van de eiser
Heuschling tegen de beslissing op de
rechtsvordering van het openbaar ministerie jegens de medebeklaagde Borg en
jegens de voor deze civielrechtelijk
aansprakelijke Feruglio :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;
II. Op de voorziening van de eiser
Borg tegen de beslissing op de rechtsvordering van het openbaar ministerie
jegens de medebeklaagde Heuschling en
jegens de voor deze civielrechtelijk
aansprakelijke Feruglio :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;
III. Op het overige van de voorzieningen van de eisers Heuschling en Borg :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
(1) Cass., 14 januari 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 532); vgl. cass., 16 juni 1969 (ibid., 1969,
biz. 1026), 5 mei 1971 (ibid., 1971, biz. 875),
17 april1975 (ibid., 1975, biz. 908) en 8 maart
1977 (ibid., 1977, biz. 735).

doordat het bestreden arrest de aan
eisers ten laste gelegde slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid bewezen heeft verklaard en eisers veroordeeld heeft tot schadeloosstelling van de
burgerlijke partijen, op grond dat het
niet voldoende was de lepelbagger op
vijfendertig centimeter diepte in te
stellen om alle gevaar van aanraking
met de gasaansluiting te voorkomen ; dat
eerste eiser de lepelbagger had moeten
stilleggen zodra hij op vijftig centimeter
gekomen was van de plaats waar volgens
de aanwijzingen van Esmalux vermoedelijk de aansluiting liep ; dat « doordien
hij gegraven heeft op de vermelde diepte
en niet opgehouden heeft de lepelbagger
te gebruiken toen hij op vijftig centimeter
van de vermoedelijke aansluiting gekomen was, Heuschling (eerste eiser) niet
de voorzichtigheid en de voorzorg heeft
aan de dag gelegd die men van ieder
normaal zorgvuldig mens in dergelijke
omstandigheden mag vergen >> ; dat de
tweede eiser « impliciet toegeeft dat hij
niet toezag op de naleving van het bevel
om het werk met de lepelbagger stop
te zetten op vijftig centimeter van de
vermoedelijke plaats van een aansluiting >> ; dat de door eisers in hun conclusie
in hoger beroep geopperde beschouwingen
« omtrent 1° de manier waarop de
aansluitingsbuis in de gevel van Wagners
gebouw ingemetseld was, 2° de betrekkelijk lichte afrukbelasting door de lepelbagger op de aansluitingsbuis uitgeoefend, 3° de uitvoering van de installatie
binnen in de kelder van Wagners gebouw
en 4° de houding van de maatschappij
Esmalux, niet ter zake dienend zijn,
vermits het vaststaat dat er zich geen
enkel incident kon voordoen als het werk
met de lepelbagger maar stopgezet werd
op vijftig centimeter van de aansluiting ,,
tet·wijl, eet·ste onderdeel, de redengeving
van het arrest geen passend antwoord
verschaft op het omstandig verweer dat
eisers hebben voorgedragen en volgens
hetwelk : 1° het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg in de zin van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
niet bewezen is dan indien de dader
onder meer de mogelijkheid heeft gehad
te voorzien dat zijn houding gebeurlijk
andermans lichamelijke onschendbaarheid kon aantasten ; 2° in voorliggend
geval, « blijkens de aard van de beschadigingen (de tanden van de lepel hebben
de buis enkel op twee plaatsen en over
enkele centimeter geschramd zonder
die uit te rekken, gevoelig te vervormen

-950of te scheuren) het schokeffect op de gasleiding zo licht was ... dat aan eisers geen
ander gevolg daarvan bekend was dan
gewone lekken ter hoogte van de leidingen
in de sleuf. Het bestaan van de lekken
werd duidelijk door een gaslucht die
(eisers) gewoon waren te ruiken. Overeenkomstig de instructies, dienden de (eisers)
in een dergelijk geval het lek te dichten
door middel van kleefband en de maatschappij Esmalux op de hoogte te
brengen, waarna zij hun werk mochten
hervatten zonder de definitieve herstelling af te wachten. Voor de (eisers)
vertegenwoordigden die lekken en een
mogelijke ontvlamming het enige voorzienbare gevaar. Een ontploffing viel in
geen geval te vrezen vermits het gas in
open lucht vervliegt zonder gevaar voor
explosieve verdichting, en de sleuf angstvallig vonk- en vlamvrij werd gehouden
door een nauwgezet toezicht op de bouwplaats en de omgeving ervan. Zo had
zelfs hun ervaring hen niet bewust
gemaakt van de mogelijkheid van een
dergelijk gevaar dat zelfs aan specialisten
is ontgaan (zie verklaring van de Esmalux-afgevaardigden Servais en Pierre,
bijlage van proces-verbaal van 29 april
1974, stuk 45) >>; 3° de leiding in de kelder
van W agners gebouw niet aangelegd
was volgens de reglementaire voorschriften ; zodat de eisers " in genen dele
te kort geschoten zijn in enige plicht van
voorzichtigheid, voorzorg of voorziening,
vermits zij terecht mochten veronderstellen dat de installatie de vereiste
deugdelijkheid bezat om een normale
veiligheid te bieden, mede gelet op de
zeer lichte slag die de leiding ter hoogte
van de sleuf had ondergaan »,
waaruit volgt dat bet bestreden arrest
niet regelmatig met redenen omkleed is ;

tweede onderdeel, doordien bet volstaat
met erop te wijzen dat zonder de aangewezen fout (bet werk met de lepelbagger niet te hebben stopgezet op
vijftig centimeter van de vermoedelijke
plaats van de aansluiting), << er zich geen
enkel incident kon voordoen >>, het
bestreden arrest geen wettelijke verantwoording heeft verschaft voor de toepassing van de artikelen 418 en 420 van
bet Strafwetboek, aangezien een handeling slechts een in voormelde artikelen
bedoelde onvoorzichtigheid oplevert indien de mogelijkheid van slagen en
verwondingen kon worden voorzien ;
de1·de onderdeel, bet bestreden arrest
ook het antwoord schuldig is gebleven op
het verweer dat eisers hierop steunden

dat, luidens een door hen ingebracht
deskundigenverslag, << de belasting die de
(door eerste eiser bediende) lepelbagger
werkelijk op de leiding heeft uitgeoefend,
overeenstemt met een trekkracht van 55
tot 365 kilogram » en << dat een zo lichte
belasting als een kracht van 55 kilogram
ook gemakkelijk kan uitgeoefend worden
met behulp van een gewoon werktuig »,
zodat << bet gebruik van pikhamers,
houwelen en dergelijke ter plaatse van
bet ongeval dezelfde schade tot gevolg
kon hebben als in casu het gebruik van de
lepelbagger », << in aanmerking genomen
dat er nodig een bepaalde kracht moest
worden uitgeoefend ter doorbreking »
van de onder de minimum diepte van
veertig centimeter gelegen steenlaag,
waaruit volgt dat bet bestreden arrest,
dat, zonder op dat precieze verweer
te antwoorden, volstaat met te verklaren dat zich geen enkel ongeval
kon voordoen als het werk met de lepelbagger was stopgezet geworden op
vijftig centimeter van de door Esmalux
bepaalde plaats, niet regelmatig met
redenen is omkleed :
Over de drie onderdelen samen :
Overwegende dat, na er te hebben op
gewezen dat bet door de eerste eiser
onder leiding van de tweede uitgevoerde
werk gebeurde terwijl de gastoevoer naar
de aangelegen gebouwen via de oude
leidingen niet kon onderbroken worden,
dat de maatschappij Esmalux daarom,
zij bet min of meer precies, de plaats
heeft aangeduid van de aansluiting van
de oude leiding op de aangelegen gebouwen, dat de eerste eiser toegeeft met
name van de tweede eiser als instructie te
hebben gekregen de lepelbagger niet meer
te gebruiken wanneer hij op vijftig
centimeter van de door Esmalux aangeduide plaats gekomen was, bet arrest
enerzijds vermeldt dat de eerste eiser,
doordien hij niet opgehouden heeft de
lepelbagger te gebruiken toen hij op
vijftig centimeter van de vermoedelijke
aansluiting van Wagners gebouw gekomen was, niet de voorzichtigheid en de
voorzorg heeft aan de dag gelegd die men
van ieder normaal zorgvuldig mens in
dergelijke omstandigheden mag vergen,
en anderzijds stelt dat de telastlegging
ten aanzien van de tweede eiser bewezen
is gebleven aangezien deze impliciet heeft
toegegeven dat hij niet toezag op de
naleving van de gegeven instructie ;
Overwegende dat bet arrest met die
overwegingen, waaruit blijkt dat de
eisers niet de nodige maatregelen ge-
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troffen hebben ter voorkoming van een
gevaar dat van dien aard was dat het
slagen of verwondingen kon veroorzaken
die zij redelijkerwijze moesten voorzien,
de in het eerste onderdeel van het middel
bedoelde conclusie van eiser (nummers I
en 2) regelmatig beantwoordt en zijn
beslissing wettelijk verantwoordt ;
Overwegende dat doordien het vermeldt
« dat de door de verdachten geopperde
beschouwingen omtrent I 0 de manier
waarop de aansluitingsbuis in de gevel
van Wagners gebouw ingemetseld was,
2° de betrekkelijk lichte afrukbelasting
door de lepelbagger op de aansluitingsbuis uitgeoefend, 3° de uitvoering van
de installatie binnen in de kelder van
W agners gebouw niet ter zake dienend
zijn, vermits het vaststaat dat er zich
geen enkel incident kon voordoen als het
werk met de lepelbagger maar stopgezet
werd op vijftig centimeter van de aansluiting >>, het arrest, wat het overige
betreft, van antwoord dient op de in het
eerste (nummer 3) en derde onderdeel
van het middel weergegeven conclusie
van de eisers ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat, ten aanzien van
de beslissing op de strafvordering, de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen ;
IV. Op de voorziening van de eiseres
Feruglio als civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres haar voorziening
heeft doen betekenen aan de partijen
waartegen zij is gericht ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elke eiser in de kosten
van zijn voorziening.
I9 april I978. - 2e kamer. - Voorzitte1', Baron Richard, voorzitter. Verslaggever, Mevr. Raymond-Decharneux. Gelijkluidende conclusie, de
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Kirkpatrick.
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CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING OF BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. MIDDEL
AFGELEID UIT DE DUBBELZINNIGHEID
OF TEGENSTRIJDIGHEID VAN DE MOTIEVEN. DUBBELZINNIGHEID
OF
TEGENSTRIJDIGHEID ZONDER INVLOED
OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan belang,
is het middel dat gm·icht is tegen de
beslissing op de stmfvorde1·ing of op de
burgerlijke 1'echtsv01·de1·ing en dat is
afgeleid uit de dubbelzinnigheid of
tegenstrijdigheid van de motieven, wanneer die dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid geen invloed heeft op de
wettigheid van de beslissing (I).

(D'ALESSANDRO, T. COENEN.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I2 december I977 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat, om, met bevestiging van het
beroepen vonnis, eiser strafrechtelijk te
veroordelen wegens inbreuk op de artikelen IO.I, 3°, I2.4 en I2.5 van het
koninklijk besluit van I december I975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en om hem
bovendien te veroordelen tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij, het
bestreden vonnis er enerzijds op wijst
« dat, zoals moge blijken uit het door
Coenen - thans verweerder - geeiste
bedrag, de botsing zo hevig is geweest
dat niet aan te nemen is dat Coenen,
vermoedelijk raadzaamheidshalve, bij
de dubbele witte streep gestopt is zoals
hij het beweert >> en anderzijds stelt « dat
de eerste rechter de feiten van de zaak
goed beoordeeld heeft >>,
terwijl het bestreden vonnis door
(1) Raadpl. cass., 18 november 1975 (Arr.
cass., 1976, biz. 351) en 14 maart 1917 (ibid.,
1917, blz. 161).

-952laatstverme1de grond impliciet de vaststellingen van de eerste rechter heeft
overgenomen, volgens welke '' het feit
dat verweerder gestopt heeft geen invloed heeft gehad op het ongeva1 en
zonder be1ang is bij het opsporen van de
overtredingen omdat dit feit aanmerkelijk
v66r het botsingspunt heeft plaatsgehad
en door eiser niet werd opgemerkt » ; het
tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat
een bestuurder niet heeft gestopt en
anderzijds te stellen dat het stoppen
van die bestuurder aanmerkelijk v66r
het botsingspunt heeft plaatsgehad, welke
tegenstrijdigheid in de redengeving gelijkstaat met een gemis aan redengeving :
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, met overneming van de gronden
van de eerste rechter, oordeelt dat op het
ogenblik dat verweerders voertuig zich
v66r de dubbele witte streep bevond,
waar verweerder beweert te hebben
gestopt, eiser dat voertuig niet heeft
opgemerkt;
Overwegende dat hij, na beschrijving
van de plaatsgesteldheid en van de door
eiser afgelegde weg, er met zijn eigen
redengeving overigens op wijst dat eiser
door de rijbaan over te steken een
maneuver heeft uitgevoerd waarbij hij
de andere bestuurders moest laten voorgaan;
Dat de rechter in hoger beroep aldus
ter veroordeling van eiser zijn overtuiging
steunt op gegevens die volstrekt geen
verband houden met het door verweerder
aangevoerde feit dat hij gestopt heeft ;
Dat derhalve de in het middel aangewezen tegenstrijdigheid, als zij al bewezen
was, geen invloed zou hebben op de
wettelijkheid van de beslissing ;
Dat het middel niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 april 1978. - 2e kamer. - Voo?'·
zittM', Baron Richard, voorzitter. (1) Cass., 14 februari 1966 (Bull. en Pas.,
1966, I, 769); raadpl. cass., 24 januari 1966
(ibid., 1966, I, 658), 31 oktober 1966 (A?'?',
cass., 1961, blz. 291), 10 april1967 (ibid., 1967,
blz. 965), 22 januari 1968 (ibid., 1968, blz. 694),

Ve1·slaggever, de H. Bosly. Gelijkluidende conclusie, de H. V elu, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Kirkpatrick.
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AANSPRAKELI,TKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - OMVANG VAN
DE SCHADE.- VERGOEDINGSRENTE.AANVANGSPUNT. 0NAANTASTBARE
BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER.

De feitenrechter beoo1·deelt op onaantastbare
wijze, binnen de pM·ken van de conalusies
der partijen, welke de omvang is van
de door een onrechtmatige daad toegebrachte schade, of er als bijkomende
vergoeding vergoedings?·ente moet wm·den
toegekend en wat het aanvangspunt is
voor de be1·ekening van die interest (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BRITISH CONTINENTAL OFFICE »

EN LACOUR, T. RAMSDAM.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 december 1977 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen ;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke belangen;
I. Op de voorziening van de eiseres
naamloze vennootschap British Continental Office :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1372 en 1383 van
het Burgerlijk W etboek,
dom·dat het arrest, zonder acht te slaan
op de conclusie waarin eiser deed gelden :
" Dat de toekenning van vergoedende
interesten zich niet laat verantwoorden
in verband met vergoedingen tot herstel
van een schade die de burgerlijke partij
2 maart 1970 (ibid., 1970, blz. 607), 21 sep·
tember 1970 (ibid., 1971, blz. 68), 8 januari
1973 (ibid., 1973, blz. 470) en 7 oktober 1976
(ibid., 1977, blz. 148).

-953pas vanaf het definitieve vonnis zal
ondergaan ; dat zulks meer bepaald het
geval is wanneer de feitenrechter het
stelsel toepast van kapitalisatie vanaf
de datum van consolidatie van de letsels ;
dat het volstrekt onlogisch is vergoedende
interesten toe te kennen op een kapitaal
dat berekend werd hetzij op grond van
slachtoffers huidige bedrijfsinkomsten
vermeerderd met de vermoedelijke toekomstige verhogingen daarvan, hetzij
op grond van de huidige bedrijfsinkomsten vermeerderd met bepaalde
percentages wegens de voortdurend stijgende inflatie ; .. . dat indien de feitenrechter, ter vergoeding van de uit een
blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voortvloeiende schade, forfaitair
berekende bedragen toewijst, hij daarbij
in ieder geval waarderingsmaatstaven
hanteert die gelden ten tijde van zijn
uitspraak ; dat indien hij vergoedende
interesten toekent te rekenen vanaf -de uiteraard aan zijn beslissing voorafgaande - consolidatie, hij dus rekening
dient te houden met de vergoedende
interesten waarmee de toegekende bedragen normaal toenemen, en de toegekende bedragen tot het passende
beloop dient te verminderen ; dat uit die
overwegingen blijkt dat de eerste
rechter op de sommen van 473.910 en
80.000 frank, die de vergoeding vertegenwoordigen voor de blijvende ongeschiktheid, kennelijk ten onrechte vergoedende
interesten heeft toegekend te rekenen
van de consolidatie, vermits hij als
vergoedingsbasis een kapitalisatie heeft
genomen op de grondslag van de ten tijde
van zijn uitspraak genoten bedrijfsinkomsten ; dat in de veronderstelling
dat het voor de blijvende ongeschiktheid
een forfaitaire vergoeding zou toewijzen,
het hof vergoedende interesten te rekenen
van de consolidatie (26 september 1974)
slechts zou kunnen toekennen voor zover
het bedrag van de forfaitaire vergoeding
tot het passende beloop verminderd
wordt » ; en na in verband met de
uit de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid
voortkomende
materiele
schade te hebben beslist dat « de vergoeding het minst willekeurig, het meest
nauwkeurig en het billijkst wordt berekend volgens het stelsel van kapitalisatie van het verlies aan arbeidsvermogen
op grond van een voor de waarde van het
volle vermogen representatieve bezoldiging », en, wat het basisjaarloon betreft,
<< dat dit loon, voor een juiste waardering
ervan, dient geraamd te worden op grond
van een gemiddelde waarde op de
arbeidsmarkt », en, ten aanzien van de

uit de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid voortspruitende schade, dat wegens
de aangegeven omstandigheden « een
ex aequo et bono op 120.000 frank geraamd
bedrag die schade billijkerwijze zal
vergoeden », de beklaagde Lacour veroordeelt om aan de burgerlijke partij
Ramsdam de vergoedende interesten
te betalen, te rekenen van 26 september
1974, datum van de consolidatie, tot de
dag van het arrest betreffende de vergoeding voor de uit de acht percent blijvende
gedeeltelijke
ongeschiktheid
voortkomende materiele en morele schade,
zegge op 719.600 frank, op grond « dat
in aquiliaanse zaken, de rechter, om de
vergoeding te bepalen voor de schade die
door de onrechtmatige daad aan het
slachtoffer werd berokkend, zich client
te plaatsen op de dag van zijn beslissing ;
dat de basis die werd aangenomen voor
de raming van het kapitaal ter vergoeding
van de uit de blijvende gedeeltelijke
ongeschiktheid voortspruitende schade,
in de onderhavige zaak een representatief
gemiddelde is van de waarde die het
slachtoffer vanaf de datum van de consolidatie van zijn letsels voor de hele
duur van zijn beroepsloopbaan op de
arbeidsmarkt zal hebben ; dat de voormelde opwerping op een onjuiste nitlegging van het beroepen vonnis berust
en de vergoedende interesten op het
bewuste kapitaal dus verschuldigd zijn
vanaf 26 september 1974 "•
terwijl de vergoedende interesten, die
bedoeld zijn als vergoeding voor het
nadeel ten gevolge van niet-uitvoering,
een integrerend deel uitmaken van de
schadevergoeding, en de rechter die zich
bij de bepaling van de schadevergoeding
in aquiliaanse zaken op de dag van zijn
beslissing plaatst en een volledige vergoeding toekent, niet daarenboven nog de
vergoedende interesten mag toekennen,
welke immers een integrerend deel
uitmaken van de schadevergoeding en
met geen enkele niet-uitvoering overeenstemmen:
Overwegende dat het, binnen de perken
van de conclusies der partijen, aan de
feitenrechter op onaantastbare wijze ter
beoordeling staat welke de omvang is
van de door een misdrijf toegebrachte
schade, of er desgevallend vergoedende
interesten moeten toegekend worden als
bijkomende vergoeding en welk het
aanvangspunt voor de berekening van
die interesten is ;
Overwegende dat om, evenals de eerste
rechter, beklaagde te veroordelen tot
betaling aan verweerder van de ver-
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werden toegekend als vergoeding voor
de morele en materiels schade ten gevolge
van de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid vanaf de consolidatiedatum
van 26 september 1974 tot de dag van
het arrest, en om het verweer te verwerpen waarbij eiseres deed gelden dat
de correctionele rechtbank een dergelijke
veroordeling niet kon uitspreken nadat
zij de inkomsten in aanmerking genomen
had die het slachtoffer genoot ten tijde
van haar vonnis, het hof van beroep
enerzijds vaststelt " dat de basis die te
dezer zake werd aangenomen bij de
raming van het kapitaal ter vergoeding
van de uit de blijvende gedeeltelijke
ongeschiktheid voortspruitende schade,
een representatief gemiddelde is van de
waarde die het slachtoffer vanaf de datum
van de consolidatie van zijn letsels voor
de hele duur van zijn beroepsloopbaan
op de arbeidsmarkt zal hebben " en
anderzijds oordeelt dat de in het middel
weergegeven conclusie van eiseres « op
een onjuiste uitlegging van het beroepen
vonnis " berust ;
Dat de rechter in hager beroep aldus
zijn beslissing regelmatig met redenen
omkleedt en wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
II. Op de
Guy Lacour:

voorziening

van

eiser

Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elke eiser in de kosten
van zijn voorziening.
19 april 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, voorzitter. Verslaggever, de H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Ansiaux
en Houtekier.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - TEGENSTRIJDIGE REDENEN.- BEGRIP.

Tegenstrijdig en derhalve niet regelmatig
met 1•edenen omkleed is het vonnis
volgens hetwelk, enerzijds, de door een
eerste botsing beschadigde delen van de
voe1·tuigen ook nog door een tweede
botsing beschadigd werden, en, anderzijds, de door de eM'ste botsing veroorzaakte beschadigingen niet door de
tweede verzwaard werden (1). (Art. 97
Grondwet.)
(EVRARD,
NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
« WINTERTHUR >> EN NAAMLOZE VEN ·
NOOTSOHAP « LE FOYER J>, T. OOOHET
ENPATTYN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 februari 1978 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
I. Op de voorziening van de beklaagde
Evrard:
a) In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
jegens verweerder Cachet :
Overwegende dat eiser als beklaagde
niet bevoegd is om zich in cassatie te
voorzien tegen een beslissing op de
strafvordering j egens een medebeklaagde ;
b) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
jegens eiser :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 10 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 408, lid 1 en 2, en 413 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis vermeldt :
" voor zover de door een eerste botsing
beschadigde delen van de voertuigen
ook nog door een tweede botsing beschadigd werden, wat hier het geval is,
een deskundige niet zou kunnen uitmaken
of de voertuigen van Evrard en Corneille
een dan wel twee maal met elkaar in
botsing zijn gekomen " en " dat niets
erop wijst dat de door de eerste botsing
veroorzaakte beschadigingen verzwaard
werden door de tweede "•
(1) Raadpl. cass., 27 september 1977 en
25 januari 1978, supm, blz. 127 en 627.
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stellen, enerzijds, dat de door een eerste
botsing beschadigde delen van de voertuigen ook nog door een tweede botsing
beschadigd werden, en, anderzijds, dat
de door de eerste botsing veroorzaakte
beschadigingen niet door de tweede
verzwaard werden,
waaruit volgt dat het vonnis niet
regelmatig met redenen is omkleed noch
wettelijk verantwoord is :
Overwegende dat het vonnis niet
zonder met zichzelf in tegenspraak te
komen heeft kunnen vermelden dat de
door een eerste botsing beschadigde
delen van de voertuigen ook nog door
een tweede botsing beschadigd werden,
en tegelijk beslissen « dat niets erop wijst
dat de door de eerste botsing veroorzaakte
beschadigingen verzwaard werden door
de tweede ";
Dat het middel gegrond is ;
c) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van de verweerder Pattyn
jegens de eiser Evrard :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering jegens
eiser de vernietiging meebrengt van de
daaruit volgende beslissing op de civielrechtelijke vordering van de tweede
verweerder jegens eiser, ook al is de
voorziening tegen deze beslissing vooralsnog niet ontvankelijk ;
IL Op de voorzieningen van Evrard,
van de naamloze vennootschap Winterthur en van de naamloze vennootschap
Le Foyer als burgerlijke partijen :
a) In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering jegens de verweerder Cachet
als beklaagde :
Overwegende dat de eisers als burgerlijke partijen in geen kosten van de
strafvordering veroordeeld werden en
mitsdien niet bevoegd zijn om zich tegen
die beslissing in cassatie te voorzien ;
b) In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civiel·
rechtelijke vordering van de eisers jegens
de verweerder Cachet :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering jegens
de eiser Evrard de vernietiging meebrengt
van de op dezelfde onwettelijkheid
gegronde beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen van de eisers jegens de

eerste verweerder, ook al zijn de voorzieningen tegen deze beslissing vooralsnog
niet ontvankelijk ;
Om die redenen, en zonder dat er
grand bestaat tot toetsing van de andere
middelen, die toch niet zouden kunnen
leiden tot een cassatie zonder verwijzing
of tot een ruimere cassatie, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het de eiser
Evrard op de jegens hem ingestelde
strafvordering veroordeelt en uitspraak
doet over de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerder Pattyn jegens de
eiser Evrard en van de eisers j egens
verweerder Cachet ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;
legt de helft van de kosten ten laste van
de Staat ; veroordeelt de eisers in de
andere helft van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Verviers, zitting houdend
in hager beroep.
19 april 1978. - 2e kamer. - Voo1·zitter, Baron Richard, voorzitter. Verslaggevm·, de H. Bosly. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Grandhenry
(van de balie te Luik).
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1o ELECTRISCHE ENERGIE. - WET
VAN 10 MAART 1925 OP DE ELEOTRIOITEITSVOORZIENING, ARTIKEL 13, DERDE
LID.- STAAT, PROVINOIE OF GEMEENTE
DIE OP HUN RESPEOTIEF DOMEIN DE
SOHIKKINGEN OF RET PLAN ENER
ELEOTRIOITEITSINRIOHTING, ALSMEDE
DE WERKEN DAARMEDE IN VERBAND,
DOEN WIJZIGEN. - WIJZIGINGEN DIE
NOODZAKELIJK ZIJN IN RET BELANG VAN
DE WEGEN.- KOSTEN VAN DE WERKEN
VALLEN TEN LASTE VAN DE ONDERNEMING DIE DE GELEIDING HEEFT AANGELEGD,
2° ELECTRISCHE ENERGIE. -WET
VAN 10 MAART 1925 OP DE ELEOTRIOITEITSVOORZIENING, ARTIKEL 13, DERDE
LID. - WIJZIGINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN IN RET BELANG VAN DE
WEGEN. - BETEKENIS VAN RET WOORD
« WEGEN >>.
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30 WEGEN.- WET VAN 10 MAART 1925
OP
DE
ELECTRIOITEITSVOORZIENING,
ARTIKEL 13, DERDE LID. WIJZIGINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN IN HET
BELANG VAN DE WEGEN. BETEKENIS
VAN HET WOORD « WEGEN >>.

4o

5o

60

7o

ELEOTRISOHE ENERGIE.- W:E1T
VAN 10 MAART 1925 OP DE ELECTRICITEITSVOORZIENING, ARTIKEL 13, DERDE
LID. RECHT VAN DE STAAT, DE
PROVINCIEN EN DE GEMEENTEN OM
OP HUN RESPECTIEF DOMEIN DE SCHIKKINGEN OF HET PLAN ENER ELECTRICITEITSINRICHTING NADERHAND TE WIJZIGEN ALSMEDE DE WERKEN DAARMEE
IN VERB AND.
ELEOTRISOHE ENERGIE.- WET
VAN 10 MAART 1925 OP DE ELECTRICITEITSVOORZIENING, ARTIKEL 13, DERDE
LID. STAAT DIE WIJZIGINGEN NOODZAKELIJK ACHT AAN DE WERKEN OP
ZIJN PRIVAAT DOMEIN, NA TE HEBBEN
BESLIST ER WEGENWERKEN UIT TE
VOEREN WAARDOOR ER EEN GOED VAN
HET OPENBAAR DOMEIN VAN GEMAAKT
WORDT.- KOSTENLAST VAN DE WIJZIGINGSWERKEN.- ARTIKEL 13, DERDE
LID, TOEPASSELIJK.
OPENBAAR DOMEIN. -

BEGRIP.

ELEOTRISOHE ENERGIE. WET
VAN 10 MAART 1925 OP DE ELECTRICITEITSVOORZIENING, ARTIKEL 16, VIERDE
LID. RECHT VAN DE PARTICULIEREN
OM OP KOSTEN VAN DE VOORZIENINGSBEDRIJVEN DE OP HUN EIGENDOMMEN
GEPLAATSTE WERKEN TE DOEN WEGNEMEN OM HUN RECHT VAN OMHEINEN
OF BOUWEN UIT TE VOEREN.

alle andere bestaande of nag aan te
leggen openbare wegen (2).
40 De Staat, de p1·ovincien en de gemeenten
hebben op hun respectief domein het recht
de schikkingen of het plan ener in?·ichting naderhand te laten wijzigen, alsmede de werken daarmede in verband (3).
(Wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, art. 13, derde lid.)

5° H oewel a1·tikel 13 van de wet van
10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening in beginsel de werken op het
openbaar domein bedoelt, is de bepaling
van het de1·de lid, betrekkelijk het dragen
van de kosten van de wijzigingswerken,
tach toepasselijk wanneer de Staat
wijzigingen noodzakelijk acht aan
werlcen op zijn p1·ivaat domein, na te
hebben beslist e1· wegenwerken uit te
voeren ten einde het goed tot ieders
gebruik te bestemmen er dus een goed
van het openbaa1· domein van te
maken (4).
6° Een goed behoort tot het openbaat
domein wannee1' het doot een ~titdrukke
lijke of impliciete beslissing van de
bevoegde overheid tot een ieders gebruik
is bestemd zondet onderscheid des persoons (5). (B. W., art. 538.)

7o De ondergrondse electrische lijnen en de
steunen geplaatst in een open onbebouwde gtond dienen, op verzoek van de
eigenaar, te worden weggenomen, indien
deze zijn recht van omheinen of bouwen
uitoefent; de kosten van het wegnemen
dezer lijnen en steunen vallen ten laste
van wie ze heeft aangebracht (6).
(Wet van 20 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, art. 16, vierde lid.)

1o W annee1· de Staat, de p1·ovincie of de
gemeente op hun respectief domein de
schikkingen of het plan ener elect?·ische
inrichting alsmede de werken daarmee
in verband heeft doen wijzigen en die
wijzigingen noodzakelijk zijn in het
belang van de wegen, vallen de kosten der
werken ten laste van de onde1·neming
die de geleiding heeft aangelegd (1).
(Wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, art. 13, derde lid.)

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN VEREFFE,
NING « UNION DES CENTRALES ELECTRIQUES
DE
LIEGE-NAMUR-LUXEMBOURG-HAINAUT ))' T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN,
EN WEGENFONDS.)

13,

HET H O F ; - Gelet op het bestreden

2o en 3o De term '' wegen >> in artikel

de1·de lid, van de wet van 10 maart 1925
op de elect1·iciteitsvoorziening, bedoelt
het geheel van de voor het openbaar
vervoe1· aangewende wegen en niet enkel
de wegen waarop electrische im·ichtingen
worden aangebracht, met uitsluiting van

ARREST

(vertaling).

(1) tot (6) Zie de verwijzingen in de conclusie
van het Openbaar Ministerie, verschenen in
Bull. en Pas., 1978, I, 938.
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Beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 13 van de wet
van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de rechtsvordering
van eiseres als ongegrond verwerpt die
strekte tot veroordeling van de Belgische
Staat en het W egenfonds om haar de
kosten terug te betalen van bepaalde
verplaatsingen van de electrische lijnen
of kabels op de openbare weg, op grond
dat die verplaatsingen in het belang van
de wegen gebeurden en dat de bewoordingen <e belang van de wegen " van
artikel 13 van de wet van 10 maart 1925
in hun algemene betekenis begrepen
moeten worden, met name het geheel van
de wegen die aangelegd en onderhouden
worden door de overheid,
te1·wijl de bewoordingen <e belang van
de wegen "van artikel13 van de wet van
10 maart 1925 uitsluitend betrekking
hebben op de wegen waarop electrische
inrichtingen werden aangebracht, met
uitsluiting van aile andere bestaande
of nog aan te leggen openbare wegen :
Overwegende dat artikel 13, derde lid,
van de wet van 10 maart 1925 op de
electriciteitsvoorziening bepaalt dat :
<< De Staat, de provincien en de gemeenten
in aile gevallen het recht hebben de
schikkingen of het plan ener inrichting
naderhand te Iaten wijzigen, alsmede de
werken daarmede in verband. Indien de
wijzigingen noodzakelijk zijn, hetzij om
reden van openbare veiligheid, hetzij om
de schoonheid van een landschap te
vrijwaren, hetzij in het belang van de
wegen, waterlopen, kanalen of van een
openbare dienst, hetzij ingevolge wijzigingen door de belendende eigenaars
toegebracht aan de toegang der eigendommen langs de gevolgde wegen, dan
vailen de kosten der werken ten laste van
de onderneming die de geleiding heeft
aangelegd : in de overige gevailen, komen
zij ten bezware van de overheid die de
wijzigingen gelast "·
Overwegende dat de wet de betekenis
van de term <e wegen " in die bepaling
niet preciseert ; dat de wegen, in de
gebruikelijke juridische betekenis, het
geheel van de voor het openbaar verkeer
aangewende wegen bedoelen ;
Dat volgens de context van de bepaling, in plaats van, zoals het middel
betoogt, aanleiding te geven tot een
beperkende uitlegging, namelijk " de

wegen waarop electrische inrichtingen
worden aangebracht, met uitsluiting van
aile andere bestaande of nog aan te
leggen openbare wegen ,, deze term zijn
gebruikelijke brede betekenis moet
krijgen;
Dat de bepaling inderdaad spreekt
over het belang " van een openbare
dienst ,, zonder enige beperking; dat de
wijzigingen van de electrische inrichtingen, die noodzakelijk zijn in het
belang van aan te leggen wegen, wijzigingen zijn die noodzakelijk zijn in het
belang van de openbare dienst van de
wegen; dat bovendien de voorzieningsbedrijven zelfs door de door de particulieren besliste wijzigingen aan de toegang
der eigendommen kunnen verplicht worden hun inrichtingen op eigen kosten
te wijzigen;
Overwegende dat uit de geschiedenis
van de wet van 10 maart 1925 niet
blijkt dat de wetgever aan de bewoording " wegen " duidelijk de betekenis
heeft willen geven die daaraan in het
middel wordt gehecht ; dat, hoewel uit
die wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever is uitgegaan van bepaalde beginselen van het Franse recht, daaruit
geenszins blijkt dat hij aile aspecten
van die wetgeving heeft wiilen overnemen ; dat in de Franse wettelijke
en verordenende bepalingen de woorden
<e in het belang van de wegen >> in een
andere context staan en dat aldus de
uitlegging die daarvan werd gegeven
door de Franse rechtscoileges en die door
eiseres wordt aangevoerd niet de hovenhand kan krijgen op de uitlegging die
uit de tekst van de Belgische wet volgt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 13, 14, 15, 16
van de wet van 10 maart 1925 op de
electriciteitsvoorziening, 544 van het
Burgerlijk W etboek, 6 en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt dat de rechtsvordering van
eiseres als ongegrond had verworpen die
strekte tot veroordeling van de verweerders om haar de kosten terug te betalen
van bepaalde verplaatsingen van de
electrische lijnen of kabels die zich op
private domeinen bevinden op grond
dat het privaat domein waarop of waaronder voorzieningsinrichtingen zijn aangebracht fictief gelijkgesteld moet worden
met de openbare weg wegens de tekst
van de artikelen 14, 15 en 16 van de wet
van 10 maart 1925 waarbij de rechten
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van de vergunninghouders afhankelijk
zijn van de controle door de regering,
die de vergunningen verleent na onderzoek en bij beredeneerd koninklijk
besluit, en dat daaruit volgt dat de regel
van artikel 1S, derde lid, het voorzieningsbedrijf verplicht de lasten te
dragen van de verplaatsingen en wijzigingen van de op private eigendommen
aangebrachte electrische lijnen,
te1·wijl de artikelen 14, 15 en 16 van de
wet van 10 maart 1925 helemaal niet die
draagwijdte hebben, die fictieve gelijkstelling strijdig is met artikel 16, vierde
lid, van de wet van 10 maart 1925 en in
de wetsgeschiedenis uitdrukkelijk werd
gepreciseerd dat de regel van artikel lS
enkel toepasselijk is op de inrichtingen op
het openbaar domein,
en doordat de wet van 10 maart 1925
het eigendomsrecht zoals het door artikel 544 van het Burgerlijk W etboek is
vastgesteld niet aantast :
Overwegende dat, enerzijds, artikel 1S,
derde lid, van de wet van 10 maart 1925
bepaalt dat de Staat, de provincien en
de gemeenten in alle geval het recht
hebben de schikkingen of het plan ener
inrichting naderhand te laten wijzigen,
alsmede de werken daarmede in verband ;
Dat, hoewel artikel 1S in beginsel de
werken op het openbaar domein bedoelt,
zoals blijkt uit de tekst van het eerste
lid en uit de verklaringen tijdens de
parlemen taire voorbereiding betrekkelij k
de draagwijdte van zijn tweede lid, de
bepaling van zijn derde lid, betrekkelijk
het dragen van de kosten van de wijzigingswerken, toch toepasselijk is wanneer
de Staat wijzigingen noodzakelijk acht
aan werken op zijn privaat domein, na
te hebben beslist er wegenwerken uit te
voeren teneinde het goed tot ieders
gebruik te bestemmen en er dus een goed
van het openbaar staatsdomein van te
1naken;
Overwegende dat, anderzijds, particulieren krachtens artikel 16, vierde lid,
van de wet op kosten van de voorzieningsbedrijven de op hun eigendommen
geplaatste werken kunnen doen wegnemen om hun recht van omheinen of
bouwen uit te oefenen, en dat het onaanvaardbaar zou zijn dat de Staat, die
handelt met het oog op een algemeen
belang zoals het belang van de wegen,
niet over hetzelfde recht zou beschikken
om op zijn privaat domein werken uit te
voeren,, en meer bepaald de aanleg van
een autosnelweg, waardoor het goed tot
het openbaar staatsdomein zal behoren ;

Dat het middel in die mate naar recht
faalt;
Overwegende dat het middel voor het
overige niet preciseert waardoor het
arrest de artikelen 544 van het Burgerlijk
Wetboek, 6 en 97 van de Grondwet zou
geschonden hebben; dat het in die mate
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 april 1978. - 1e kamer. - Voorzitte1', de H. Wauters, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Meeus. Gelijkluidende conclusie, de H. V elu, advocaatgeneraal.- Pleiters, de HH. Ansiaux en
A. DeBruyn.

1e KAMER. -

20 april 1978.

1° VERZEKERINGEN.- VERZEKERDE
DIE JEGENS ZIJN VERZEKERAAR EEN
RECHT OP BETALING LAAT GELDEN.BEWIJS DAT MOET WORDEN GELEVERD.
2° BEWIJS. - BuRGERLIJKE ZAKEN. REGELS INZAKE DE BEWIJSLEVERING
VAN EEN VERBINTENIS.- REGELS DIE
DE OPENBARE ORDE NIET RAKEN.

so OPENBARE ORDE. -

BURGERLIJKE
ZAKEN.- REGELS INZAKE DE BEWIJS·
LEVERING VAN EEN VERBINTENIS. REGELS DIE DE OPENBARE ORDE NIET
RAKEN.

1oDe ve1·zekerde die jegens zijn ve1·zekeraar

een recht op betaling kan laten gelden,
moet niet enkel de schade bewijzen, doch
oak de gebeurtenis die de schade heeft
veroorzaakt en moet aantonen dat het
verzeke1•ingscontract in die gebeurtenis
voorziet (1). (Art. 1S15, eerste lid, B.W. ;
art. 870 G.W.)
2o en S0 De wettelijke regels inzake de
bewijslevering van een verbintenis raken
de openba1·e m·de niet (2). (Art. 1S15
B.W.)
(1) Cass., 19 februari 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 628).
(2) Cass., 20 juni 1957 (Bull. en Pas., 1957,
I, 1256); DE PAGE, Traite, d. III, nr. 736.
Raadpl. cass., 15 juli 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 1118) en 22 maart 1973 (A1-r. cass.,
1973, blz. 730).

-959(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR ZWITSERS RECHT« ZURICH», VENNOOTSCHAP
NAAR ENGELS RECHT << GENERAL ACCIDENT,
FIRE AND LIVE INSURANCE
CORPORATION, LTD», EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT
« GROUPE
DES
ASSURANCES
NATIONALES », T. VANHABOST.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 oktober 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 870, 871 en 876 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat het feit dat de wagen
van de echtgenoot van verweerster van
de weg was afgeraakt en in een gracht
was terechtgekomen, een ongeval was
in de zin van de verzekeringspolis die zijn
werkgever bij de eiseressen had afgesloten, in hoofdzaak beslist, met afwijzing
van het middel uit de conclusie van de
eiseressen volgens hetwelk verweerster,
ingevolge artikel 7 van de polis, niet enkel
moest bewijzen dat het overlijden van
haar echtgenoot te wijten was aan het
ongeval doch dat het overlijden het
uitsluitend gevolg van dit ongeval was,
« dat gei:ntimeerde (thans verweerster)
ongetwijfeld het ongeval moet bewijzen
waarop haar vordering steunt ... , doch
dat, als eiseressen op een exceptie,
de appellanten (thans eiseressen) moeten
bewijzen dat het overlijden volgt uit een
omstandigheid die van de waarborg is
uitgesloten », dat, wanneer de waarborg
zoals volgt uit artikel 7 van de polis
onderworpen is aan de voorwaarde dat
het overlijden het uitsluitend gevolg is
van het ongeval, « men natuurlijk te
maken heeft met een geval dat van die
waarborg is uitgesloten, doch dat uit een
dergelijk beding niet volgt dat ge'intimeerde moet bewijzen dat dit geval van
uitsluiting niet toepasselijk is » en dat,
« nu het ongeval en het overlijden enkele
uren later vaststaan, en nu het ongeval
bestond in een fout bij het besturen van
een motorvoertuig dat, meegesleept door
zijn vaart, omgekanteld is, de appellanten
zouden moeten aantonen dat het overlijden ten deze een andere oorzaak heeft
dan het ongeval » ;
doordat het arrest vervolgens beslist
dat de eiseressen het hen aldus opgelegde
bewijs niet geleverd hebben en bijgevolg,

met bevestiging van het beroepen vonnis,
verweersters rechtsvordering tot betaling
van het verzekerde kapitaal gegrond
verklaart,
terwijl de verzekeraar die, zoals ten
deze de eiseressen, zijn waarborg weigert
op grond dat het overlijden een andere
oorzaak heeft dan het ongeval, geen
beding van vrijstelling aanvoert waarvan
hij de gegrondheid zou moeten aantonen
in toepassing van het tweede lid van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
doch betwist dat aan alle voorwaarden
van xijn waarborg is voldaan ; in een
dergelijk geval de begunstigde van de
verzekering, ingevolge het eerste lid van
hetzelfde artikel, moet aantonen dat alle
contractueel
overeengekomen
voorwaarden vervuld zijn opdat bij overlijden
het verzekerde kapitaal verschuldigd
zou zijn en dat dus, met name, het
overlijden het uitsluitend gevolg is van
het ongeval wanneer, zoals ten deze,
in de polis de verplichting van de
verzekeraar tot betaling van het verzekerde kapitaal van een dergelijke
voorwaarde afhankelijk wordt gesteld ;
daaruit volgt dat het arrest, door de
eiseressen te verplichten tot het bewijs
« dat het overlijden te wijten was aan een
van de waarborg uitgesloten oorzaak »,
dat wil zeggen « aan een andere oorzaak
dan het ongeval », aan de eiseressen een
bewijs oplegt dat zij niet moesten leveren
en de bewijsorde omkeert, zoals die wordt
bepaald in de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk W etboek :
Overwegende dat in beginsel, krachtens de artikelen 1315, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk W etboek, de verzekerde of
zijn rechthebbende die jegens de verzekeraar een recht op een betaling laat
gelden niet enkel de schade moet bewijzen, doch ook de gebeurtenis die de
schade heeft veroorzaakt en moet aantonen dat die gebeurtenis bepaald werd
in het verzekeringscontract, dat wil
zeggen dat het aangevoerde schadegeval
door genoemd contract was gedekt ;
Overwegende evenwel dat de partijen,
nu de regels inzake de bewijslast van een
verplichting niet van openbare orde zijn,
daarvan mogen afwijken door de verzekeraar bij overeenkomst te verplichten
tot het
van het bestaan van een
geval
door de

-
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de verzekerde ten gevolge van een
verkeersongeval hetzij onmiddellijk hetzij
binnen het jaar overlijdt, de maatschappij het verzekerde kapitaal betaalt
op voorwaarde dat het overlijden het
uitsluitend gevolg is van het ongeval " ;
dat het arrest zegt " dat wanneer de
waarborg aan een dergelijke .voorwaarde
is onderworpen, men natuurlijk te maken
heeft met een geval waarbij die waarborg
wordt uitgesloten )) ;
Overwegende dat uit het geheel van de
motieven van het arrest en van de
beslissing van de eerste rechter die het
arrest overneemt, volgt dat het hof van
berOep, op grond van een ontleding van
de verschillende bedingen van de verzekeringspolis en IIJ.et name van artikel 6
dat de verzekerde van een voorafgaandelijk geneeskundig onderzoek vrijstelt, en
van andere beoordelingselementen die
het heeft aangegeven, beslist heeft dat,
behalve wanneer men onderstelt dat
eiseressen de oneerlijke bedoeling zouden
gehad hebben de verzekerde te misleiden,
welke onderstelling moet uitgesloten
worden, er moet aangenomen worden
dat de verzekeraar, volgens de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
in de verzekeringsovereenkomst, nu het
ongeval en het overlijden enkele uren
nadien vaststaan, moest aantonen dat
ten deze het overlijden aan een andere
oorzaak dan dit ongeval te wijten is ;
Dat het arrest, door aldus aan de
verzekeringsovereenkomst de wettelijke
uitwerking toe te kennen die zij volgens
zijn uitlegging tussen de partijen heeft
betrekkelijk de bewijslast, de in het
middel aangehaalde wettelijke bepalingen
niet schendt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
20 april 1978. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.Ve1·slaggever, Baron Vinqotte. - Gelijkluidende conelusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Van Ryn
en Ansiaux.

1e KAMER. -

20 april 1978,

1° VERZEKERINGEN. -

VERZEKE-

RINGEN IN HET ALGEMEEN.- NIETIGHEID VAN DE VERZEKERING WEGENS
VERZWIJGING OF VALSE VERKLARING
VAN DE VERZEKERINGNEMER.- VERZWIJGING.- BEGRIP.
2°

OVEREENKOMST. DWALING
DOOR EEN DER PARTIJEN AANGEVOERD
ALS EEN GEBREK IN DE TOESTEMMING.
- NIET VERSCHOONBARE DWALING.KAN NIET DIENEN TOT GRONDSLAG
VOOR EEN VORDERING TOT NIETIGVERKLARING ALS BEPAALD IN ARTIKEL ll17 VAN HET BuRGERLIJK WETBOEK.

l

De ve1·zekeringnemm· moet aan de ve1·zeke1·aar een juiste kennis geven van de
bestanddelen van het 1·isico dat hij wil
laten dekken, zonder dat de verzekeraar
deze moet nagaan; het niet-aangeven
van een omstandigheid waarvan de
ve1·zekemar wettig onwetend is en die
de waardm·ing van het 1·isico kan ve1'zwaren, levert een ve1·zwijging op die de
ve1·zeke1·ing nietig maakt, zelfs wannee1·
de ve1·zekm·ingneme1' te goeder trmtw.
doch ten onrechte, meent dat hij niet
gehouden is deze omstandigheid te vermelden of wanneer deze omstandigheid
hem onbekend is maa1' hij ze had moeten
kennen (1). (Art. 9 wet van II juni
1874.)

0

2° De zogenaamde cc niet verschoonbare
dwaling ))' d.w.z. de dwaling die geen
redelijk mens zou begaan, is geen gebrek
in de toestemming, in de zin van artikel 1109 en 1110 van het B1wgerlijk
W etboek, en kan niet tot grondslag dienen
vom· een vordering tot nietigverklaring
als bepaald in artikel 117 van datzeljde
wetboek (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
LES ASSURANCES DU CREDIT l>,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<C UNITED CALIFORNIA BANK ll.)

<C

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
(1) Cass., 30 mei 1975 (A1·r. cass., 1975,
biz. 1038); raadpl. VAN RYN en HEENEN,
Principes de droit cornrnercial, deei IV,
nr. 2443-3.
(2) Cass., 6 januari 1944 (A1'1'. cass., 1944,
I, 133) en noot 2, ondertekend H. R.; en
28 juni 1968 (A1'1'. cass., 1968, biz. 1321),
10 april 1975 (ibid., 1975, biz. 871) en 13 februari 1978, supm, biz. 705.

-96120 april 1978. - 1e kamer. - Voorde H. Wauters, eerste voorzitter.Versiaggever, de H. Closon. GelijkZuidende conclusie, de H. Velu, advoc;:tatgeneraal.- Pleiters, de HR. A. DeBruyn
en VanRyn.
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KAMER. -;---

21 april 1978.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). DERDE DIE
REEFT MEDEGEWERKT AAN EEN. OONTRAOTBREUK. MEDEPLIOHTIGHEID
VAN EEN DERDE.- VOORWAARDEN.

Wettelijk verantwoord is de beslissing van
de rechter die - nu hij vaststelt dat,
in een tussen twee partijen gesloten
contract van borgstelling, een van de
partijen jegens de andere een verplichting van bierajname had aangegaan
en zich ertoe had verbonden deze verplichting bij verkoop van de handelszaak
aan de nieuwe verkrijger op te leggen,
en dat zij haar handelszaak aan een
· derde heejt verkocht zonder vermelding
van de genoemde verplichting ~n. de
verkoopakte - zegt dat de derde een
aquiliaanse fout jegens de andere partij
heeft begaan, op grond dat hij, aangezien hij op de hoogte was van het
contract van borgstelling, door de aankoop van de handelszaak « wetens en
willens » of << bewust », in volkomen
kennis van alle omstandigheden van de
zaak, << medegewerkt » . heeft aan de
contractbreuk die werd begaan door de
partij die hem de handelszaak heejt
verkocht, waardoor hij geacht wordt aan
deze contractbreuk << medeplichtig >> te
zijn en te hebben gehandeld met bedrieglijke schending \van de rechten van de
andere partij (lJ.
{LANDuYT, .T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<< BROUWERIJ MARTINAS »EN FEELY.)

ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1165, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat eiser als ·
medeplichtige van tweede verweerster,
in overeenstemming met haar en met
bedrieglijke schending van de rechten
van eerste verweerster heeft gehandeld,
en zodoende eiser veroordeelt tot schadevergoeding jegens eerste verweerster, op
grond dat : << in de speci:fieke omstandigheden van het huidig concreet geval, de
miskenning van de gevolgen van het
contract van 21 maart 1972, veruiterlijkt
in de ondertekening van de notariele
akte van verkoop en overname van
19 januari 1973, bij (eiser) een aquiliaanse fout uitmaakt in de zin van
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek,
die zijn aansprakelijkheid voor de door
eerste (verweerster) geleden schade bepaalt » en dat ten deze het . bewust
optreden van eiser, << in volkomen kennis
van alle o:instandigheden eigen aan
kwestieus geval, wel duidelijk betekent
dat hij als medeplichtige van tweede
(verweerster) in overeenstemming met
haar en met bedrieglijke schending van
de rechten van eerste verweerster heeft
gehandeld », ·
terwijl eiser in zijn akte van hoger
beroep en in conclusie, onder uitvoerige
beschrijving van de omstandigheden
van· de zaak, stelde dat het loutere feit
op de hoogte te zijn·van het bestaan van
een overeenkomst, het niet mogelijk
maakt tot· derde medeplichtigheid te
besluiten, en dat hiertoe specifieke
begeleidende omstandigheden zijn vereist, welke ten deze niet aanwezig waren,
en terwijl, eerste onderdeel, uit het
arrest niet kan worden a£geleid of de
rechter beslist dat eiser als derde medeplichtige van de contractbreuk van
tweede verweerster dient te worden
beschouwd, ·wanneer hij met tweede
verweerster een overeenkomst afsloot
die deze contractbreuk tot gevolg had,
door het loutere feit dat hij kennis had
van de overeenkomst, dan wei of de
rechter beslist dat eiser ten deze niet
slechts kennis had van de overeenkomst
tussen eerste en tweede verweersters,
doch daarenboven de bedoeling had

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 september 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schenCASSATIE,

1978. -

31

(1) Raadpl. cass., 3 november 1961 (Bull.
en Pas., 1962, I,· 252) en de conclusie van
Eerste .A.dvocaat-Generaal Dumon, toen .A.dvocaat-GeneraaJ; 17 juni 1960 (ibid., 1960, I,
1191); 24 november 1932 (ibid., 1933, I, 19).
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in het schenden van de aangegane
verbintenissen of met de bedoeling eerste
verweerster schade te berokkenen, waardoor de motivering van het arrest met
dubbelzinnigheid is aangetast (schending
van artikel 97 van de Grondwet); ·
tweede onde<fdeel, voor zover de rechter
beslist dat eiser door zijn optreden
als derde medeplichtige van de contractbrenk van tweede verweerster dient te
worden beschouwd, door het loutere
feit dat hij ke:qnis had van de overeenkomst tussen eerste en tweede verweersters, de draagwijdte van het bestaan
van een overeenkomst jegens derden
miskent en ten onrechte dit optreden
van eiser als foutief aanmerkt (schending
van de artikelen 1165, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, voor zover de rechter
zou hebben beslist dat niet de loutere
kennis van de overeenkomst tussen beide
verweersters een fout uitmaakte, doch
dat eisers bedoeling tweede verweerster
behulpzaam te zijn in het schenden van
de aangegane verbintenissen of eisers
bedoeling eerste verweerster · schade te
berokkenen, de fout zou uitmaken, het
arrest geenszins de omstandigheden weerlegt, welke door eiser in conclusie waren
uiteengezet om aan te tonen dat er bij
hem geen bedrieglijke bedoeling bestond,
noch de omstandigheden aanhaalt waaruit volgens de feitenr\)chter deze bedoeling zou blijken, zodat enerzijds het Hof
in de onmogelijkheid is gesteld na te
gaan wel)re gegevens het arrest in aanmerking nam en of het uit deze gegevens
wel zijn beslissing heeft kunnen afieiden,
en anderzijds in elk geval de conclusie
van eiser onbeantwoord bleef (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat tweede verweerster,
in een met eerste verweerster gesloten
contract van borgstelling, jegens deze
laatste een · verplichting van bierafname
had aangegaan en zich ertoe had verbonden deze verplichting bij verkoop
van de handelszaak aan de koper op te
leggen;
Dat tweede verweerster haar huis,
samen met de bedoelde handelszaak, bij
notariele akte van 19. januari 1973
verkocht aan eiser, haar gewezen echtgenoot, zonder dat deze akte voormelde
verplichting vermeldde ;
Dat eiser niet betwist dat hem, door
eerste verweerster, een afschrift van het
contract waarin voormelde verplichting
en verbintenis voorkwamen werd toe-

gestuurd, weliswaar na het « compromis ,
maar twee weken v66r hij, op 19 janua;~1
1973, de notariele akte ondertekende;
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest de aquiliaanse fout van eiser stoelt op het feit
dat hij, <<door de ondertekening van de
notariele akte van 19 januari 1973 "
<< wetens en willens ''of<< bewust "• in vol:
komen kennis van al de omstandigheden
eigen aan het kwestieuze geval, heeft
<< medegewerkt " aan de door tweede
verweerster begane contractbrenk, waardoor hij wordt geacht aan deze contractbrenk << medeplichtig " te zijn en te
hebben gehandeld met bedrieglijke schending van de rechten van eerste verweerster;
Overwegende dat het arrest zodoende
de medeplichtigheid van eiser .aan de
door tweed~ verweerster gepleegde contractbrenk op ondubbelzinnige wijze
afieidt, niet enkel uit het feit dat eiser
kennis had van de tussen eerste en
tweede verweersters gesloten overeenkomst of van de door tweede verweerster
gepleegde contractbrenk, doch ook uit
de omstandigheid dat eiser, door de
ondertekening van de notariele akte
van 19 januari 1973 - dit is de akte
waardoor tweede verweerster zelf contractbrenk pleegde - , bewust aan deze
contractbrenk deelnani ;
Overwegende dat .het arrest, in antwoord op eisers stelling - luidens welke
het bewijs niet wordt geleverd dat hij
heeft gehandeld met de bedoeling tweede
verweerster bij de schending van de
aangegane verbintenis behulpzaam te
zijn of met de bedoeling de schuldeiser
schade te berokkenen - , oordeelt dat
zijn bewust optreden, in volkomen
kennis van al de omstandigheden eigen
aan het kwestieuze geval, duidelijk
betekent dat hij als medeplichtige van
tweede verweerster in << overeenstemming " met haar en met bedrieglijke
schending van de rechten van eerste
verweerster heeft gehandeld ;
Dat zulks geenszins inhoudt dat de
rechters de schuldige medeplichtigheid
van eiser zouden stoelen op zijn loutere
v66rkennis van het tussen de verweersters
gesloten contract;
Dat het eerste onderdeel, en tevens het
tweede dat op een verkeerde lezing van
het arrest berust, feitelijke grondslag
missen;
Wat het derde onderdeel betreft
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Overwegende dat eiser in conclusie
stelde : dat de hoge koopsom die h~j
betaalde, wijst op zijn beko~merms
voor geen schulden te moeten mstaan ;
dat indien hij niet had gekocht, eerste
ver~eerster de leningsom (waarop de
hogervermelde borgstelling betrekking
had) nooit terug zou hebben ontvangen,
wat wellicht verklaart dat deze laatste
zich teo·en de verkoop niet verzette ; dat
de verkoop doorging in omstan~igheden
die afhankelijk waren van ~e ':"11 van <:J-e
koper, eiser; dat men niet ~~z1et waarm
de schuldige aard van ZIJn optre<:J-en
bestaat ; dat hij pas na het " comprom1s "
kennis kreeg van het bestaan van ~e
verplichting ; dfl:~ aile concret~. omstand~g
heden erop WIJzen dat hlJ geenszms
handelde met de bedoeling de schuldenaar
bij de schending van zijn verbintenis
behulpzaam te zijn ;
Overwegende dat, door tt;J oordelen
dat eiser door de ondertekenmg van de
notariele' akte van 19 januari 1973,
wetens en willens en in volkomen kennis
van al de omstandigheden eigen aan het
kwestieuze geval, aan de door tweede
verweerster gepleegde
contrac~bre:uk
heeft medegewerkt, en als medephcht1ge
van tweede verweerster, in " overeenstemming'' met haar en met bedrieglijke
schending van de rechten van eerste
verweerster heeft gehandeld, het arrest
te kennen geeft dat de rechters de door
eiser aangevoerde ~mstandighed~n als
niet overtuigend of met ter zake d1enend
van de hand wijzen; dat het aldus
voormelde conclusie beantwoordt ;
Dat het arrest in voormelde beschouwing de specifieke omstandigheden aangeeft waarop de rechters de schuldige
medeplichtigheid laten steunen ;
Dat het derde onderdeel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 april 1978. - 1e kamer. - VoorzittM' en Verslaggever, de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Biitzler en De Gryse.

18 KAMER.- 21 april1978.
1o CASSATIEMIDDELEN. - BURGElR·
LIJKE ZAKEN. - NIElUW MIDDElL. MIDDEL GEGROND OP WETTElLIJKE
REGElLS DIE NOCH VAN OPElNBARE ORDE
NOCH DWINGElND ZIJN. - MIDDEL NIET
VOORGELEGD AAN DE FEITElNRECHTER
EN WAAROVER HIJ OP EIGEN INITIATIEF
NIET HEEFT BESLIST. NIElT-ONT·
VANKELIJKHEliD.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- MIDDEL IN EEN CONCLUSIE
DAT TER ZAKE NIET MEER DIENEND IS
WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN DE
BESLISSING WAARBIJ EEN VORDElRING
WETTIG WORDT AANGENOMEN.- GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RElCHTER DE
CONCLUSIEl NADElR TE BEANTWOORDEN.
1o Nieuw en de1·halve niet ontvankelijk

tot staving van een voorziening in burge1·lijke zalcen is het middel, geg1·ond op
wettelijke bepalingen die noch van
openbare orde noch dwingend zijn, dat
niet aan de feitenrechter is voorgelegd
en waarover deze niet op eigen initiatiej
heeft beslist ( l).
2o De reohter is niet ve1·plicht
antwoorden op een middel
conclusie, wanneer dit middel
niet mee1· dienend is wegens
stellingen van zijn beslissing

nade1' te
in een
ter zake
de vast(2).

(GEERAERTS EN VERSCHUEREN,
T. LAMBRECHTS EN LITISCONSORTEN.)
ARRElST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 oktober 1976 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Mechelen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 642, 682, 683, 684,
685, 690, 691, 703, 704, 708, 1119, 1120,
1121, 1122, 1165, 2229, 2232, 2261 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het vonnis voor recht zegt dat

(1) Cass., 10 februari 1967, supra, biz. 699.
(2) Cass., 10 februari 1978, supra, biz. 693.
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met een wettelijk recht van uitweg in
het voordeel van het goed van de eerste
tot en met de zevende verweerders op
de plaats waar het heden wordt uitgeoefend en hen machtigt deze uitweg te
onderhouden en in bruikbare staat te
houden op grond : dat de uitweg voor het
niet aan de straat palende huis, behorend
aan de eerste tot en met de zevende
verweerders, werd genomen op de eigendommen van de beide eisers Verschueren
Julius en Geeraerts Theo, die achtste
verweerder V erschueren J ozef in tussenkomst dagvaardden omdat volgens de
authentieke akte van 15 februari 1973
een uitweg zou zijn bepaald over het
eigendom van deze laatste ; dat op het
plan door landmeter Withof een uitweg
naar de Aarschotsesteenweg is getekend
tussen het eigendom van Geeraerts Theo
en van V erschueren J ozef, te nemen overdiens erf, naar het achterliggend erf;
dat deze uitweg enkel op het plan van de
landmeter staat getekend en de authentieke akte zich beperkt, wat de wegen
aangaat, tot verwijzing naar het plan ;
dat nergens uit blijkt dat tussen de
eisers, achtste verweerder, en de eerste
tot en met de zevende verweerders een
conventionele
erfdienstbaarheid van
overgang werd afgesloten; dat, wat ook
het plan en de authentieke akte mogen
hebben bepaald, de eerste tot en met de
zevende verweerders hierbij geen partij
zijn geweest zodat de authentieke akte
en het plan een res inter alios acta
uitmaken die hen volgens artikel 1165
van het Burgerlijk W etboek niet bindt ;
dat het erf van de eerste tot en met de
zevende verweerders ingesloten is en zij
een recht op noodweg hebben dat steeds
werd genomen op de kortste en de minst
schadelijke plaats zoals de foto's aantonen,
te1·wijl, eerste onderdeel, de eisers in
conclusie staande hielden dat in de notariele akte van 15 februari 1973 een
uitweg was voorzien naar het achterliggend erf van de eerste tot en met de
zevende verweerders waarvan deze gebruik konden maken ; dientengevolge
het erf niet meer ingesloten was daar zij
van de weg, minstens bij gedogen,
konden gebruik maken; het feit dat zij
bij deze akte geen partij waren daaraan
niets afdoet (schending van de artikelen 682, ll19, ll20, ll21, ll22, ll65
en 2232 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1•deel, het feit dat de eerste
tot en met de zevende verweerders
steeds de uitweg hebben genomen op de

kortste en de minst schadelijke plaats
over het erf van de eisers geenszins
verhindert dat zij thans zijn gehouden de
nieuwe uitweg, die hun erf heeft bekomen,
te gebruiken (schending van de artikelen 682, 683, 684, 703, 704 en 708 van
het Burgerlijk Wetboek);
derde onde1·deel, het vonnis geenszins
bepaalt hoelang de verweerders van de
wegenis over hun erf gebruik maakten
en het feit dat zij dit " steeds » zouden
hebben gedaan geenszins duidt op een
dertigjarige termijn, te meer daar de
eisers in conclusie staande hielden dat de
verweerders deze uitweg slechts gedurende enkele jaren hadden gebruikt;
deze motieven vaag en onduidelijk
zijn (schending van de artikelen 641, 682,
685, 690, 691, 2229, 2261 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet) :
W at de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat de eisers voor de
rechters in hoger beroep lieten gelden
dat, in een notariiile akte van 15 februari
1973, een uitweg in het voordeel van het
erf van de eerste zeven verweerders over
het erf van achtste verweerder werd
bepaald en dat deze « bij notariele alde
gevestigde uitweg door niets kan worden
gewijzigd '' ;
Overwegende dat de eisers zodoende
enkel staande hielden dat de eerste zeven
verweerders door voormelde notariele
akte waren gebonden, doch geenszins
dat, nu zij, op grond van deze alde, een
uitweg uit gedoogzaamheid bezaten, hun
erf niet meer ingesloten was met het
gevolg dat zij de door hen gebruikte
uitweg moesten prijsgeven ;
Overwegende dat, zoals de eerste zeven
verweerders aanvoeren, de beide onderdelen van het middel welke op geen
dwingende wetsbepalingen stoelen en de
openbare orde niet raken, dan ook niet
voor het eerst voor het Hof mogen
worden voorgedragen ;
Dat het middel in dit opzicht nieuw
en derhalve niet ontvankelijk is ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
zonder dienaangaande te worden aangevochten, dat het erf van de eerste zeven
verweerders sedert 1951 ingesloten was
en dat zij een recht op noodweg hadden
dat steeds werd uitgeoefend op de
kortste en de minst schadelijke plaats ;
Overwegende dat, nu de feitenrechters
op grond van bovenstaande vaststellingen de eis van deze verweerders
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wettelijk konden inwilligen, zelfs indien
de zate van de uitweg door dertigjarige
verjaring niet was verkregen, zij hun
beslissing door voormelde vaststelling
wettelijk verantwoorden en geen verplichting hadden de aangehaalde conclusie van de eisers nader te beantwoorden ; dat de motieven niet onduidelijk zijn;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Overwegende dat de verwerping van
de voorziening alle belang ontneemt aan
de tegen de achtste verweerder gerichte
eis tot verbindendverklaring van het
arrest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de tegen achtste verweerder
gerichte eis tot verbindendverklaring
van het arrest ; veroordeelt de eisers in
de kosten.
21 april 1978. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de
H.
Charles,
advocaat-generaal.
Pleiters, de HR. Houtekier en Biitzler.

3e KAMER. -

24 april 1978.

GERECHTSKOSTEN.- BURGERLIJKE
ZAKEN.- REOHTSVORDERING.- PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS GESTELD.
- KOSTEN DIE TEN LASTE VAN DE
ANDERE PARTIJ KUNNEN WORDEN GELEGD, INDIEN ZIJ DOOR HAAR SOHULD
ZIJN VEROORZAAKT.

Hoewel, in de 1·egel, de partij die in haa1·
?'echtsvordering in het ongelijk is gesteld
in de kosten moet wm·den Ve?'wezen,
kunnen die kosten ten laste wm·den
gelegd van de andere partij, indien zij
door haar 8chuld zijn ve1·oorzaakt ( 1).
(Artt. 1017, eerste lid, G.W. en 1382
B.W.)
(1) Raadpl. noot 1 onder cass., 5 september
1963 (Bull. en Pas., 1964, I, 9); BRAAS,
P1·ecis de procedure civile, d. II, nr. 935,
blz. 489; Gu= en STRANART, « Examen de
jurisprudence (1965 tot 1970) : Droit judiciaire prive », in Rev. crit. ju1·. belge, 1914,
nr. 85, blz. 117.

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
«INTEGRITY "• T. BOTHY.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 februari 1976 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1017, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd
bij artikel 15 van de wet van 24 juni 1970,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
8, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 houdende algemeen
reglement in uitvoering van
het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, en 97 van de
Grondwet,
doordat, nu eiseres, sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, betoogd had dat
zelfs indien verweerster, haar aangeslotene, voor de jaren 1972 en 1973 geen
bijdragen verschuldigd was omdat zij
einde 1971 alle beroepsbezigheid als
zelfstandige had gestaakt, de kosten van
de door eiseres tot betaling ervan
ingestelde rechtsvorderingen niettemin
door verweerster moesten gedragen
worden aangezien die rechtsvorderingen
noodzakelijk waren geworden door de
fout die zij had begaan door de staking
van alle beroepsbezigheid als zelfstandige
niet mede te delen aan eiseres, als
vereist ingevolge voornoemd koninklijk
besluit van 19 december 1967, en door
bovendien niet te antwoorden op de
waarschuwingen die haar voor de rechtspleging werden toegestuurd, het arrest,
met bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, eiseres in de kosten van
die rechtsvorderingen veroordeelt en ook
in de kosten van het hager beroep, en die
beslissing voornamelijk steunt, met verwijzing naar de motieven van de eerste
rechter en op grand van zijn eigen
motieven, op het feit dat eiseres de
kosten van haar rechtsvorderingen moet
dragen omdat zij in het ongelijk werd
gesteld, overeenkomstig de regel van
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, die moet worden toegepast zolang
de wetgever geen sanctie bepaald zal
hebben voor de verzekerde die nalaat de
kas waarbij hij is aangesloten in te lichten
over de staking van alle beroepsbezigheid
als zelfstandige, en op het feit dat de
schade die eiseres door die nalatigheid
geleden heeft, ten deze de kosten van de
rechtsvorderingen die ongegrond werden
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worden door een andere rechtsvordering
die steunt op artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek,
terwijl de bepalingen van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek afwijken van de regel dat de
partij die in het ongelijk wordt gesteld
in de kosten wordt veroordeeld, zodat
die regel niet belet dat de kosten van een
rechtsvordering, die ongegrond wordt
verklaard doch die noodzakelijk werd
door de schuld van de winnende partij,
ten laste van laatstgenoemde zouden
worden gelegd, zelfs wanneer die fout
niet speciaal door de wet wordt bestraft
(schending van de artikelen 1017, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest, dat impliciet aanneemt, of
althans niet ontkent dat verweerster
tekort is gekomen aan haar wettelijke
verplichting eiseres in te lichten over de
toestand die de verwerping heeft veroorzaakt van de door laatstgenoemde ingestelde rechtsvorderingen en, bijgevolg,
dat ze door haar schuld noodzakelijk
werden, dus niet kon steunen op de
voornoemde regel om te weigeren nu
reeds de kosten van die rechtsvorderingen
ten haren laste te leggen (schending van
al de in het middel aangehaalde wettelijke
bepalingen, behalve artikel 97 van de
Grondwet) en de veroordeling van eiseres
zowel in de kosten van eerste aanleg als
van hoger beroep niet regelmatig met
redenen omkleedt (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat eiseres voor het
arbeidshof betoogde dat, zelfs wanneer
zij in het ongelijk werd gesteld in haar
rechtsvorderingen tot betaling van de
bijdragen in de sociale verzekeringen
voor zelfstandigen, de kosten ten laste
van verweerster moesten worden gelegd
omdat ze werden veroorzaakt door de
fout van laatstgenoemde die met name
verzuimd had de verplichting in acht te
nemen aan haar kas de staking van aile
beroepsbezigheden als zelfstandige mede
te delen die haar werd opgelegd ingevolge
artikel 8 van het koninklijk besluit van
19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen :
Overwegende dat het arrest die aanspraak verwerpt op grond, enerzijds, dat
genoemd artikel 8 geen enkele straf bepaalt en, anderzijds, met overname van

de motieven van de eerste rechter, dat de
schade die eiseres zou geleden hebben
enkel vergoed zou kunnen worden wanneer zij een nieuwe rechtsvordering
instelde die gesteund was op artikel 1382
van het Burgerlijk W etboek ;
Overwegende dat naar luid van artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, gewijzigd bij de wet van
24 juni 1970, tenzij bijzondere wetten
anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs
ambtshalve, de in het ongelijk gestelde
partij in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt ;
Overwegende dat artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek, in de zin van voornoemd artikel 10 1 7, eerste lid, een
bijzondere wettelijke bepaling is krachtens welke de kosten ten laste kunnen
gelegd worden van de partij door wier
schuld zij zijn veroorzaakt, zelfs indien
de andere partij in het ongelijk is
gesteld;
Overwegende dat de motieven van
het arrest zijn beslissing dus niet wettelijk verantwoorden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de kosten van beide aanleggen ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
24 april 1978. - 3 8 kamer. - Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Fally.

3e KAMER. -

24 april 1978,

I o GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN.- BEZWAARSCHRIFT BIJ
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE
PROVINCIERAAD. - TERMIJN. -BEGINT TE LOPEN VANAF DE AFLEVERING
VAN HET AANSLAGBILJET, ZELFS IN
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GEVAL VAN NIETIGHEID VAN DE AANSLAG.

2°

GEMEENTE- EN PROVINOIEBELASTINGEN. DIREOTE GEfMEEfNTEBEfLASTINGEfN. BEZWAARSOHRIFT BIJ
DE BESTENDIGEf DEfPUTATIE VAN DEf
PROVINOIERAAD. TERMIJN. AANVANG. AFLEVERING VAN HET AANSLAGBILJET.- BEGRIP.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- GEMEENTE- EN
PROVINOIEBELASTINGEN. BEZWAARSOHRIFT MET EEN GEMOTIVEERD VERWEER.- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE
DEfPUTATIE
DIE
ZIOH EfRTOE
BEPERKT DIT VERWEER TE VERWERPEN,
ZONDEfR TEf ANTWOORDEN OP DE REDENEN WAAROP HET IS GEGROND. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

4°

GEMEENTE- EN PROVINOIEBELASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTEBELASTINGEN.- BEfZWAARSOHRIFT BIJ
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE
PROVINOIERAAD. BELASTINGPLIOHTIGE DIE DOET GELDEN DAT HIJ HEfT
AANSLAGBILJET NIET HEEFT ONTVANGEN EN DE GEMEENTE HET BEWIJS VAN
DE AFLEVERING ERVAN NIET AANBRENGT. BESLISSING DIE, NA TE
HEBBEN VASTGESTELD DAT DE VERZENDING
VAN HET
AANSLAGBILJET
REfGELMATIG WAS, HET VERWEEfR VERWERPT OP GROND DAT EEN DUIDELIJK
VERMOEDEfN AANWEZIG IS DAT HET
AANSLAGBILJET, NA ZIJN VERZENDING,
DOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE WEfRD
ONTVANGEN EN HET TEGENGESTELDE
NIET BLIJKT, ZONDER TE VERDUIDELIJKEfN WAARIN DIT VERMOEDEfN BESTAAT.- BESLISSING NIET WETTELIJK
GEfREOHTVAARDIGD.

5°

GEMEENTEVERORDENING.
BEKENDMAKING. GEMEENTEWET,
ARTIKEL 102, EERSTE LID. DRAAGWIJDTEf.

6°

VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. GEMEENTE- EN PROVINOIEBEfLASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTEfBELASTINGEN. VoORZIENING INGESTEfLD DOOR EEN GEfVOLMAOHTIGDEf,
ZELFS ADVOOAAT, TEGEN EEfN BEfSLIS-

(1) Cass., 12 mei 1976 (A1'1'. cass., 1976,
biz. 1013) en 20 oktober 1976 (ibid., 1977,
biz. 220); raadpl. cass., 15 maart 1955 (Bull.
en Pas., 1955, I, 786).
(2) Cass., 26 september en 24 oktober 1977,
supra, biz. 123 en 256.

SING VAN DE BESTENDIGE DEfPUTATIE
VAN DE PROVINOIERAAD.- VOLMAOHT
TE HEOHTEN AAN DE VERKLARING VAN
VOORZIENING OF TER GRIFFIE VAN HET
HOF NEER TEf LEGGEN BINNEfN DE BIJ
ARTIKEL 420bis, TWEEfDEf LID, VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING BEPAALDE TERMIJN.

1° De tm·mijn van drie maanden vanaf de
dag van de aflevering van het aanslagbiljet om, inzake directe gemeentebelastingen, een bezwaarschrift in te
dienen, begint te lopen vanaf die aflevering, zelfs in geval van nietigheid van de
aanslag (1). (Wet van 5 juli 1871,
art. 8.)

2° De termijn om bij de bestendige deputatie van een p1·ovincieraad een bezwaarschrift in te dienen tegen een aanslag
in een di1·ecte gemeentebelasting, bedraagt
drie maanden vanaf de ajleve1·ing van
het aanslagbiljet, d.w.z. vanaf de overhandiging van dit biljet aan de belastingplichtige of de aanbieding M'Van aan
zijn woonst (2). (Wet van 5 juli 1871,
art. 8.)
3° Niet gemotiveerd is de beslissing van de
bestendige deputatie die zich e1·toe
bepe1·kt een bij bezwaa1•sch1-ift aangevoe1'd vM·weer te verwe1·pen, zonde1• te
antwoorden op de 1·edenen wam·op het
is geg1·ond (3). (Grondwet, art. 97.)
4° Niet wettelijk ge1·echtvaardigd is de
beslissing van de bestendige deputatie
die, inzake directe gemeentebelastingen,
het bezwaa1'8ch1-ift verwerpt waarbij de
belastingplichtige deed gelden dat hij het
aanslagbiljet niet had ontvangen en de
gemeente het bewijs van de overhandiging
of aanbieding e1·van niet aanbrengt,
op de enkele gronden dat de ve1·zending
1·egelmatig was, dat er een duidelijk
vermoeden aanwezig is dat het aanslagbiljet, na zijn verzending, doo1· de
belastingplichtige we1·d ontvangen en
dat geen enkele omstandigheid of feitelijk
gegeven het tegengestelde bewijst, zonder
te ve1·duidelijken waa1'in dit vermoeden
bestaat. (Wet van 5 juli 1871, art. 8.)
5° Aan het bepaalde in a1·tikel 102, eerste
lid, van de Gemeentewet is niet voldaan
wanneer alleen de goedkeu1·ing en niet
de tekst zelf van de reglementen en
(3) Raadpi. cass., 28 april 1977 (Arr. cass.,
1977, biz. 885) en 22 februari 1978, supra,
biz. 736.
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bekendgemaakt (1).
6° Wanneer, inzake directe gemeen_te- of
provinciebelastingen, de voorz~ening
tegen een beslissing van de bestendige
deputatie van een provincieraad wordt
ingesteld door een gevolmachtigde, oak
als deze advocaat is, moet de volmacht
worden gehecht aan de verkla?'ing van
voo1'Ziening of ter grijjie van het Hof
worden neergelegd binnen de bij artikel 420bis, tweede lid, van het W etboek
van Strafvordering bepaalde te1·mijn (2).
(Wet van 22 januari 1849, art. 4;
wet van 22 juni 1865, art. 2; wet van
5 juli 1871, art. 13; wet van 22 juni
1877, art. 16.)
(KAMP FRANOINE, KAMP SUZANNE EN
MR. MOERENS, qualitate qua, T. STAD
NIEUWPOORT; STAD NIEUWPOORT, T.
KAMP FRANCINE, KAMP SUZANNE, MR.
lVIOERENS, qualitate qua, EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 december 1976 door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen gewezen;

I. W at de voorziening van Kamp
Francine, Kamp Suzanne en Mr. Moerens
betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 93, 97, 107,
129 van de Grondwet, 1 van de wet van
22 juni 1865, 8, 13 van de wet van
5 juli 1871, 239 van het koninklijk besluit
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
90, 2°, 102, 138 van de Gemeentewet,
21 van de wet van 30 december 1887, 6
van de wet van 18 april1898, 1 tot 4 van
het koninklijk besluit van 12 november
1849, en 1317 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat de beslissing het middel ontleend aan de nietigheid van de aanslagen,
voortvloeiend uit de niet-publicatie van
de onderhavige toegepaste reglementen,
rangschikt onder de middelen « ten
gronde >>, en dus niet beschouwt als een
middel dat eveneens de ontvankelijkheid
(1) Cass., 20 maart 1978, supra, biz. 842.
(2) Cass., 26 september 1977 en 14 februari
1978, supra, biz. 123 en 709.

van de bezwaarschriften betreft, en, om
te oordelen over de ontvankelijkheid van
de bezwaarschriften, ongenuanceerd voorhoudt dat het lopen van de bezwaartermijn niet afhankelijk is gesteld van de
omstandigheid dat de aanslag al dan niet
geldig zou zijn, zonder onderscheid te
maken naar gelang van de aard of de
reden van die nietigheid, of als enige
reden van nietigheid van de aanslagen
die ten deze in aanmerking zou komen,
wat betreft de ontvankelijkheid van de
bezwaarschriften, de nietigheid aanhoudt
die voortvloeit uit verkeerde inkohiering,
te1·wijl, opdat de bezwaartermijn zou
lopen, eveneens moet worden onderzocht
of er, afgezien van de al dan niet juiste
inkohiering (aanslag) die aileen de invordering mogelijk maakt en betreft, al dan
niet een belasting bestaat ten laste van
de reclamant, doordat, enerzijds, er een
geldig belastingreglement bestaat dat
hem als belastingplichtige bindt, en,
anderzijds, er wat hem betreft een feit
bestaat als omschreven in bedoeld belastingreglement en de belasting meebrengend, met het gevolg dat uit het
samentreffen van die twee elementen het
rechtsfeit ontstaat dat ontstaan geeft
aan de belasting zelf ten laste van
reclamant, zodat de beslissing tekortgekomen is aan haar plicht om ambtshalve
alle middelen op te werpen en te onderzoeken die leiden tot het ontvankelijk
verklaren van de bezwaarschriften en
het tenietdoen van de aanslagen, vooral
wanneer wordt opgeworpen dat de
onderhavige belastingreglementen niet
zijn gepubliceerd overeenkomstig artikel 102 van de Gemeentewet, zodat deze
belastingreglementen van geen enkele
<< contribuable " een « redevable " kunnen
maken, en die belastingreglementen dan
ook niet bindend kunnen zijn voor de
eisers en te hunnen laste geen belasting
kunnen doen ontstaan, zodat er geen
bezwaartermijn kan lopen, vermits er
geen aanslag kan zijn, noch belastbaar
feit te hunnen laste ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 5 juli 1871, de
bezwaren tegen de aanslagen inzake
directe gemeentebelastingen moeten ingediend worden binnen de termijn van
drie maanden, te rekenen van de aflevering van het waarschuwing-uittreksel
uit de rol;
Overwegende dat deze termijn in
absolute bewoordingen is bepaald ; dat
hij begint te lopen zelfs in geval van
nietigheid van de bestreden aanslagen
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betogen, de belastingreglementen niet
regelmatig werden bekendgemaakt ; dat
zodanige eventuele nietigheid geen beletsel kan uitmaken voor het aanvangen
van de
bezwaartermijn van drie
maanden;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 93, 97, 107
van de Grondwet, 8, 13 van de wet van
5 juli 1871, 239 van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 138 van de Gemeentewet,
176 van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoering van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
209 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 11 van het koninklijk besluit
van 22 augustus 1934, 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat de beslissing, om de bezwaarschriften gericht tegen de aanslagen
gevestigd over het aanslagjaar 1968,
a) op naam van de<< Erfgenamen Edmond
Kamp-Lebon », onder de artikelen 44, 45,
46, 47 en 48 en b) op naam van<< S.I.M.
L.I., in likwidatie » onder artikel 63, als
laattijdig, ontoelaatbaar te verklaren,
oordeelt : dat de verzending regelmatig is,
hierdoor bedoelend dat de verzending
wordt bewezen door de inschrijving van
de verzendingsdatum in het kohier, dat
een duidelijk vermoeden aanwezig is dat
de aanslagbiljetten na hun verzending
door de betrokkenen werden ontvangen
en dat geen enkele omstandigheid of
feitelijk gegeven het tegenovergestelde
bewijst, dat de niet-aangetekende zending
van de aanslagbiljetten geen nietigheid
meebrengt, en dat de feitenrechter
soeverein beschikt op het stuk van de
bewijskracht van de vermoedens,
te1·wijl het bewijs van de verzending
van geen belang is, vermits het bewijs
dient verstrekt van de ontvangst van
de aanslagbiljetten en een verzonden
stuk niet noodzakelijk wordt ontvangen;
in zoverre het bewijs van de verzending
een onderdeel vormt van het bewijs van
de ontvangst, de inschrijving van de
verzendingsdatum in het kohier niet de
minste bewijskracht heeft, zelfs niet in
verband met de verzending, vermits
het hier gaat om een bewijs dat een
partij zichzelf verstrekt, zonder hiertoe
bevoegdheid te hebben om dit met
authenticiteit vast te stellen ; de authenticiteit, als uitvoerbaar verldaarde aide,
deze vermelding niet dekt, te meer nu

ze niet wordt aangebracht door diegene
die het kohier uitvoerbaar heeft verklaard ; het louter beweren dat er een
duidelijk vermoeden bestaat dat de
betrokkenen de onderhavige aanslagbiljetten hebben ontvangen, niet volstaat
en geen bewijs uitmaakt zoals door de
wet vereist, als niet wordt uiteengezet
waarin dit vermoeden bestaat, en wel
bepaald als niet wordt uiteengezet van
welk vast feit wordt vertrokken, welke
aangepaste redenering hierop wordt gebouwd om tot het onbekende feit (de
ontvangst) te komen, en of die redenering
logisch is en toelaat tot het onbekende
feit te besluiten, en het evenmin volstaat
dat niets het tegenovergestelde bewijst,
als de bewijslast op de gemeente rust ;
de eisers niet staande houden dat het
niet-aantekenen van de verzending een
nietigheid zou uitmaken, maar meebrengt dat de gemeente zich een aangepast bewijsmiddel betreffende de ontvangst heeft laten ontglippen, en ten
slotte de feitenrechter, wanneer hij
inderdaad soeverein oordeelt, niettemin
moet << oordelen )) en<< slechts gewichtige,
bepaalde en overeenstemmende vermoedens zal aannemen », die werkelijk een
vermoeden uitmaken, wat impliceert
dat hij het vast feit aanwijst waarvan
de bewijsvoering vertrekt, de aangepaste
redenering die daarvan vertrekt, het
logisch karakter ervan, en of die redonering leidt tot het ongekende feit, wat ten
deze niet wordt aangegeven en de controle, van het Hof onmogelijk maakt :
Overwegende dat artikel 8 van de wet
van 5 juli 1871 bepaalt dat de reclamaties
<< worden gezonden aan de bestendige
deputatie binnen de drie maanden van
de dagtekening van de aflevering van het
waarschuwing-uittreksel uit de rol »;
Overwegende dat het woord « aflevering )) in zijn gebruikelijke zin betekent
<< overhandiging aan » of << aanbieding
aan de woonst van )) de belanghebbende ;
Overwegende dat, in hun aanvullende
bezwaarschriften van 3 september en
2 november 1976, de eisers, met betrekking tot al de bestreden aanslagen vanaf
het aanslagjaar 1966, dus ook met
betrekking tot de door het middel
bestreden aanslagen van het aanslagjaar 1968, artikelen 44, 45, 46, 47 en 48,
staande hielden dat zij de kwestieuze
aanslagbiljetten niet hadden ontvangen
en dat het bewijs van de overhandiging
of aanbieding door verweerster niet was
bijgebracht:
Overwegende dat de beslissing, na te
hebben vastgesteld dat de verzending
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vermelden << dat een duidelijk vermoeden
aanwezig is dat de aanslagbiljetten na
hun verzending door betrokkenen werden
ontvangen ; dat geen enkele omstandigheid of feitelijk gegeven het tegengestelde
bewijst )), zonder evenwel te verduidelijken waarin dit vermoeden zou bestaan ;
dat zij zodoende het voor het Hof
onmogelijk maakt na te gaan of de
kwestieuze bezwaarschriften al dan niet
tardief zijn, geen passend antwoord op
de reclamatie verstrekt en haar dispositief niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 93, 97, 107,
129 van de Grondwet, 1 van de wet van
22 juni 1865, 8, 13 van de wet van 5 juli
1871, 239 van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoering van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
90, 2°, 102, 138 van de Gemeentewet,
21 van de wet van 30 december 1887, 6
van de wet van 18 april1898, 1 tot en met
4 van het koninklijk besluit van 12 november 1849 en 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat de beslissing aanneemt dat de
onderhavige belastingreglementen op
wettelijke wijze zijn bekendgemaakt en
hiertoe voorhoudt dat uit de stukken,
meer bepaald het getuigschrift van
bekendmaking en de aanplakkingsformulieren van bekendmaking, alsook het
register van de bekendmakingen, onder
de nummers 431, 432 en 433, en verder
de nummers 686 en 785, blijkt dat de
goedkeuring van de belastingTeglementen
van 23 april en 24 juni 1965 alsook van
de reglementen van 7 april 1970 en 26
oktober 1972 zou zijn bekendgemaakt,
hiermede blijkbaar bedoelend de goedkeuring door de Koning, zoals overigens
ook uit de genoemde stuldmn blijkt, en
hieraan nog toevoegt : « dat de afkondiging van goedkeuring van de fiscale
verordeningen automatisch de bekendmaking ervan impliceert; dat het trouwens slechts door de bekendmaking van
de goedkeuring is dat de belastingplichtigen kunnen worden geacht te
weten dat de belastingverordeningen te
hunnen opzichte uitvoerbaar geworden
zijn ))'
terwijl, eerste onderdeel, artikel 102 van
de Gemeentewet kennelijk de bekendmaking van het belastingreglement zelf,
dit zijn de bepalingen en beschikkingen
van dit reglement, voorschrijft, en niet
·van de goedkeuring ervan door de

Koning, te meer nu deze laatste publicatie bij uittreksel geschiedt in het
Belgisch Staatsblad krachtens artikel 6
van de wet van 18 april 1898, en de
bedoeling van de bekendmaking precies
is dat de belastingplichtigen op de
hoogte zouden worden gebracht van de
wettelijke bepalingen die hen binden,
opdat zij zodoende onder meer in staat
zouden zijn, zo nodig, de uitvoering
ervan te hunnen opzichte door bezwaarschrift te betwisten, maar niet dat zij
ervan op de hoogte zouden worden
gebracht dat een belastingreglement,
waarvan ze de beschikkingen niet kennen,
te hunnen opzichte uitvoerbaar en
bindend zou zijn ;
tweede onde1·deel, het aanvullend bezwaarschrift van 3 september 1976 en
die van 1 juni 1976 en 6 augustus 1975
opwierpen : dat het getuigschrift van de
gemeente, afgezien van zijn inhoud,
uitgaat van een partij en als dusdanig
geen bewijskracht heeft, vermits een
partij zichzelf geen bewijs kan verschaffen, te meer nu de gemeente geen
bevoegdheid bezit om wat dan ook met
authenticiteit te constateren, en dat
trouwens dit getuigschrift op 21 oktober
1965 verklaart
zonder waarborg
betreffende de datum- dat de bekendmaking op 22 oktober 1965 zou gebeuren
of zou zijn gebeurd, wat impliceert dat
het getuigschrift onmogelijk kan verklaren dat de onderhavige belastingreglementen zijn bekendgemaakt geweest; dat het register van de bekendmakingen eveneens niet constateert dat
de belastingselementen bekendgemaakt
zijn geweest, vermits de termen « is
geweest )) werden geschrapt en vervangen
door « wordt ))' zodat alleen maar de
bedoeling wordt geuit, maar niet de
uitvoering ervan wordt vastgesteld ; dat
nergens uit blijkt dat het stulr van de
aankondiging zelf het origineel stuk
zou zijn, in illo tempore opgemaakt, en
dat dit zou zijn uitgehangen, en de
beslissing daarop niet antwoordt, met
schending van artikel 97 van de Grandwet, en, zo het erop antwoordt, de
bewijskracht van de genoemde stclkken
miskent door ervan een interpretatie te
geven die niet met de termen ervan
overeen te brengen is :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 102,
eerste lid, van de Gemeentewet, de
reglementen en verordeningen van de
gemeenteraad door omroeping en aanplakking worden bekendgemaakt ;
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wanneer aileen de goedkeuring en niet
de tekst zelf van de reglementen en
verordeningen is bekendgemaakt ;
Overwegende dat de bestendige deputatie vaststelt dat uit het getuigschrift
van bekendmaking, het aanplakkingsformulier van bekendmaking en uit het
register van de bekendmakingen blijkt
dat de goedkeuring van de reglementen
werd bekendgemaakt op 22 oktober 1965
en dat de goedkeuring van de hernieuwde
reglementen werd bekendgemaakt respectievelijk op 5 augustus 1970 en
26 oktober 1972; dat zij voorts beslist
dat de afkondiging van de goedkeuring
van de belastingverordeningen automatisch de bekendmaking ervan impliceert;
Overwegende dat uit de vaststelling
dat de goedkeuring van de verordeningen
werd bekendgemaakt, niet wettig kan
worden afgeleid dat de verordeningen
zelf werden bekendgemaakt ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
En overwegende, voor het overige,
dat uit de regelmatig aan het Hof
voorgelegde stukken niet blijkt dat een
middel, hetwelk de openbare orde raakt,
ambtshalve moet worden opgeworpen ;
II. Wat de voorziening van de Stad
Nieuwpoort betreft :
Over de door de eerste drie verweerders
aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat de verklaring
van voorziening namens eiseres op
14 februari 1977 werd gedaan op de
griffie van de provincieraad van WestVlaanderen door de heer W. Vanhuyse,
advocaat te Kortrijk, die verklaarde op
te treden namens eiseres, "vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, en gemachtigd
door het college van burgemeester en
schepenen van 31 januari 1977 » en dat
die machtiging niet werd neergelegd :
Overwegende dat, naar lu:id van
artikel 4 van de wet van 22 januari 1849,
hetwelk toepasselijk is in zaken van
directe provincie- en gemeentebelastingen
ingevolge de artikelen 2 van de wet van
22 juni 1865, 13 van de wet van 5 juli
1871 en 16 van de wet van 22 juni 1877,
de verklaring van beroep in cassatie
wordt gedaan " in persoon of door een
gevolmachtigde n ;
Overwegende dat de lasthebber van
zijn volmacht moet doen blijken en te
dien einde, indien de volmacht niet aan
de akte van cassatieberoep is gehecht, ze

ter griffie van het Hof moet worden
neergelegd binnen de bij artikel 420bis,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, ten einde
het Hof in de mogelijkheid te stellen de
geldigheid en de draagwijdte ervan te
beoordelen ;
Overwegende dat, nu deze rechtsvorm niet werd nageleefd, de voorziening
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van de Stad Nieuwpoort ; veroordeelt deze in de kosten ; beslissende
over de voorziening van de eisers Kamp
Francine, Kamp Suzanne en Mr. Marcel
Moerens, qualitate qua : zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel van het
derde middel en op de overige door de
eisers aangevoerde middelen, welke tot
geen ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt de bestreden beslissing in
zoverre zij : a) het bezwaar tegen de
aanslagen vermeld onder de artikelen 8,
9 en 10 van haar dispositief ongegrond
verklaart voor een bedrag van 28.220 fr.,
b) het bezwaar tegen de aanslagen vermeld onder de artikelen 13, 16 en 17
van haar dispositief ongegrond verklaart,
c) het bezwaar tegen de aanslagen vermeld onder de artikelen 22 en 25 van haar
dispositief niet ontvankelijk verklaart;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de Stad Nieuwpoort in de helft
van de kosten ; laat de andere helft ten
laste van de eisers ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van OostVlaanderen.
24 april 1978. - 3 9 kamer. - VoorzittM' en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclttsie, de H. Tillekaerts,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Delafontaine (van de balie te Kortrijk)
en Claeys Bouuaert.
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25 april 1978,

lO HOF VAN ASSISEN.- ARRESTEN
WAARBIJ DE OPGEROEPEN WERKENDE
OF
TOEGEVOEGDE
GEZWORENEN

WORDEN VRIJGESTELD, LIJK WETBOEK, ARTIKEL
VAN DIE BESLISSINGEN.

2°
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GERECHTE.AARD

243. -

VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. ARREST VAN RET HoF
VAN ASSISEN WAARBIJ DE OPGEROEPEN
WERKENDE OF TOEGEVOEGDE GEZWORENEN
WORDEN
VRIJGESTELD.
VoORZIENING VAN DE BESCHULDIGDE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

HOF VAN ASSISEN.- SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.- AsSESSOREN OF
PLAATSVERVANGENDE ASSESSOREN DIE
WERDEN AANGEWEZEN OP UITDRUKKELIJKE VRAAG VAN DE VOORZITTER VAN
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG.
VRAAG MOET NIET MET REDENEN
OMKLEED ZIJN.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT DE REDENEN
BEKRITISEERT DIE AANGEGEVEN ZIJN
DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG DIE DE
AANWIJZING VRAAGT VAN LED EN VAN
RET HOF VAN BEROEP ALS ASSESSOR OF
PLAATSVERVANGEND ASSESSOR IN RET
HoF VAN AssiSEN. NIET-ONTVANKELIJK MIDDEL.

5°

HOF VAN ASSISEN.- JURY. EEDAFLEGGING VAN DE GEZWORENEN.
TIJDSTIP.

6°

HOF VAN ASSISEN.- DEBAT v66R
DE EEDAFLEGGING DER GEZWORENEN.
DEBAT DAT ENKEL VERBAND HOUDT
MET EEN PROCEDUREKWESTIE EN NIET
MET RET ONDERZOEK VAN DE ZAAK
ZELF. GEEN NIETIGHEID.

7°

8°

. 9°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT EEN NA RET
VERWIJZINGSARREST OPGESTELD PROCES-VERBAAL NIET BIJ RET AAN RET
HoF VAN ASSISEN VOORGELEGDE DOSSIER IS GEVOEGD.- MIDDELVOOR RET
EERST VOOR RET HOF VOORGEDRAGEN.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. STUK NA
DE DEBATTEN AAN DE PARTIJEN OVERHANDIGD. GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BE GRIP •
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN

RECHT ZIJN VERMENGD.
ONTVANKELIJKHEID.

-

NIET-

1° De arresten waarbij het Hof van Assisen,
met toepassing van artikel 243 van het
Gerechtelijk Wetboek, ambtshalve of op
veTzoek de opgeToepen weTkende of
toegevoegde gezwoTenen vTijstelt zijn
louteT administratieve handelingen waaTin de beschuldigdw geen recht van
tussenkomst hebben en die niet aan hun
toezicht ondeTWoTpen zijn ( 1).
2° Niet ontvankelijk is de vooTziening van
de veTooTdeelde tegen het aTTest waarbij
het Hof. van Assisen, met toepassing
van art~kel 243 van het GeTechtelijk
Wetboek, de opgeroepen wM·kende of
toegevoegde gezwoTenen heeft vTijgesteld (2).
3° Geen enkele wetsbepaling veTeist dat de
vom·zitter van de ?'echtbank van ee1·ste
aanleg zijn VTaag motivee?·t om, dooT
het hof van beroep, een of meeT van zijn
leden te doen aanwijzen, die als assessoT
of plaatsve?'Vangend assessor in het
Hof van Assisen zullen optTeden.
(Art. 122 G.W.)

4° Niet ontvankelijk is het middel dat de
motieven bekTitisee?'t die de voo?·zitteT
van de Techtbank van eeTste aanleg
aangeeft tot staving van zijn vTaag
oveTeenkomstig aTtikel 122 van het
GeTechtelijk Wetboek gedaan en die
st?·ekt tot aanwijzing van leden van het
hof van be1•oep om als assessoT of plaatsveTvangend assessoT in het Hof van
Assisen op te t?·eden.
5° Geen wetsbepaling sch?·ijft vooT dat de
eedaflegging van de gezwm·enen moet
gebetM'en onmiddellijk nadat de vooTzitteT van het Hof van Assisen de
beschuldigde oveT zijn identiteit heeft
onderm·aagd. (Art. 310 en 312 Sv.)
6° Geen nietigheid vloeit vooTt ttit het feit
dat VOO?' het Hof van Assisen een debat
we1·d gehottden vooTalee?' de gezwoTenen
de eed hadden afgelegd, wanneeT dat
debat slechts een p?·ocedurekwestie betTof
zoals de neeTlegging van bepaald~
stukken, en niet het ondeTzoek van de
zaak zelf.

7° Het middel hieTuit afgeleid dat, met
schending van de Techten van de veTdediging, een pToces-vM·baal, dat na
(1) en (2) Cass., 21 december 1976 (Arr.
oass., 1977, blz. 452).
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niet bij het aan het H of van Assis en
voorgelegde dossie1· is gevoegd, kan niet
voor het eerst voor het Hof worden
voorgedragen (1).
8° W anneer een stuk pas na de de batten
voo1· het Hof van Assisen aan de verdediging is overhandigd, houdt die
omstandigheid in se niet in dat de
reohten van de verdediging zijn gesohonden (2).
9° Niet ontvankelijk, wegens vermenging
van feiten en reoht, is het middel dat
het H of zou vM·pliohten feitelijke gegevens
nate gaan (3). (Art. 95 Grondwet.)
(JESPERSEN DE CRAMER,
T. DE SUTTER I., DE SUTTER J.,
MARCHAND, VANDENHENDE EN LEDOUX.)

eisers, in zoverre zij gericht zijn tegen
de andere op de strafvordering gewezen
arresten:
Overwegende dat geen van beide eisers
enige hoedanigheid heeft om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing
gewezen op de tegen een of meer medebeschuldigden ingestelde strafvordering ;
Overwegende dat de eiser J espers er
daarenboven geen belang bij heeft cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing waarbij hij we gens de telastlegging A,
zijnde moord op de persoon van De
Sutter Rosine, vrijgesproken wordt ;
Dat de voorzieningen in zoverre niet
ontvankelijk zijn ;

A. Wat de voorziening van Jespers
betreft:

II. Op de voorzieningen van beide

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 58, 76,
79, ll9, 121, 122, 126, 127, 831 van het
Gerechtelijk Wetboek, 2 (opheffingsbepalingen), 1, § 1, ll9°, van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk W etboek, 9 van de wet van 8 april
1965 op de jeugdbescherming en 8 van
de Grondwet,
doo1·dat de bestreden arresten, waaronder het arrest van 28 januari 1978,
dat eiser veroordeelt tot 20 jaar dwangarbeid, uitgesproken werden door het
hof van assisen, samengesteld uit de
magistraten De Preter Marcel, voorzitter,
Matthijs Jules en Denys Louis, assessoren,
allen raadsheren in het Hof van Beroep
te Gent,
te1·wijl, eerste onde1·deel, de twee assessoren voor deze zaak door de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Gent onder de oudstbenoemde ondervoorzitters en rechters van deze rechtbank aangewezen moesten worden (scherrding van de artikelen 1, 2, 58, ll9 en 121
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onde1·deel, ten onrechte, voor de
aanwijzing van deze twee assessoren,
geen rekening werd gehouden met de
jeugdrechters in de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent, die wel in aanmerking kwamen voor de ftmctie van

(1) Raadpl. cass., 22 december 1975 (A?'?'.
cass., 1976, blz. 497).
(2) Raadpl. cass., 29 oktober 1962 (Bull.
en Pas., 1963, I, 285). Raadpl. cass., 23 maart
1920 (ibid., 1920, I, 102) : wanneer het
openbaar ministerie door de politie inlichtingen onder de vorm van processen-verbaal

laat inwinnen, verplicht geen enkele wetsbepaling die inlichtingen aan de beschuldigde
of zijn raadsman mede te delen zolang het
niet vraagt dat ze bij het dossier zouden
gevoegd worden.
(3) Cass., 20 juli 1977 (A1'1', cass., 1977,
blz. 1129).

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 28 november 1977 (twee
arresten), 29 november 1977 (twee
arresten), 15 december 1977, 27 december
1977, 28 januari 1978 en 2 februari 1978
gewezen door het Hof van Assisen van de
provincie Oost-Vlaanderen;

I. Op de voorzieningen van beide
eisers, in zoverre zij gericht zijn tegen
het arrest van 28 november 1977 (eerste
arrest) waarbij het hof van assisen, met
toepassing van artikel 243 van het
Gerechtelijk Wetboek, over de vragen
tot vrijstelling van opgeroepen gezworenen beslist :
Overwegende dat genoemd arrest een
Iouter administratieve handeling is, waarin de beschuldigden geen recht van
tussenkomst hebben en die niet aan hun
toezicht is onderworpen, mits zij, zoals
ten deze, hun recht van wraking kunnen
uitoefenen op een lijst met het vereiste
aantal bekwame gezworenen ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn ;
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assessoren en die zich niet verschoond
hadden (schending van de artikelen 1, 2,
58, 76, 79, 119, 121, 122, 126, 127, 831
van het Gerechtelijk W etboek, 9 van de
wet van 8 april 1965, 2, 1, § 1, ll9°, van
de wet van 10 oktober 1967);
de1·de onde1·deel, ingevolge de uitdrukkelijke vraag van de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
om als assessoren raadsheren aan te
wijzen daar de jeugdrechters daarvoor
niet in aanmerking kwamen, het hof
van assisen derhalve onregelmatig samengesteld was en in elk geval de regelmatigheid van de samenstelling niet kan
nagegaan worden (schending van alle
aangewezen wetsbepalingen) :
Overwegende dat, luidens artilml 122
van het Gerechtelijk Wetboek, het hof
van beroep, op vordering van de procureur-generaal en beschikkende in algemene vergadering, kan beslissen dat
een of meer van zijn leden, die het
aanwijst, als assessor ofplaatsvervangend
assessor zullen optreden in plaats van de
leden van de rechtbank van eerste
a.anleg, indien met name, zoals ten deze,
de voorzitter van de rechtbank zulks
uitdrukkelijk vraagt ;
Overwegende dat het middel zich ertoe
beperkt de door die voorzitter aangegeven
redenen te bekritiseren; dat de voormelde wetsbepaling evenwel niet inhoudt
dat de voorzitter zijn vraag met redenen
moet omkleden, waaruit volgt dat de
beschuldigde geen toezicht kan uitoefenen
op eventueel door de voorzitter aangegeven redenen ;
Overwegende dat, voor het overige,
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat het hof van
assisen, met toepassing van artikel 122
van het Gerechtelijk Wetboek, regelmatig samengesteld was ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 309, 310,
312, 313, 314, 315, 342, 348 van het
Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wetten van 23 augustus
1919 en 27 mei 1974, ll9, 242, 248 en 252
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de bestreden arresten, waaronder het arrest van 28 januari 1978,
dat eiser veroordeelt tot 20 jaar dwangarbeid, uitgesproken werden nadat in de
morgen van 28 november 1977, dag
gesteld voor de opening dezer assisen,
nadat het hof en de twaalf gezworenen

zitting hadden genomen en eiser verschenen was en de voorzitter hem naar
zijn identiteit gevraagd had, er zich een
debat ontspon tussen de voorzitter, het
openbaar ministerie en de verdediging
van eiser en er allerlei stukken neergelegd
werden alvorens de gezworenen de eed
hadden afgelegd,
terwijl, ee1-ste onde1•deel, de gezworenen
de door de wet voorgeschreven eed
moeten a:fleggen onmiddellijk nadat de
voorzitter eiser over zijn identiteit heeft
ondervraagd en er geen geldige debatten
kunnen plaatsgrijpen voordat zij deze
eed hebben afgelegd (schending van de
artikelen 309, 310, 312, 313, 314, 315 van
het Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, de in de morgen van
28 november 1977 gevoerde debatten
betreffende de neergelegde stukken de
schuld van eiser en derhalve de grand
van de zaak betroffen en deze procedure
nietig is daar de juryleden alsdan de
eed nog niet hadden afgelegd ; in elk
geval de wettelijkheid der procedure
niet kan vastgesteld worden (schending
van alle aangewezen wetsbepalingen) :
Overwegende dat de wet niet voorschrijft dat de gezworenen de eed moeten
a:fleggen onmiddellijk nadat de voorzitter
de beschuldigde over zijn identiteit heeft
ondervraagd ;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting blijkt dat
het in het middel bedoelde debat slechts
verband hield met de neerlegging van
stukken en niet met het onderzoek van
de zaak zelf, hetwelk ten deze conform
de artikelen 313 en volgende van het
Wetboek van Strafvordering in tegenwoordigheid van de jury en na haar
beiidiging geschiedde ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6-1 van het verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome
en goedgekeurd door de wet van 13 mei
1955, en 312 van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet
van 27 mei 1974, en uit de miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van de rechten van de
verdediging,
doo1·dat het arrest van 29 november
1977 beslist dat de bescheiden, inzonderheid de briefwisseling en voorwerpen,
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in de cellen van de beschuldigden zouden
gevonden worden of op hun persoon
zouden in beslag genomen zijn, bij het
strafdossier dienen te worden gevoegd
en neergelegd als overtuigingsstukken
en dat anderzijds uit geen enkel element,
waarover het hof van assisen beschikt,
blijkt dat er andere stukken bestaan die
niet toegevoegd werden aan het strafdossier en die nuttig zijn voor de zaak,
en doordat het arrest van 28 januari 1978
eiser veroordeelt tot dwangarbeid van
20 jaar,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, eiser in zijn op
28 november 1977 neergelegde conclusie
(dossier 8627/8, stuk 43) vroeg dat ook
de briefwisseling van het parket-generaal
aangaande de zaak zou neergelegd
worden ; het arrest van 29 november
1977 deze conclusie niet beantwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onde1·deel, het arrest van 29 november 1977, door de neerlegging van
deze briefwisseling niet te bevelen, de
rechten van de verdediging miskent
(schending van artikel 6-1 van het
verdrag van 4 november 1950 en van het
voornoemd algemeen rechtsbeginsel);
derde onderdeel, eiser herhaalde malen
gevraagd heeft dat de na de verwijzing
opgestelde processen-verbaal bij het
dossier zouden gevoegd worden ; hij op
de terechtzitting van 5 januari 1978
nogmaals daarop aandrong ; nochtans
belangrijke stukken, zoals het procesverbaal nr. 87, opgesteld op 28 december
1977 door de Rijkswacht te Gent en
bevattende ontlastende verldaringen ten
gunste van eiser, slechts na het beeindigen
der debatten aan de verdedigers van
eiser werden overgezonden ; aldus de
rechten van de verdediging door het
arrest van 28 januari 1978 miskend
worden (schending van artikel 6-1 van
het verdrag van 4 november 1950 en
van het voornoemd algemeen rechtsbeginsel);
vierde ond6rdeel, uit de brief van 31 januari 1978 van een jurylid blijkt dat
leden van de jury door een raadsheer
van het Hof van Beroep te Gent onder
druk gezet werden, zodat het niet zeker
is dat de juryleden naar geweten en
innige overtuiging, met onpartijdigheid
en vastberadenheid zoals het vrije en
rechtschapen mensen betaamt, geoordeeld hebben, zodat het arrest van
28 januari 1978. nietig is (schending van
de artikelen 6-1 van het verdrag van

4 november 1950 en 312 van het Wetboek
van Strafvordering en van het voornoemd algemeen rechtsbeginsel) :
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat het tussenarrest van
29 november 1977, na eisers conclusie te
hebben aangehaald, oordeelt enerzijds
dat " voor het achterhalen van de
waarheid het nuttig is dat alle bescheiden, inzonderheid briefwisseling en
voorwerpen, die eventueel door de penitentiaire overheid rond november 1977
in de cellen van de beschuldigden of op
hun persoon werden in beslag genomen,
bij het strafdossier zouden worden
gevoegd wat de bescheiden betreft en als
overtuigingsstukken zouden worden neergelegd wat de voorwerpen betreft , en
dat " anderzijds uit geen enkel element,
waarover het hof van assisen beschikt,
blijkt dat er andere stukken bestaan die
niet toegevoegd werden aan het strafdossier en nuttig zijn voor de zaak '' ;
Overwegende dat het arrest aldus, door
een onaantastbare beoordeling in feite,
te kennen geeft dat er geen bewijs
aanwezig is dat <<andere stukken »,
hiermede bedoelend met name de in de
conclusie beoogde kaft briefwisseling van
het parket-generaal, voor de zaak nuttige
processtukken of overtuigingsstukken uitmaken;
Dat het arrest zodoende, zonder de
rechten van de verdediging te schenden,
eisers conclusie op dit punt beantwoordt ;
Dat de onderdelen feitelijke grondslag
missen;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in
zoverre het de erin bedoelde stukken
niet nader bepaalt, het Hof niet in staat
stelt de gegrondheid ervan na te gaan ;
Overwegende, met betrekking tot het
in het onderdeel vermelde proces-verbaal
n° 87, op 28 december 1977 door de
Rijkswacht te Gent opgesteld, dat, in
zoverre eiser het bestaan ervan heeft
gekend ten tijde van het geding, noch uit
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 5 januari 1978, dat uitsluitend op
andere bescheiden betrekking had, noch
uit enig ander stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat eiser de
voeging van het bedoelde proces-verbaal
bij het strafdossier gevraagd heeft voor
het hof van assisen ;
Overwegende dat, in zoverre eiser het
bestaan van het proces-verbaal niet heeft
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het afschrift dat hij bij zijn memorie
voegt nochtans moet worden afgeleid
dat de inhoud ervan, namelijk een
gesprek met een medebeschuldigde, hem
bekend was, alsmede het feit dat het
gesprek gehoord werd door de begeleidende rijkswachters, dus identificeerbare getuigen ; dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat eiser het hof van assisen heeft verzocht die getuigen te identificeren en te
horen;
Overwegende dat in zoverre het middel
zich ertoe beperkt aan te voeren dat een
afschrift van het proces-verbaal slechts
na de debatten aan de verdedigers van
eiser is afgegeven, deze omstandigheid
op zichzelf niet impliceert dat het
bestreden arrest van 28 januari 1978 de
rechten van de verdediging of artikel 6-1
van het V erdrag van 4 november 1950
heeft geschonden ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het vierde onderdeel betreft ;
Overwegende dat de in het midde1
bedoelde brief van 31 januari 1978, die
volgens eiser van een jurylid uitgaat, in
werkelijkheid een anoniem stuk is ;
Overwegende dat het onderdeel voor
het overige, in zoverre het uit de druk
beweerdelijk uitgeoefend op juryleden,
afleidt dat het « niet zeker is " dat de
jury haar verklaring heeft afgelegd in
gemoede overtuigd en in eer en geweten,
slechts een hypothetische gevolgtrekking
maakt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;

van 5 oktober 1977 overeenkomstig
artikel 122 van het Gerechtelijk Wetboek
gericht aan de eerste voorzitter van het
hof van beroep aldaar, verklarende :
« dat buiten de jeugdrechters, die in deze
aangelegenheid niet in aanmerking
komen, alle leden van de Rechtbank
verklaren zich te recuseren in de
assisenzaak ten laste van onderzoeksrechter J espers en anderen "•
terwijl jeugdrechters eveneens rechters
in de rechtbank van eerste aanleg zijn,
zoals bedoeld in artikel 121 van het Gerechtelijk Wetboek, en zij dus als assessoren kunnen worden aangewezen, indien
er geen wettelijke verhinderingsgrond
als die bepaald in artikel 831 van het
Gerechtelijk Wetboek bestaat,
terwijl, ten deze, blijkens de bovenvermelde brief van 5 oktober 1977 de
jeugdrechters zich niet hebben gerecuseerd noch voor hen enige andere
verhinderingsgrond wordt aangevoerd
of bestaat, en zij dus in aanmerking
kwamen als assessoren van het hof van
assisen,
zodat, ee1·ste onderdeel, de bestreden
arresten werden gewezen door een rechtscollege dat niet regelmatig was samengesteld, nu twee van zijn leden raadsheren in het hof van beroep waren,
terwijl zij rechters in de rechtbank van
eerste aanleg behoorden te zijn,
tweede onderdeel, het voor het Hof
althans onmogelijk is zijn toezicht over
de samenstelling van het rechtscollege
dat de bestreden beslissingen heeft
gewezen en dus over de wettelijkheid
van deze beslissingen zelf uit te oefenen,
nu het blijkt dat de jeugdrechters uit het
hof van assisen Werden geweerd, zonder
dat zij zich vrijwillig hadden onthouden
of, wat hen betreft, enige andere verhinderingsgrond werd ingeroepen :

B. W at de voorziening van De Cramer
betreft:

Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel van de eiser J espers
blijkt dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 tot 3, 8 tot
11, 79, 119, 120, 121 en 122 van het
Gerechtelijk Wetboek, 8 en 97 van de
Grondwet,
doordat de bestreden arresten gewezen
werden door een hof van assisen samengesteld uit de raadsheren van het Hof
van Beroep te Gent, Marcel De Preter,
Jules Matthijs en Louis Denys, ingevolge
het verzoek door de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 tot 3,
8 tot 11, 119 van het Gerechtelijk Wethoek, 309, 310, 312 van het Wetboek van
Strafvordering, 8 en 97 van de Grondwet,
doordat de bestreden arresten gewezen
werden door een rechtsprekende jury die
de eed aflegde nadat de debatten waren
aangevangen, nu uit het proces-verbaal
van de terechtzitting van 28 november
1978- voormiddag- blijkt dat tussen
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hun eedaflegging stukken aan het dossier
warden toegevoegd en zich over deze
toevoeging tussen het openbaar ministerie
en de verdediging een debat ontspon
waarvan het resultaat werd geakteerd,
zodat, eerste onderdeel, de procedure
althans gedeeltelijk werd gevoerd voor
een rechtscollege dat niet regelmatig was
samengesteld, nu de gezworenen slechts
een rechtsprekende bevoegdheid verkrijgen ingevolge hun eedaflegging,
tweede onderdeel, het Hof in de onmogelijkheid wordt gesteld na te gaan
of het arrest van 28 januari 1978 werd
geveld op gTond van een overtuiging
door de gezworenen gevormd ingevolge
het debat dat had plaatsgevonden na
hun eedaflegging, dan wel, althans gedeeltelijk, ingevolge hetgeen de gezworenen ter zitting van 28 november 1977
v66r hun eedaflegging hadden vernomen :
Overwegende dat uit het antwoord op
het tweede middel van de eiser Jaspers
blijkt dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 370 van het
Wetboek van Strafvordering, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en,
voor zoveel als nodig, 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest van 28 januari 1978
de teruggave beveelt aan de echtgenoten
Vandenhende-Ledoux van de voorwerpen
en stukken in beslag genomen en beschreven in de staat van overtuigingsstukken onder nummer 19/53/77 (materiiile vergissing voor 19/3/77 in het
arrest geciteerd),
terwijl uit dit, noch uit enig ander stuk
van het dossier (te weten de stukken
onder kaft I, stukken 142 e.v. ; kaft IIfB,
stukken 176 e.v. en 517 e.v. van het
vooronderzoek) blijkt dat gezegde echtgenoten eigenaars waren van 32.380 DM
en van 10 kasbons van elk 100.000 frank,
uitgegeven door het Onderling Hypothecair Krediet,
zodat, ee1·ste onderdeel, artikel 370 van
het W etboek van Strafvordering, dat
alleen teruggave aan de eigenaars toelaat,
werd geschonden,
tweede onde1·deel, ondergeschikt en voor
het geval het Hof zou oordelen dat de
feitenrechter heeft bedoeld dat uit de
bovenaangehaalde stukken of uit enig
ander stuk van het dossier bleak dat de
echtgenoten V andenhende-Ledoux eige-

naars ervan waren, deze vaststelling
onverenigbaar is met de termen van deze
stukken, en er dus de bewijskracht van
miskent :
Overwegende dat het onderzoek van
het middel het Hof zou verplichten
feitelijke gegevens na te gaan in verband
met het eigendomsrecht van de personen
aan wie de teruggave, met toepassing
van artikel 370 van het Wetboek van
Strafvordering, werd bevolen ;
Dat het middel, hetwelk feiten en recht
vermengt, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de SLfbstantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
III. Op de voorziening van De Cramer,
in zoverre zij gericht is tegen het arrest
van 2 februari 1978 gewezen op de tegen
hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt de zaak uit te stellen op 2 juni
1978; dat zodanige beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artike1 416
van het W etboek van Strafvordering
en geen uitspraak doet over een geschi1
inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening mitsdien voorbarig
en niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun voorzieningen.
25 april 1978. - 2e kamer.- Voorzitter en Ve1·slaggever, Ridder de
Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Houtekier en Biitzler.

2" KAMER. -

25 april 1978,

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - INVENTARIS VAN DE
GEDINGSTUKKEN. - NIET VERMELDE
STUKKEN. - GEEN NIETIGHEID.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAKEN.- BESLISSING
O.M. GEGROND OP EEN STUK WAARVAN
DE REGELMATIGE INSOHRIJVING IN DE
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INVENTARIS VAN RET DOSSIER BETWIST
WORDT. STUK DAT REGELMATIG TER
VRIJE BEOORDELING DER PARTIJEN IS
VOORGELEGD.- GEEN SORENDING VAN
DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

go BEWI.JS.- STRAFZAKEN.- DooR DE
GEMEENTEOVERREID AFGEGEVEN INLIOHTINGSBLAD.
STUK DAT
OP
ZIOHZELF DE ERIN VERMELDE VEROORDELINGEN NIET BEWIJST.- GEGEVENS
DIE BIJ DE BEHANDELING TER ZITTING
ALS INLIORTINGEN KUNNEN GEBRUIKT
WORDEN.

40

5°

6°

7o

VER.JARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. STUITING VAN
DE VERJARING. DADEN VAN ONDERZOEK.- BEGRIP.
VER.JARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.- DAAD WAARDOOR
DE VERJARING WORDT GESTUIT. 0VERZENDING DOOR RET OPENBAAR
MINISTERIE VAN EEN APOSTIL TEN
EINDE EEN INLIORTINGSBLAD NA TE
GAAN EN TE VERBETEREN. DAAD
VAN ONDERZOEK WAARDOOR DE VERJARING WORDT GESTUIT.
OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- SORENDING VAN EEN MINISTERIELE OIROULAIRE. SORENDING
DIE GEEN AANLEIDING GEEFT TOT
OASSATIE.
REOHTERLI.JKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.STRAFZAKEN. REORTER DIE DEEL
UITGEMAAKT HEEFT VAN RET REORTSOOLLEGE OP DE TEREORTZITTING WAAROP RET VONNIS IS UITGESPROKEN. REOHTER DIE ALS ADVOOAAT, IN DE
ROEDANIGREID
VAN
GEASSUMEERD
REORTER, DE TEREORTZITTING HEllJFT
BIJGEWOOND WAAROP DE ZAAK IS
BEHANDELD.- WETTIGHEID.

1° Noch artikel 423 van het Wetboek van
Strafvordering, noch artikel 123 van
het koninklijk besluit van 28 december
1950 houdende het Algemeen Reglement
op de gerechtskosten in strajzaken, die
het opmaken van een inventaris van de
(1) Raadpl. cass., 18 januari 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 488).
(2) Raadpi. cass., 17 januari 1978, sup?'a,
biz. 597.
(3) Oass., 9 juni 1964 (Bull., en Pas., 1964,
I, 1083) ; raadpl. noot 1 onder cass., 28 februari 1977 (A?'?'. cass., 1977, biz. 695).
(4) Cass., 10 januari 1977 (Arr. cass., 1977,
biz. 514).

stukken bet?·effende de strajrechtspleging
voorschrijven, bepalen dat de niet in die
inventaris ve1•melde stukken nietig
zijn (1).
2° Schending van de rechten van de ve?·de-

diging kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de beslissing
van de rechte1· a.m. geg1·ond is op een
stuk waa1·van de regelmatige inschrijving in de inventaris van het dossier
wordt betwist, wannee1· uit de conclusie
van de eiser blijkt dat het stuk 1·egelmatig
ter vrije bespreking de?' partijen is
voo1·gelegd (2).
go Ofschoon het door de gemeenteove1•heid
afgegeven inlichtingsblad op zichzelf
niet het bewijs oplevert van de erin
ve1·melde veroordelingen (g), belet zulks
niet dat de gegevens van dat stuk als
inlichtingen kunnen wm·den gebruikt
bij de behandeling van de zaak ter
zitting.
4° Een daad van ondm·zoek waa1·doo1' de

ve1jaring van de strajvordm·ing wordt
gestuit is elke handeling uitgaande van
een daa1·toe bevoegde overheid om bewijzen te ve~·zamelen of de zaak in staat
van wijzen te brengen (4). (Art. 22
wet van 17 april 1878.)
5° Een daad van onderzoek waardoo1· de
verjm·ing van de st1·ajvordering wordt
gestuit is de apostil van het openbaar
ministerie met het bevel een inlichtingsblad na te gaan en te verbeteren, zelfs
indien blij kt dat de op die aanvmag
ve1·strekte inlichtingen onjuist zijn (5).
(Art. 22 wet van 17 april 1878.)
6° Schending van een ministeriele circulaire geeft geen aanleiding tot cassatie (6).

7° Het vonnis van een strafgerecht is niet
nietig omdat een van de 1'echters die het
heeft gewezen, als advocaat, in de
hoedanigheid van geassumeerd rechter,
de zitting heeft bij gewoond waarop de
zaak is behandeld. (Art. 779 G.W.)
(SEROK.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(5) Raadpl. cass., 6 april 1970 (.Arr. cass.,
1970, biz. 708) en 25 oktober 1971 (ibid.,
1972, biz. 202).
(6) Cass., 30 oktober 1961 (B~tll. en Pas.,
1962, I, 236) en27 oktober 1977, supra, biz. 264.

-979vonnis, op 30 november 1977 in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Brugge gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 68 van het
Wegverkeersreglement van 14 maart
1968, 22 van de wet van 17 april 1878,
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 132, 153,
189, 600, 601 van het Wetboek van
Strafvordering, 1319 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onde1·deel, de rechter de
stuiting van de eenjarige verjaring van de
strafvordering, ingegaan op 12 april1976,
heeft aangenomen op grond van de
kanttekening van 19 januari 1977,
waarbij de politiecommissaris die de
procureur des Konings bij de Politierechtbank te Brugge bijstaat aan de
politiecommissaris te Gent vroeg een
inlichtingsblad na te zien en te verbeteren, stuk waarvan de wettigheid
was betwist daar het niet behoorlijk op
de inventaris van de stukken was ingeschreven, nu het niet genummerd maar
subgenummerd is (6/3), hetgeen een
bijvoeging a posterim·i mogelijk maakt en
elke garantie uitsluit dat, alvorens dit
stuk opgenomen werd in de door de
griffier opgemaakte inventaris van de
stukken welke aan de rechter in hoger
beroep werden overgezonden, dit stuk
wel degelijk aan het oordeel van de
eerste rechter is onderworpen geweest,
zodat de rechter in hoger beroep acht
heeft geslagen op een stuk dat uit de
debat.ten diende te worden geweerd, de
conclusie van eiser niet behoorlijk heeft
beantwoord, de rechten van de verdediging niet in acht heeft genomen en de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden ;
tweede onderdeel, de rechter heeft
aangenomen dat het « nazien en zo nodig
verbeteren" van een « inlichtingsblad"
dat van het gemeentebestuur uitgaat
een daad van onderzoek uitmaakt die
ertoe bijdraagt de zaak in staat van
wijzen te stellen, terwijl dit inlichtingsblad, hetwelk in tegenstelling met het
strafregister dat op de artikelen 600 en
601 van het Wetboek van Strafvordering
steunt, geen wettelijk bestaan en zeker
geen enkele bewijskracht heeft, dan ook
geen element is waarop de rechter
vermag acht te slaan om over het lot
van de verdachte te oordelen, zodat het
bevel om tot nazicht van dit nietbewijskrachtig stuk over te gaan een
loutere administratieve aangelegenheid

uitmaakt die de strafvordering niet kan
stuiten;
derde onderdeel, de rechter, om het
wettelijk bestaan van een gemeentelijk
inlichtingsblad te rechtvaardigen, zich
ten onrechte op ministeriele omzendbrieven beroept, welke echter geenszins
beogen dat de gemeentelijke overheid de
politierechtbank inlichtingen zou verschaffen omtrent het strafrechtelijk verleden van een persoon, doch veeleer het
omgekeerde en dan nog slechts voor
bepaalde misdrijven; door de voormelde
omzendbrieven in te roepen de rechter
derhalve de conclusie van eiser omtrent
de afwezigheid van wettelijk bestaan
van het door hem in acht genomen
inlichtingsblad niet beantwoordt ;
vie~·de onde1•deel, de rechter het « nazien
en eventueel verbeteren " van het bovenvermeld inlichtingsblad als een daad van
onderzoek aanziet, die kon bijdragen tot
het stellen van de zaak in staat van
wijzen, zonder de door eiser in conclusie
gedane opwerping te beantwoorden,
namelijk dat het bij het dossier gevoegde
inlichtingsblad foutief is wat de er in
aangehaalde minnelijke schikkingen betreft en het tegenstrijdig is, eensdeels,
aan te nemen dat een stuk kan bijdragen
tot het in staat stellen van een zaak, dit
is tot het verzamelen van dienende
elementen ter openbaring van de waarheid, en, anderdeels, de opwerping
dat dit stuk strijdig is met de waarheid
onbeantwoord te laten, zodat de rechter
in het onzekere laat of hij al dan niet
aanneemt dat hij zijn overtuiging mag
stoelen op onjuiste gegevens ; het vonnis
derhalve niet is gemotiveerd, althans
op dubbelzinnige motieven steunt, die
gelijkstaan met de afwezigheid van
motieven:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis op het
in het onderdeel aangehaalde verweer
antwoordt dat het bedoelde stuk is
genummerd 6/3, wat betekent da:t het
in de kaft « identiteit en voorgaande
veroordelingen "• zelf genummerd als
stuk 6, het derde stuk is ; dat de aldus
uitgevoerde nummering regelmatig is
en er enkel is ter verduidelijking van de
samenstP.lling van het strafrechtelijk
dossier ; dat gelet op de inventaris
opgemaakt door de griffier van de politierechtbank elke toevoeging of wijziging
uitgesloten is ;
Overwegende dat, nu, enerzijds, artikel 124 van het Algomeen Reglement
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artikel 423 van het Wetboek van Strafvordering, die het opmaken van een
inventaris voorschrijven, bepalen dat
de rechters geen acht mogen slaan op de
stukken die niet behoorlijk op de inventaris zouden zijn ingeschreven, en,
anderzijds, de echtheid van de in het
middel bedoelde apostille niet wordt
betwist, het stuk ten deze door de rechters niet behoefde te worden geweerd ;
dat, derhalve, zelfs indien eisers grief
betreffende de regelmatigheid van de
inschrijving van het stuk op de inventaris
van de processtukken gegrond was, zulks
zonder invloed op de wettelijkheid van
de beslissing zou blijven;
Overwegende dat uit de eigen conclusie van eiser blijkt dat hij zich voor
de correctionele rechtbank met betrekking tot dit stuk vrij heeft kunnen
verdedigen; dat, derhalve, de rechten
van de verdediging niet werden miskend ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende , dat het vonnis niet
oordeelt dat het « nazien en verbeteren
van een inlichtingsblad" een daad van
onderzoek is, maar dat het uitschrijven
van een apostille, waarbij het openbaar
ministerie het nazien en het verbeteren
gelast, zodanige daad uitmaakt ;
Overwegende dat, ofschoon het door
de gemeenteoverheid afgegeven inlichtingsblad op zichzelf niet het bewijs van
de erin vermelde gegevens oplevert, die
gegevens als inlichtingen kunnen worden
aangewend in het onderzoek ten laste
van een verdachte ;
Overwegende dat, derhalve, het overzenden door het openbaar ministerie van
een apostille als in het middel beschreven,
die ertoe strekt de evenbedoelde inlichtingen in te zamelen, tot doel heeft de
zaak ten laste van de verdachte in staat
te stellen om te worden berecht en dus
een daad van onderzoek uitmaakt,
waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende, eensdeels, dat de omstandigheid dat het afgeven van inlichtingsbladen door de gemeenteoverheid
slechts door middel van administratieve
onderrichtingen is geregeld, niet tot
gevolg heeft dat de gerechtelijke overheid
de aldus bekomen inlichtingen niet wettig

kan aanwenden in een strafrechtelijk
onderzoek;
Overwegende, anderdeels, dat eisers
aanvoering volgens welke het vonnis de
in het middel bedoelde omzendbrieven
onjuist uitlegt, geen aanleiding kan geven
tot cassatieberoep ;
Dat het onderdeel, derhalve, niet kan
worden aangenomen ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, op het
door eiser aangevoerde verweer, volgens
hetwelk de apostille niet kan worden
aangezien als een daad van onderzoek
die de verjaring van de strafvordering
stuit omdat de erdoor ingezamelde
gegevens onjuist zijn, antwoordt dat
elke handeling, uitgaande van een daartoe bevoegde overheid, die tot voorwerp
heeft bewijzen te verzamelen of de zaak
in staat te stellen om te worden gevonnist, een daad van onderzoek is, die
de verjaring van de strafvordering stuit,
en dat de bedoelde apostille tot doel had
de strafzaak ten laste van eiser in staat
te stellen om te worden gevonnist ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat de gegevens van het inlichtingsblad,
die door middel van de apostille bekomen
werden, onjuist zouden zijn, geenszins
meebrengt dat de apostille niet tot doel
kon hebben bewijselementen te verzamelen ; dat, derhalve, de evenaangehaalde overweging van het vonnis geen
enkele tegenstrijdigheid inhoudt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 8 van het
Wetboek van Strafvordering, 92, § I, 3o,
en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat, ee1·ste onderdeel, in het vonnis
vermeld is dat er gevonnist werd, waar
aanwezig waren : J. Cornelis, ondervoorzitter, M.J. Depraeter, rechter, H.
Danneels (Belgisch advocaat, meer dan
30 jaar oud, tot de balie van Brugge
behorend, de oudste volgens de orde
van het tableau van de ter terechtzitting aanwezige advocaten, geassumeerd als rechter, bij wettig belet van
rechters en plaatsvervangende rechters)
thans rechter »; daar de tussen haakjes
vermelde passus niet is vernietigd door
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uit de tekst van het vonnis blijkt dat de
heer H. Danneels het vonnissen heeft
bijgewoond in de dubbele hoedanigheid
van advocaat, geassumeerd als rechter,
bij wettig belet van rechters en plaatsvervangende rechters en tevens in zijn
nieuwe hoedanigheid van rechter, hetgeen
echter onmogelijk is, daar de twee
hoedanigheden onverenigbaar zijn ; de
samenstelling van het rechtscollege aldus
niet regelmatig is, althans het Hof niet
in de mogelijkheid is de regelmatigheid
van de samenstelling van het rechtscollege na te gaan ; in elk geval het vonnis
nietig is;
tweede onderdeel, het aangevochten
vonnis van 30 november 1977 niet uitgaat
van al de leden van de rechtbank voor
wie de zaak werd behandeld, daar bij het
vonnissen op 30 november 1977 het
rechtscollege samengesteld was onder
meer uit de heer Danneels, die volgens
het Belgisch Staatsblad van 30 november
1977 bij koninklijk besluit van 23 november 1977 tot rechter was benoemd
en volgens proces-verbaal van de eerste
kamer van het Hof van Beroep te Gent
op 30 november 1977 om 9 uur de grondwettelijke eed heeft afgelegd ; uit het
zittingsblad blijkt dat de heer H.
Danneels als advocaat, geassumeerd als
rechter, de debatten over de zaak heeft
bijgewoond; daar hij echter die hoedanigheid niet meer had op 30 november 1977
na 9 uur, to en gevonnist werd, hij geen
deel meer kon uitmaken van de zetel bij
het vonnissen van de zaak ; het vonnis
derhalve nietig is :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, door de
aangevochten vermelding, ondubbelzinnig
doet kennen dat de heer Danneels, die op
de vorige terechtzitting als advocaat,
geroepen om een rechter te vervangen,
zitting had genomen, zoals uit het
proces-verbaal van die terechtzitting
blijkt, en intussen tot rechter was
benoemd, '' thans » bij de uitspraak als
rechter deel uitmaakt van het rechtscollege;
Dat die vermelding het mogelijk maakt
de regelmatigheid van de samenstelling
van het rechtscollege na te gaan ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, al maakte de heer
Danneels bij het onderzoek van de zaak
deel uit van het rechtscollege als advo-

caat, geroepen om een rechter te vervangen, en bij de uitspraak als rechter,
hij niettemin telkens met betrekking tot
de in behandeling genomen zaak met
dezelfde bevoegdheid was bekleed ; dat
derhalve het rechtscollege bij het onder.
zoek van de zaak en bij de uitspraak
uit dezelfde rechters was samengesteld ;
Dat het onderdeel faalt naar recht ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 april 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Deelercq, advocaat-generaal. Pleiter, de H. L. Martens (van de balie
te Gent).

2e KAMER. -

25 apri11978.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.TEGENSTRIJDIGE REDENEN.- BEGRIP.

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. - BESLISSING DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL VERDEELT TUSSEN DE BEKLAAGDE EN DE
GETROFFENE. VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE.
- BRENGT NIET DE VERNIETIGING MET
ZIOH VAN DE BESLISSING BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
GETROFFENE EN BETREFFENDE DE
VASTSTELLING VAN DE SCHADE.
1° Tegenstrijdig en derhalve niet regelmatig
gemotivee1·d is het vonnis dat, enerzijds,
verklaa1·t dat de beklaagde de voor1·angs1·egels niet in acht genomen heeft en,
ande1·zijds, beslist dat hij voormng
genoot (1). (Art. 97 Grondwet.)

2° W anneer de rechter de aanspmkel~j k-

(1) Cass., 27 september 1977, supm, biz. 127.
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beklaagde en de getroffene, brengt vernietiging van de beslissing, dat de
beklaagde aansprakelijk is, vernietiging
niet met zich van de beschikkingen die
de get?·offene voo1• ten minste de heljt
aansprakelijk verklaren en het bedmg
van de schade vaststellen ( 1).
(DE GREEF, T. VAN CAMPENHOUT.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 december 1977 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 12.4 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, houdende de voorafgaande titel
van het W etboek van Strafvordering,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, om eiser uit hoofde van de hem
ten laste gelegde overtreding te veroordelen en hem voor de helft voor de
schadelijke gevolgen van het ongeval
aansprakelijk te verklaren, het vonnis,
na erop te hebben gewezen dat de door
eiser gevolgde weg onder de toepassing
valt van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en te hebben
vastgesteld dat hij op het genaderde
kruispunt de verkeersvoorrang van rechts
genoot ten opzichte van verweerder, hem
verwijt het kruispunt te .zijn opgereden
op 2,45 meter van de hoek, zonder voorzorgen en zelfs zonder te stoppen,
zodanig dat zijn aanwezigheid niet kon
worden opgemerkt door de andere weggebruikers die, zoals verweerder, van
links kwamen aangereden, daar eiser
noch vertraagd noch zijn snelheid aangepast had aan de bijzondere configuratie
van de plaats,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds
vast te stellen dat eiser, toen hij het
kruispunt opreed, de voorrang van
rechts ten opzichte van verweerder
genoot en hem anderzijds te veroordelen
uit hoofde van overtreding van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement,
wegens het uitvoeren van een maneuver

(1) Cass., 12 oktober 1977, supra, biz. 198.

zonder aan de andere weggebruikers
voorrang te verlenen, waaruit volgt dat
het vonnis niet regelmatig met redenen
omkleed is en artikel 97 van de Grondwet
schendt;
en te1·wijl, indien, zoals het vonnis
soeverein in feite constateert, eiser op de
plaats van het ongeval de voorrang van
rechts ten opzichte van verweerder
genoot, hij door het kruispunt op te
rijden geen maneuver heeft kunnen
uitvoeren en de bepalingen van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement
ten deze geen toepassing vonden, waaruit
volgt dat de veroordeling uit hoofde van
overtreding van die bepaling niet naar
de eis van de wet gerechtvaardigd is
(schending van alle in het middel aangeduide wettelijke bepalingen en inzonderheid van artikel 12.4 van het algemeen
Wegverkeersreglement) :
Overwegende dat het vonnis enerzijds
tegen eiser de telastlegging bewezen
verklaart « als weggebruiker ofbestuurder
op de openbare weg, die een maneuver
wil uitvoeren, verzuimd te hebben voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers >>; dat het anderzijds, na te
hebben beslist dat de door eiser gevolgde
asfaltbaan een openbare weg is die voor
het voertuigenverkeer in het algemeen
is ingericht en die op een kruispunt
uitloopt, vaststelt dat eiser « de voorrang
van rechts genoot ten opzichte van de
van links komende weggebruiker Van
Campenhout » ;
Overwegende dat het tegenstrijdig is
enerzijds te verklaren dat eiser een
voorrangsregel heeft miskend, en anderzijds dat hij de voorrang genoot; dat het
vonnis derhalve niet regelmatig met
redenen is omkleed ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve met betrekking tot
de beschikking waarbij verweerder ten
belope van minstens de helft aansprakelijk wordt verklaard voor de door hem
geleden schade en het bedrag ervan wordt
vastgesteld ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Leuven,
~itting houdende in hager beroep.
25 april 1978. - 2 6 kamer. - Voo1·zitte1•, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
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de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

ze KAMER, -

25 april 1978.

1D VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. POLITIEREOHTBANK
REOHTDOENDE ZONDER DAT DE ZAAK
REGELMATIG BIJ HAAR AANHANGIG IS
GEMAAKT.- VEROORDELEND VONNIS.
- 0NWETTIGHEID.
2D

Procureur- Generaal, ingesteld met toepassing van artikel 441 van het W etboek
van Stmfvo1'de1ing, de vero01·deling
van de beklaagde ve1·nietigd wordt,
st1'ekt die vemietiging zich uit tot het
beschikkende gedeelte van het vonnis
waa1'bij de bu1·ger1'echtelijk aansp1'akelij ke partij is ve1'oo1•deeld (3).

CASSATIE.
STRAFZAKEN.
VoORZI:ElNING VAN DE PROOUREURGENERAAL. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 441. - VONNIS
VAN DE POLITIEREOHTBANK WAARBIJ
DE BEKLAAGDE IS VEROORDEELD ZONDER DAT DE ZAAK REGELMATIG BIJ DE
REOHTBANK AANHANGIG IS GEMAAKT.
- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

3D CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.
VoORZIENING VAN DE
PROOUREUR-GENERAAL. - WETBOEK
VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 441.VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
VERNIETIGD.- GEVOLG TEN AANZIEN
VAN D:El BURGERR:ElOHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ.
1D Onwettig is het vonnis van de politie-

1'echtbank waa1·bij de beklaagde w01·dt
Ve1'001'deeld zonde1· dat de zaak regelmatig bij de 1•echtbank aanhangig is
gemaakt doo1· een beslissing tot ve1·wijzing van een onderzoeksge1·echt gevolgd
van een dagvaa1·ding, door een dagvaa?·ding of doo1· de m·ijwillige verschijning
van de beklaagde (1). (Artt. 145 en
147 Sv.)
2D Op de voorziening van de Procu1·eu1·-

Generaal, ingesteld met toepassing van
a1·tikel 441 van het Wetboek van StmfV01'dering, vernietigt het Hof, zonder
verwijzing, het vonnis wam·bij de politierechtbank de beklaagde veroordeelt zonder
dat de zaak regelmatig bij de rechtbank
aanhangig is gemaakt doo1· een beslissing
tot ve1·wijzing van een onde1·zoeksgerecht
gevolgd van een dagvaarding, do01· een
dagvaa1·ding of door de vrijwillige
verschijning van de beklaagde (2).
(Art. 145, 147 en 441 Sv.)
3D W anneer op de voorziening van de

(PROOUREUR·GENERAAL IN RET HOF
OASSATIE, IN ZAKE VERLINDEN
PERSONENVENNOOTSOHAP
MET
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « L.
BRUSSEL EN ZONEN >>.)

VAN
EN
BEVAN

ARR:ElST.
HET HOF ; - G.elet op de vordering
van de Procureur-Generaal in het Hof
van Cassatie, luidende als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie :
>> De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar te
maken dat, bij een brief van 26 januari
1978, bestuur der wetgeving, nr. 7/
130.836/368/AP/Div.-AV/CP, de Minister
van Justitie hem gelast heeft bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
W etboek van Strafvordering, aangifte te
doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis, op 16 februari 1977 bij
verstek uitgesproken door de Politierechtbank te Antwerpen, waarbij Verlinden Walter, Louis, Alo'is, autobestuurder, geboren te Mortsel op 8 november 1952 en wonende te Mortsel,
Meyerlaan, 157, wordt veroordeeld om
te Edegem, op 30 maart 1976, als
bestuurder op de openbare weg, op een
trottoir of verhoogde berm te hebben
gereden behoudens om over een inrij van
een aanpalende eigendom te rijden of
behoudens een plaatselijke reglementering of de uitzonderingen voorzien in de
artikelen 48-4, 1D, en 52, 2D (inbreuk op
artikel 13-1 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, koninklijk besluit van 14 maart 1968), en
waarbij de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid L. Van
Brussel en Zonen civielrechtelijk aansprakelijk werd verklaard.

(1) en (2) Cass., 16 mei 1977 (Ar1•, cass.,
1977, blz. 948).
(3) Cass., 24 mei 1977 (A1'1', cass., 1977,
biz. 979).
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" Deze veroordeling werd uitgesproken
zonder dat de strafvordering bij de
politierechtbank aanhangig werd gemaakt door een beslissing van het
onderzoeksgerecht, door een regelmatige
dagvaarding of door de vrijwillige verschijning van de beklaagde en zonder dat
deze in staat werd gesteld zijn verweermiddelen te laten gelden.
)) Zij schendt derhalve de bepalingen
van de artikelen 145 en 147 van het
Wetboek van Strafvordering alsmede de
rechten van de verdediging.
)) Om deze redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen
dat van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing en te zeggen dater geen grond
is tot verwijzing.
)) Brussel, 2 maart 1978,
)) V oor de Procureur-generaal,
)) De Advocaat-generaal,
)) (get.) Declercq));
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van Strafvordering, met aanneming van
de beweegredenen van de hiervoren aangehaalde vordering, vernietigt het vonnis
op 16 februari 1977 gewezen door de
Politierechtbank te Antwerpen; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; zegt dat er geen aanleiding is
tot verwijzing.
25 april 1978. - 2 9 kamer. - Voorzitter en Verslaggever, Ridder de
Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Declercq, advocaat-generaal.

2 9 KAMER. -

25 april 1978.

1° VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN. BUITEN DE GEVALLEN OMSOHREVEN
IN HOOFDSTUK III VAN TITEL IX VAN
BOEK II VAN HET STRAFWETBOEK.VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE
VAN 25 FRANK.- 0NWETTIGHEID.
2° CASSATIE.- STRAFZAKEN.- VooRZIENING VAN DE PROOUREUR-GENE-

RAAL.- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 441.- VoNNIS VAN DE
POLITIEREOHTBANK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT
EEN STRAF DIE HET WETTIGE MAXIMUM
TE BOVEN GAAT. - VERNIETIGING VAN
RET VONNIS.
3D VERJARING. -

STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
OMSOHREVEN IN HET STRAFWETBOEK.
VERJARING NOODZAKELIJK INGETREDEN NA VERLOOP VAN EEN JAAR,
BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN GROND TOT
SOHORSING.

4° CASSATIE.- STRAFZAKEN.- VooRZIENING VAN DE PROOUREUR-GENERAAL. WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 441. VONNIS
WAARBIJ EEN VEROORDELING WORDT
UITGESPROKEN WEGENS EEN VERJAARD
MISDRIJF. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.

1° Onwettig is de ve1•oordeling van de
beklaagde tot een geldboete van 25 frank
om, buiten de gevallen omschreven in
hoofdstuk III van titel IX van boek II
van het Strafwetboek, opzettelijk andermans roe1·ende eigendommen te hebben
beschadigd of vernield (1). (Art. 559,
1°, S.W.)
2° Op de voorziening van de P1·ocu1·eurGene1·aal, ingesteld met toepassing van
artikel 441 van het Wetback van Strafvordering, vernietigt het Hof het vonnis
van de politie1•echtbank waarbij de
beklaagde wordt veroordeeld tot een
straf die het wettelijke maximum te boven
gaat (2).
3D De st?·afvordering voo1·tvloeiende uit een

bij het Strafwetboek omschreven overtreding ve1jaa1·t noodzakelijk, bij ontstentenis van een grand tot schorsing van
de verjaring, doo1• verloop van een jaar
vanaf de dag waa1•op het jeit is
gepleegd (3). (Artt. 21 en 22 wet van
17 april 1878.)
4D Op de voorziening van de P1·ocu1·eur-

Generaal, ingesteld met toepassing van
artikel 441 van het Wetboek van Stmjvordering, ve1·nietigt het Hoj, zonder
verwijzing, het vonnis waarb~j een
(1) Raadpl. cass., 10 november 1915 (A1·r.

cass., 1976, blz. 323}.
(2) Oass., 5 oktober 1977 en 25 april 1978,

supra, biz. 161, en zie het hierna vermeld
arrest.
(3) Oass., 11 oktober 1977, supra, biz. 193.

-985veroordeling wordt uitgesproken wegens
een misdrijj dat was verjaard (I).
(PROCUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE GROMMEN.)
ARREST.

HET HOF; Gelet op de hierna
volgende vordering van de ProcureurGeneraal in het Hof van Cassatie :
<< Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie :

'' De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar te maken
dat, bij een brief van 31 januari 1978,
Bestuur der wetgeving, nr. 7/130.836/
329/AP/Pres. AV/CP, de minister van
.Justitie hem gelast heeft bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte te
doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis, op 28 september 1977
op tegenspraak uitgesproken door de
Correctionele Rechtbank te Hasselt in
zoverre dit vonnis Grommen Martin,
.Joseph, mijnwerker, geboren te Diepenbeek op 9 oktober 1936 en wonende te
Diepenbeek, Lutselusstraat, 144, tot een
geldboete van 25 frank, gebracht op
1.000 frank, en een vervangende gevangenisstraf van 3 dagen en tot de kosten
veroordee1t ter zake van te Diepenbeek,
op 4 april 1976, opzettelijke vernieling
of beschadiging van andermans roerende
eigendommen.
'' Enerzijds is de uitgesproken straf
onwettelijk omdat het misdrijf luidens
artikel 559, 1°, van het Strafwetboek met
een geldboete van 10 tot 20 frank wordt
gestraft.
'' Anderzijds is de veroordeling onwettelijk omdat zij meer dan een jaar na de
dag van het feit uitgesproken werd. Bij
ontstentenis van enige reden van schorsing was de verjaring van de strafvordering bereikt op het ogenblik van
het vonnis, dat de artikelen 21 tot 24 van
de voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering (wet van 17 april
1878) geschonden heeft.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het

(1) Cass., 8 november 1976, twee arresten

(.Arr. cass., 1977, blz. 278 en 279).

aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen in zoverre
het Grommen Martin uit hoofde van
voormeld feit veroordeelt ; te bevelen
dat van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing en te zeggen dat
er geen grond is tot verwijzing.
>> Brussel, 3 maart 1978,
>> V oor de Procureur-generaal,
>> De Advocaat-generaal,
>> (get.) Declercq>>;
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van Strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt het hogervermeld vonnis van
28 september 1977 van de Correctionele
Rechtbank te Hasselt, in zoverre het
Grommen Martin, wegens het opzettelijk
vernielen of beschadigen van andermans
roerende eigendom (telastlegging B), op
de strafvordering veroordeelt ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing.
25 april 1978. - 2 8 kamer. - Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·,
de H. Lebbe. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
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VOORZIENING

IN

april

1978.

CASSATIE.

TERMIJN.- STRAFZAKEN. -BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE
AANLEG GEWEZEN, WAARBIJ DE BE·
KLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WORDT VERWEZEN.
VoORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.- NIE'I'-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening die v66r
de eindbeslissing is ingesteld tegen een
in laatste aanleg gewezen beschikking
van de raadkamer, waarbij de beklaagde
naar de cm·rectionele rechtbank wordt
verwezen (2). (Sv., art. 416.)
(2) Cass., 3 mei en 27 juni 1977 (A1•r. cass.,
1977, biz. 908 en 1114).

986(METSERS.)
Met de notitie overeenstennnend
arrest.
25 april 1978. - 2 8 kamer. - Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Delva. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

25 april 1978.

1 o TELEGRAAF EN TELEFOON.
WET VAN 3 JANUARI 1934, ARTIKEL 15.
- BIJ GEBREK AAN VOORZORG, ONVRIJWILLIG EEN MILITAIRE TELEGRAAF- OF
TELEFOONVERBINDING HINDEREN OF
BESOHADIGEN.
TOE TE PASSEN
STRAF.
2° CASSATIE.- STRAFZAKEN.- VooRZIENING IN OASSATIE VAN DE PROOUWETBOEK VAN
REUR-GENERAAL. STRAFVORDERING, ARTIKEL 441. VONNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK
TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
TOT EEN STRAF DIE RET WETTELIJKE
MAXIMUM TE BOVEN GAAT. - VERNIETIGING EN VERWIJZING.
1° Bij geb1·elc aan voo1'Zo1·g, onv1'ijwillig
een militai1·e telegraaf- of telefoonverbinding hinde1·en of beschadigen
wo1·dt bij artilcel 15 van de wet van
3 januari 1934 gestraft met een gevangenisstraf van een tot zeven dagen en
met een geldboete van 15 tot 25 franlc.
2° Op de voorziening van de P1·ocureurGene1·aal, ingesteld met toepassing van
artilcel 441 van het Wetboelc van Strafvordering, ve1·nietigt het Hof het vonnis
van de politie1·echtbanlc tot ve1'oo1•deling
van de belclaagde tot een straf die het
wettelijlc maximum te boven gaat en
verwijst het de zaalc naar een andere
politie?·echtbanlc (1). (Artt. 427 en
441 Sv.)
(PROOUREUR-GENERAAL
IN RET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE VAN BERGEN EN STEVENS.)

volgende vordering van de ProcureurGeneraal bij het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie.
» De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar te maken
dat, bij een brief van 31 januari 1978,
Bestuur der wetgeving, nr. 7/130.836/
369/AP/Div.-AVfCP, de minister van
Justitie hem gelast heeft bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte te
doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis, op 20 september 1977 op
tegenspraak uitgesproken door de Politierechtbank te Tongeren, in zoverre dit
vonnis Van Bergen Frans, gepensioneerde
mijnwerker, geboren te Beerse op 8 oktober 1929 en wonende te Genk, Arbeidsstraat, 32, tot een geldboete van 26 frank,
gebracht op 1040 frank, of 8 dagen
vervangende gevangenisstraf, met uitstel,
en tot de kosten veroordeelt ter zake
van te Riemst, op 9 maart 1977 bij gebrek
aan voorzorg, onvrijwillig een militaire
telegraaf- of telefoonverbinding te hebben
gehinderd of beschadigd, en Stevens
Robert, Joseph, Ghislain, Marie civielrechtelijk aansprakelijk verldaart.
» Luidens artikel 15 van de wet van
3 januari 1934 wordt voormeld misdrijf
gestraft met een gevangenisstraf van een
tot zeven dagen en een geldboete van
15 tot 25 frank of een van deze straffen.
De door het vonnis uitgesproken straffen
zijn bijgevolg onwettelijk.
» Om deze redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen in zoverre
het Van Bergen Frans strafrechtelijk
veroordeelt en Stevens Robert civielrechtelijk aansprakelijk verldaart; te
bevelen dat van zijn arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing en de
zaak, aldus beperkt, te verwijzen naar
een andere politierechtbank.
» Brussel, 3 maart 1978.
'' V oor de Procureur-generaal,
>> De Advocaat-generaal,
» (get.) Declercq >>;
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van Strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt voormeld vonnis van 20 september

ARREST.
RET HOF; -

Gelet op de hierna

(1) Cass., 5 oktober 1977, supra, biz. 161.

-9871977 van de Politierechtbank te
Tongeren, voor zover het Van Bergen
Frans strafrechtelijk veroordeelt en
Stevens Robert civielrechtelijk aansprakelijk verklaart ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Politierechtbank te Hasselt.
25 april 1978: - 2 8 kamer. - Voorzitte?·, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.

28 KAMER. -

inrichting tot bescherming van de maatschappij >> en dat in deze inrichting de
uitvoering zal worden voortgezet van de
gevangenisstraf van 30 maanden waartoe
hij bij vonnis van 16 januari 1978 door
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld werd ;
Dat tegen een dergelijk besluit geen
cassatieberoep openstaat ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
25 april 1978. - 2 8 kamer. - Voo?·zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.

25 april 1978.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - MINISTERIEEL BESLUIT WAARBIJ INTERNERING VAN EEN VEROORDEELDE WORDT
BEVOLEN.- VoORZIENING IN CASSATIE.
- N IET-ONTVANKELIJKHEID.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEfBEROEP KAN WORDEN INGESTEfLD. STRAFZAKEN.- MINISTERIEEL BESLUIT
WAARBIJ INTEfRNERING VAN EEN VEROORDEELDE WORDT BEVOLEN.- NIETONTVANKEfLIJKHEID.
1o en 2° Niet ontvankelijk is de voorziening
van een veroordeelde tegen het besluit
van de minister van Justitie waarbij
wordt bevolen dat de veroordeelde tijdens
zijn detentie wordt ge'interneerd. (Art. 21
Wet tot bescherming van de Maatschappij.)
(CALLEBAUT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
ministerieel besluit van 1 maart 1978,
genomen met toepassing van artikel 21
van de Wet tot bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers ;
Overwegende dat luidens het bestreden
ministerieel besluit met toepassing van
voormelde wetsbepaling wordt bevolen
dat eiser « zal gei:nterneerd worden in een

2e KAMER. -

26 april 1978.

WEGVERKEER. VooRRANG.
WEGVERKEERSREGLEfMENT VAN 1 DECEfMBER 1975, ARTIKEL 12.3.2.
VOORRANGHEfBBENDE BESTUURDER DIE
STOPT EN ZIOH OPNIEUW IN BEWEGING
ZET. MANEUVER DAT DOOR DE
ANDEfRE BESTUURDER NIET KON WORDEN BEfMERKT. - GEEN VEfRLIES VAN
VOORRANG.

De bestuurde1· die vom-rang geniet ve?'liest
zijn voo?'?'ang niet wannee?' hij stopt
en zich Ve?'volgens opnieuw in beweging
zet, indien dat maneuver door de andere
bestuU?·der niet kon wm·den beme?·kt (1).
(Art. 12.3.2 Wegverkeersreglement.)
(TRIANTAFYLLOS, T. BEAUMET.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 10 november 1975 en
13 januari 1976 (A1-r. cass., 1976, biz. 32 en
537). Men leze nr. 10 van het verslag aan de
Koning dat het koninklijk besluit van 1 december 1975 voorafgaat : artikel 12.3.2 van
het W egverkeersreglement van 1 december
1975 huldigt 's Hofs rechtspraak over het
maneuver van een voorranghebbende bestuurder die stopt en weer aanzet.

-988vonnis, op 12 december 1977 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 12.3.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt wegens het niet verlenen van
voorrang (artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement) en verweerder van
het hem ten laste gelegde vrijspreekt,
op grond dat «de beklaagde Robert
Beaumet bij het kruispunt weliswaar
gestopt is en dan opnieuw heeft aangezet,
maar daarom nog niet zijn voorrang
heeft verloren, vermits de beklaagde
Nicolaos Triantafyllos niet heeft kunnen
zien dat Beaumet gestopt heeft n,
terwijl, eerste onderdeel, de bestuurder
die voorrang heeft, deze voorrang verliest
wanneer hij zijn voertuig opnieuw in
beweging brengt na gestopt te hebben
(schending van artikel 12.3.2 van het
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer);
tweede onde?·deel, de aangehaalde overwaging in het ongewisse laat of daarbij
wordt vastgesteld dat het stoppe;n niet
gezien werd, dan wel of en op grond
waarvan daarbij wordt vastgesteld dat
het stoppen niet kon gezien worden,
welke dubbelzinnigheid het Hof in de
onmogelijkheid stelt de wettelijkheid
van de beslissing te toetsen, en gelijkstaat
met een gemis aan motivering (schending van artikel 97 van de Grondwet)
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de bestuurder die
voorrang geniet, zijn voorrang niet
verliest wanneer hij stopt en zich
vervolgens opnieuw in beweging zet,
indien dat maneuver door de andere
bestuurder niet kon worden bemerkt ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het vonnis door de
in het middel aangehaalde overweging
ondubbelzinnig vermeldt dat verweerder
bij het kruispunt weliswaar heeft gestopt,
maar dat eiser dat niet heeft kunnen
bemerken;
Dat het tweede onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat, in zoverre de

voorziening gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering, de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 april 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter. V 61'8laggever, de
H. Sace. - GeliJkluidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. van Heeke.

2e KAMER. -

26 april 1978.

I o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. VASTSTELLING VAN EEN FOUT DIE BIJ DE
BEKLAAGDE EEN GEBREK AAN VOOR·
ZIOHTIGHEID OF VOORZORG OPLEVERT
EN TEVENS VAN EEN OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE DOOD.
VEROORDELING WETTELIJK GE·
RECHTVAARDIGD.
2° HERSTEL- EN VERGOEDINGSPENSIOEN.
VERGOEDINGSPEN·
SIOEN. - BIJ REGENTSBESLUIT VAN
5 OKTOBER 1948 GECOORDINEERDE
WETTEN EN WET VAN 9 MAART 1953.AANVRAAG OM EEN VERGOEDINGS·
PENSIOEN. - DIE AANVRAAG MAAKT
NIET ONONTVANKELIJK EEN LATERE
VORDERING TOT GEMEENRECHTELIJKE
VERGOEDING, INGESTELD TEGEN HET
ORGAAN VAN DE STAAT, DADER VAN
HET ONGEVAL. BEVOEGDHEDEN
VAN DE RECHTER BIJ WIE DE VORDE·
RING AANHANGIG IS.
3o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- WEDUWE VAN EEN MILITAIR
DIE EEN AANVRAAG TOT VERGOEDINGS·
PENSIOEN HEEFT INGEDIEND OVEREEN ·
KOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE BIJ
REGENTSBESLUIT VAN 5 OKTOBER 1948
GECOORDINEERDE WETTEN EN VAN DE
WET VAN 9 MAART 1953. - DIE AAN·
VRAAG MAAKT NIET ONONTVANKELIJK
EEN LATERE VORDERING TOT GEMEEN •
RECHTELIJKE VERGOEDING, INGESTELD
TEGEN DE MILITAIR DIE HET ONGEVAL
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HEEFT vEROORZAAKT. BEVOEGDHEDEN VAN DE REOHTER BIJ WIE DE
VORDERING AANHANGIG IS.

4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- BEGRAFENISKOSTEN BETAALD DOOR DE WEDUWE
VAN HET SLAOHTOFFER. - REOHT VAN
DIE WEDUWE OP VERGOEDING VAN DE
ERUIT VOORTVLOEIENDE SOHADE, VANWEGE DEGENE DIE VOOR HET OVERLIJDEN AANSPRAKELIJK IS.

1° Wettelijk gerechtvaa1·digd is de beslissing van veroordeling wegens onopzettelijk toebrengen van ve1·wondingen en
onopzettelijk doden, die vaststelt dat de
beklaagde een fout heeft begaan welke
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert en tevens dat een oo1·zakelijk
verband tussen die fout en de dood
bestaat (1). (Artt. 418, 419 en 420 S.W.)

behoe:ft de rechter, die beslist over de
gemeenrechtelijke burgm·lijke rechtsvordering van de weduwe, eens dat de
elementen van de door de weduwe
geleden schade verenigd zijn, zijn uitspraak niet uit te stellen en zich evenmin
te beperken tot toekenning aan haar van
een voorlopige ve1·goeding.

4° De weduwe die, ten gevolge van het
ongeval waarvan haar echtgenoot het
slachtoffer was, beg1·ajeniskosten gemaakt heejt, heejt recht op vergoeding
van de eruit voo1·tvloeiende schade vanwege degene die voor het ongeval aansprakelijk is (3). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(BADIN, T. VASSART EN I.ITISOONSORTJllN.)
ARREST (ve1·taling).

2° en 3° Het jeit alleen dat de weduwe van
een militair, slachtoffer van een door
een andere militair ve1·oorzaakt ongeval,
ovm·eenkomstig de bepalingen van de bij
Regentsbesluit van 5 oktobe1· 1948 gecoih·dineerde wetten en van de wet van
9 maa1·t 1953, een aanvraag om ve1•goedingspensioen ten laste van de Staat heeft
ingediend, maakt niet onontvankelijk een
latere vordering tot gemeem·echtelijke vergoeding welke die wedttwe heeft ingesteld
tegen de dader van het ongeval, als haar
geen vergoedingspensioen is toegekend (2)
(impliciete oplossing) ; in dit geval

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418 en 419
van het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser wegens onopzettelijk doden tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf en tot een geldboete
veroordeelt en daarbij aanneemt dat,
afgaande op de door beklaagde gegeven
versie van de feiten volgens welke zijn

(1) Cass., 14 oktober 1975 (A1·1·. cass., 1976,
biz. 198); raadpl. cass., 7 september 1976
(ibid., 1977, biz. 24).
(2) Raadpi. cass., 7 juni 1957 (Bull. en Pas.,
1957, I, 1212) en de noten 3 en 4 get. F. D.;
zie ook cass., 11 februari 1972 (A1•1•. cass.,
1972, biz. 541), 13 februari 1973 (ibid., 1973,
biz. 585) en 26 februari 1976 (ibid., 1976,
biz. 744).
(3) Aigemeen wordt aangenomen dat de
begrafeniskosten ten Iaste komen van de
naiatenschap en dat aileen de erfgenamen,
die ze vooraf te betaien hadden, het recht
hebben om van de voor het overlijden aansprakelijke derde terugbetaling te vorderen
(raadpi. cass., 13 december 1962, redenen,
Bull. en Pas., 1963, I, 491 ; cass. fr., ch. des
requl\tes, 10 april 1922, Dall. per., 1923, I, 52,
met voetnoot van LALou ; DALcQ, Responsabilite civile, d. II, Le dommage reparable,
nr. 2976; MAZEAUD en TUNC, Traite thearique et pratique de la responsabilite civile,
6de uitg., d. II, nr. 1319). Die zienswijze
steunt op artikei19, 2°, van de Hypotheek-

wet, Iuidens hetweik de begrafeniskosten in
verhouding tot de stand en het vermogen van
de overiedenen bevoorrecht zijn op aile
roerende goederen (raadpl. DE PAGE, D1·oit
civil, d. VII, nrs. 70 en 74, en RoNsE, in
A.P.R., Schade en Schadeloosstelling, nr. 815).
In het onderhavige arrest neemt het Hof
aan dat de echtgenoot, die niet noodzakelijk
van de andere echtgenoot erft, maar die
moreel verplicht is voor diens begrafenis te
zorgen, vanwege de voor het overlijden
aansprakelijke derde vergoeding kan vorderen
van de hierboven bepaaide schade, nadat hij
de begrafeniskosten heeft betaaid. (Raadpi.
RoNsE, loc. cit., in verband met de betaling
van de begrafeniskosten door iemand die
geen erfgenaam is ; SAv ATIER, « Le dommage
mortei », Rev. t1·imestrielle de droit civil, 1938,
biz. 187 en vig.; inz. biz. 204, nr. 17; J. L.
FAGNART, «La responsabilite civile », Journal
des Tribunaux, 1976, biz. 571 en vig., inz.
biz. 629, nr. 155 ; en cass. fr., ch. crim., 8 juli
1936, Dall. hebdomadaire, 1936, biz. 525).
A.C.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 21 december 1977 gewezen
door het Militair Gerechtshof ter zittingsplaats Brussel ;

-990passagier een fout heeft begaan door zijn
veiligheidsgordel niet vast te maken, men
ten deze te maken heeft met twee fouten,
respectievelijk van de beklaagde en van
het slachtoffer, welke fouten ieder op
zichzelf niet voldoende waren om de
schade, ten deze de dood van het slachtoffer, teweeg te brengen, maar ieder een
bestanddeel vormden dat noodzakelijk
was om samen de schade te veroorzaken,
te1·wijl het misdrijf ter zake van onopzettelijk doden slechts bewezen kan
worden verklaard indien de uit dien
hoofde vervolgde persoon het strafbaar
feit persoonlijk heeft gepleegd, indien de
onderscheiden bestanddelen van het
misdrijf hem toerekenbaar zijn en voor
zover is aangetoond dat de fout van de
beklaagde oorzaak is van het overlijden
van het slachtoffer :
Overwegende dat het arrest, bij zijn
uitspraak over de strafvordering, oordeelt dat << ook al heeft het slachtoffer,
zoals beklaagde betoogt, de fout begaan
zijn veiligheidsgordel niet vast te maken,
die fout niet de dood van dat slachtoffer
tot gevolg zou kunnen gehad hebben
zonder de fout van de beklaagde die ten
gevolge van overmatige snelheid met een
vaart van bij de honderd kilometer
per uur tegen een paal is aangebotst » ;
Dat door te vermelden dat zonder de
ten laste van eiser in aanmerking
genomen fout het ongeval zich niet zou
hebben voorgedaan zoals het zich thans
heeft toegedragen, het arrest zijn beslissing omtrent het bestaan van een met de
doding oorzakelijk verbonden fout vanwege eiser wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 1, lid 4,
van de bij Regentsbesluit van 5 oktober
1948 gecoordineerde wetten op de vergoedingspensioenen, 1, 2, 3, 4 van de wet
van 9 maart 1953 en 97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden arrest de gemeenrechtelijke rechtsvordering van de
weduwe van het slachtoffer jegens eiser,
die als militair een Staatsorgaan is,
ontvankelijk verklaart op grond << dat
blijkens artikel 1, lid 3, van de gecoordineerde wetten op de vergoedingspensioenen, alleen de verlening van een
vergoedingspensioen een beletsel vormt
voor de toekenning van om het even
welke andere vergoeding voor hetzelfde
schadelijk feit, dat de burgerlijke partij

Edith V assart weliswaar een vergoedingspensioen heeft aangevraagd, maar dat
uit geen enkel ten processe gebracht stuk
gebleken is dat een dergelijk pensioen
haar reeds werd verleend ; dat de door
beklaagde zelf verstrekte gegevens integendeel bewijzen dat de aanvraag nog
onderzocht wordt en aan de burgerlijke
partij nog geen enkel pensioen werd
toegekend », en de beklaagde vervolgens
veroordeelt om aan de weduwe van het
slachtoffer een definitieve som te betalen
van 1.657.932 frank ter vergoeding van
haar materiele schade,
terwijl, ook al is in gemeen recht een
vergoeding ten laste van de Staat of van
diens organen inderdaad slechts uitgesloten voor zover aan het slachtoffer of
aan diens rechthebbenden een vergoedingspensioen werd verleend op grond
van de bij Regentsbesluit van 5 oktober
1948 gecoordineerde wetten en van de
wet van 9 maart 1953, het arrest aan de
weduwe, die bij de bevoegde administratieve commissies een aanvraag tot
vergoedingspensioen had ingediend, toch
niet de integrale vergoeding van haar
nadeel mocht toewijzen zonder er rekening mee te houden dat de verweerster
Vassart gerechtigd is ten laste van de
Staat een pensioen te verkrijgen dat,
net als de gemeenrechtelijke vergoeding,
tot doel heeft de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, waaruit volgt dat
het arrest ofwel zijn beslissing over de eis
van de burgerlijke partij Vassart had
moeten uitstellen aangezien het door deze
aangevraagde vergoedingspensioen niet
samen kan genoten worden met de
schadevergoeding die door het voor de
dood van het slachtoffer aansprakelijke
Staatsorgaan verschuldigd is, of had
moeten volstaan met aan die burgerlijke
partij een provisionele vergoeding toe
te wijzen met de bedoeling het definitief
bedrag van die vergoeding pas na de
vaststelling van het bedrag van het
vergoedingspensioen te bepalen naar
gelang van het nog te vergoeden nadeel :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
in hoger beroep enkel betoogd heeft dat
de burgerlijke rechtsvordering van de
verweerster Edith V assart niet ontvankelijk was omdat die partij een
vergoedingspensioen ten laste van de
Staat had aangevraagd ;
Overwegende dat het op dat punt
onbestreden arrest dat verweer beantwoordt door erop te wijzen dat aan
verweerster Edith Vassart nog geen enkel
pensioen was toegekend, en door te
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vermelden dat aileen een pensioenverlening bij toepassing van de gecoordineerde wetten op de vergoedingspensioenen een beletsel kan vormen voor
de toekenning van om het even welke
andere vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit;
Overwegende dat nu het geoordeeld
had dat alle gegevens ter beoordeling
van de schade van voornoemde verweerster voorhanden waren, het Militair
Gerechtshof zijn beslissing niet hoefde
uit te stellen noch een provisionele
vergoeding hoefde toe te wijzen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel,

Overwegende dat, blijkens de in het
middel bedoelde vermeldingen van het
arrest, de verweerster Edith Vassart
ten gevolge van het ongeval waarvan
haar echtgenoot het slachtoffer was,
begrafeniskosten en uitgaven heeft gedaan ten belope van 48.472 frank; dat
zulks voor haar als weduwe derhalve een
schade heeft opgeleverd en dat zij recht
heeft op vergoeding daarvan ten laste
van eiser, door wiens fout die schade is
ontstaan;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat, wat de strafvordering betreft, de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgesehreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;

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

Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1250,
1251, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 3 van de wet van 17 april1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest aan de echtgenote
van het slachtoffer, ter vergoeding van
de kosten van begrafenis, rouwkledij en
rouwmaal, een bedrag toewijst van
48.4 72 frank, op grand dat « de facturen
uitwijzen dat die kosten werden gedaan
door de weduwe van het kinderloos
gestorven slachtoffer ; dat overigens noch
de ouders van het slachtoffer noch iemand
anders de terugbetaling van die kosten
vordert; dat de burgerlijke partij
derhalve gerechtigd is van de door haar
voor de begrafenis van haar echtgenoot
gedane kosten terugbetaling te eisen, ook
al is zij geen erfgename en heeft zij die
kosten enkel voorgeschoten voor rekening
van degenen aan wie die ten laste vallen >>,
tm·wijl, zoals eiser het in zijn conclusie
deed gelden, de begrafeniskosten ten
laste komen van de nalatenschap en dus
moeten gevorderd worden door de erfgenamen, waartoe de burgerlijke partij
Vassart niet behoorde, welke overigens
niet bewijst dat zij het recht had in de
plaats te treden noch dat zij gehandeld
heeft als borg voor de aansprakelijke, en
de enkele omstandigheid dat de weduwe
van het slachtoffer die kosten voorgeschoten heeft haar geen recht verleent
op vergoeding ten laste van de voor het
ongeval en voor de dood van haar
echtgenoot aansprakelijke derde :

26 april 1978. - 2 8 kamer. - Vom·zitter, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sace. - Gelijkluidende conclttsie, de
H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter,
de H. Dassesse.
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1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE.
HOUDER VAN EEN HUIS VAN ONTUCHT
OF PROSTITUTIE. GEEN OMSCHRIJVING VAN DE WETTELIJKE BEWOORDINGEN. BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER. BEGRIP.

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE.VEROORDELING WEGENS HET HOUDEN
VAN EEN HUIS VAN ONTUCHT OF
PROSTITUTIE.- GEEN ERGERNIS NOCH
KLACHT. 0MSTANDIGHEDEN ZONDER
RECHTSGEVOLG.

1° De feitenrechter oordeelt op onaantastba1'e wijze, in feite, of de in1'ichting die
doo1' de beklaagde, ve1'volgd wegens ove1't?·eding van m·tikel 380bis, 2°, van het
Stmfwetboek, wo1'dt gehouden een huis
van ontucht of p1'ostitutie is, voo1' zover
hij aan die door de wet niet omsch1'even
bewoo1'dingen hun geb1'uikelijke betekenis geeft (1).
(1) Cass., 17 januari 1955 (Arr. cass., 1955,
blz. 377); 18 april1972 (ibid., 1972, blz. 780);
2 oktober 1973 (ibid., 1974, blz. 123) en
24 februari 1976 (ibid., 1976, biz. 734).

-9922° Bij hun beoordeling of men te doen heeft
met een huis van ontucht, behoeven de
rechters niet te toetsen of de bewuste
feiten de aanwezigen geergerd hebben en
evenmin in acht te nemen dat die
personen geen klacht hebben ingediend.
(BARRE GA.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1977 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 380bis, 2°, van
het Strafwetboek, 8, § 1, van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden
en 97 van de Grondwet.
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens het houden van een huis van
ontucht of prostitutie, met name de
« Club d'O >> te Meise, op grond dat de
rechtbanken « bij de beoordeling van het
begrip openbare eerbaarheid dienen rekening te houden met de evolutie van dat
begrip en het algemeen eerbaarheidsgevoel moeten trachten te omlijnen zoals
dat leeft in de tijd en in de streek van de
feiten ; dat het vrijwillig bijwonen van de
coi:tus van andere paren naar de huidige
opvatting van de openbare eerbaarheid
een liederlijke en ontuchtige daad is, niet
alleen vanwege de personen die aldus
publiekelijk de geslachtsdaad bedrijven
maar ook vanwege degenen die in een
dergelijk schouwspel een geil genoegen
vinden ; da t de geslachtsdaad in onze
zeden namelijk geen schouwspel is om aan
anderen te kijk te geven ; dat een huis
waar dergelijke feiten zich plegen voor
te doen, dan ook een huis van ontucht
is ; dat de beklaagde vergeefs betoogt
dat er in onderhavig geval geen sprake
is van het houden van een ontuchthuis
omdat de bezoekers van de Club d'O
meerderjarige particulieren zijn die vrijwillig samenkomen in een prive club
waarvan men lid moet zijn om er binnen
te mogen, dat alleen paren er zouden zijn
toegelaten, waarvan er trouwens heel
wat zouden gehuwd zijn en er in gezinsverband zouden komen, dat die personen
aan de gebeurtenissen die zij er hebben
meegemaakt, hoegenaamd geen aanstoot
zouden genomen hebben en die zeker niet
zouden beschouwd hebben als seksuele
uitspattingen waaruit het bestaan van
ontuchtfeiten zou kunnen worden af-

geleid ; dat, wel integendeel, sommige
door vrienden uitgenodigde bezoekers
van de club ten zeerste ontstemd zijn
heengegaan bij het zien van de paringsscenes die zich in de met matrassen
bezaaide kamer afspeelden )),
terwijl, eerste onderdeel, de rechters
niet alleen dienden rekening te houden
met het algemeen eerbaarheidsgevoel in
de tijd en in de streek waar de feiten
plaatsvonden, maar ook met dat eerbaarheidsgevoel zoals dat leefde bij de leden
van een prive vereniging en bij de
bezoekers, aangezien iedere burger namelijk recht heeft op eerbiediging van zijn
prive en gezinsleven ;
tweede onde1·deel, de geslachtsdaad te
kijk geven aan meerderjarige en vrijwillige getuigen geen ontuchtige handeling is ; bedoeld schouwspel in onderhavig
geval geen aanleiding heeft gegeven tot
ergernis of klachten vanwege de leden
en bezoekers van de club en derhalve
strookte met de geevolueerde opvatting
die de leden van die vereniging er in
verband met het seksuele gedrag en met
de seksuele eerbaarheid op na hielden ;
derde onderdeel, eiser in zijn conclusie
uitdrukkelijk en zonder op die punten te
zijn tegengesproken, betoogde dat de
grote meerderheid van de leden de club
bezochten in gezelschap van hun echtgenote of vriendin, dat op zeer weinig
uitzonderingen na, te weten twee op
drieentwintig, de bezoekers van de club
hoegenaamd geen aanstoot hebben genomen aan de gebeurtenissen die zij er
hebben meegemaakt of gezien; weshalve
het arrest in dat opzicht de veroordeling
van eiser niet regelmatig met redenen
omkleedt, aangezien het bestaan van
ontucht niet wettelijk kan worden afgeleid uit het feit dat twee personen zich
geergerd verklaren :
Over de drie onderdelen samen :
Overwegende dat de feitenrechter op
onaantastbare wijze oordeelt of een
instelling dient aangemerkt te worden
als een « huis van ontucht >> in de zin van
artikel 380bis, 2°, van het Strafwetboek,
voor zover hij daarbij niet afwijkt van
de gebruikelijke zin van die bewoordingen;
Overwegende dat bij zijn beslissing dat
eiser een huis van ontucht heeft gehouden, het arrest niet enkel steunt op de
in het middel weergegeven overwegingen,
maar op een hele reeks precieze feiten
van liederlijkheid en losbandigheid, waar-
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?-oor zijn beslissing wettelijk verantwoord

VASTSTELLINGEN VOORKOJ\'IEN OM DE
REGELMATIGHEID VAN DE REOHTSPLE·
GING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID VAN
HET VONNIS.

IS'

Dat bij de beoordeling of men hier te
doen had me~ een « huis van ontucht »,
de rechters met hoefden te toetsen of de
bewuste feiten de deelnemende toekijkende of bezoekende aanwezig~n geergerd of aanstoot gegeven hadden noch
hoefden in acht te nemen dat die pe;sonen
nooit klacht hadden ingediend ;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
rechters evenmin ertoe gehouden waren
speciaal te antwoorden op de in het
middel vermelde conclusie ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

3°

OASSATIE. 01\'IVANG. STRAF·
ZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNI1!1·
TIGING VAN DE BESLISSING OP D1!1
STRAFVORDERING. - BRENGT DIENTEN.
GEVOLGE VERNIETIGING MEDE VAN DE
DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE
BESLISSINGEN
OP DE
TEGEN
HEM
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR·
DERINGEN, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN
DE EERSTE. NIETTEGENSTAANDE
AFSTAND, ZONDER BERUSTING, VAN DE
VOORZIENING TEGEN DIE LAATSTE BE·
SLISSINGEN.

4°

VOORZIENING IN OASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OAS·
SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE·
STELD. STRAFZAKEN. BURGER·
LIJKE REOHTSVORDERING.- VoORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE
TEGEN
HET
GEMEENSOHAPPELIJK
MOTOR·
WAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ. GEEN GEDING
TUSSEN HEN EN GEEN VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE TEN GUNSTE VAN
DIT FONDS. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

5°

OASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.
BESOHIKKENDE GEDEELTE
DAT NI1!1T ONDERSOHEIDEN IS T.A.V. DE
OMVANG VAN DE VERNIETIGING. VOORZI1!1NING VAN DE B1!1KLAAGDE.
0ASSATI1!1 VAN DE VEROORDELENDE B1!1SLISSING OP DE TEGEN HEM
INGESTELD1!1
STRAFVORD1!1RING
EN
BURGERLIJKE
R1!10HTSVORD1!1RINGEN.
0ASSATIE DIE VERNIETIGING MED1!1·
BRENGT VAN HET BESOHIKKENDE GE·
DE1!1LTE, WAARBIJ HET GEMEENSOHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS BUI·
Tli1N VERVOLGING WORDT GESTELD,
DAT GEGROND IS OP DEZELFDE ON·
WETTIGE REDEN 1!1N WAARTEGEN GEEN
ENKELE VAN DE VOOR DE FEIT1!1NREOHTER BETROKKEN PARTIJEN E1!1N ONT·
VANKELIJKE VOORZIENING KON IN·
STELLEN.

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 april 1978. - 2e kamer. - Voo?'·
zitter en Verslaggever, de H. Legros,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Oolard,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
Houtekier.
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l 0 VOORZIENING IN OASSATIE.
AFSTAND. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE Bli1KLAAGDE TEGEN D1!1
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING
EN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDE·
RING. AFSTAND VAN DE VOORZIE·
NING TEGEN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE
REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. AFSTAND WELK1!1
NIET ALS E1!1N BERUSTING KAN WORDEN
UITGELEGD.- GEVOLG.

2°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
OoRREOTIONELE
REOHTBANK. PROOES·VERBAAL VAN
EEN TEREOHTZITTING TIJDENS WELK1!1
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NI1!1T
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER.VONNIS W AARIN NIET ALLE VEREISTE
CASSATIE,

1978. -
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W annee1· de beklaagde zich in cassatie
heeft vom·zien tegen de beslissingen op
de tegen hem ingestelde strajvordering
en burgerlijke rechtsvordering en hij
Ve?'Volgens van zijn voo1·ziening afstand
heejt gedaan in zoverre deze gericht was
tegen de beslissing op de burgerlijke
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rechtsvordering, om de enkele reden dat
deze beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Stmfvordering, kan deze
afstand niet als een berusting w01·den
uitgelegd en wordt hij door het H of niet
gedecretee?·d, indien het vaststelt dat deze
beslissing een eindbeslissing is (1).

2° Nietig is het vonnis van de correctionele
rechtbank, indien het proces-ve1·baal van
de terechtzitting, tijdens welke de zaak
behandeld we1·d, niet voorzien is van de
handtekening van de voorzitter of van
de griffier en in het vonnis niet alle vereiste vaststellingen voorkomen om de
regelmatigheid van de rechtspleging te
bewijzen (2). (Artt. 155 en 189 Sv. ;
art. 10 wet van 1 mei 1849.)

3° Oassatie, op de niet beperkte voorziening
van de beklaagde, van de beslissing op
de strafvordering brengt vemietiging
mede van de definitieve en niet definitieve
beslissingen op de tegen hem ingestelde
burge1·lijke 1'echtsvo1'de?·ingen, die het
gevolg zijn van de ee1·ste, zelfs indien de
eiser afstand heeft gedaan van zijn
voo1·ziening daartegen, zonder e1·in te
berusten (3).

4° De beklaagde is niet ontvankelijk om
zich in cassatie te voorzien tegen
het Gerneenschappelijk Moto1·waarbo1'gfonds, dat voo1· het stmfge1·echt vrijwillig is tussengekomen, wanneer tttssen
hen geen geding is aangegaan en geen
ve1·oo1·deling van de beklaagde ten gunste
van dit Fonds is uitgesproken (4).
5° W anneer, op de voorziening van de
belclaagde, de beslissingen op de tegen
hem ingestelde stmfvo?·dering en burgerlijke 1'echtsvo1·de1·ingen vernietigd worden
strekt die ve1•nietiging zich tdt tot het
beschikkende gedeelte van het vonnis dat
op dezelfde onwettigheid is geg1·ond en
waa1•bij het Gerneenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten de zaak w01·dt
gesteld, beschikkende gedeelte waartegen
geen enkele van de voor de feitem·echter
bet1·olcken pa1·tijen een ontvankelijke
voo1·ziening kon instellen en dat dus
niet onderscheiden is wat de omvang
van de vernietiging betreft (5).
(1) Cass., 4 januari 1977 (A1•r. cass., 1977,
biz. 472).
(2) Cass., 4 oktober 1977, supm, biz. 154.
(3) Raadpl. cass., 10 februari en 21 juni
1976 (A1·r. cass., 1976, biz. 677 en 1184) ;

(CUDELL,T. VAGENHENDE
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 december 1977 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders Vagenhende en Landsbond van
de Neutrale Mutualiteiten jegens eiser :
Overwegende dat eiser van zijn voorziening afstand heeft gedaan op grond
dat die beslissingen geen eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 van het
W etboek van Strafvordering ;
Overwegende dat, in zoverre het
verweerster betreft, het vonnis eiser
veroordeelt om aan verweerster, benevens
de kosten, het door haar geeiste
provisionele bedrag te betalen van
280.950 frank in mindering van een op
400.000 frank geraamde schade;
Overwegende dat hiermede de rechter,
nu hij niet verklaart iets aan te houden
waarover hij later uitspraak zou moeten
doen, zijn rechtsmacht heeft uitgeput,
waaruit volgt dat de beslissing een voor
cassatieberoep vatbare eindbeslissing is
in de zin van artikel416 van het Wetboek
van Strafvordering ;
Dat er dienvolgens geen grond bestaat
tot het decreteren van de afstand van
de voorziening tegen de beslissing op de
rechtsvordering van eiseres, vermits die
afstand door dwaling blijkt te zijn
aangetast en niet kan worden ge'interpreteerd als een berusting ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de strafvordering en op de civielrechtelijke
vordering van de verweerster naamloze
vennootschap Sofina jegens eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 152, 153,
154, 155, 185, 189, 190, 190bis van het
Wetboek van Strafvordering,
doo1·dat het vonnis eiser uit hoofde van
de telastlegging A tot een geldboete van
16 november 1977, twee arresten, supra,
blz. 310 en 315.
(4) Cass., 10 januari 1977 (A1·r. cass., 1977,
blz. 520).
(5) Raadpi. cass., 3 november 1969 (Arr.
cass., 1970, biz. 221).
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veroordeelt tot betaling van 202.644 frank
aan de verweerder Vagenhende, van
65.638 frank aan de naamloze vennootschap Sofina en van 280.950 frank aan
de Landsbond van de Neutrale Mutualiteiten,
terwijl bet proces-verbaal van de
terecbtzitting van 21 november 1977,
tijdens dewelke de zaak voor de rechtbank in boger beroep bebandeld werd,
niet door de voorzitter werd ondertekend
en derhalve nietig is :
Overwegende dat bet proces-verbaal
van de in het middel vermelde terecbtzitting, tijdens dewelke de zaak bebandeld werd, enkel door de gri:ffier
ondertekend is ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 10 van de wet van 1 mei 1849, de bij
de artikelen 155 en 181 van bet Wetboek
van Strafvordering voorgescbreven aantekeningen zowel door de voorzitter als
door de gri:ffier moeten ondertekend
worden;
Dat die recbtsvorm, die voorgescbreven
is om aan bet proces-verbaal een authentiek karakter te verlenen, substantieel is ;
Dat bet vonnis niet alle vaststellingen
inboudt die vereist zijn om de regelmatigbeid van de procedure tijdens de
voormelde terecbtzitting te kunnen bewijzen;
Dat bet vonnis derbalve aan nietigbeid
lijdt;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering jegens
eiser de vernietiging meebrengt van de
definitieve en niet definitieve beslissingen
op de civielrecbtelijke vorderingen die bet
gevolg zijn van de beslissing op de
strafvordering, zulks niettegenstaande
eisers afstand, welke geen berusting
impliceert ;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de verweerder Gemeenscbappelijk Motorwaarborgfonds buiten vervolging wordt gesteld :
Overwegende dat voor de feitenrecbter
tussen EiJiser en verweerder geen geding
aanbangig was en dat bet vonnis ten
voordele van deze laatste geen enkele
veroordeling uitspreekt ten laste van
eiser;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is ·
'overwegende evenwel dat de vernieti-

ging van de bescbikkingen van bet vonnis
die uitspraak doen over de civielrecbtelijke vorderingen van de verweerders
als burgerlijke partijen jegens eiser, zicb
uitstrekt tot de op dezelfde onwettelijkbeid berustende bescbikkingen van het
arrest die bet Gemeenscbappelijk Motorwaarborgfonds buiten vervolging stellen,
tegen welke bescbikkingen geen enkele
der voor de correctionele recbtbank betrokken partijen een ontvankelijke voorziening kon instellen ;
Om die redenen, en zonder acbt te
slaan op bet tweede door eiser aangevoerde middel, dat niet zou kunnen leiden
tot cassatie zonder verwijzing, decreteert
de afstand van de voorziening in zoverre
zij gericbt is tegen de beslissing op de
civielrecbtelijke vordering van de verweerder V agenhende ; vernietigt bet
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de kosten van zijn
afstand en laat de andere kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak naar
de recbtbank te Nijvel, zitting boudend
in boger beroep.
26 april 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Legros, raadsbeer waarnemend voorzitter.- Ve1•Blaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende
concluBie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Houtekier.
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1o CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF·
ZAKEN.- STRAFVORDERING. -MID·
DEL WAARIN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN EEN AKTE WORDT
AANGEVOERD. BESLISSING NIET
GEGROND OP DIE AKTE.- MIDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST,

2D VERJARING. -

STRAFZAKEN. VORDERING MET DAGVAARDING OM
VOOR DE OORREOTIONELE REOHTBANK
TE VERSOHIJNEN, DIE AAN EEN GE·
REOHTSDEURWAARDER IS GEADRES·
SEERD. - BETEKENING VAN DE DAG·
VAARDING DOOR DE GEREOHTSDEUR·
WAARDER NIET MOGELIJK WEGENS DE
VERANDERING VAN WOONPLAATS VAN
DE BEKLAAGDE. VORDERING DIE
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VORMT.

DAAD

1° Feitelijke grondslag mist het middel
waarin miskenning van de bewijskmcht
van een akte wordt aangevoe1·d, als de
beslissing op die akte niet is gegrond (1).
(A.rtt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

2° De ve1jaring van de stmjvorde1·ing wordt
gestuit door de vorde1·ing die de Procureur des Konings tijdig aan een ge1·echtsdeurwaa1·der heejt gead1·essee1·d, om de
beklaagde te dagvaarden, zelfs indien die
deurwaarde1· de dagvaarding niet heejt
kunnen betekenen wegens de verandering
van woonplaats van die beklaagde (2).
(Art. 21 wet van 17 april 1878.)
(SOREE.)
ARREST (vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 januari 1978 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
miskenning van de formele bewijskracht
van de akten,
doordat het arrest eiser veroordeelt uit
hoofde van op een openbare plaats
een voertuig te hebben bestuurd terwijl
hij in staat van dronkenschap verkeerde,
te1•wijl de alden die de verbaliserende
rijkswachters en de door dezen opgevorderde geneesheer hebben opgesteld,
vaststellen dat eiser niet in staat van
dronkenschap verkeerde, en door geen
enkel ander stuk van het dossier worden
tegengesproken :
Overwegende dat het hof van beroep,
om eiser te veroordelen wegens dronken
sturen, vermeldt « dat uit de gegevens
van het dossier en uit de voor het hof
gevoerde debatten blijkt dat de telastleggingen bewezen zijn gebleven >> ;
Dat, aangezien hij zijn beslissing niet
gesteund heeft op de in het middel
bedoelde vaststellingen van de verbalisanten en van de geneesheer, en aangezien
hij van de akten waarin die vaststellingen
(1) Cass., 15 februari 1977 (Ar1·. cass., 1911,
biz. 661; raadpl. cass., 15 mei 1974 (ibid.,
1974, biz. 1030).
(2) Raadpi. cass., 7 december 1976 en de
in noot 2 vermeide arresten (A1'1'. cass., 1977,
biz. 396).

voorkomen geen enkele uitlegging heeft
gegeven, de rechter in hoger beroep de
bewijskracht van die akten niet heeft
kunnen miskennen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 68 van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coordinatie van de wetten betreffende
de politie over het wegverkeer, 25, 26 en
28 van de wet van 17 aprill878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering,
doo1·dat het arrest vermeldt dat de
verjaring van de strafvordering voor de
sub 2, 3, 4a en 4b in de dagvaarding
omschreven feiten binnen de aanvankelijke termijn van een jaar gestuit werd
door de vordering die de Procureur des
Konings te Dinant op 22 januari 1977
aan de gerechtsdeurwaarder te Rochefort
heeft geadresseerd,
te1·wijl in de akte van 22 januari 1977
de geadresseerde van het daarbij gegeven bevel om eiser voor de correctionele
rechtbank te Dinant te dagvaarden,
noch bij name noch bij ambt ge!dentificeerd is en een ministerieel officier met
standplaats te Rochefort, in het arrondissement Dinant, niet bevoegd is om te
instrumenteren ten aanzien van eiser,
die ten tijde van de akte in een ander
arrondissement woonachtig was :
Overwegende dat, blijkens de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
de Procureur des Konings te Dinant,
bij een op 22 januari 1977 gedagtekende
en ondertekende akte en zich baserend
op de bij het dossier gevoegde staat van
inlichtingen, het bevel om eiser voor de
correctionele rechtbank te dagvaarden
heeft geadresseerd aan gerechtsdeurwaarder Grignet te Rochefort ;
Dat die gerechtsdeurwaarder dat bevel aan de procureur des Konings heeft
teruggezonden omdat eiser van woonplaats veranderd was ;
Dat bedoeld bevel uitgaat van de
bevoegde overheid, tot doel heeft de zaak
in staat van wijzen te brengen en op
zichzelf een volledige daad van vervolging oplevert ;
,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;

-.997Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 april 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggever, de
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING W AARBIJ HET VERZET
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
El:ElN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
NIET GEGROND WORDT VERKLAARD.BESOHIKKING VOLGENS WELKE GEEN
GEVOLG MOET WORDEN GEGEVEN AAN
DE STRAFVORDERING TEGEN EEN ONBE·
KENDE.
VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. NrET BE·
TEKEND AAN HET OPENBAAR MINIS·
TERIE. NIET·ONTVANKELIJKHEID.

De bu1·geflijke partij die zich in cassatie
vooTziet tegen een aTrest, waaTbij de
kame1· van inbeschuldigingstelling het
vm·zet van die paTtij tegen een beschikking van de madkame1• dat geen gevolg
moet wm·den gegeven · aan de st?·ajvorde?'ing, niet gegrond veTklaart, moet,
op stmffe van niet-ontvankelijkheid van
de voo1·zieni1~g, die voo1·ziening aan het
openbaar ministeTie betekenen, zelfs
indien de strafvordeTing was ingesteld
tegen een onbekende (1). (Art. 418 Sv.)

zoek niet mogelijk is gebleken de feiten
waarvoor eiser zich (jegens onbekende)
burgerlijke partij heeft gesteld, aan een
of meer bepaalde personen toe te rekenen,
het arrest eisers verzet tegen de door de
raadkamer gewezen beschikking van
buitenvervolgingstelling ongegrond verklaart, die beslissing bevestigt, de kosten
van de rechtspleging ten laste laat van
de burgerlijke partij en eiser veroordeelt
in de kosten van zijn verzet ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft
doen betekenen aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die. redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 april 1978. - 2e kamer. - Voo1'·
zitter, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

1•

TAAL.BURGERLIJKE ZAKEN. PROCEDURE
VOOR HET HOF VAN 0ASSATIE.- BESLISSING DIE IN HET DUITS IS GEWEZEN. VOORZIENING IN HET FRANS.
PROCEDURE IN HET FRANS VOOR
HET HoF.

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
GOED WAARVAN VERSCIDLLENDE
PERSONEN MEDEEIGENAAR ZIJN. AANBOD VAN VERKOOP. AANBOD
DAT NIET DOOR ALLE MEDEEIGENAARS
IS GEDAAN. 0NGELDIGHEID. PACHTER
DIE
VOOR
DE
VERKOOP
AFZIET VAN EEN BEROEP OP DIE
ONREGELMATIGHEID. WETTIGHEID.

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 12 januari 1978 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat na te hebben vast·gesteld dat het op grond van het onder-

(1) Oass., 15 februari 1965 en de noot (Bull.
en Pas., 1965, I, 598) en 2 maart 1976 (A1'1',
cass., 1976, biz. 751).

27 april1978.

1° TAALGEBRUIK.- DurTSE

(FABRITSKY.)
ARREST

KAMER.-

go

CASSATIEMIDDELEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT VOOR
ElSER ZONDER BELANG IS GEWORDEN
WEGENS DE BESLISSING VAN HET H6F
OVER EEN ANDER MIDDEL VAN DE
VOORZIENING. NIET-ONTVANKELIJK
MID DEL.

4° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
-RECHT VAN VOORKOOP.- WElGE·
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RING VAN DE PACHTER RET HEM
GEDANE AANBOD VAN VERKOOP TE
AANVAARDEN. VERBOD RET GOED
UIT DE HAND AAN EEN DERDE TE
VERKOPEN TEGEN EEN LAGERE PRIJS
OF
GUNSTIGER
VOORWAARDEN.
VooRWAARDE.

1° WanneM', in burgerlijke zaken, de
voorziening tegen een in het Duits
gewezen beslissing in het Frans is
opgesteld, dan wm·dt de procedu,1·e voor
het Hoj in het Frans voo1·tgezet (1).
(Wet van 15 juni 1935 aangevuld bij
de wet van 20 juni 1953, art. 27bis,
§ 1, lid 2.) (Impliciete oplossing.)

2° Artileel 48 van de ajdeling van het Bu1·ge1·lijle Wetboele houdende de regels bet1'effende de pacht in het bijzonde1· (wet van
4 novembe1· 1969), waa1·in wordt voorgesch1-even dat de eigenam· het ve1'Pachte
goed slechts mag verleopen nadat Mj de
pacht6r de gelegenheid heejt gegeven zijn
recht van voo1·leoop uit te oefenen door
hem een kennisgeving te doen die geldt
als aanbod van verleoop, is een dwingende
wetsbepaling die de openbm·e m·de niet
raalet; de pachte1' lean, de1·halve, wettig
ajzien van een be1·oep op de ongeldigheid
van de leennisgeving, wegens het feit
dat ze niet door alle eigenaa1•s is gedaan,
wannee1· hij deze onregelmatigheid met
name v661· de ve1·koop aan een derde
heeft vastgesteld (2).
3° Niet ontvanlcelijle is het middel dat voo1·

eise1· zonde1• belang is geworden wegens
de beslissing van het Hoj over een ander
middel (3).
4° W annee1· de eigenaar van een landeigendom de pachte1' de gelegenheid
heeft gegeven zijn 1·echt van vom·leoop
uit te oejenen door hem kennis te geven
van de prijs en de voorwam·den waarondM' hij bereid is het goed te verleopen,
wellee leennisgeving geldt als aanbod
van verleoop, en de pachte1· dat aanbod
niet binnen de voo1·geschreven termijn
heejt aanvaa?"d, dan lean de eigenaM,
(1) Raadpl. cass., 11 januari 1973 (Ar1·.
cass., 1973, blz. 482).
(2) Cass., 27 juni 1975 (A1'1'. cass., 1975,
blz. 1158),
(3) Cass., 13 februari 1978, supm, blz. 705.
(4) Met betrekking tot het eerste middel,
afgeleid uit de schending van de artikelen 47,
48-1, 49-2, 51 en 56 van de regels betreffende
de pacht in het bijzonder die in het Burgerlijk
W etboek zijn ingevoegd bij artikel I van de

zonder het alekoord van de pachte1·, het
goed niet uit de hand aan een derde
verleopen tegen een lagere prijs of
gunstige1· voo1·waarden (3). (Artikel48-l,
lid 3, van de afdeling van het Burgerlijk
Wetboek houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder [wet van
4 november 1969].)
(KEUTGEN EN SCHNAKKERS,
T. NOEL EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 januari 1977 in hoger
beroep, in het Duits, gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers;
Overwegende dat het cassatieverzoekschrift in het Frans is opgesteld ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 47, 48-1,
49-2, 51 en 56 van de regels betreffende
de pacht in het bijzonder die in het
Burgerlijk W etboek zijn ingevoegd bij
artikel I van de wet van 4 november 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving en
van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van huurders
van landeigendommen,
dom·dat, na te hebben vastgesteld of
impliciet te hebben aangenomen dat de
eisers een aan wijlen Hubert Noel
toebehorende hoeve te Hauset met een
oppervlakte van 8 ha. 50 a. in pacht
hadden genomen krachtens een huurovereenkomst die op 1 mei 1959 was
ingegaan voor een periode van negen jaar
die op 1 mei 1968 werd vernieuwd, dat
na het overlijden van Hubert Noel zijn
rechtsverkrijgenden beslisten het goed
te verkopen en drie kavels te vormen,
dat de eisers bij exploten van 11 en
14 maart 1975 kennis werd gegeven van
aanbiedingen van verkoop, dat die
aanbiedingen niet werden gedaan met de
medewerking van alle medeeigenaars, dat
de drie kavels op 15 april 1975 bij akte
wet van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten gunste
van huurders van landeigendommen, had het
openbaar ministerie als advies gegeven dat
de pachters van het voordeel van die wetsbepalingen geen afstand konden doen voordat
zij zich erop konden beroepen, dat wil zeggen,
v66r de verkoop.
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notaris te Eupen, door de eerste elf
verweerders
respectievelijk verkocht
werden, de eerste kavel aan de verweerders Overath en Doum, de tweede
aan de verweerders Taeter en Keutgen
en de derde aan de eisers, en dat de
verkoop van de derde kavel twee uur v66r
de verkoop van de kavels 1 en 2 plaatshad, het bestreden vonnis niet ingaat op
het middel waarin de eisers aanvoerden
dat, in voormelde omstandigheden, de
aanbiedingen van verkoop van ll en
14 maart 1975 niet overeenstemden met
de dwingende bepalingen van artikel 49,
§ 2, van de wetgeving betreffende het
recht van voorkoop, op grond dat de
eisers de betrokken aanbiedingen in
verband met kavel 3 hadden aanvaard
hoewel de namen van alle erfgenamen
niet vermeld waren en dat die aanvaarding en de aankoop van kavel 3
duidelijk aantonen dat zij het aanbod
als geldig hadden beschouwd,
te1·wijl, enerzijds, de bepalingen van
voormeld artikel 49-2, krachtens welke
alle medeeigenaars hun medewerking
moeten verlenen bij het aanbod van
verkoop, ingevolge artikel 56 dwingend
zijn, zodat hieruit volgt dat de eisers
niet van het voordeel van deze wetsbepaling afstand konden doen v66r het
moment dat zij zich erop konden beroepen, en terwijl, anderzijds, de eisers,
krachtens de artikelen 47, 48-1, en 51,
eerst na de verkoop van de kavels 1 en 2
en dus na hun aankoop van kavel 3 de
onregelmatigheid van de aanbiedingen
van verkoop betreffende de kavels 1 en 2
konden aanvoeren, waaruit volgt dat,
zelfs in de onderstelling dat de aanvaarding door de eisers van het aanbod inzake
kavel 3 en de aankoop van die kavel
beschouwd moeten worden als de erkenning door de eisers van de regelmatigheid
van de aanbiedingen inzake de kavels 1
en 2, deze afstand van de rechten, die
bij de artikelen 47, 48-1, 49-2 en 51 aan
de eisers worden verleend, krachtens
artikel 56, voor niet bestaande moet
worden gehouden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de eisers het aanbod
inzake kavel 3 hebben aanvaard, hoewel
de namen van de erfgenamen niet volledig
en juist werden vermeld in de kennisgeving die hun werd gedaan overeenkomstig artikel 48 van de regels betreffende de pacht in het bijzonder, en beslist
dat het aanbod en de aankoop van kavel 3
aantonen dat de eisers het aanbod als
geldig hebben beschouwd ; dat het vonnis

ook vaststelt dat de verweerders
verklaren, zonder te worden tegengesproken, dat de eisers, die vertegenwoordigd waren door hun notaris, zeer
duidelijke uitleg over de vergissing
hebben gekregen en dat zij kavel 3 op
grond van hun recht van voorkoop
kochten ; dat het vonnis ook nog vaststelt dat de verkoop van kavel 3 twee uur
v66r de verkoop van de kavels 1 en 2
plaatshad en dat de eisers geen enkel
bezwaar hebben gemaakt in verband
met de vergissing in de kennisgeving van
de verkoop ; dat het vonnis ten slotte
vermeldt dat de eisers ten tijde van het
aanbod alleen bij gebrek aan geld hun
recht van voorkoop niet hebben doen
gelden;
Overwegende dat het vonnis uit die
omstandigheden afieidt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat
de eisers die kennisgeving hebben aanvaard en daardoor afstand hebben
gedaan van een beroep op het gebrek
van die kennisgeving, nadat ze ervan op
de hoogte waren ;
Overwegende dat de in de artikelen
49-2 en 56 vervat in de wet van 4 november 1969 neergelegde niet-geldigheid
van de kennisgeving, die niet wordt
gedaan met de medewerking van alle
medeeigenaars, tot doel heeft de pachter
te beschermen ; dat het hier gaat om een
bepaling die dwingend doch niet van
openbare orde is ; dat die teksten niet
beletten dat de pachter, aan wie de
onregelmatige kennisgeving van het aanbod van verkoop werd gedaan, ervan
kan afzien zich op de nietigheid van de
kennisgeving te beroepen en kan aanvaarden die kennisgeving als regelmatig
en geldig te beschouwen, wanneer de
onregelmatigheid v66r de verkoop werd
vastgesteld ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1341 en 1353vanhetBurgerlijkWetboek,
doo1·dat het bestreden vonnis de aanbiedingen van verkoop, die op 11 en
14 maart 1975 bij exploten van de
gerechtsdeurwaarder Baudouin Gielen te
Verviers werden gedaan, geldig verklaart
en het middel verwerpt waarbij de eisers,
in hun in hoger beroep genomen conclusie,
aanvoerden dat die aanbiedingen waren
gedaan ten name van iemand die geen
erfgenaam was, dat drie eigenaars van
de te koop aangeboden goederen niet
vermeld waren, en dat de vermelding
dat de aanbiedingen waren gedaan ten
verzoeke van de erfgenamen van wijlen
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Hubert Noiil niet impliceerde dat dit
verzoek door alle erfgenamen werd
gedaan, op grond dat de uitdrukking
« erfgenamen " kennelijk alle erfgenamen
omvat en dat de medewerking van alle
erfgenamen Noel bij het opmaken van de
akten van verkoop bewees dat alle
erfgenamen akkoord gingen met de
verkoop,
terwijl voornoemde exploten van 11
en 14 maart 1975 aangeven welke erfgenamen of beweerde erfgenamen het
aanbod van verkoop deden, waaruit
volgt dat het bestreden vmmis, door te
beslissen dat de uitdrukking '' erfgenamen >> kennelijk alle erfgenamen omvat,
met inbegrip van degenen die niet in
genoemde exploten worden vermeld, de
krachtens de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk W etboek aan die exploten
gehechte bewijskracht miskent;
en terwijl, door de vermeldingen van die
exploten aan te vullen met de overweging
dat alle erfgenamen akkoord gingen met
de verkoop, het bestreden vonnis, met
schending van de artikelen 1341 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, een bewijs
door vermoedens tegen en boven de
inhoud van voormelde exploten heeft
toegelaten :
Overwegende dat ingevolge de verwerping van het eerste middel, het
tweede middel bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artike1 48-1 van de regels
betreffende de pacht in het bijzonder
die in het Burgerlijk Wetboek zijn
ingevoegd bij artikel I van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen,
doordat het bestreden vonnis het middel
verwerpt dat de eisers steunden op het
feit dat zij met het schriftelijk akkoord
van de rechtsvoorgangers van de verkopers op kavel 2 van de litigieuze
goederen een stal hadden gebouwd en
dat in de verkoopvoorwaarden was
bepaald dat de vergoeding die daarvoor
op het einde van de pacht of bij het
verlaten van het gepachte goed aan de
pachter verschuldigd was in geen geval
en op welke wijze dan ook door de
kopers diende betaald te worden, daar
die vergoeding door de erfgenamen Noel
moest worden betaald, en de kopers

derhalve in geen enkel geval uit dien
hoofde het voorwerp van een reclamatie
of van een verbintenis konden zijn om
welke reden dan ook, en waarbij de
eisers aanvoerden dat het aldus voor
elke derde koper buiten de pachter
mogelijk was voor de prijs van
858.160 frank eigenaar te worden van
4 ha. 76 a. 76 ca. weiland en van een
grote, moderne door de pachter gebouwde
stal, doch dat, daarentegen, in geval
van aankoop door de pachter, niet aileen
de koopprijs doch ook de kosten van
het bouwwerk voor zijn rekening waren,
daar zijn recht om de vergoedingen als
afgaande pachter te vorderen teniet gaat
door de vereniging in eenzelfde persoon
van de rechten van pachter en van
verpachter, en dat hieruit volgde dat,
ingevolge de uitdrukkelijke wil van de
verpachters, en zulks in strijd met lid 3
van bovenvermeld artikel 48-1, de
pachter verplicht was te kopen tegen
meer bezwarende voorwaarden dan een
derde koper, op grond a) dat voormelde
clausule reeds voorkwam in het aanbod
van verkoop aan de eisers op l l maart
1975 en zonder wijziging of afwijking in
de notariele verkoopakte was overgenomen, b) dat, ook al was die clausule
in strijd met artikel 55 van de wet en
ook al wordt, krachtens artikel 56 van de
wet, voor niet bestaande gehouden elke
overeenkomst waarbij de pachter afstand
zou doen van de rechten die artikel 55
hem verleent, er in het onderhavige geval
geen sprake was van een dergelijke
overeenkomst, c) dat het betrokken
aanbod overeenstemde met de werkelijke
waarde van het litigieuze goed, d) dat
geen rekening diende gehouden te worden
met het feit dat de aan de kopers opgelegde lasten kunnen verschillen naar
gelang van hun persoonlijke toestand en
e) dat bovendien de erfgenamen Noel
zich ertoe verbonden de eisers bij het
verstrijken van de pacht zelf schadeloos
te stellen,
terwijl, ee1·ste onderdeel, indien, zoals
in het onderhavige geval, het aanbod
van verkoop aan de pachter een clausule
bevat die, gelet op haar voorwerp, enkel
gunstig kan zijn voor een koper met
uitzondering van de pachter, de verkoop
aan zo een andere koper plaatsheeft, en
dit in strijd met de bepalingen van lid 3
van voormeld artikel 48-1, onder gunstiger voorwaarden dan die welke aan de
pachter werden aangeboden ;
tweede onderdeel, de omstandigheid dat
ten deze het aanbod van verkoop en de
verkoop geen overeenkomst opleverden
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die krachtens artikel 56 van de wet op
de landpacht voor niet bestaande wordt
gehouden, dat het aanbod van verkoop
met de litigieuze clausule zou overeengestemd hebben met de werkelijke
waarde van het goed en dat de verkopers
zich ertoe verbonden de pachter bij het
verstrijken van. de pacht zelf schadeloos
te stellen, niet uitsluit dat de verkoop
aan de derde koper heeft plaatsgehad
tegen gunstiger voorwaarden, die bij
lid 3 van voormeld artikel 48-1 verboden
zijn:
Overwegende dat, door vast te stellen,
zoals het middel erop wijst, dat " bovendien, de erfgenamen Noel zich ertoe
verbonden eiser bij het verstrijken van
de pacht zelf schadeloos te stellen »,
het vonnis beslist dat de verkoopvoorwaarden in het aanbod aan de eisers
een schadeloosstelling van deze laatsten
wegens het bouwen van de stal bevatten ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

van het echtscheidingsverzoekschTijt en
latm· tijdens de pTocedure voo1• de rechtbank en voor het hoj van beroep zijn
echtgenote, bij bepaalde personen uit
haa1· omgeving en bij diveTse autoriteiten, bewust en opzettelijk eTvan heejt
beschuldigd kmnkzinnig te zijn, hetgeen
trouwens niet bewezen is (2).
(D ... , T. R ... )

ARREST (ve1•taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 mei 1977 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;

1o en 2° ET is geen spmke van wettige
uitoefening van een Techt van vm·dediging
tegen een dooT de echtgenote ingestelde
echtscheidingsvoTdeTing, doch van een
gTove belediging te haTen opzichte,
wanneer de man reeds v66T de indiening

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 231, 232, lid 2, van
het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de
wet van 1 juli 1974, 97 van de Grondwet
en van het algemeen beginsel dat de
rechten van de verdediging moeten
worden geeerbiedigd,
doordat het arrest de echtscheiding ten
nadele van eiser toestaat, op grond dat
eiser sedert eind december 1971 verweerster van krankzinnigheid beschuldigt
niet aileen bij bepaalde ministers en bij
de gerechtelijke autoriteiten, doch ook
bij bepaalde personen uit de omgeving
van zijn echtgenote ; dat eiser zulks
bewust en opzettelijk heeft gedaan ;
dat de voortdurende beschuldiging van
krankzinnigheid, niettegenstaande alle
elementen die aantonen dat ze niet
gegrond is, bijzonder beledigend is voor
verweerster ; dat het verwijt aan eiser
dat hij verweerster van krankzinnigheid
heeft beschuldigd weliswaar vooral geldt
sedert het instellen van het geding ; dat
er echter in de zaak rekening mee kan
worden gehouden ; dat het verwijt past
in het kader van het verzoek tot echtscheiding ; dat eiser tevergeefs betoogt
dat hij geen enkele kwaadwillige bedoeling heeft gehad en nog zou hebben t.en
aanzien van zijn echtgenote van wie hij
graag zou willen dat zij met zijn kinderen
bij hem terugkomt ; dat het volstaat
vast te stellen dat hij opzettelijk en
bewust heeft gehandeld en dat zijn
handelingen, ook al waren ze onbehouwen, beledigend genoeg zijn om op
zichzelf de echtscheiding ten voordele
van verweerster te rechtvaardigen,

(1) Raadpl. noot 4 op biz. 998.
(2) Raadpl. Rep. prat. d1·. belge, v 0 Droit de
defense, nr. 1.
« De verdediging wordt gevoerd overeen-

komstig de wettelijke voorschriften, met name
met eerbiediging van de rechten van de andere
partijen » : raadpl. dienaangaande ca~s.,
6 maart 1972 (Ar1•. cass., 1972, biz. 622).

27 april 1978. - 16 kamer. - VooTzitteT en V eTslaggevm·, de H. Trousse,
raadsheer waarnemend voorzitter. AndeTsluidende conclusie wat het ee1·ste
middel bet1·ejt (1), de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH.
Bayart en A. De Bruyn.

1e KAMER. -

27 april 1978.

1o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. UITOElFElNING VAN RET
RECHT VAN VERDEDIGING IN EEN
EOHTSOHEIDINGSPROOEDURE.
BEGRIP.
2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.
GROVE
BElLEDIGING.- BEGRIP.
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terwijl, eerste onderdeel, de bewering dat
de tegenpartij krankzinnig is de uitoefening van het recht van verdediging
vormt en slechts in geval van misbruik
beledigend kan zijn ; het arrest rechtens
niet genoegzaam heeft gewezen op omstandigheden die een misbruik van de
uitoefening van het recht van verdediging
vormen (schending van de artikelen 231,
232, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechten van de
verdediging moeten worden geeerbiedigd);
tweede onderdeel, eiser uitdrukkelijk
betoogde, zonder op dit punt te worden
tegengesproken, dat zijn beschuldigingen
dat verweerster krankzinnig was zonder
kwaadwillig opzet waren gedaan, hetgeen impliceert dat de animus inju1•iandi
ontbreekt en dat het arrest, derhalve,
die beschuldigingen ten onrechte als
beledigend heeft beschouwd (schending
van artikel 231 van het Burgerlijk
Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben gezegd dat de door eiser uitgebrachte beschuldiging dat verweerster
krankzinnig was, bij gebrek aan bewijs,
niet gegrond is, er vervolgens op wijst
dat eiser, zelfs v66r het indienen van het
verzoekschrift tot echtscheiding, en nadien gedurende de procedure voor de
rechtbank en het hof van beroep, zijn beschuldigingen is blijven uiten niet alleen
bij bepaalde ministers en bij de gerechtelijke autoriteiten, doch ook bij bepaalde
personen uit de omgeving van zijn
echtgenote ; dat het beslist dat eiser dit
bewust en opzettelijk heeft gedaan en
dat de herhaalde beschuldiging van
krankzinnigheid, niettegenstaande alle
elementen die aantonen dat ze niet
gegrond is, bijzonder beledigend is voor
verweerster ;
Overwegende dat, enerzijds, door erop
te wijzen dat de beschuldigingen van
eiser onder meer bij derden werden
geuit, het arrest aanneemt dat eiser misbruik heeft gemaakt van de uitoefening
van zijn recht van verdediging, en,
anderzijds, door te oordelen dat de
beledigende gedraging van eiser een
grove belediging ten aanzien van verweerster is, het arrest zijn beslissing
wettelijk verantwoordt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop wijst

dat <<D... (eiser) tevergeefs betoogt
dat hij geen enkele kwaadwillige bedoeling heeft gehad en nog zou hebben ten
aanzien van zijn echtgenote ... ; dat het
volstaat vast te stellen dat hij opzettelijk
en bewust heeft .gehandeld en dat zijn
handelingen, ook al waren ze onbehouwen, beledigend genoeg zijn om op
zichzelf de echtscheiding ten voordele
van R... (verweerster) te rechtvaardigen ";
Dat het arrest, met die overwegingen
volgens welke de beledigende houding
van eiser bewust en opzettelijk was, zijn
beslissing wettelijk verantwoordt ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 april 1978. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Houtekier en A. De
Bruyn.

1e

KAMER. -

28 april 1978.

1°

GENEESKUNST.- GENEESHEREN,
TANDARTSEN, APOTHEKERS.- APOTHEKERS. lNSTELLING VAN WAOHTDIENSTEN. BEVOEGDHEID VAN DE
REPRESENTATIEVE BEROEPSVERENIGINGEN OF TE DIEN EINDE OPGERIOHTE
GROEPERINGEN,

2°

GENEESKUNST.
0RDE DER
APOTHEKERS. TUOHTREOHTSVORDERING. REPRESENTATIEVE BEROEPSVERENIGING VAN APOTHEKERS DIE EEN
REGLEMENTERING HEEFT VASTGESTELD
INZAKE EEN WAOHTDIENST EN DE
SLUITINGUREN VAN DE OFFICINA'S. APOTHEKER, LID VAN DIE VERENIGING,
DIE WEIGERT DE REGLEMENTERING NA
TE LEVEN. TUOHTREOHTELIJKE TEKORTKOMING.- BEGRIP.

1° De representatieve be1·oepsverenigingen
van de beoefenaars van o. a. de artsenijbereidkunde of de te dien einde opgerichte groeperingen mogen sluitingsuren
van de officina's vaststellen en wachtdiensten instellen, die de bevolki·ng een
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regelmatige en behoo?'lijke toediening
van gezondheidszorgen waarb01•gen (1).
(Art. 9 K.B. nr. 78 van 10 november
1967.)
2o De Raad van be1·oep van de 01•de de1•
Apothekers die vaststelt dat een apotheker
die als lid van een 1'ep?'esentatieve
be?'oepsve?'eniging welke een ?'eglementM·ing heeft vastgesteld inzake de
sluitingsu?'en van de officina's en de
wachtdiensten, " systematisch en zonde1·
wettige 1·eden weige?'t de sluitingsu?'en
na te leven alleen maa?' omdat een
ande?'e apotheke1· e?' zich niet aan houdt >>,
leidt daa?'uit wettelij k af dat die apotheke1·
de voo?'sclwijten van de plichtenlee1·,
inzonde?'heid die bet?·effende de conjmtm·niteit, niet hee.ft nageleefd en
beslist wettig hem daa?'om tucht?·echtelijk te stmffen (2). (Art. 6, 2°, K.B.
nr. 80 van 10 november 1967.)
(D'HAENE, T. ORDE D:ElR APOTHEKERS.)

ARR:EST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 17 mai 1977 gewezen door
de N ederlandstalige Raad van Beroep
van de Orde der Apothekers ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 2°, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november
1967 betreffende de Orde der Apothekers,
gewijzigd door de wet van 15 juli 1970,
9, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78
van 10 november 1967, 6, 7, 107 van de
Grondwet, 7 van het decreet van
2-17 maart 1791 en 97 van de Grondwet,
do01·dat, na uitvoerig de inhoud van
het door de Provinciale Raad van de
Orde der Apothekers ingeroepen huishoudelijk reglement en de bevoegdheid
van een private beroepsvereniging om
haar leden dwingende gedragsregels op
te leggen te hebben onderzocht, en na
te hebben geoordeeld dat de" Apothekersvereniging voor Kortrijk en Omliggende »,
als representatieve beroepsvereniging,
derhalve bevoegd was om een reglement
van inwendige orde nopens de wacht- en
(1) Raadpl. caps., 12 januari 1973 (Arr.
cass., 1973, blz. 490).
(2) Raadpl. cass., 12 januari 1973 waarvan
sprake is in noot 1 en 20 september 1974
(Arr. cass., 1975, biz. 89).

zondagdienst, die noodzakelijkerwijze de
sluitingsuren insluit, uit te vaardigen,
de beslissing een tuchtstraf oplegt op
grond van de overwegingen dat « niet
slechts een doelmatige regeling van de
wachtbeurten, maar ook een doelmatige
regeling van de sluitingsuren en van de
vacantiedienst, ook buiten aile reglementering door een beroepsvereniging, slechts
kan steunen op de confraternele medewerking van al de betrokkenen (of ze al
dan niet lid zijn van de beroepsvereniging) », dat '' het zich systematisch onthouden van zulke medewerking de
inrichting van die diensten, ten deze de
sluitingsuren, bemoeilijkt en een blijk is
van een te sanctioneren gemis aan
confraterniteit », en dat " de betrokken
apotheker toegeeft zich, systematisch en
zonder wettige reden, aileen maar omdat
een ander apotheker zich ook niet houdt
aan de voorgeschreven sluitingsuren en
zondagdienst, en misbruik makend van
zijn recht om zijn beroep op vrije wijze
uit te oefenen, zich te hebben onthouden
van de confraternele medewerking die
noodzakelijk is voor de doelmatige
regeling van de sluitingsuren en vacantiedienst »,
te1·wijl, ee1•ste onde?'deel, de bevoegdheid
van de representatieve beroepsverenigingen van de beoefenaars van de artsenijbereidkLmde of te dien einde opgerichte
groeperingen, wachtdiensten in te stellen,
niet het recht omvat sluitingsuren aan
de apothekers op te leggen (schending
van de artikelen 9, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967, 6,
7, 107 van de Grondwet en van het
decreet van 2-17 maart 1791);
tweede onde1•deel, het niet in acht nemen
van sluitingsuren opgelegd door een
beroepsvereniging vreemd is aan de
deontologische regels waarover de Orde
der Apothekers moet waken (schending
van aile ingeroepen bepalingen, inzonderheid van artikel 6, 2°, van het koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967);
en, de1•de onde1•deel, de beslissing geen
andere deontologische fout bij eiser
vaststelt dan de weigering de voorgeschreven sluitingsuren in acht te nemen,
zodat de beslissing niet wettelijk en naar
behoren is gemotiveerd (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de representatieve
beroepsverenigingen van de beoefenaars
van de artsenijbereidkunde of te dien
einde opgerichte groeperingen, onder
inachtneming van de noodzakelijkheid
aan de bevolking een regelmatige en
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behoorlijke verstrekking van gezondheidszorgen te verzekeren, aan hun !eden
niet alleen bepaalde wachtdiensten, maar
ook sluitingsuren van hun officina mogen
opleggen;
Overwegende dat de beslissing, zonder
de in het middel aangeduide wetsbepalingen te schenden, oordeelt dat de kwestieuze representatieve beroepsvereniging,
krachtens artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967,
bevoegd was om een reglement van
inwendige orde nopens de wacht.- en
zondagdienst, hetgeen sluitingsuren insluit, uit te vaardigen, reglement dat
aan de bevolking een regelmatige en
behoorlijke toediening van de gezondheidszorgen waarborgt ;
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser niet betwist lid te zijn
van de kwestieuze representatieve beroepsvereniging ;
Dat het door bedoelde beroepsvereniging uitgevaardigd reglement geldt voor
al haar !eden ;
Overwegende dat de beslissing vaststelt
dat eiser toegeeft systematisch en zonder
wettige reden te weigeren de door het
reglement voorgeschreven sluitingsuren
na te !even, << alleen maar omdat een
ander apotheker er zich niet aan houdt » ;
Overwegende dat de raad van beroep,
door vast te stellen dat eiser zonder
wettige reden weigert de door de representatieve beroepsvereniging waarvan hij
lid is, opgelegde sluitingsuren na te !even,
en dat het zich systematisch onthouden
van medewerking een blijk is van een te
sanctioneren gemis van confraterniteit,
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt en
regelmatig motiveert ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 april 1978. - 1e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal. Pleiters,
de HH. van Heeke en A. De Bruyn.

1e

KAMER. -

28
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AANSPRAKELIJKHEID

1978,
(BUITEN

OVEREENKOMST). SoHADE. 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN
FOUT EN DE SOHADE, WETTELIJKE
BEPALINGEN W AARBIJ EEN OVERHEID
VERPLIOHT WORDT DE WRAKKEN TE
LIOHTEN VAN SOHEPEN DIE IN BEVAAR·
BARE WATERLOPEN OF HAVENS ZIJN
GEZONKEN. KOSTEN DIE WERDEN
GEMAAKT OM ZIOH VAN EEN DERGELIJKE
VERPLIOHTING TE KWIJTEN. -KOSTEN
DIE, IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1382 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK,
GEEN
SOHADE ZIJN DIE VEROORZAAKT IS
DOOR EEN EVENTUELE FOUT VAN EEN
DERDE AAN WIE DE SOHIPBREUK TE
WIJTEN WAS.

De kosten die een overheid maakt om zich
te kwijten van haa1· verplichtingen
inzake de bevaarbare waterlopen of
havens die haa1· bij wettelijke bepalingen
worden opgelegd, ondm· mem· de verpliohting het wmk van een gezonken
sohip te liohten, zijn, in de zin van
artikel1382 van het Bu1·gm·lijk Wetboek,
geen sohade die aan de genoemde overheid
is toegeb1•aoht door een eventuele fout
van een derde die de sohipbreuk zou
hebben ve1·oorzaakt (1). (Art. 1382 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP

« ASSURANCES GENlllRALES DE FRANOE

ll

EN THEENAERT, T. STAD ANTWERPEN
EN MR. DAUWE, q.q.)

De H. eerste advooaat-generaal Duman
heeft in substantie gezegd :
Ret bestreden arrest stelt de volgende
feiten vast :
Op 26 december 1969 greep een aanvaring plaats in het Albertdok te
Antwerpen, tussen het schip « Walter
Kay >> en het aan Theenaert J ozef
(tweede
eiser)
toebehorende
schip
« Adro », dat zonk.
Luidens wettelijke en reglementaire
bepalingen, i.h.b. artikel 29 van de

(1) Raadpl. met name cass., 18 april en
6 juni 1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 192 en 284),
9 juni 1958 (ibid., 1958, I, 1108), 17 april1972
(Ar1•. cass., 1972, blz. 768), 25 oktober 1974,
motieven (ibid., 1975, blz. 265), 12 oktober
1977 (ibid., 1978, blz. 203), en de overige
arresten evenals de rechtsleer die aangehaald
worden in de conclusie van het openbaar
ministerie.
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verordening op de politie der haven van
Antwerpen, was de eigenaar van het
schip « Adro » verplicht het wrak te
bergen, en ingeval deze eigenaar naliet
dit te doen, diende de stad Antwerpen
daartoe over te gaan op risico en kosten
van de eigenaar. Daar de eigenaar van
het schip « Adro » in gebreke bleef het
wrak te bergen, heeft de stad Antwerpen
dit laten doen, wat een uitgave van
325.000 frank
9.226 frank medebracht.
De eigenaar van het schip « Adro »
betwistte niet dat hij die kosten aan de
stad Antwerpen moest terugbetalen,
maar beriep zich op zijn recht zijn
aansprakelijkheid te beperken en betaalde
de afstandswaarde van zijn schip, te
weten 106.250 frank.
De stad Antwerpen deed voor het
saldo van haar vordering een eis gelden
tegen de eigenaars van het schip « Walter
Kay », die enerzijds, hun aansprakelijkheid in verband met de aanvaring
erkenden en, anderzijds, afstand deden
van het scheepsvermogen.
De vereffenaar voor de waarde van dit
laatste schip betwistte dat de stad
Antwerpen, overeenkomstig artikel 23,
§ 1, 4°, van de zeewet, over een V001'1'eoht
beschikte.
De Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen en op hager beroep het Hof
van Beroep van Antwerpen hebben de
eis van de stad Antwerpen gegrond
verklaard en derhalve de opname van de
schuldvordering van de stad Antwerpen
in het bevoorrecht passief, op grond van
artikel23, § l, 4°, van de zeewet, bevolen.
Het bestreden arrest baseert zijn
beslissing op de volgende overwegingen :
1° dat de bergingskosten als dusdanig
niet als bevoorrecht kunnen worden
beschouwd ... maar dat het geprivilegieerd
karakter van de bergingskosten wel moet
worden aanvaard indien zij onder het
begrip van « vergoedingen verschuldigd
ter zake van aanvaring zijn onder te
brengen; wat ter zake het geval is » ;
2° dat vaststaat en niet wordt betwist
dat, indien de eigenaar van het foutloos
gezonken schip zelf tot lichting was
overgegaan, de bergingskosten hem in
hun geheel door de schadeveroorzaker te
vergoeden zouden zijn als verschuldigd
ter zake van aanvaring en bevoorrecht
zouden zijn ;
3° dat de beslissing van de eigenaar
van het gezonken schip om, in weerwil
van zijn verplichting, zijn schip niet te
lichten niet van die aard kan zijn het

+

karakter van de betreffende schadepost
te wijzigen;
4° dat de omstandigheid dat de Stad
ingevolge « wetsbepalingen » verplicht
was over te gaan tot de lichting dienaangaande zonder belang is ; deze
« tussenschakel » doet het oorzakelijk
verband niet vervallen ;
5° dat de stad Antwerpen is opgetreden
cc in de plaats van de in gebreke blijvende
eigenaar ». De Stad was wettelijk verplicht om de door de schadeveroorzaker
(tweede verweerder q.q.) in het leven
geroepen wantoestand te verhelpen.
De eigenaar van het schadeveroorzakende schip is verplicht de schade te
vergoeden;
6° dat de door de Stad ondergane
cc schade >> werd berokkend door het
schadeveroorzakende schip.
Indien ik de redenering van het hof
van beroep goed begrijp, is ze de
volgende : de Stad had weliswaar een
schuldvordering tegen de eigenaar van
het gezonken schip maar geen bevoor~
rechte vordering ... doch, aangezien deze
eigenaar tegen de eigenaar van het schip
cc Walter Kay>> (tweede verweerder q.q.)
wel een bevoorrechte vordering bezat,
indien hij zelf tot de lichting zou zijn
overgegaan, om de kosten ervan tegen
hem terug te vorderen, bezit de stad
Antwerpen ook een dergelijke vordering
tegen hem aangezien ook ten gevolge
van de door haar geleden schade zij over
een vordering tegen de eigenaar van het
schadeveroorzakend schip beschikt. Het
kan, mij dunkt, niet volstaan te gewagen,
in ons arrest, van een optreden van de
Stad in de plaats van de eigenaar van het
gezonken schip.
Eisers leggen een enig middel voor aan
het Hof. Het middel bevat twee onderdelen.
In het eerste onderdeel wordt betoogd
dat cc het voorrecht voorzien door artikel 23, § l, 4°, van de zeewet wordt
ingesteld om reden van de hoedanigheid
van de schuldvordering en derhalve niet
toegekend wordt aan de schuldvorderingen van het Openbaa.r Bestuur, dat geen
schade heeft geleden uit de aanvaring,
doch vergoeding vordert van de bergingskosten waartoe het is overgegaan op
grond van zijn politionele verplichtingen ».
In het tweede onderdeel wordt betoogd : cc De vergoeding door de stad
Antwerpen gevorderd is niet het gevolg
van de schade veroorzaakt door de
aanvaring maar van de beslissing van het
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Openbaar Bestuur zijn politionele machten, ter zake van het verwijderen van
het gezonken schip, uit te voeren ... ».
De twee onderdelen haugen nauw met
elkaar samen en dienen derhalve te zamen
onderzocht te worden.
Ik ben de mening toegedaan dat beide
onderdelen gegrond zijn en dat, derhalve,
er grond tot vernietiging van het bestreden arrest is.
Ret bestreden arrest beslist, en het
wordt in dit opzicht niet gekritiseerd, dat
" de bergingskosten als dusdanig niet als
bevoorrecht kunnen beschouwd worden
en niet onder te brengen zijn onder het
begrip << schade aan kunstwerken van
havens, dokken en bevaarbare wateren »,
als bedoeld door artikel 23, § 1, 4°, van de
zeewet >>. Ret staat buiten kijf dat indien
de eigenaar van het gezonken schip
<< Adro '' persoonlijk zijn schip had doen
lichten, hij tegenover de eigenaars van
het schip "Walter Kay», schuldige
veroorzaker van de aanvaring, een
schuldvordering op grond van artikel1382
van het Burgerlijk Wetboek zou hebben
bezeten en, anderzijds, dat zijn schuldvordering met toepassing van bedoeld
artikel 23, § 1, 4°, een bevoorrecht
karakter zou hebben gehad. Immers, dit
artikel bepaalt dat bevoorrecht zijn
" op het schip .. . 4° de vergoedingen
verschuldigd ter zake van aanvaring of
andere scheepvaartongevallen ... ». Er zou
bezwaarlijk kunnen worden betwist dat
de aldus gevorderde vergoeding niet een
vergoeding, "verschuldigd ter zake van
aanvaring », geweest zou zijn.
Maar het probleem dat ten deze rijst is,
of de stad Antwe1·pen een bevoorrechte
schuldvordering op het schip « Walter
Kay » - schuldige veroorzaker van de
aanvaring - bezat.
Ret komt me duidelijk voor dat, indien
de stad Antwerpen werkelijk een schuldvordering op grond van artikel 1382 van
het Burgerlijk W etboek tegen de
eigenaars van bedoeld schip « Walter
Kay » bezat ... zij tegelijkertijd ook
besehikte over een bevoo1'1'echte schuldVO?'de?·ing op grond van bedoeld artikel 23,
§ 1, 4o. Immers, in dit geval, zou de Stad
ontegensprekelijk aanspraak kunnen
maken op een " vergoeding verschuldigd
ter zake van aanvaring » in de zin van
bedoeld artikel 23, § 1, 4°, ... en derhalve
moest haar schuldvordering noodzakelijkerwijze als bevoorrecht zijnde op het
schip worden beschouwd.
Ret probleem echter dat zich hier voordoet is juist te weten of de stad Antwerpen een schuldvordering, gebaseerd

op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, tegen de eigenaar van het schip
« Walter Kay » bezat.
Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke schuldvordering niet bestaat tenzij
men de doctrine van het arrest van het
Rof van 1 februari 1973 (1) zou moeten
uitbreiden. Ik meen dat dit juridisch niet
verantwoord zou kunnen worden maar
niettemin kom ik daar verder op terug.
Zoals eisers in het tweede onderdeel van
het middel doen gelden, (is) "de vergoeding door de Stad gevorderd niet het
gevolg van de schade veroorzaakt door
de aanvaring maar van de beslissing van
het Openbaar Bestuur zijn politionele
machten, ter zake van het verwijderen
van het gezonken schip, uit te voeren ».
Ik zou nochtans deze stelling enigszins
verbeteren door te zeggen dat de schade
die door de stad Antwerpen werd geleden
niet veroorzaakt werd - in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
- door de font of de tekortkoming van
een eigenaar of de kapitein van het schip
" Walter Kay » maar haar oorzaak
uitsluitend vindt in de verplichting die
aan de stad Antwerpen door de wet en
de reglementen wordt opgelegd, het
gezonken schip " Adro » te lichten.
Er is derhalve geen oorzakelijk ve1·band,
in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, tussen de fout toegeschreven aan de eigenaars van het
schip "Walter Kay» en de door de stad
Antwerpen aangevoerde schade.
De stad Antwerpen, eerste verweerster,
doet gelden, in haar memorie van
antwoord, dat " op grand van een
feitelijke en derhalve soevereine appreciatie het bestreden arrest op wettige
wijze kon oordelen dat er in concreto een
causaal verband bestond tussen de schade
van verweerster en de font van het
aanvarende schip ». Een alinea verder
verbetert nochtans de memorie van
antwoord deze verkeerde stelling door te
overwegen : " terecht heeft het hof van
beroep te Antwerpen geoordeeld dat de
omstandigheid dat verweerster is opgetreden op grond van haar eigen wettelijke
verplichtingen, niet tot gevolg heeft dat
het causaal verband tussen de fout en
de schade wordt verbroken, wanneer
zonder de font van het aanvarende schip,
verweerster geen schade zou hebben
geleden - schade die kan bestaan ten
gevolge van de uitvoering van haar
wettelijke verplichtingen. »
(1) Pas., 1973, I, 525; Arr. cass., 1973, 551;
R. W., 1972-1973, 1856.
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Gewis wordt zeer dikwijls gezegd, en
zelfs gedoceerd door vooraanstaande
juristen, dat de feitenrechter steeds op
soevereine of onaantastbare wijze oordeelt of er tussen een fout en een schade
een causaal verband aanwezig is.
Een dergelijke juridische stelling is
verkeerd ... en in elk geval wordt ze door
de jurisprudentie van het Hof verworpen.
Het volstaat de talrijke arresten van het
Hof te raadplegen om ervan overtuigd te
worden dat het zeer dikwijls een
bestreden beslissing verwerpt of vernietigt onder overweging dat de feitenrechter, al naar gelang van het geval,
het juridisch begrip van causaal verband,
bepaald door artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek, wettelijk of onwettelijk heeft beoordeeld.
Gewis oordeelt de feitenrechter op
onaantastbare wijze, of een bepaalde
gedraging of tekortkoming in feite de
oorzaak van een bepaalde schade is
geweest of kon zijn ... maar aangezien het
causaal verband een juridisch begrip is
dient het Hof i.h.b. te controleren of,
uitgaande van de vastgestelde feiten, de
feitenrechter al dan niet heeft kunnen
beslissen dat een causaal verband al dan
niet aanwezig is.
Het is, meen ik, iedereen duidelijk dat
het Hof aan zijn plicht te waken voor de
uniforme toepassing van juridische begrippen zoals o.m. dat van het causaal
verband te kort zou komen, indien hetvoorgevende dat het zou gaan over een
zuiver feitelijk probleem de feitenrechter op onaantastbare wijze zou laten
beslissen of ieder feit, iedere omstandigheid, die in de schakel van de menselijke
en sociale gebeurtenissen een verband
kan hebben- hoe verwijderd ook- de
oorzaak is geweest, in de zin van artikel 1382 B.W., van een aangevoerde
schade. Het Hof zou ook, gewis, aan zijn
verplichtingen te kort komen indien het
de feitenrechter soeverein zou laten
beslissen of een schade (( geleden langs
een ander om » (d.w.z. dommage par
ricochet), steeds in de zin van artikel1382
van het Burgerlijk 'Vetboek al dan niet
in een causaal verband staat met een fout.
De arresten welke ik hierna zal vermelden of ontleden bevestigen, samen
met vele andere, dat het causaal verband
geenszins louter een feitelijk probleem is.
Zoals professor De Page heel terecht in
een noot gepubliceerd in 1955, schreef (2) :
« II est inevitable, il est indispensable ...

(2) R.C.J.B., 1955, 200.

de couper, a uncertain moment, la chaine
des causes qui unissent les evenements
les uns aux autres ... sous peine d'aboutir
a l'absurde ». Ik rijd van Parijs naar
Brussel aan het stuur van een voertuig
en enkele kilometers na Parijs word ik
gedurende een half uur belet mijn weg
voort te zetten door de foutieve gedragingen van een andere weggebruiker.
Enkele kilometers na Antwerpen is er
een aanrijding tussen mijn voertuig en
dat van een andere autobestuurder die
volledig schuld had : het is duidelijk dat
indien ik aldus op de weg van Parijs naar
Belgie niet was opgehouden, deze aanrijding niet gebeurd zou zijn ... maar
desniettegenstaande zal niemand durven
beweren dat de fout, niet ver van Parijs
begaan door een weggebruiker, oorzaak
van de later in Belgie gebeurde aanrijding
is geweest.
Ingevolge een levensverzekering dient
de verzekeraar na de dood van de
verzekerde een bepaalde som aan de
weduwe uit te betalen. De dood van de
verzekerde werd door de fout van een
derde veroorzaakt. De betaling van
bedoelde som vindt haar oorzaak niet in
deze fout maar wel in het verzekeringscontract.
Het staat aan het Hof van Cassatie het
(( begrip » causaal verband te preciseren
en te omschrijven. Daartoe zal het en
heeft het zich laten leiden door de geest
en de bedoelingen van de bepalingen van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, door de ideeen die
ten grondslag liggen aan deze wetsbepalingen, die ingegeven worden door
beschouwingen ontleend aan de moraal
en aan de sociale noodwendigheden, door
het gehele rechtsstelsel waarin deze
wetsbepalingen zijn ingeschakeld en tenslotte, last but not least, door het
gezond verstand.
In de evenvermelde nota schreef
professor De Page : (( La theorie allemande et suisse de la causalite adequate
n'est qu'une forme de cette limitation
necessaire ; et la notion du dommage
indirect en est, dans notre droit, une
autre. Quand faut-il couper cette chaine
des causes? C'est, a-t-on dit, une question
de sentiment. II ne faut pas comprendre
cette formule en ce sens qu'il s'agirait
d'une appreciation arbitraire et purement
subjective, de la part du juge, mais d'une
appreciation de bon sens qui met en jeu
l'esprit de finesse, aurait dit Pascal,
plutOt que l'esprit de geometrie, car elle
echappe aux categories logiques. Quelqu'un a-t-il pu jamais dMinir le dommage
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indirect ? N ous ne le crayons pas. Ce qu'il niet zelf heeft gedaan, welke verplichting
est seulement possible d'affirmer, c'est bestaat, afgezien van het bestaan van een
que la relation causale ne peut etre fout begaan ofwel door de eigenaar of de
de:finie. Quant au point precis de limi- kapitein van het gezonken schip, of o.m.
tation, quant aux criteres de rupture de door de eigenaar of de kapitein van een
la relation causale, ils sont logiquement ander schip.
insaisissables : ils ne peuvent etre qn'emOm in de lijn van de jurisprudentie van
piriques. Mais ils ne doivent pas etre het Hof te blijven zal, m.i., moeten
negliges pour antant. L'interposition d'un worden beslist dat het Hof van Beroep
contrat est, en principe, l'un de ces te Antwerpen onwettig beslist heeft dat
criteres croyons-nous. La clarte, la preci- de stad Antwerpen een schuldvordering
sion du droit auraient interet ace qu'on kon doen gelden ten laste van de eigenaars
van het schip «Walter Kay», op grond
le generalise "·
In zijn werk - Traite de d1·oit civil van artikel 1382 van het Burgerlijk
preciseert professor De Page : « Le lien Wetboek; onwettig omdat dit hof uit de
de necessite est rompu lorsqu'il s'inter- vastgestelde feiten niet wettig vermocht
pose, entre la faute et le prejudice, une af te leiden dat er in de zin van deze
cause juridique propre, distincte, qui a
wetsbepaling een causaal verband lag
elle seule suffit a rendre compte de tussen de fout waarvoor de eigenaars van
!'execution de !'obligation » (3).
bedoeld schip moesten instaan en de
In de opvattingen van professor De zogeheten << schade »
d.w.z. de
Page verdwijnt het causaal verband in bergingskosten door de stad Antde zin van bedoeld artikel 1382 dus werpen geleden.
wanneer tussen de schade en een fout
Zoals uit het snnnnier onderzoek van de
een contract ingeschoven wordt of werd, jurisprudentia van het Hof zal blijken,
contract waarvan de verbintenissen vol- verdwijnt het causaal verband wanneer,
staan om de aangevoerde « schade >> te hoewel de fouten misschien aanleiding
verklaren of te rechtvaardigen.
geven tot de ingeroepen schade, zich
Deze stellirtg werd ook door het Hof nochtans tussen deze schade en de font
van Cassatie gedeeld.
een contract of een wettelijke (of regleTalrijke arresten van het Hof hebben mentaire) verplichting bevindt die de
ook een tweede regel gevolgd: er is even- << schade » betaling of prestatie min een causaal verband, in de zin van veroorzaakt heeft.
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
1o De contracten.
wanneer tussen een schade en een fout
een wettelijke of reglementaire verplichHet oorzakelijk verband is verbroken
ting de oorzaak van de aangevoerde wanneer zich tussen de font en de schade
schade is geweest en derhalve de band een juridische eigen en onderscheiden
tussen de fout en deze schade werd oorzaak bevindt die volstaat om de
verbroken (4).
uitvoering van een verbintenis, o.m. de
Ten deze is tussen de fout begaan door betaling van een geldsom - de betaling
de kapitein van het schip « Walter Kay " beschouwd zijnde als de beweerde
die de aanvaring veroorzaakt heeft en de << schade » - te verklaren of te rechtschade die de stad Antwerpen beweert vaardigen (5).
geleden te hebben ten gevolge -yan de
Op 19 april 1937 beslist het Hof : de
lichting van het gezonken sch1p een betaling van een pensioen, dat aan de
wettelijke of reglementaire verplichting weduwe en de erfgenamen van het
ingetreden : de verplichting van de stad slachto:ffer van een vrijwillige doding,
Antwerpen een gezonken schip te lichten kTachtens het << dienstcont1·act », door de
wanneer de eigenaar van dit schip het werkgeve1· van dit slachtoffer verschnldigd
is kan niet beschouwd worden als een door
de doding veroorzaakte schade waarvan
(3) DE PAGE, II, nr. 962. Raadpl. RENARD,
in Melanges Graulioh, p. 331.
(4) Deze rechtspraak, zoals ook de doctrine
die ze goedkeurt, schijnen gekritiseerd te
worden in het " Examen de jurisprudence »
van DABIN en LAGASSE, gepubliceerd in de
R.C.J.B. Raadpl. i.h.b. a) " Examen de
jurisprudence 1939 a 1948 ,, p. 84, nr. 73,
b) "Examen de jurisprudence 1951 a 1955 »,
p. 249, nr. 70, en c) " Examen de jurisprudence
1939 a 1948 ,, p. 85, nr. 75.

(5) Professor RENARD, in de Melanges
Graulioh, p. 331, citeert dienaangaande
hetgeen Professor De Page preciseert (II,
nr. 962) : " Le lien de necessite est rompu
lorsqu'il s'interpose entre la faute et le pre·
judice une cause juridique propre et distincte
qui a elle seule suffit a rendre compte de
l'execution de l'obligation. »
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het herstel tegen de. dader van de do ding
zou kunnen worden geeist op grand van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek (6).
Arrest van 18 april1939 : de vordering
verleend door de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk W etboek
kan niet strekken tot vergoeding van de
schade die eiser, zonder zelf benadeeld
te zijn, in zijn persoon of in zijn goederen
beweert geleden te hebben, omdat verweerder, door zijn daad, aanleiding gaf
tot de uitvoering van een cont1·actuele of
wettelijke verbintenis waartoe eiser jegens
het slachtoffer gehouden was (7).
Men begrijpt minder goed het arrest
van 5 maart 1953 (8) dat beslist dat
de vervoerder, die met toepassing van
artikel4 van de wet van 25 augustus 1891,
jegens het slachtoffer van een ongeval
contractueel verantwoordelijk wordt verklaard en die daardoor schade lijdt,
gerechtigd is om herstel van deze schade
te eisen in de mate waarin zij door de
schuld van een derde veroorzaakt werd.
Dit arrest werd trouwens door professor
De Page gekritiseerd in de Revue c1·itique
de jurisprudence belge van 1955, p. 185 e.v.
V olledig in de lijn van de eerste twee
geciteerde arresten besliste het Hof op
25 mei 1936 (9) : "Lorsque la victime
d'un homicide avait conclu avec une
compagnie d'assurances un contrat en
vertu duquel, si elle venait a mourir
accidentellement, l'hypothese de l'homicide n'etant pas exclue, il serait verse a
sa veuve tel capital invariablement fixe,
le paiement de ce capital par la compagnie ne donne pas ouverture pour elle
a l'action aquilienne contre l'auteur de
l'homicide ... Il ne constitue que !'execution d'un engagement contractuel qui a
trouve sa contrepartie equivalente et sa
cause dans les primes payees par le cocontractant et dont le montant est sans
rapport aucun avec le dommage que
l'homicide peut avoir cause a la personne
entre les mains de laquelle ce montant
a eM stipule payable "·
Niemand betwist ook, dat wanneer een
verzekeraar een som bepaald door een

levensverzekering uitbetaalt o.m. aan
de weduwe van hem die de verzekeringspolis had ondertekend, deze verzekeraar
geen rechtsvordering kan instellen, op
grand van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, tegen de veroorzaker, zelfs met
schuld, van de dood van de verzekerde.
De stelling van professor De Page, die
trouwens volledig op de jurisprudentie
van het Hof is gefundeerd, en volgens
welke het oorzakelijk verband tussen
een fout en de beweerde schade verbroken
is door het " tussentreden " van een
overeenkomst, wordt door Dalcq (10) en
Fagnart ( 11) gekritiseerd.
Professor Dalcq is de mening toegedaan, dat deze stelling onverenigbaar
is met het principe van de " gelijkwaardigheid der voorwaarden » (!'equivalence des conditions). Men kan, dunkt
mij, deze opwerping bezwaarlijk goedkeuren. Immers, dit principe heeft nooit
belet - en het gezond verstand gebiedt
zulks - te beslissen dat een omstandigheid of een feit te ver afgelegen of te
onrechtstreeks is om beschouwd te
kunnen worden als de oorzaak van een
schade in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek. De " aaneenschakeling "• en dus het oorzakelijk verband in
de zin van artikel1382 van het Burgerlijk
W etboek neemt op een zeker ogenblik en
in bepaalde omstandigheden noodzakelijkerwijze een einde in de zin van deze
wetsbepaling.
V olgens Fagnart zou de " theorie >> van
De Page tegengesproken zijn door de
latere arresten van het Hof van Cassatie
en i.h.b. die van 6 mei 1969 (12), 1 februari
1973 (13) en 17 ap1'il 1975 (14). Ret
laatstgeciteerd arrest betreft een overeenkomst. De eerste twee zijn vreemd aan
het bestaan van een overeenkomst die
het oorzakelijk verband tussen een fout
en een schade verbroken zou hebben.
Overigens, het arrest van 17 april 197 5
beslist niets over ons probleem ; het
beperkt zich ertoe dienaangaande te
overwegen en te beslissen dat het
bestreden arrest de conclusie van eiseres
niet heeft beantwoord (15).

(6) A1·r. Verbr., 1937, 31.
(7) Arr. Verb1•., 1939, 134.
(8) A1'1'. Verbr., 1953, 457: R. W., 1953-1954,
217.
(9) Pas., 1936, I, 267.
(10) Raadpl. Tmite de la 1·esponsabilite
civile, II, nr. 2513.
(11) « Ohronique de jurisprudence "• J.T.,
1976, nr. 17, p. 569 e.v.
(12) A1'1', cass., 1969, 862.

(13) Arr. cass., 1973, 551, R. W., 1972-1973,
1856.
(14) Ar1•. cass., 1975, 908, R. W., 1975-1976,
938.
(15) « Overwegende, enerzijds, dat in zoverre het beslist dat de door eiseres geleden
schade voortvloeide uit de uitvoering van de
tussen haar en Butyra gesloten overeenlwmst
en uit het kennelijk onvermogen en daarna
het faillissement van die vennootschap, en
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Het arrest- geciteerd door Fagnartvan 6 mei 1969 werd, dunkt mij, onvolledig of zelfs verkeerd ontleed. Het arrest
is helemaal in overeenstemming met
's Hofs jurisprudentie betreffende het
tussentreden, tussen de schade en een
fout, zowel van een overeenkomst als
van een wettelijke of reglementaire
verplichting. Dit arrest besliste : « De
toelagen welke de Staat aan de gemeente
verleent tot de bezoldiging van de
ambtenaren die belast zijn met het
opnieuw samenstellen van de documentatie betreffende de algemene volksnijverheid en handelstelling van 1961,
die vernield werd door de schuld van de
dader van deze vernieling, zijn geen
lasten die no1·maal voortvloeien uit de
uitvoe1·ing van de wet van 24 juli 1961,
waarbij de volkstelling wordt voorgeschreven, maar een bijkomende uitgave
welke door deze fout noodzakelijk wordt
gemaakt "· Uit dit arrest blijkt dat,
indien de uitgaven hun oorzaak in de wet
van 24 juli 1961 gevonden zouden hebben,
een rechtsvordering gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek had
afgewezen dienen te worden, terwijl,
wanneer bepaalde uitgaven uitsluitend
het gevolg van een quasi-delictuele
tekortkoming zijn, een dergelijke rechtsvordering wel gegrond is.
Wat het arrest van I februari 1973
betreft, dat verweerders inroepen tot
staving van hun zienswijze dat het
bestreden arrest wettelijk gerechtvaardigd is, oordeelt de opsteller van de
jurisprudentiele kroniek, verschenen in
het J. T. van 23 oktober 1976, p. 569 en v.
(i.h.b. nr. 17), ook ten onrechte dat deze
uitspraak teruggekomen is op de jurisprudentie van het Hof, volgens welke
het oorzakelijk verband tussen een fout
en een schade verbroken is wanneer
tussen de fout en de schade een contract
of een « wettelijke " verplichting o.m.
een prestatie of een betaling, zijnde
bedoelde
« schade "•
heeft
teweeggebracht.
Na eraan herinnerd te hebben, dat de
bestreden beslissing had vastgesteld dat
de Staat nagelaten had te zorgen, zoals
hij wettelijk diende te doen, voor de
veiligheid van het verkeer op de opendat die omstandigheden het oorzakelijk
verband onderbroken hadden tussen de fout
van Ysewyn, voor wie de Staat rekenschap
moet geven, en de door de Banca Commerciale
Italiana geleden schade, het a1'1'est niet antwoo1'dt op de concl·usi e waardoor eiseres,
steunende op omstandige gegevens, betoogde

bare wegen en dat, ten einde deze schuldige nalatigheid te verhelpen, de stad
Luik signalisatiewerken had moeten verrichten, beslist het arrest van 1 februari
1973, dat «die kosten (van de signalisatiewerken) slechts gemaakt waren om de
schuldige nalatigheid van (de Staat) te
verhelpen, zodat hij (de feitenrechter) op
grand van artikel1382 van het Burgerlijk
W etboek, wettelijk beslist heeft dat de
rechtsvordering van verweerster gegrond
is "·
Aldus besliste het Hof dat de door de
Staat naar voren gebrachte wettelijke
verplichting van de Stad slechts subsidiair
is bij die van de Staat en dat derhalve,
zo de Stad zich verplicht zag kosten te
dragen, dit uitsluitend te wijten was aan
de « schuldige nalatigheid '' van de
Staat in het vervullen van zijn wettelijke
verplichting, zodat deze nalatigheid en
niet een wettelijke verplichting van de
Stad voornamelijk de oorzaak van
bedoelde kosten was geweest.
De doctrine van dit arrest zou op ons
geval niet kunnen worden toegepast en
aldus het bestreden arrest wettelijk
rechtvaardigen.
Immers, zo de « wettelijke " verplichting van de stad Antwerpen om het wrak
van het schip « Adro " te lichten slechts
subsidiair was bij die welke op de eigenaar
van het schip rustte, had gewis de Stad
zowel op grand van artikel 29 van de
verordening van de stad Antwerpen als
eventueel van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek- wegens de schuldige nalatigheid van deze eigenaar het recht de bergingskosten tegen deze
eigenaar terug te vorderen, maar aan
deze reglementaire bepaling of deze
« nalatigheid " ontleende de Stad geenszins de mogelijkheid een regresvorclering
tegen de eigenaars van het schip << Walter
Kay "• veroorzaker van de aanvaring,
in te stellen. De Stad had nochtans
conventioneel in de rechten van de
eigenaar van het schip « Adro" tegen de
eigenaars van het schip « Walter Kay "
kunnen geplaatst of gesubrogeerd worden... maar noch het bestreden arrest,
noch de partijen gewagen van een
subrogatie.
Het arrest van 1 februari 1973 beslist
niet - dat moet dunkt mij onderstreept
dat de fout van Ysewyn uit een dubbel door
haar ontwikkeld oogpunt, het normale
verloop verstoord had van de tussen haar en
de vennootschap Butyra gesloten oveuenkomst
inzake documentair krediet " (A1'1', cass., 1975,
912).
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worden- dat de Stad beschikte over een
rechtsvordering, gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
tegen een derde die de signalisaties op de
wegen had doen verdwijnen of had
beschadigd, wegneming of beschadiging
door schuld, die de wettelijke verplichting van de Staat en de subsidiaire
wettelijke verplichting van de Stad had
met zich gebracht ... maar louter dat de
Stad het recht heeft op grond van bedoeld
artikel 1382 de « schade » (de signalisatiekosten) door de Staat te doen vergoeden.
2° Wettelijke of reglementaire ve1·plichtingen die de oorzaak van de " schade >>
(d.w.z. van de prestatie of van de betaling)
zijn en die een eventueel oo1·zakelijk verband
tussen de quasi-delictuele fout en de schade
ve1·breken.
a) Betaling door de Staat, de provincie,
de gemeente, . . . aan officieren, dienstplichtigen, ambtenaren, weduwen van
ambtenaren of officieren, van wedden,
geneeskundige of farmaceutische tegemoetkomingen wanneer deze officieren,
ambtenaren . . . getroffen zijn door een
fout, door een derde begaan, die hen in
hun fysieke integriteit heeft aangetast.
Arrest van 17 janua1·i 1938 (16) : daar
de Staat, krachtens het wettelijk statuut
van de officieren, de verplichting heeft
de geneeskundige en farmaceutische zorgen aan de officieren te verstrekken
(waarvoor dezen een afhouding op hun
wedde moeten laten doen), worden de
aan een gewond officier gegeven zorgen
verstrekt als uitvoering van die wettelijke
verplichting en zijn de kosten van die
verpleging niet het gevolg van de daad
van de derde, die door zijn onvoorzichtigheid de officier heeft gewond.
Arrest van 31 januari 1938 (17) : de
Staat is wettig ertoe gehouden aan de
militair die ziek is of gewond werd, soldij
te betalen, hem de geneeskundige zorgen
die zijn toestand vereist te verschaffen
en voor zijn verpleging zorg te dragen.
Deze uitgaven, die door de belastingen
gedekt worden, zijn de tegenwaarde van
de diensten welke de militair aan de Staat
verstrekt en volgen uit ,een verbintenis
waarvan de oorzaak volkomen vreemd is
aan een door een derde begane tekortkoming, zodat de Staat dienaangaande
geen vordering ex delicto heeft.
Arrest van 24 april1939 (18) : dezelfde
(16) A1·r. Verbr., 1938, 3.
(17) Arr. Vm·br., 1938, 10.
(18) A1·r. Vm•b1·., lfl39, 134; R. W., 19391940, 909.
(19) Zie noot getekend P.D.B., p. 135 tot
137.

beslissing als in de twee evenvermelde
arresten ( 19).
Arrest van 17 april 1972 (20) : de
rechter die vaststelt dat de verplichting
van een gemeente de gemeentesecretaris
te bezoldigen, zelfs tijdens zijn periode
van arbeidsongeschiktheid, voortvloeit
uit diens wettelijk statuut, zonder dat
dit statuut bepaalt dat de gemeente in de
rechten van haar beambte treedt en dat
dientengevolge de verplichting van de
gemeente door haar oorzaak en voorwerp
verschilt van de schadevergoedingsplicht
waartoe de veroorzaker van het ongeval
gehouden is, verwerpt wettelijk de
rechtsvordering van de verzekeraar van
de gemeente om, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en van artikel 22 van de wet van 11 juni
1874, de veroordeling te krijgen van de
veroorzaker van het ongeval tot terugbetaling aan deze verzekeraar van de
door hem ter outlasting van de gemeente
betaalde bedragen.
Arrest van 24 septembe1• 1951 (21) : de
gemeente die een wedde aan een
gemeenteambtenaar uitbetaalt, ter uitvoering van een reglement dat het
wettelijk statuut van deze ambtenaar
bepaalt en gedurende dezes arbeidsongeschiktheid welke aan de onrechtmatige
handeling van een derde te wijten is, mag
van de derde het bedrag van deze
betalingen niet eisen, tenzij de getroffene
haar in zijn rechten geplaatst heeft. De
gemeente zou van de derde ook schadevergoeding mogen eisen indien zij bewees
dat, wegens de arbeidsongeschiktheid
van de getroffene, de diensten van de
gemeente niet meer op behoorlijke wijze
verzekerd konden worden.
In deze gedachtengang dienen de
arresten van 25 maa1·t 1957 (22}, 12 febrttm·i 1971 (23) en 2 decembe1· 1977 (24)
vermeld te worden. Deze arresten onderzoeken het geval waarin de Staat of de
gemeente, ingevolge wettelijke of reglementaire bepalingen, verplicht zijn gedurende de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval waarvan een
ambtenaar het slachtoffer is geweest
het loon uit te be talen ... en tevens zich
verplicht zien, ten einde de diensten van
de Staat of van de gemeente op passende
vvijze te verzekeren, tijdelijk een ambtenaar of een agent aan te werven en hem
oak een loon uit te betalen. Vindt deze
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

A?'1·. cass., 1972, 768.
Arr. Vm·b1·., 1952, 10.
A1·r. Vm·b1·., 1957,617.
A1•r. cass., 1971, 562.
R. W., 1978-1979, 209, met noot.
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betaling - aan de tijdelijke ambtenaar
of agent- haar oorzaak in een wettelijke
of reglementaire verplichting van de
Staat of van een gemeente, of integendeel
louter in de fout van de derde die de
arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar
of de agent heeft veroorzaakt ?
Het laatste arrest - van 2 december
1977- heeft geheel terecht gepreciseerd,
dat de betaling van de wedde of het loon
aan de tijdelijk in dienst genomen werkkracht, haar oorzaak niet in de quasidelictuele fout van de derde vindt, maar
wel in " het eventueel verschil tussen de
wedde die hij (de Staat of de gemeente)
gedurende de vergoedbare periode aan de
leerkracht ad interim heeft betaald en de
wedde die hij gedurende dezelfde periode
aan het slachtoffer voor haar prestaties
had moeten betalen, indien het schadegeval zich niet had voorgedaan "·
b) Recht van de Oommissies van Openba1·e Onder stand ten laste van de personen
die verantwoordelijk zijn voor de verwonding of de ziekte welke de onderstand
nodig heeft gemaakt de terugbetaling
van ter oorzake daarvan gedane kosten
te vorderen.
Ret Hof heeft op 9 juni 1958 (25) beslist dat deze rechtstreekse vordering van
de Commissies van Openbare Onderstand
niet de vergoeding uitmaakt van een door
deze Commissies geleden en uit een
quasi-delictuele fout gesproten schade,
maar wel een terugvordering, ter uitvoering van hun wettelijke opdrachten,
van door hen gedane uitgaven.
We weten dat de wet van 23 j1mi 1960,
waarbij artikel 30 van de wet van 27 november 1891 werd gewijzigd, deze leer tot
de hare heeft gemaakt (26).
c) Prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekm·ing die teweeggeb1·acht werden
door een fout van een derde.
De toestand wordt uitdrukkelijk geregeld door de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Artikel 70 van deze wet voert een
wettelijke sub1·ogatie in van de verzekeringsinstelling in de rechten van de
(25) A?'?'. Verbr., 1958, 803.
(26) Prof. RENARD, op. cit., p. 351, schreef:
"(La Commission d'assistance publique) est
tenue de prester les soins, quelle que soit
l'origine des blessures, qu'il y ait faute ou
non, ce qui demontre que la faute n'est que
!'occasion et non la cause de !'intervention
de !'assistance publique "·

persoon, die rechtstreeks door een fout
van een derde is getroffen, fout die een
ziekte of een invaliditeit tot gevolg heeft
gehad waarvoor bedoelde instelling de
door de wet bepaalde prestaties moet
leveren. Aangezien een wettelijke indeplaatsstelling door de wet wordt beslist,
is het duidelijk dat de verzekeringsinstelling geen enkele rechtstreekse vordering bezit op grond van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, tegen de persoon
die de fout heeft begaan.
Overigens verleent in een bepaald geval
hetzelfde artikel een eigen 1•echt van terugvordm·ing aan de verzekeringsinstelling ...
hetgeen betekent dat, volgens het gemene
recht, althans in de opvatting van de
wetgever, deze verzekeringsinstelling geen
rechtstreekse vordering, op grond van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
bezat.
Artikel 70 van de wet van 9 augustus
1963 bepaalt : " De verzekeringsinstelling
treedt rechtens in de plaats van de rechthebbende ... "·
Hetzelfde artikel bepaalt verder :
" Onverminderd het bepaalde in het
eerste en het tweede lid van onderhavige
paragraaf, heeft de verzekeringsinstelling
een eigen recht van terugvordering van
de verleende prestaties tegenover het
gemeenschappelijk waarborgfonds, bedoeld bij artikel 15 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wanneer de schade waarvoor
de prestaties werden verleend, veroorzaakt is door een :rnotorrijtuig dat niet
ge'identificeerd is, dat gestolen werd of
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet gedekt is door een verzekering, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 1 juli 1956 "·
d) Wetgeving, jttrisp1·udentie en doctrine
in Fmnk1'ijk.
Rechtsvorderingen staan de Staat ter
beschikking wanneer, ten gevolge van de
fout van een derde, medische of farmaceutische onkosten, pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, wedden ... aan een ongeschikt geworden ambtenaar, "wettelijk >> door de Staat betaald dienen te
worden.
De ordonnance nr. 59/76 van 7 januari
1959 (J.O., 8 januari 1959) heeft uitdrukkelijk en duidelijk de rechtstoestand
geregeld. Artikel 1 van de ordonnance
bepaalt : " Lorsque le deces, l'infirmite
ou la maladie d'un agent de l'Etat est
imputable a un tiers, l'Etat dispose de
plein droit contre ce tiers, par subrogation
aux droits de la victime ou de ses ayants
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droit, d'une action en remboursement de
toutes les prestations versees ou maintenues a la victime ou a ses ayants droit
ala suite du deces, de l'infirmite ou de la
maladie. Cette action concerne notamment : le traitement ou la solde et les
indemnites accessoires pendant la periode
d'interruption du service, les frais medicaux et pharmaceutiques, le capital deces,
les arrerages des pensions et rentes
viageres d'invalidite, ainsi que ... ».
Derhalve is er geen rechtsvordering,
op artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek gebaseerd, maar wel de vordering van de getroffene zelf tegen de derde
die de dood, de ongeschiktheid of de
ziekte heeft veroorzaakt, de Staat wettelijk gesubrogeerd zijnde in de rechten van
de getroffene (27).
Betreffende de vorderingen waarover
gepersonaliseerde overheidslichamen, zoals deN ationale Maatschappij der Spoorwegen of genationaliseerde instellingen
zouden beschikken, schrijft men in de
doctrine, dat de oplossingen sterk omstreden zijn en dat het Hof van Cassatie

in twee arresten, gewezen in voltallige
kamer op 30 juni 1960 (28), het probleem
onvolledig en onnauwkeurig geregeld zou
hebben.
Ik ben nochtans in alle bescheidenheid
de mening toegedaan, dat uit deze
arresten van het Hof van Cassatie weinig
kan worden afgeleid omdat, dunkt mij,
het hoogste Franse judiciaire rechtscollege zich ertoe beperkt heeft te overwegen dat het zijn juridisch toezicht niet
kon uitoefenen (29).
De doctrine leert doorgaans, in verband met de pensioenen, dat er geen
rechtsvordering bestaat, in het voordeel
van het lichaam dat de pensioenen dient
te betalen, tegen de derde die de dood,
de ziekte of de verwondingen heeft
veroorzaakt, omdat de juridische oorzaak
van de betaling van het pensioen ligt in
de bijdragen die door het personeelslid
werden gestort of in de kosteloze toekenning door de werkgever van het pensioen
aan de leden van zijn personeel; " c'est
dire qu'il y a dommage indirect» (30).
e) Prestaties, administmtie- of veilig-

(27) Cons. DOMINIQUE DE BARTHES DE
MoNTFORT, Natu1·e et fondement du ?'ecours
cont1·e le tiers 1·esponsable du debitetw de p?·estations dues a la victime, Parijs, Librairie
generale de droit et de jurisprudence, 1964.
(28) Recueil Dalloz, 1961, Jurisprudence,
p. 1 e.v., arresten voorafgegaan door de
conclusie van de eerste advocaat-generaal
Lindon, toen advocaat-generaal, en gevolgd
door noten.
(29) Ret eerste dier arresten overweegt (en
het tweede luidt in dezelfde termen) :
« Attendu qu'en cas d'accident du travail
dont un de ses agents a ete victime, le service
national de l'Electricite de France, par
application des textes susvises de securite
sociale, est fonde a demander au tiers responsable, dans la limite du montant du
prejudice subi par la victime, et mis a la
charge de ce tiers, le remboursement des
prestations presentant un caractere indemnitaire qu'il a versees a I' occasion de I' accident;
qu'en dehors de cette demande, le service
national de l'Electricite de France ne peut
eventuellement obtenir la reparation d'un
dommage subi pa1• lui-mi!me qu'a la condition
de rapporter la preuve d'une ?'elation de cause
a effet ent?•e ce dommage et la faute j•etenue a
la chm•ge du tim·s responsable;
» Attendu que l'arret attaque a condamne
la compagnie La Paix a rembourser au service
national d'Electricite de France le montant
des charges sociales afferentes au plein salaire
paye par lui, en execution des prescriptions

du statut du personnel des industries
electriques et gazieres approuvees par le
decret du 22 juin 1946, a son employe Riviere
pendant la duree de l'incapacite temporaire
de travail ayant resulte pour lui d'un accident
du travail cause par Coquard, chauffeur au
service de demoiselle Bernyck, assuree a
ladite compagnie La Paix, au motif qu'ayant
ete tenue de verser, pendant la duree de
l'incapacite de travail de Riviere, les charges
afferentes au salaire principal de cet agent,
le service national de l'Electricite de France
avait subi de ce fait un dommage decoulant
de la faute de Coquard et dont reparation lui
etait due.
» Attendu qu'en s'abstenant de p1·eciser la
nature et !'objet des charges sociales dont il
ordonnait ainsi le remboursement, l'arrl\t
attaque n'a mis la Cour de cassation en mesw•e
de ve1'ifier ni si ces prestations pouvaient litre
considerees comme correspondant a une part
de l'indemnite due a la victime par le tiers
responsable, ni 1' existence, affirmee par les
juges d'appel, du lien de causalite entre la
faute de Coquard et le dommage allegue par
le service national de l'Electricite de France ;
d'ou il suit que ledit arrl\t manque de base
legale. Par ces motifs : casse ... »,
(30) Raadpl. D1·oit civil d'ap1·es le t?·aite de
Planiol, door GEORGES RIPERT en JEAN
BouLANGER, II, p. 383, nr. 1010, Parijs 1957,
en Lours JossERAND, Cou?·s de droit civil
positif j1·anrais, II, Parijs 1930, nr. 446,
p. 217-218.

-

1014-

heidsonkosten, betalingen die door wetten
of reglementen aan overheden w01·den
opgelegd en die eventueel noodzakelijk
werden gemaakt door een fout die een derde
begaat.
Ik vermeld het arrest van 17 juni
1975 (31) waarvan de doctrine bezwaarlijk kan worden goedgekeurd.
Artikel 35, lid 2, van het koninklijk
besluit van 19 maart 1968 bepaalt dat
een politieagent tot de verplaatsing van
een voertuig, dat het verkeer belemmert,
mag overgaan op kosten en risico's van de
bestu~~1·de1·.

Een weggebruiker had zijn voertuig in
strijd met de bepalingen van artikel 33,
6o, van hetzelfde koninklijk besluit (het
algemeen verkeersreglement) achtergelaten en de politie, op grand van de
bepalingen van het evengenoemd artikel 35, lid 2, had het voertuig doen
verplaatsen. De stad Gent had zich
burgerlijke partij gesteld ten einde
bedoelde weggebruiker of de voor hem
burgerlijk aarisprakelijke persoon te doen
veroordelen tot het terugbetalen van de
kosten, voortvloeiende uit deze verplaatsing die door de politie was bevolen. Ret
arrest overweegt « dat artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek de dader van een
ongeoorloofde handeling ertoe verplicht
de gehele door deze handeling veroorzaakte schade te vergoeden, welke zeker
is en niet nit de beroving van een onrechtmatig voordeel voortsprnit ; dat de
gemeente die tot opdracht heeft over het
verkeer te waken op de op haar grondgebied gelegen straten, plaatsen en
openbare wegen ertoe gehonden is ervoor
te zorgen dat dit verkeer ongehinderd
zon verlopen; ... dat degene die door een
onwettige en ongeoorloofde handeling
een belemmering van het verkeer veroorzaakt en er dienvolgens de gemeente toe
noopte, ingevolge de op haar rustende
verplichting, aan die hinder eventueel
een einde te maken, aansprakelijk kan
gesteld worden op grand van artikel1382
van het Bnrgerlijk Wetboek, om de aldus
door de gemeente opgelopen schade te
vergoeden >>.
Bij deze overwegingen is, naar mijn
bescheiden mening, bet probleem van het
causaal verband over het hoofd gezien,
i.h.b. te onderzoeken of tussen bet misdrijf d.w.z. de font van de weggebruiker en de schade d.w.z.
(31) Arr. cass., 1975, 1105; R. W., 19751976, 1489.

de kosten van verplaatsing door de Stad
gedragen - eventueel een causaal verband bestond. Deze overwegingen houden
immers geen rekening met het bestaan
van een wettelijk aan de Stad opgelegde
verplichting, die de werkelijke oorzaak
was geweest van de kosten die door haar
werden gedragen. De notitie die aan de
tekst van bet arrest voorafgaat lnidt
helemaal terecht : « Deze schade kan voor
een gemeente voortvloeien nit een verkeersbelemmering op een openbare plaats
of weg ten gevolge van een onrechtmatige handeling >>. Dit principe kan
gewis niet in twijfel worden getrokken.
Maar natuurlijk rijst er een probleem een probleem van cansaal verband wanneer tussen bet misdrijf of de fout
van een derde en de ingeroepen « schade n
- ten deze, de betaling van de kosten
van verplaatsing - een wettelijke verplichting wordt ingelast die de oorzaak
van de betaling is geweest.
Het arrest van 6 juni 1939 (32) volgt,
integendeel, wel degelijk de jurisprudentie
van het Rof. Dit arrest beslist dat wanneer de Staat gewone of algemene
bestunrskosten maakt met het oog op
het toezicht en het in stand honden van
de door hem beheerde bevaarbare waterwegen, hij een hem doo1· de wet opgelegde
verplichting ve1·vult en geen schade lijdt
in de zin van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek. Ret arrest
preciseert nochtans dat, wanneer echter
bijzonde1·e of bt~itengewone bestt~twskosten
(d.w.z. bestnurskosten die normaal door
de wet niet worden opgelegd) veroorzaakt
werden door een misdrijf tegen het
koninklijk beslnit van 15 oktober 1935
houclende algemene verordening betreffende de politie en bet bevaren van de
door de Staat beheerde waterwegen, die
kosten dan een schade kunnen nitmaken
die op grand van deze bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek vergoed moet
worden.
Ik citeer tenslotte bet arrest van
25 oktober 1974 (33), dat beslist dat,
wanneer een brandweerman omgekomen
is bij blnssingswerken, de feitenrechter
wettelijk oordeelt dat, « zelfs indien de
brand veroorzaakt ware geweest door een
fout van een derde >>, er toch geen
oorzakelijk verbancl zon bestaan tnssen
deze beweerde font en de dood van de
branclweerman . . . de enkele oorzaak van
de schade bestaande in het ve1·plichte
(32) A1'1'. Verbr., 1939, 161.
(33) Arr. cass., 1975, 265.
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wettelijke optreden van de brandweer en
de daarmee verbonden gevaren.

***

We mogen nu, meen ik, besluiten
betreffende het geval dat thans aan het
Hof is voorgelegd.
Uit de vaststellingen van het bestreden
arrest die door partijen niet werden
gekritiseerd, blijkt dat de stad Antwerpen
reglementair of wettelijk verplicht is,
wanneer een schip gezonken is en de
eigenaar ervan in gebreke blijft het wrak
te bergen, zelf het gezonken schip te
lichten en de nodige kosten daarvoor te
dragen met nochtans de mogelijkheid en
het recht deze kosten terug te vorderen
tegen bedoelde eigenaar. Deze verplichting van de Stad bestaat, ongeacht de
oorzaak van de aanvaring : aanvaring en
zinken van een schip te wijten aan overmacht of aan een onbekend gebleven
oorzaak, of ook aanvaring en zinking
waarvan de oorzaak de fout van een derde
of van de eigenaar of van de kapitein van
het schip is geweest.
W eliswaar was ten deze de fout van de
kapitein of van de eigenaar van het
schip << Walter Kay » de oorzaak geweest
van de aanvaring waardoor het schip
« Adro » zonk, maar ... de uitgaven en de
kosten die naderhand door de stad
Antwerpen dienden te worden gedragen
om het wrak te bergen vinden hun
oorzaak niet meer in de fout van deze
derde, maar wel in de wettelijke of
reglementaire verplichtingen van de Stad
om voor de veiligheid in de haven van
Antwerpen te zorgen en daartoe de
gezonken schepen te bergen.
Er is tussen de fout van de derde eigenaar of kapitein van het schip
«Walter Kay» en de uitgaven of
kosten door de Stad gedragen een tussenschakel getreden, bestaande in een
wettelijke of reglementaire verplichting,
welke tussenschakel het oorzakelijk verband tussen fout en « schade >> heeft
doen vervallen.
Bijgevolg beschikte de stad Antwerpen
geenszins over een schuldvordering, op
grand van artikel1382 van het Burgerlijk
W etboek, tegen de eigenaars van het
schip «Walter Kay>> en bijgevolg kon er
ook geen sprake zijn van een bevoorrechte schuldvordering op bedoeld schip.
Ik concludeer derhalve tot vernietiging.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 april 1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 23, inzonderheid
§ 1, 4°, van de wet van 21 augustus 1879
houdende hoek II, Titel I, van het
Wetboek van Koophandel, zoals gewijzigd en aangevuld door de wet van
28 november 1928, 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk W etboek,
doordat, om het hager beroep ongegrond
te verklaren en het beroepen vonnis te
bevestigen in zoverre het de opname van
de schuldvordering van de stad Antwerpen in het bevoorrechte passief op
grand van artikel 23, § 1, 4°, van de
Zeewet beveelt, het arrest, na te hebben
vastgesteld dat de stad Antwerpen tot
lichting van het gezonken schip is overgegaan op grand van de bij de decreten
van 1789 en 1790 aan de gemeentelijke
overheden gegeven politionele opdracht,
niettemin beslist dat de geprivilegieerde
aard van de bergingskosten dient te
worden aangenomen omdat zij onder het
begrip vallen van « vergoedingen verschuldigd ter zake van aanvaring »,
tm·wijl, eerste onderdeel, het door artikel 23, § 1, 4°, van de Zeewet bepaalde
voorrecht werd ingesteld om reden van
de hoedanigheid van de schuldvordering
en derhalve niet wordt toegekend aan de
schuldvordering van het openbaar bestuur dat geen schade heeft geleden uit
de aanvaring doch vergoeding vordert
van de bergingskosten waartoe het is
overgegaan op grand van zijn politionele
verplichtingen (schending van alle in het
middel aangeduide wetsbepalingen, inzonderheid artikel 23, § 1, 4°, van de wet
op de Zee- en Binnenvaart);
tweede onderdeel, de door de stad
Antwerpen gevorderde vergoeding niet
het gevolg is van de schade veroorzaakt
door de aanvaring maar van de beslissing
van het openbaar bestuur zijn politionele
verplichting, ten deze het verwijderen
van het gezonken schip, uit te voeren
(schending van de artikelen 1389 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de stad Antwerpen
dan aileen, met toepassing van artikel 23,
§ 1, 4°, van de Zee- en Binnenvaartwet,
wettelijk een « bevoorrechte >> schuldvordering op het schip « Walter Kay >>
kon doen gelden zo zij een schuldvordering bezat die tot een dergelijk voorrecht
aanleiding kon geven ;
Overwegende dat het arrest beslist dat,
vermits de aanvaring die het zinken van
het schip « Adro >> tot gevolg heeft gehad
haar oorzaak vond in de fout van de
kapitein of van de eigenaars van het
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schip «Walter Kay», de kosteil en
uitgaven welke de stad Antwerpen heeft
moeten dragen om het gezonken schip te
lichten in oorzakelijk verband staan met
bedoelde fout, daar « de schade zich,
zonder de foutieve daad van de schadeveroorzakers, in conc·reto, voor de stad
Antwerpen, niet zou hebben voorgedaan >>;
Dat het arrest hieruit afieidt dat de
stad Antwerpen een schuldvordering
tegen de eigenaars van het schip « Walter
Kay >> bezat om ze te verplichten haar
bedoelde kosten terug te betalen ;
Overwegende echter dat, wanneer de
overheid, ten deze de stad Antwerpen,
kosten doet alleen om zich te kwijten
van haar verplichtingen in verband met
waterwegen of havens, zij een door de
wet of door een verordening opgelegde
verplichting vervult ; dat zij door de
loutere vervulling van die verplichting
geen schade lijdt die in oorzakelijk
verband staat, in de zin van artikel 1382
van het Burgerlijk W etboek, met een
eventuele fout begaan door een derde,
zoals ten deze een fout die de oorzaak is
geweest van het zinken van I:et schip
dat naderhand door de Stad mgevolge
haar « wettelijke >> verplichting werd
gelicht;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch alleen in zoverre het
« de opname van de schuldvordering van
de stad Antwerpen in het bevoorrechte
passief beveelt >> en in zoverre het
uitspraak doet over de kosten ; bev~elt
dat van het thans gewezen arrest meldmg
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan en zegt dat erover door de
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.
28 april 1978. - 1e kamer. - VoorzitteA', de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Sury. - Gelifkluidende conch;sie, de
H. Duman, eerste advocaat-generaal.Pleite1·s, de HH. VanRyn en De Gryse.

(1) Raadpl. DE PAGE, d. III, 3de uitgave,
biz. 65 en 66, nr. 51; VANRYN, « L'engagement par declaration unilaterale de volonte
en droit commercial», Melanges Jean Dabin,

1e KAMER.- 28 apri11978.
VERBINTENIS. VERBINTENIS OF
VERPLIOHTING ONTSTAAN UIT EENZIJDIGE WILSVERKLARING. EENZIJDIGE OVEREENKOMST OF EENZIJDIG
CONTRACT. ARTIKELEN 1103 EN
1326 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
- BEGRIPPEN.

De 1·echter die vaststelt dat eiser zich heeft
ve1·bonden om een waarbo1·g te ve?'schaffen aan een persoon, die met die
verplichting heeft ingestemd, welke de
voorwaarde was voor de ove1'd1·acht van
een onderneming aan een derde, en dat
bovendien de aldus aangegane veJ·bintenis een van de bestanddelen was van
een geheel van ove1·eenkomsten wam·bif
de genoemde pm·soon partij was, beslist
wettelifk dat de genoemde ve1·bintenis
bedoeld wo1·dt in m·tikel 1326 van het
Burgerlijk Wetboek en venvart aldtts
wettig dat de genoemde verbintenis
die eenzijdig of ttit eenzijdige wilsve?·klaring ontstaan is met een eenzifdige
overeenkomst of een eenzijdig cont1·act
in de zin van genoemd artikel 1326 en
van artikel 1103 van het Bu1·geTlifk
Wetboek (1).
(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP
« ASSURHY », T. MENTEAU.)

De H. ee1·ste advocaat-generaal Dttmon
heeft in substantie gezegd :
Op 27 augustus 1971 werd eiseres tot
cassatie door verweerder gedagvaard
v66r de rechtbank van koophandel te
Mechelen tot betaling van een bedrag
van 1.500.000 frank. Verweerder steunde
zijn eis op het feit dat bij akte van
25 november 1967 eiseres zich jegens
hem tot het betalen van die som verbonden zou hebben.
Eiseres bestreed de geldigheid van deze
verbintenis.
De rechtbank van koophandel heeft
bij een vonnis van 12 februari 1975
eiseres tot betaling van het gevorderde
bedrag veroordeeld.
Het Hof van Beroep te Antwerpen
heeft op 24 mei 1976 het vonnis van de
eerste rechter bevestigd.
d. II, blz. 953 en vlg. ; VAN 0MMESLAGHE,
" Examen de jurisprudence >>, in R.C.J.B.,
1975, nr. 77, blz. 629 en vlg.; en de conclusie
van het openbaar ministerie.
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Ret bestreden arrest zegt nopens de
verbintenis van eiseres die door verweerder tot staving van zijn eis werd ingeroepen het volgende :
« Overwegende dat de verbintenis van
appellante (thans eiseres) gegeven is in
onderhandse akte van 25 november 1967
luidende : «De S.V. Assurhy garandeert
op 5 jaar de inzet van de Heer Menteau
in de N.V. Bank Lauwers tot beloop van
1.500.000 frank en verbindt zich tot
betaling van dit bedrag >> ;
>> Overwegende dat
deze akte naar
vorm en inhoud een eenzijdige verbintenis is door S.V. Assurhy, handelaar,
overeenstemmend met de voorschriften
van artikel 1326 B.W. ;
>> dat appellante door eenzijdige wilsverklaring een persoonlijke garantie gegeven heeft aan gei"ntimeerde en een
belofte tot betaling van 1.500.000 franlc )),
De aard en het voorwerp van deze
verbintenis zijn aldus nog niet zeer
duidelijk gepreciseerd. Maar uit de
stukken van de procedure, i.h.b. de
ganse redengeving van het bestreden
arrest, het vonnis a quo en de inleidende
dagvaarding, blijkt duidelijk en buiten
kijf dat verweerder, die aandelen in de
N.V. Bank Lauwers bezat, ingevolge de
verbintenis van eiseres - voor zoveel
natuurlijk deze verbintenis rechtsgeldig
was (hetgeen wij hierna zullen onderzoeken) het recht had van deze
eiseres te vorderen dat hem een bedrag
van 1.500.000 frank zou betaald worden
indien bedoelde aandelen waardeloos
zouden geworden zijn. Daar de N.V. Bank
Lauwers in vereffening gesteld was en
de vereffenaars verweerder kenbaar gemaakt hadden dat het kapitaal verloren
was en dat de aandeelhouders geen
<< dividend >> uitgekeerd zou worden, heeft
verweerder eiseres verzocht hem de som
van 1.500.000 frank te betalen. Zoals
reeds gezegd, werd in eerste aanleg en
in hoger beroep beslist dat deze eis
gegrond was.
In het enig middel betoogt eiseres dat,
door te steunen op de gronden : dat deze
akte naar vorm en inhoud een eenzijdige
verbintenis is, aangegaan door S.V.
Assurhy, handelaar, en overeenstemmend
met de voorschriften van artikel 1326
B.W.; dat eiseres door eenzijdige wilsverldaring een persoonlijke garantie gegeven heeft aan verweerder en een
belofte tot betaling van 1.500.000 frank;
dat de onvoorwaardelijke verbintenis
van eiseres, zoals zij voorkomt in de
onderhandse akte, ook onvoorwaardelijk

bedoeld werd, terwijl toch, « eerste onderdeel, artikel 1326 B.W. slechts van
toepassing is op eenzijdige overeenkomsten, zodat de kwestieuze verbintenis, die door eiseres met onvoorwaardelijke eenzijdige wilsverldaring werd tot
stand gebracht, geenszins met de inhoud
van deze wetsbepaling overeenstemt
(schending van art. 1103, 1326 B.W.) ;
tweede onder·deel, de verbintenis een
persoonlijke waarborg te geven en
1.500.000 frank te betalen niet geldig
kan ontstaan uit een louter eenzijdige
wilsverklaring van eiseres ; dat dergelijke
verbintenis slechts regelmatig in de vorm
ener overeenkomst tot stand komen kan
en indien er een geldige oorzaak aanwezig
is ; dat de onvoorwaardelijkheid der
verbintenis niet toelaat tot een geldige
oorzaak te besluiten en de motivering te
dien opzichte vaag en duister is (scherrding van art. ll01, 1108, 1131, ll33,
1370 B.W., 97 der Grondwet) ; der·de
onder·deel, het bestreden arrest verwart
tussen eenzijdige overeenkomsten en
verbintenissen ontstaan uit eenzijdige
wilsverklaring en dientengevolge de regelmatigheid der beslissing niet kan nagegaan worden (schending van art. ll03,
1326 B.W., 97 der Grondwet) >>, het
bestreden arrest de in het middel aangeduide bepalingen geschonden heeft.
Een gr·ond van niet-ontvanlcelijkheid
van het middel wor·dt door· verweer·der
opgewor']!en, hieruit afgeleid dat de
beslissing ook wettelijk verantwoord
en regelmatig gemotiveerd is door een
reeks door eiseres niet aangevochten
overwegingen die de rechtsverhouding
tussen de partijen als borgtocht ontleden, waaruit dan volgt dat het middel
bij gemis van belang niet ontvankelijk
is.
Deze grond van niet-ontvankelijkheid
dient m.i. verworpen te worden.
1° De redengeving van het arrest in
verband met de stelling van de borgtocht
is allesbehalve duidelijk.
Maar in elk geval beslist het arrest m.i.
geenszins - dus op hetzij wettelijke of
onwettelijke gronden - dat de rechtsverhoudingen tussen partijen (eiseres en
verweerder) door een borgtocht werden
bepaald.
Misschien zou het volstaan dit te zeggen
om het middel van niet-ontvankelijkheid
te beantwoorden.
Een borgtocht is ook een eenzijdige
verbintenis van een rechtssubject (zie
o.m. PLANIOL, RIPERT en EsMEIN,
Traite pratique de droit civil jranr;ais,
t. VI, p. 35, n° 33) waarover in specie
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een eenzijdige overeenkomst (art. 1326
B.W.) wordt gesloten of niet.
Derhalve mist het middel van onontvankelijkheid zijn bestaansreden ; het
arrest, gesteund of niet op motieven
betreffende een borgtocht, wordt door de
drie onderdelen van het middel gekritiseerd. M.a.w. deze grieven dienen beantwoord te worden ook al steunt de bestreden beslissing op motieven die verband
houden met het bestaan van een borgtocht.

***
Ret door eiseres gestelde probleem dat in de « ontwikkeling " voortreffelijk
wordt toegelicht - is van groot juridisch
en praktisch belang. Ret gaat immers
daarbij om de rechtsgeldigheid van
eenzijdige verbintenissen. Maar ik ben
ervan overtuigd dat het Rof zich daarover, ten deze, niet hoeft uit te spreken,
want in strijd met wat eiseres in haar
middel veronderstelt veroordeelt het
arrest eiseres geenszins op grond van een
enkele eenzijdige verbintenis maar wel op
grond van een eenzijdige overeenkomst
zoals bedoeld door artikel 1326 B.W.
Ik zou derhalve over het probleem van
de eenzijdige verbintenissen niets hoeven
te zeggen. Maar ik wil aan deze interessante vraag die door de memories wordt
behandeld niet voorbijgaan. Ik zal me
nochtans tot enkele summiere beschouwingen beperken.
Rechten en plichten ontstaan ingevolge rechtsregels, overeenkomsten, natuurlijke verbintenissen. Quid wat de
eenzijdige verbintenissen betreft? DE
PAGE (t. III, 3e edition, p. 65 en 66,
nr. 51) schrijft o.m. het volgende :
«Au XIXe siecle, cette source d'obligations fut completement ignoree. Il est
meme vraisemblable que, si on en avait
parle, les disciples de l'exegese se seraient
voile la face. On ne s'oblige, auraient-ils
riposte, que par !'acceptation de la partie
qui devient creanciere. Le concours de
consentements est absolument indispensable. Taut qu'il n'est pas acquis, on
a le droit de se retracter, de retirer son
offre. L'obligation par volonte unilaterale,
par le seul effet de la declaration de
l'oblige, ne suffit done point. On ne
s'oblige pas par soi-meme, exclusivement.
L'obligation ne nait que quand une autre
personne a desire en profiter, et a manifeste, notifie cette intention par l'acceptation. Telle est la seule verite juridique.
Et la meilleure preuve, ajoute-t-on, en
est que, dans la donation, acte qui se
prete le mieux a la conception d'un

engagement par la seule volonte de
!'oblige, le Code a impose (art. 932), en
termes expres, !'acceptation du donataire
comme el6ment de validite du contrat. "
en <<En raison, y a-t-il un obstacle a
admettre !'engagement par volonte unilaterale ? Nullement. Sans doute le
creancier, beneficiaire de !'engagement,
ne s'en prevaudra-t-il que s'il le veut.
Sans doute, y a-t-il obstacle a admettre
qu'on devienne debiteur sans sa volonte.
Mais ce sont la des idees tres differentes
de celle qu'evoque !'engagement par
volonte unilaterale. Celui qui s'engage
ainsi ne devient pas debiteur sans sa
volonte; c'est, au contraire, lui qui veut,
et meme qui veut seul. D'autre part,
le futur creancier ne se prevaudra, pour
sa part, de !'obligation que s'il le veut.
Aucun obstacle de principe, done. Toute
la question revient, des lors, a savoir s'il y
a parfois interet a admettre la validite
d'un engagement ferme, juridique, du
debiteur independamment de toute acceptation. Or, cet interet est certain; la
theorie de l'offre le demontre (voy. t. II,
n° 519). Il sera rare sans doute, mais ce
n'est pas une raison pour le proscrire.
Ii ne faut pas non plus d'autre part,
ainsi que nous l'avons dit, confondre
obligation unilaterale et obligation au
contrat. On ne peut pas raisonner de l'un
a l'autre de ces deux domaines, qui sont
completement differents. Tout compte
fait, rien ne s'oppose, semble-t-il, a
admettre !'engagement par volonte unilaterale, qui a pour effet de lier le debiteur
par sa seule volonte, sans qu'il lui soit
possible de se retracter, de retirer sa
promesse. Voila le probleme pose sous
son veritable angle "·
De zienswijze van De Page is aldus
misschien genuanceerd maar gunstig ten
opzichte van de rechtsgeldigheid van de
eenzijdige verbintenissen.
Roewel de Franse doctrine ze doorgaans verwerpt wordt ze nochtans aangenomen door de grote jurist R. DEMOGUE
(Tmite des obligations en general, t. Ier,
nrs. 18 tot 21, p. 51 tot 63).
In zijn studie over «!'engagement par
declaration unilaterale de volonte en
droit commercial "• verschenen in de
Melanges Jean Dabin (t. II, p. 953 en
volgende) citeert Prof. VAN RYN een
reeks gevallen waarin in het handelsrecht
louter eenzijdige verbintenissen rechtsgevolgen hebben en hij concludeert. door
te schrijven :
« Les observations qui precedent mantrent qu'il n'est pas necessaire de revolu-
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tionner le droit prive pour donner aux
realites de la vie des affaires une armature
juridique repondant a leurs besoins. Loin
de nous contraindre a proposer une
source nouvelle d'obligations, notre etude
nous a seulement conduits a prendre
conscience d'une structure juridique
demeuree latente, en quelque sorte, au
sein du droit civil. Les declarations de
volonte y ont toujours ete la source
d'obligations nouvelles pour le declarant,
mais leur etude systematique ne parait
pas avoir ete realisee jusqu'ici d'une
maniere pleinement satisfaisante. La
cause en est, peut-etre, le climat de
mefiance suscite par les (( theories ))
d'origine germanique qu'avaient adoptees
quelques auteurs fran~mis ''·
In zijn (( Examen critique de jurisprudence », gepubliceerd in de Revue critique
de ju1·isp1•udence belge van 1975 (nr. 77,
p. 629 en volgende), is prof VAN 0MMESLAGHE ook voorstander van de rechtsgeldigheid van de eenzijdige verbintenissen of, beter gezegd, van het bestaan
van rechtsgevolgen verbonden aan eenzijdige verbintenissen. Rij oordeelt dat
de reserves uitgesproken of de voorzorgsmaatregelen voorgesteld door prof. Van
Ryn niet veran·twoord zijn.
Prof Van Ommeslaghe is de mening
toegedaan dat het Rof op 18 december
1974 beslist heeft dat de eenzijdige
verbintenissen, alle eenzijdige verbintenissen, om het even welke verbintenissen
van die aard, rechtsgevolgen zijn en geen
schenkingen uitmaken.
Rij schrijft o.m. : (( Oserions-nous dire
que l'avocat general, dans les conclusions
qu'il a prises avant l'arret, ne parait pas
avoir attache toute !'importance qu'elle
merite a la question de principe tranchee
par l'arret ? Il la traite en tout cas de
maniere incidente par rapport a la
question de droit social posee a la Cour
(cf. les conclusions de M. l'avocat general
Lenaerts dans J.T.T., loc. cit.)», en :
(( Dans le cas d'espece, la Cour de cassation a considere que, suivant les constatations du juge du fond et contrairement
d'ailleurs ace que ce dernier avait decide,
il n'existait pas de droit contractuel des
travailleurs au paiement de la prime de
fin d'annee, en sorte que cette prime ne
pouvait, a ce titre, etre consideree comme
un element de la remuneration. Mais le
droit des travailleurs a la prime resultait
d'un engagement par declaration de
volonte unilaterale assume par l'employeur. Cette obligation unilaterale ne
constitue pas nne liberalite et elle n'est
notamment pas soumise aux regles de

forme des donations. La Cour decide
textuellement qu'c( une prime de fin
d'annee fixee suivant des regles generales
en proportion du travail effectue par les
travailleurs est un salaire lorsque les
travailleurs y ont droit en vertu non
seulement du contrat mais aussi en vertu
d'une obligation unilaterale souscrite
par l'employeur ». La Cour a suivi ainsi
son avocat general, lequel se referait a
l'enseignement de DE PAGE (t. III, no 51,
et t. II, n° 444). La Cour tranche done
de maniere nette - pour la premiere fois
a notre connaissance la question,
traditionnellement controversee en droit
civil, de savoir si un acte unilateral peut
etre generateur d'obligations. On aurait
aime qu'une question aussi fondamentale
fut abordee de maniere plus circonstanciee, - encore que la solution donnee
par la Cour a cette question rencontre
notre entiere adhesion. » en tenslotte :
(( Soulignons que l'arret va extremement
loin : la Cour n'apporte aucune restriction
ni aUCW1.e limite a la possibilite de
s'engager par volonte unilaterale >>.
Ik ben ervan overtuigd dat, alhoewel
een eminent en wijs man, professor Van
Ommeslaghe genoemd arrest verkeerd
interpreteert of althans daaraan een
betekenis en een draagw:ijdte toeschrijft
die het niet heeft.
Ret arrest neemt uitsluitend stelling
t.a.v. een welbepaalde en strikt omschreven toestand : (( Is te beschouwen
als een loon in de zin van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers een eindej aarspremie die volgens algemene normen
in verhouding tot de door de werknemers
verrichte arbeid is vastgesteld en waarop
de werknemers recht hebben krachtens
een eenzijdige, door de werkgever aangegane verbintenis? (Wet van 27 juni 1969,
art. 14) >>.
Ret arrest beslist niets anders. Het Hof
neemt gewis geen stelling over de eenzijdige verbintenissen in het algemeen.
Het is overigens essentieel hier te onderstrepen dat de toekenning van zulke
premie door de werkgever aan zijn werknemers opgenomen wordt in contractuele
betrekkingen en dat zij overigens afhankelijk wordt gesteld van de tegenprestaties van de werknemers. Men kan
dus bezwaarlijk oordelen dat het Hof
stelling genomen heeft over de rechtsgevolgen van echte eenzijdige verbintenissen en dus van al de eenzijdige verbintenissen. Ik betreur derhalve ten
zeerste dat prof. Van Ommeslaghe, voor
wie ik bewondering en sympathie lmester,
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gemeend heeft te mogen schrijven wat ik
reeds aanhaalde hier te voren.

* * *
Ik keer nu terug naar het onderzoek
van het middel.
Artikel 1326 van het Burgerlijk Wethoek betreft contracten of overeenkomsten
die eenzijdig zijn omdat een of meer
personen (( verbonden zijn jegens een of
meer personen zonder enige verbintenis
voor laatstgenoemden » (art. 1103).
Dit artikel staat in titel III van Boek II
van dat Wetboek, betreffende de «contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen ».
De Page, deze bepaling besprekend,
gewaagt van « conventions unilaterales >>
(zie t. III, n° 815). Ook Planiol et
~ipert en Esmein (op. cit.) luiden in die
Zln.

Zij betreft dan ook de overeenkomsten
die eenzijdig zijn, d.w.z. dat enerzijds
een akkoo1•d tussen tenminste twee
personen vereist is en dat anderzijds
slechts een van de twee verbonden is
jegens de andere, zonder enige verbintenis voor deze.
Ret bestreden arrest heeft m.i. artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek
geenszins geschonden door te beslissen
dat het eenzijdige verbintenissen en niet
eenzijdige overeenkomsten betreft (eerste
en tweede onderdeel van het middel).
Ret overweegt enerzijds, dat eiseres
door een eenzijdige wilsuiting een persoonlijke garantie gegeven heeft aan
verweerder en hem een belofte tot betaling van 1.500.000 frank heeft gedaan.
De
omstandigheden onderzoekend
anderzijds, waarin eiseres ertoe gebracht
werd deze « garantie » te geven, stelt
~et arre~t m.i. vast dat verweerder zijn
mstemmmg met deze eenzijdige verbintenis heeft gegeven want deze « overeenkomst » was de voorwaarde opdat
verweerder er mee zou instemmen dat de
N.Y. Bank Lauwers aan een derde zou
overgedragen worden. De verbintenis
van eiseres was overigens ingevoegd in
andere overeenkomsten tussen eiseres,
de S.V. Delcredifina, de N.V. Bank
Lauwers en derden waaronder verweerder
(zie bestreden arrest : << dat de tekst
van de akte als ontwerp voorkomt in ...
omdat de derde met wie genegocieerd
werd een absolute majoriteit eiste »)
(Deze interpretatie was overigens ook
die van eiseres in haar conclusie v66r
het Rof van beroep).
In het tweede onderdeel wordt nog
betoogd dat « er geen geldige oorzaak

is ... en dat de motivering te dien opzichte
vaag en duister is».
Uit hetgeen ik zoeven heb uiteengezet
blijkt duidelijk, m.i., dat het bestreden
arrest aantoont welke de oorzaak van de
verbintenis van eiseres is (de overdracht
van de Bank Lauwers aan een derde ...
ook in het belang van eiseres).
Eiseres verwijt aan het arrest geen
« oorzaak » te hebben vermeld omdat zij
verkeerdelijk oordeelt dat het arrest het
bestaan van een eenzijdige verbintenis
en niet van een eenzijdige overeenkomst
vastgesteld zou hebben. Zij ziet ook de
hierboven vermelde motivering over het
hoofd.
Men zou kunnen oordelen dat het Rof
dient op te werpen dat de grief van
afwezigheid van een geldige oorzaak
nieuw en derhalve onontvankelijk is.
Dit middel van niet-ontvankelijkheid
zou nochtans niet verantwoord zijn daar
eiseres een motivering van het bestreden
arrest zelf kritiseert en niet vroeger had
kunnen gewagen van afwezigheid van
een geldige oorzaak.
Men zou derhalve op deze grief (geen
oorzaak) kunnen antwoorden dat het
arrest aantoont in welke omstandigheden en waarom bedoelde garantie door
eiseres werd gegeven en aldus een
« oorzaak » aanduidt, en tenslotte moeten
wij aanstippen dat uit niets kan afgeleid
worden dat deze oorzaak niet « geldig »
was.

Betreffende het de1·de onderdeel :
Uit wat ik reeds uiteengezet heb
blijkt dat het arrest eenzijdige overeenkomsten en verbintenissen geenszins
met elkaar verwart.
Besluit: verwerping.
ARREST.

RET ROF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1976 door het Rof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1101, 1103, 1108,
1131, 1133, 1326, 1370 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder een bedrag te betalen
van 1.500.000 frank op grand : dat de
verbintenis van eiseres weergegeven is in
de onderhandse aide van 25 november
1967 luidend : «de Samenwerkende
V ~nnootsc~ap Assurhy garandeert op
5 Jaar de mzet van de heer Menteau in
de naamloze vennootschap Bank Lauwers
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tot beloop van 1.500.000 frank en
verbindt zioh tot betaling van dit
bedrag >> ; dat deze akte naar vorm en
inhoud een eenzijdige verbintenis is door
de Samenwerkende Vennootsohap Assurhy, handelaar, en beantwoordt aan de
voorsohriften van artikel 1326 van het
Burgerlijk Wetboek; dat eiseres door
eenzijdige wilsverklaring een persoonlijke
garantie gegeven heeft aan verweerder
en een belofte tot betaling van
1.500.000 frank ; dat de onvoorwaardelijke verbintenis van eiseres, zoals zij
voorkomt in de onderhandse akte, ook
onvoorwaardelijk bedoeld werd,
te1·wijl, em·ste onde1·deel, artikel 1326
van het Burgerlijk W etboek sleohts
toepassing vindt op eenzijdige overeenkomsten, zodat de kwestieuze verbintenis,
die door eiseres met onvoorwaardelijke
eenzijdige wilsverklaring werd tot stand
gebraoht, geenszins met de inhoud van
deze wetsbepaling overeenstemt. (scherrding van de artikelen 1103 en 1326 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de verbintenis een
persoonlijke waarborg te geven en
1.500.000 frank te betalen niet geldig
kan ontstaan uit een loutere eenzijdige
wilsverklaring van eiseres ; dergelijke
verbintenis sleohts regelmatig in de vorm
van een overeenkomst tot stand kan
komen en mits een geldige oorzaak
bestaat ; de onvoorwaardelijkheid van de
verbintenis het niet mogelijk maakt tot
een geldige oorzaak te besluiten en de
motivering te dien opzichte vaag en
duister is (schending van de artikelen 1101, 1108, 1131, 1133, 1370 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, het arrest verwart
tussen eenzijdige overeenkomsten en
verbintenissen ontstaan uit eenzijdige
wilsverklaring en dientengevolge de regelmatigheid van de beslissing niet kan
worden nagegaan (schending van de
artikelen 1103, 1326 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet) :

I. Nopens de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel door verweerder
hieruit afgeleid dat de beslissing ook
wettelijk verantwoord en regelmatig
gemotiveerd is door een reeks door
eiseres niet aangevoohten overwegingen
die de rechtsverhouding tussen de partijen als borgtooht ontleden, waaruit
dan volgt dat het middel bij gemis van
belang niet ontvankelijk is :
Overwegende dat uit het arrest geens-

zins blijkt dat het zou beslissen dat de
reohtsverhoudingen tussen eiseres en
verweerder door een borgtooht worden
bepaald ; dat het integendeel oordeelt dat
«de verwijzingen naar onderhandelingen
en vergaderingen, zoals blijkt uit brieven
en verslagen in het dossier van appellante
(thans eiseres), niet toelaten de interpretatie van appellante te volgen ))' met
name dat de door haar verleende waarborg een bijkomende verbintenis van
borgtocht uitmaakt ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
II. N opens het middel zelf :
Overwegende dat het arrest constateert
dat de tekst van de onderhandse alde,
die de verbintenis van eiseres inhoudt,
« als antwerp voorkomt in het verslag
van de vergadering van 25 november 1967
waarin versohillende « overeenkomsten ))
worden besproken tussen rechtspersonen
van dezelfde belangengroep, Samenwerkende Vennootschap Assurhy, Samenwerkende Vennootschap Delcredi:fina,
Naamloze vennootschap Bank Lauwers,
en tussen deze reohtspersonen en « derden >> - meer bepaald om een « akkoord >>
te bereiken tussen deze groep en twee
aandeelhouders onder wie « gei:ntimeerde >> (verweerder) die hun aandelen
wensten te verkopen in verband met
moeilijkheden van de naamloze vennootschap Bank Lauwers die ofwel vereffend
zou worden ofwel, door tussenkomst van
de Bankoommissie, aan een derde zou
worden overgedragen ; dat deze laatste
oplossing verkozen werd maar dat de
overdracht sleohts kon gerealiseerd worden met het « akkoord van gei:ntimeerde >>
omdat de derde met wie genegooieerd
werd, een absolute majoriteit eiste >> ;
dat het arrest nog releveert dat eiseres
<< in de onderhandelingen voorkomt als de
reohtspersoon van dezelfde belangengroep
die over kredietmiddelen besohikte om de
twee aandeelhouders « veilig te stellen ))'
de eerste door een onmiddellijke en
kontante betaling, « de tweede >> (verweerder) door middel van een betaling
op termijn >> ;
Overwegende dat het arrest aldus te
kennen geeft dat de verbintenis het
resultaat is geweest van onderhandelingen
waarbij verweerder zijn instemming met
het voorstel van eiseres heeft gegeven,
met andere woorden, dat ten deze een
eenzijdige overeenkomst is ontstaan
waarbij eiseres aileen jegens verweerder
is verbonden, zonder enige verbintenis
voor laatstgenoemde ;
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Dat het arrest dan ook naar de bepalingen van artikell326 van het Burgerlijk
W etboek verwijzen mocht en geenszins
verwart
tussen
eenzijdige
overeenkomsten en verbintenissen ontstaan uit
eenzijdige wilsverklaring;
Overwegende dat uit wat voorafgaat
eveneens volgt dat, naar het oordeel van
de rechter, de oorzaak van de eenzijdige
overeenkomst lag in de door eiseres
nagestreefde overdracht "van de Naamloze V ennootschap Bank Lauwers, door
tussenkomst van de Bankcommissie,
aan een derde » ;
Dat het arrest aldus zonder vaag of
duister te zijn, de oorzaak van de overeenkomst, waarvan eiseres niet beweert
dat ze vals of ongeoorleefd zou zijn,
preciseert ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 april 1978. 1e kamer. Voorde H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. V e1•slaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Houtekier en De
Gryse.

zitter,

2e KAMER. -

2 mei 1978.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
MISDAAD. BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK. GEEN
OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.- CORRECTIONELE RECHTBANK EN, IN HOGER BEROEP, HOF VAN
BEROEP ONBEVOEGD OM VAN HET FElT
KENNIS TE NEMEN, INDIEN DIT, ZOALS
OMSCHREVEN IN DE BESCHIKKING TOT
VERWIJZING, NIET TOT HUN BEVOEGDHEID BEHOORT.
2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.MISDAAD. BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK. GEEN
OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.- 00RRECTIONELE RECHTBANK EN, IN HOGER BEROEP, HOF VAN
BEROEP ONBEVOEGD OM VAN HET FElT
KENNIS TE NEMEN, INDIEN DIT, ZOALS

OMSCHREVEN IN DE BESCHIKKING TOT
VERWIJZING, NIET TOT HUN BEVOEGD·
HElD BEHOORT.
3° BEVOEGDHEID EN AANLEG.BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
MISDAAD EN WANBEDRIJF. - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK.- GEEN OPGAVE
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
MET BETREKKING TOT DE MISDAAD.FElTEN SAMENHANGEND ZIJNDE. 0NBEVOEGDHEID
VAN
DE
CORRECTIONELE RECHTBANK EN, IN HOGER
BEROEP, VAN HET HOF VAN BEROEP
OM KENNIS TE NEMEN VAN DEALS MISDAAD EN WANBEDRIJF OMSCHREVEN
FElTEN.
4° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.MISDAAD EN WANBEDRIJF. - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. GEEN OPGAVE
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
MET BETREKKING TOT DE MISDAAD.FElTEN SAMENHANGEND ZIJNDE. 0NBEVOEGDHEID
VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK EN, IN HOGER
BEROEP, VAN HET HOF VAN BEROEP OM
KENNIS TE NEMEN VAN DEALS MISDAAD
EN WANBEDRIJF OMSCHREVEN FElTEN.
5° CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE RAAD·
KAMER TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS
EEN MISDAAD EN EEN WANBEDRIJF.GEEN OPGAVE VAN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN MET BETREKKING
TOT DE MISDAAD. FElTEN SAMENHANGEND ZIJNDE.- VoORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN HET VEROORDELEND ARREST.- VERNIETIGING VAN
DIT ARREST EN VAN DE VOORAFGAANDE
PROCEDURE, MET INBEGRIP VAN DE
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK.
6° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
HET VEROORDELEND ARREST EN VAN
DE VOORAFGAANDE PROCEDURE, MET
INBEGRIP VAN DE BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK. VERWIJZING NAAR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
VAN EEN ANDER HOF VAN BEROEP.

1°

en 2° De strajrechter bij wie een zaak is
aangebracht, moet zijn bevoegdheid
onderzoeken om kennis te nemen van de
feiten zoals deze zijn omschreven in de
akte die de zaak bij hem aanhangig heeft
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gemaakt ; indien derhalve de raadkamer
een als misdaad omsohreven feit naar de
oorreotionele reohtbank heejt verwezen
zonder opgave van verzaohtende omstandigheden, zijn de correctionele rechtbank en, in hager beroep, het hof van
beroep onbevoegd om van het jeit kennis
te nemen en de1·halve om de omsohrijving
te wijzigen en sleohts een wanbedrijj
aan te houden (1). (Wet van 4 oktober
1867, art. 2, zoals vervangen bij de wet
van 1 februari 1977, art. l.) (Impliciete
oplossing.)
3° en 4° W anneer de besohikking van de
raadkame~· tot verwijzing van een verdaohte naa1• de coTreotionele reohtbank
wegens een misdaad en een wanbedrijj,
geen verzaohtende omstandigheden opgeejt met betrekking tot de misdaad en
het samenhangend wanbedTijj, zijn de
cm·rectionele reohtbank en, in hoge~·
beroep, het hof van beroep onbevoegd om
kennis te nemen van die in de besohikking
van veTwijzing als misdaad en wanbedTijj
omsohreven jeiten (2). (Wet van 4 oktober 1867, art. 2, zoals vervangen bij
de wet van 1 februari 1977, art. l.)
5° W anneer de beschikking van de raadkamer tot verwijzing van een ve~·daohte
naa1• de C01'1'ectionele Techtbank wegens
als een misdaad en een wanbed1·ijj omschTeven jeiten, geen verzaohtende omstandigheden opgeejt met betrekking
tot de misdaad en wanneer het hoj van
be1·oep, na het in die besohikking als
misdaad omsoh1·even jeit te hebben
heromsohreven als wanbedTijj en het in
die besohikking als wanbedTijj om(1) en (2) Cass., 17 november 1930 (Bull.
en Pas., 1930, I, 363), 28 oktober 1935 (ibid.,
1936, I, 16), 22 september 1941 (ibid., 1941,
I, 350) en noot 2, getekend R. H., 3 juni en
11 november 1942 (ibid., 1942, I, 143 en 281),
8 maart 1948 (ibid., 1948, I, 158), 6 maart
1950 (ibid., 1950, I, 467), 6 oktober 1952
(ibid., 1953, I, 35), 16 juni 1970 (A1·r. cass.,
1970, biz. 976), 27 april en 18 mei 1976 (ibid.,
1976, biz. 967 en 1033), en 22 maart 1978,
sup1•a, biz. 848 ; SoHUIND, T1·aite pmt. de d1·.
crim., deei II, druk 1942, biz. 197; BoNDUE,
« La correctionnalisation des crimes », Rev.
d1·. pen., 1955-1956, biz. 144.
Ret geannoteerd arrest, evenais de bovenvermeide rechtspraak, heeft niet willen terugkomen op de principes waaraan het Hof
zo vaak heeft herinnerd en voigens weike de
correctioneie rechtbank of de politierechtbank,
zowei in eerste aanleg ais in hoger beroep,
waarbij een strafbaar feit aanhangig is,

schreven jeit te hebben heromschTeven
als een ander wanbedrijj, de jeiten
samenhangend zijnde, de beklaagde
veToordeelt wegens de wanbedrijven zoals heTomsohreven, veTnietigt het Hoj, op
de voorziening tegen het veroordelend
arrest, dit laatste alsmede de eraan
voorajgaande procedure met inbegTip
van de besohikking tot vm·wijzing (3).
(Sv., artt. 408 en 413.)
6° Wannee1· het Hof een arTest van veroordeling wegens een niet geoorrectionaliseerde dooh als wanbedrijj heromsohreven
misdaad en een ermee samenhangend
wanbedrijj, alsmede de eraan voorafgaande procedure, vanaj en met inbegTip
van de beschikking van ve1·wijzing naar
de correotionele reohtbank, vernietigt,
verwijst het de zaak nam· de kamer van
inbeschuldigingstelling van een ander
hof van be1•oep (4). (Sv., art. 429.)
(DE SMEDT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maart 1978 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 130,
179, 199 van het Wetboek van Strafvordering, 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, respectievelijk vervangen bij artikel 1 van de wet van 23 augustus 1919
en bij artikel 1 van de wet van 1 februari
1977 :
verplicht is de eiementen van dit feit te
onderzoeken om er de juiste en volledige
omschrijving aan te geven ; immers, zowei de
beschikking van verwijzing van de raadkamer
als de rechtstreekse dagvaarding, die de
bekiaagde heeft gekregen, geven aan het feit
dat bij het vonnisgerecht wordt aangebracht
siechts een vooriopige kwalificatie en dit
gerecht neemt kennis van een feit en niet van
een kwalificatie.
Het geannoteerd arrest en de andere zoeven
vermeide arresten wijzen evenwel erop dat
het vonnisgerecht niet mag beslissen, zeifs
ai wijzigt het eventueel de kwalificatie,
tenzij het bevoegd is voor het feit, onder
de kwalificatie die eraan gegeven wordt in
de titei waarbij het voor het gerecht wordt
gebracht - inzonderheid de beschikking tot
verwijzing.
(3) en (4) Raadpl. cass., 18 mei 1976 en
22 maart 1978, vermeld in de noten 1 en 2.
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Overwegende dat het arrest eiser tot
een enkele straf veroordeelt wegens de
feiten hem ten laste gelegd sub B,
opnieuw gekwalificeerd als misbruik van
vertrouwen, en sub 0, op dezelfde wijze
opnieuw gekwalificeerd ; dat het hem
vrijspreekt van de telastleggingen sub A,
D, E en F, tegen welke vrijspraak het
cassatieberoep niet is gericht;
Overwegende dat eiser bij beschikking
op 6 mei 1977 verleend door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel naar de correctionele rechtbank
werd verwezen we gens A) diefstal met
geweld of bedreiging en door middel van
braak, inklimming of valse sleutels,
B) diefstal door middel van inklimming
of valse sleutels, 0) oplichting, D) misbruik van vertrouwen, E) gewone diefstal,
F) openbaar dragen van een naam die
hem niet toekomt ; dat in die beschikking
verzachtende omstandigheden worden
aangegeven in verband met de telastlegging sub A, maar niet in verband met
de telastlegging sub B, ofschoon het
daaronder begrepen misdrijf volgens de
artikelen 461, 463 en 467 van het Strafwetboek met criminele straffen wordt
gestraft;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
correctionele rechtbank en, in hager
beroep, het hof van beroep niet bevoegd
waren om kem1.is te nemen van de tegen
eiser wegens de telastlegging sub B
ingestelde strafvordering ; dat, nu de
rechters de overige feiten en met name
het feit 0 samenhangend verldaren met
het voormelde feit B, zij evenmin
bevoegd waren om van de feiten van de
telastlegging 0 kennis te nemen ;
Overwegende dat deze schending van
de wet krachtens de artikelen 408 en 413
van het W etboek van Strafvordering de
nietigheid ten gevolge heeft van het
veroordelend arrest en van hetgeen
daaraan vooraf is gegaan, van de oudste
nietige akte af, zijnde de genoemde
beschikking van de raadkamer van
6 mei 1977;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
op de strafvordering uit hoofde van de
feiten in de telastlegging omschreven
sub B en 0 ; doet alles teniet wat met
betrekking tot die feiten aan dat arrest
is voorafgegaan, vanaf en met inbegrip
van de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brussel; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;

verwijst de aldus beperkte zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Antwerpen.
2 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts.

2°

KAllmR. -

2 mei 1978.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING VAN DE OOMMISSTE TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ WAARBIJ
DE WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF
IN VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE
WORDT BEVOLEN.- WETTELIJKHEID.
- VooRWAARDEN.

W anneM· een op proej in vrijheid gestelde
ge~ntM·neerde
op vordering van de
procureur des Konings weder opgenomen
is in een psychiat1·ische ajdeling, kan de
commissie tot besche1·ming van de
maatschappij de wederopneming van de
bet1·okkene in een door haar aangewezen
instelling slechts bevelen als zij in haar
beslissing vaststelt dat de voorwaarden
voor de wederopneming vervuld zijn (1).
(Wet tot bescherming van de maatschappij, art. 20.)
(HORSOHLER.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 maart 1978 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 18 en 20 van de wet van
tot bescherming van de maatschappij :
Overwegende dat eiser werd gemter-

(1) Cass., 20 september, 19 oktober en
29 november 1977, supra, biz. 91, 230 en 364.
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neerd bij vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen van 27 mei 1974
en op proef in vrijheid werd gesteld bij
beslissing van de commissie van 4 oktober 1977;
Overwegende dat de commissie bij de
bestreden beslissing, na de procureur
des Konings te hebben gehoord, beslist
« Gelet op het onderzoek van medischpsychiatrische aard, behoud in Doornik,
totdat een ministerieel besluit van terugwijzing naar Duitsland uitgevaardigd
wordt. Een schrijven zal naar de Openbare V eiligheid overgemaakt worden ll ;
Overwegende dat, krachtens artikel 20
van de wet tot bescherming van de maatschappij, een op proef in vrijheid gestelde
ge'interneerde op vordering van de procureur des Konings opnieuw in een psychiatrische afdeling kan worden opgenomen, wanneer in zijn gedragingen of in
zijn geestestoestand een gevaar voor de
maatschappij waarneembaar is, met name
wanneer hij de hem opgelegde voorwaarden niet in acht neemt ; dat vervolgens de commissie tot bescherming
van de maatschappij over de wederopneming van de betrokkene in een
inrichting, die zij aanwijst, uitspraak
doet ; dat de commissie echter verplicht
is vooraf na te gaan of de voorwaarden
voor wederopneming al dan niet vervuld
zijn en dat zij zulks in haar beslissing
moet vaststellen ;
Overwegende dat uit de beslissing niet
blijkt of de voorwaarden van wederopneming al dan niet vervuld zijn ; dat de
beslissing derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd is ;
Overwegende dat bovendien, nu uit de
beslissing niet blijkt dat de geestestoestand van eiser niet voldoende verbeterd is en dat de vereisten voor zijn
reclassering niet zijn vervuld, zij ook
het behoud van eiser in een inrichting
niet wettelijk rechtvaardigt noch naar
de eis der wet met redenen omkleedt ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak naar de Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld bij
de · psychiatrische afdeling van de gevangenis te Antwerpen, anders samengesteld.

2 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
CASSATIE,

1978. -
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1°

KAMER. -

LASTERLIJKE

2 mei 1978.
AANGIFTE.

DEELNEMING AAN HET MISDRIJF.
BEGRIP.

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
SCHRIFTELIJKE LASTERLIJKE AANGIFTE BIJ DE OVERHEJID. VEROORDEJLING VAN DE BEKLAAGDE.- WETTE·
LIJKHEID HANGT NIET AF VAN DE
VOORWAARDE DAT DE BEKLAAGDE PERSOONLIJK DE SOHRIFTELIJKE AANGIFTE
HEEFT OPGESTELD.

1° en 2° De deelneming, zoals in a1'tikel 66
van het Stmfwetboek wm·dt bedoeld, aan
het sch1'iftelijk indienen van een lasterlijke aangifte bij de overheid, onderstelt
niet dat de beklaagde pe1•soonlijk de
schrijtelijke aangifte heejt opgesteld (l).
(S.W., art. 445, eerste en tweede lid.)
(VAN MARCKE, DE DONCKER M.
EN DE DONCKER A., T. VAN NIJVEL.)
ARREJST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 december 1977 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;

I. Op de voorziening van Van Marcke :
Over het middel, hierttit afgeleid dat
het arrest eiser wegens lasterlijke aangifte
bij de overheid veroordeelt,
terwijl er in het geheel geen lasterlijke
aangifte heeft plaatsgehad en meer
bepaald door eiser geen dergelijke aangifte bij de overheid werd gedaan, wat
blijkt uit het dossier :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om, als dader of mededader,
het misdrijf te hebben uitgevoerd of
rechtstreeks aan de uitvoering te hebben
medegewerkt, kwaadwillig schriftelijk
bij de overheid een lasterlijke aangifte
ingediend te hebben ;
Overwegende dat in zoverre het middel
aanvoert dat er geen lasterlijke aangifte
heeft plaatsgehad, het tegen de feitelijke
beoordeling van de rechter opkomt en
derhalve niet ontvankelijk is;
(1) Raadpi. cass., 6 februari 1973 (.Arr. cass.,
19'13, biz. 565), 2 april 1974 (ibid., 1974,
biz. 853), 10 januari en 8 februari 1977 (ibid.,
1977, biz. 514 en 644).
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Overwegende dat, in zoverre het middel
aanvoert dat eiser zelf bij de overheid
geen aangifte heeft ingediend, het faalt
naar recht, nu de deelneming aan
voormeld misdrijf in de zin van artikel 66
van het Strafwetboek, niet vereist dat de
deelnemer persoonlijk de schriftelijke
aangifte bij de overheid heeft ingediend ;
En overwegende, wat de strafvordering betreft, dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
II. Op de voorzieningen van
Doncker M. en De Doncker A. :

De

A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering:
Overwegende dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

B. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de eisers geen middel
inroepen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten
van hun voorziening.
2 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

2°

ARBEIDSONGEVAL. WERKNEMER DIE TEN GEVOLGE VAN EEN
OPDRACHT
VERSCHEIDENE
DAGEN
BUITENSHUIS VERBLIJFT. - 0NGEVAL
OVERKOMEN TIJDENS HET VERBLIJF
BUITEN HET VERVULLEN VAN DE
OPDRACHT. - VoORWAARDEN WAARONDER HET EEN ARBEIDSONGEVAL IS.

1° Een ongeval dat de werknemer ovm·komt
in de loop van de rustpauze, tijdens
welke de arbeid onder broken wordt, is een
arbeidsongeval, wanneer de we1·knemer
de rusttijd doorbrengt op de plaats waar
de arbeid wordt verricht, tenzij het
veroorzaakt is doordat hij persoonlijke
bezigheden ve1Ticht die buiten de normale
besteding van de rusttiJd vallen; de
get1'offene die een bezigheid ver1•icht
waarmee de werkgeve1· uitd1·ukkelijk of
stilzwijgend zijn instemming heeft betuigd, wordt tot het bewijs van het
tegendeel geacht de rusttijd op een
normale wijze te hebben geb1·uikt (l) (2).
(Gecoordineerde wetten van 28 september 1931, art. 1, eerste en zesde lid.)
(Eerste zaak.)

2° Een ongeval dat de werknemer die zich
gedurende ve1·scheidene dagen op een
plaats buiten zijn waning of zijn
verblijfplaats dient op te houden om zijn
opdracht te vervullen, overkomt tijdens
dit verblijf op een ogenblik dat hij zijn
opdracht niet uitvoert, is een arbeidsongeval, tenzij het is veroorzaakt doordat
hij persoonlijke bezigheden verricht die
buiten een normale vrijetijdsbesteding
vallen (3). (Gecoordineerde wetten van
28 september 1931, art. 1, eerste en
zesde lid.) (Tweede zaak.)

Eerste zaak.

3e KAMER.

3 mei 1978.

(NAAJ\IILOZE VENNOOTSCHAP
NAAR ZWITSERS RECHT « ZURICH ll,
T. RONDA EN LITISCONSORTEN.)

(TWEE ARRESTEN,)
ARREST.

1° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OVERKOMEN TIJDENS DE RUSTPAUZE.VoORWAARDEN WAARONDER HET EEN
ARBEIDSONGEVAL IS.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 1976 gewezen door het
Arbeidshof te Antwerpen ;

(1) Raadpl. cass., 20 oktober 1921 (Bull. en
Pas., 1922, I, 28), 27 februari 1956 (Arr. cass.,
1956, biz. 519), 9 januari 1964 (Bull. en Pas.,
1964, I, 480), 10 december 1975 en 18 februari
1976 (Arr. cass., 1976, biz. 450 en 711).

(2) en (3) Raadpl. de conciusie van het
openbaar ministerie, verschenen in het
Rechtslcundig Weelcblad, 1977-1978, koi. 2775
en vlg.
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Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 van de bij
koninklijk besluit van 28 september 19S1
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, en, voor zover
als nodig, 7 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april197l,
doo1•dat, om het hoger beroep ongegrond
te verklaren en na vastgesteld te hebben :
«dat door de meestergast aan
Luytens de vereiste toelating werd
verleend om op 29 maart 1971 tijdens
de middagpauze aan zijn persoonlijk
voertuig te werken ;
- dat het slachtoffer bij het nazicht en
het afstellen van de motor behulpzaam
was als mecanicien, taak waarvoor
Luytens zelf, gelet op zijn hoedanigheid
van plaatslager, niet bevoegd was ;
- dat de herstellingswerken zoals door
de werkgever tijdens het getuigenverhoor
omschreven (algemeen nazicht en afstelling van de motor op het diagnosecentrum), van die aard waren dat het
uitvoeren van een proefrit met medewerking van een mecanicien noodzakelijk
was of alleszins tot de geplogenheden
van de in de garage uitgevoerde werken
behoorde »,
·
het arrest 1° daaruit afieidt dat
de kwestieuze herstellingen uitgevoerd
werden onder het gezag van de werkgever
om de reden dat zij « naar aanleiding van
de arbeidsovereenkomst en in het belang
van een goede arbeidsrelatie door de
werkgever worden aanvaard en dat zij
nauw aansluiten bij de eigenlijke arbeidsprestaties en in dezelfde omstandigheden
werden verricht » ; 2° het feit dat de
werken aan een persoonlijk voertuig
werden uitgevoerd tijdens de middagpauze « niet relevant » acht, omdat
« gezag, leiding en toezicht ook bestaan
tijdens handelingen die, zoals ten deze,
volgen op de eigenlijke arbeidsprestaties
maar die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en die
verricht worden omwille van het gebruik,
de welwillendheid tussen partijen of het
nut dat ze voor de werknemer en de werkgever hebben >> ; S0 verder oordeelt dat
het testen van het voertuig een feit van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst uitmaakt ondanks het feit dat aan
de betrokken werknemers voor de proefrit geen uitdrukkelijke toelating werd
verleend ; en 4° beslist dat het ongeval
van 29 maart 1971 door de eerste rechter
terecht als een arbeidsongeval werd
beschouwd,

terwijl, eerste onderdeel, nu aldus vaststaat dat de handelingen die aanleiding
gaven tot het ongeval, door de werknemer
buiten de werkuren werden verricht
!outer voor persoonlijk gemak en doeleinden, het arrest uit de feitelijke
elementen die het opgeeft niet kan
afieiden dat bedoelde handelingen arbeidsprestaties zijn en derhalve niet wettelijk
mag beslissen dat de kwestieuze herstellingen werden uitgevoerd onder het
gezag van de werkgever ;
tweede onderdeel, de wetsbepalingen die
de feitenrechter beweert toe te passen,
het hem geenszins mogelijk maken in
beginsel te stellen dat handelingen die
<< verband houden met de uitvoering van
de overeenkomst en die verricht worden
omwille van het gebruik, de welwillendheid tussen de partijen of het nut dat ze
voor de werknemer en werkgever
hebben », gesteld worden onder gezag,
leiding en toezicht van de werkgever ;
derde onderdeel, voornoemde regel minstens geen toepassing vindt wanneer de
handelingen door de werlmemers worden
gesteld buiten de diensturen voor !outer
persoonlijk gemak en doeleinden, zodat
door in zulke omstandigheden en op
grond van voornoemde overwegingen te
oordelen dat het ongeval gebeurd is
tijdens en door het feit van de arbeidsovereenkomst, het arrest het wettelijk
begrip arbeidsongeval en derhalve de
wettelijke bepalingen in het middel
ingeroepen schendt :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat uit de feitelijke gegevens van de zaak
blijkt : 1° dat aan een zekere Luytens,
die later het verkeersongeval zou veroorzaken waarbij .Johannes Ronda, zoon
van de eerste twee verweerders, zou
omkomen, door de meestergast toelating
werd verleend om tijdens de middagpauze
« aan zijn persoonlijk voertuig » te
werken ; 2° dat .Johannes Ronda « bij
het nazien en afstellen van de motor
behulpzaam was als mecanicien, taak
waarvoor Luytens zelf, gelet op zijn
hoedanigheid van plaatslager, niet bevoegd was » ; S0 dat de proefrit met medewerking van de mecanicien « noodzakelijk
was of alleszins tot de geplogenheden van
de in de garage uitgevoerde werken
behoorde » en « een onderdeel uitmaakte
van de herstellingen en op de normale,
voor de proefritten gebruikte plaats
doorging »;
Overwegende dat de werknemer die de
rustpauze, tijdens welke de arbeid onderbroken wordt, doorbrengt op de plaats
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waar de arbeid wordt verricht, onder het
gezag van de werkgever blijft ; dat het
ongeval overkomen tijdens die rustpauze
derhalve voorvalt in de loop van of tijdens
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ; dat zulk ongeval een arbeidsongeval is, tenzij het bewezen is dat het
niet veroorzaakt is ten gevolge van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst ;
Dat het ongeval niet overkomen is
ten gevolge of door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
wanneer het is veroorzaakt doordat de
getroffene tijdens de rustpauze persoonlijke bezigheden verricht die buiten de
normale besteding van de rusttijd vallen;
dat de getro:ffene die een bezigheid
verricht waarmee de werkgever uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn instemming heeft betuigd, tot het bewijs van
het tegendeel geacht wordt de rusttijd
op een normale wijze te hebben gebruikt;
Overwegende dat het arrest derhalve
uit de hiervoor genoemde vaststellingen
wettig kan afleiden dat de bezigheden
van de getroffene tijdens de middagpauze
verricht werden onder het gezag van de
werkgever ; dat het bovendien ook
oordeelt, zonder op dit punt te worden
aangevochten, dat die bezigheid « een feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst uitmaakt " en daardoor te kennen
geeft dat het ongeval niet aileen tijdens
maar ook door het feit van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst is overkomen;
Dat het dan ook wettig beslist dat het
ongeval een arbeidsongeval is ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Overwegende dat de verwerping van de
voorziening alle belang ontneemt aan de
door eiseres tegen derde verweerster
ingestelde vordering tot verbindendverklaring van het arrest ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot verbindendverklaring ; veroordeelt eiseres in de
kosten.
3 mei 1978. - 3e kamer. - Voorzitter,
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Chatel.
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts (1}, advocaat-generaal.- Pleitet·s,
de HH. VanRyn en van Heeke.

(1) De conclusie van het openbaar ministerie is verschenen in R. W., 1977-1978, kol. 2775
en vlg.

Tweede zaak.
(BELGISCHE NATIONALE ASSURANTIEKAS
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN, ASSUBEL,
T. SEGERS EN LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, respectievelijk op 16 november
1976 en 19 april 1977 door het Arbeidshof
te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, inzonderheid
eerste en zesde lid, van de bij koninldijk
besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 97
van de Grondwet,
doordat het arbeidshof, om bij arrest
van 16 november 1976 te beslissen dat
het dodelijk ongeval, waarvan de echtgenoot van verweerster het slachtoffer
is geweest te Brussel op 2 december 1970,
een arbeidsongeval is, vaststelt : dat het
slachtoffer, als directeur van het agentschap van de Bank van Brussel te
Kasterlee, samen met een aantal collega's
van andere agentschappen een opleidingsen vervolmakingscursus diende te volgen
te Brussel ; dat deze personen van
maandag tot vrij dag daarom te Brussel
dienden te verblijven ; dat hun aanwezigheid aldaar was voorbereid, georganiseerd
en opgelegd door de Bank van Brussel ;
dat zij op kosten van de bank gelogeerd
waren in een hotel en hun tevens een
dagvergoeding werd toegekend voor het
nemen van maaltijden; dat op 2 december 1970 de bijeenkomst, georganiseerd door de bank, omstreeks 1 7.15 uur
geeindigd was ; dat volgens de verklaring
van Naegels het slachtoffer, die andere
collega's en hijzelf naar een cafe in de
omgeving zijn gegaan waar zij ieder een
rondje hebben gegeven en over bankzaken hebben gesproken ; dat omstreeks
19 uur zij allen, met uitzondering van
Lisens, te voet naar de Beenhouwersstraat gegaan zijn, waar zij in een Turks
restaurant hebben gesoupeerd, zonder
alcoholische dranken te gebruiken ; dat
zij vervolgens een tocht door de stad
gemaakt hebben en eerst hebben halt
gehouden in een cafe in de buurt van de
Beurs, vol jongelui en militairen, waarin
een goede sfeer heerste en waar zij twee
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of drie glazen bier gedronken hebben ;
dat zij daarna hun tocht hebben voortgezet en een instelling bezocht die als
verlicht reclamebord de woorden « BarDancing » vermeldde ; dat zij bij hun
vertrek uit deze instelling zich hebben
laten leiden door de verlichte uithangborden zonder precies te weten waar zij
terecht zouden komen ; dat bij het
oversteken van een grate laan Mens
werd aangereden ; dat het ongeval zich
heeft voorgedaan omstreeks 22.45 uur;
dat het arrest vervolgens oordeelt « dat
in strijd met de mening van de eerste
rechter en van ge'intimeerde (thans
eiseres), het arbeidshof oordeelt dat het
slachtoffer zich op het ogenblik van het
ongeval bevond tijdens de uitvoering van
de arbeidsovereenkoinst ; dat de bank
niet aileen de organisatie van de cursussen
verzorgde maar oak logies op haar kosten
verschafte, evenals een dagvergoeding
voor het nemen van maaltijden ; dat het
niet zonder belang is te onderstrepen dat
Mens en zijn collega's, na het bijwonen
van de cursussen, in de mogelijkheid
waren om terug huiswaarts te keren ;
dat hieruit kan afgeleid worden dat het
de bedoeling van de bank was haar
ondergeschikten ook 's avonds bij elkaar
te houden om hen de mogelijkheid te
bieden van gedachten te wisselen en hun
ondervindingen wederzijds mede te
delen ; dat dit trouwens ook bevestigd
wordt door N aegels ; dat dienvolgens
het hele verblijf te Brussel als een globale
opdracht dient beschouwd te worden en
de volledige tijdsspanne van het verblijf
zich situeert in de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst ; dat gezag, leiding
en toezicht ook bestaan tijdens handelingen die volgen op de eigenlijke
arbeidsprestaties, maar die verband
houden met de uitvoering van de overeenkomst en die verricht worden omwille
van het nut dat ze voor de werlrnemer
en de werkgever hebben; dat dit, gezien
de bedoeling van de bank, ten deze het
geval is ; dat het feit dat Mens met zijn
collega's in cafes is geweest hieraan
niets afdoet ; dat appellanten (thans de
verweerders) dus het vermoeden genieten dat, vermits het ongeval overkomen is tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, dit ongeval geacht
wordt overkomen te zijn door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ; dat het in de gegeven
omstandigheden als normaal voorkomt
dat de werknemer samen met zijn
collega's is gaan souperen en in de st!1d
is gaan wandelen ; dat het ook met

onredelijk is dat allen samen enige
consumpties hebben verbruikt in een
tij dsspanne die gaat van 17.15 uur tot
22.45 uur ; dat uit de verklaringen van
Naegels blijkt en kan aanvaard worden
dat de gesprekken onder de werknemers
grotendeels aan de werking van het
bankwezen waren besteed, wat trouwens
de bedoeling was van de bank als
organisator >> ; en doordat het arbeidshof
bij arrest van 19 april 1977 eiseres
veroordeelt om aan verweerster de
wettelijke vergoedingen te betalen en
aan verweerder de door hem reeds
betaalde bedragen, in zijn hoedanigheid
van verzekeringsinstelling, terug te betalen,
terwijl een ongeval zich heeft voorgedaan in de loop van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst, wanneer op
het ogenblik dat het gebeurd is, het
slachtoffer zich onder het gezag, de
leiding en het toezicht bevond van de
werkgever (artikel 1, eerste en zesde lid,
van de bij koninklijk besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten en 7
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971); ten deze het arrest van 16 november 1976 in gebreke blijft vast te stellen
dat de werkgever van het slachtoffer
gebruik zou hebben gemaakt van zijn
machten van gezag, leiding en toezicht
om het tijdsgebruik van het slachtoffer
of van zijn collega's te organiseren na
de cursussen die zij dienden bij te Wonen,
noch dat hij zelfs aan zijn ondergeschikten op enige wijze de bedoeling zou
hebben medegedeeld die hij zou gehad
hebben om hen ook 's avonds bij elkaar
te houden om hen de mogelijkheid te
bieden van gedachten te wisselen en hun
ondervindingen wederzijds mede te delen ;
bij ontstentenis van de vaststelling dat
deze bedoeling zich zou hebben gemanifesteerd door om het even welke instructie
of directief vanwege de werkgever, het
arrest van 16 november 1976, zonder
het wettelijk begrip arbeidsongeval te
schenden, niet kon steunen op deze
zogenaamde bedoeling om het karakter
van globale opdracht toe te kennen aan
het hele verblijf van de getroffene te
Brussel, en niet kon oordelen dat hij zich
bevond in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, niet aileen wanneer hij de
cursussen bijwoonde, maar ook nog
gedurende de ganse duur van het verblijf,
en namelijk wanneer hij de beroepskwesties besprak met drie andere collega's gedurende de uitstap met hen na
de beeindiging van de cursus (schending
van de artikelen 1, eerste en zesde lid,
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van de bij koninklijk besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten en 7
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971; het arrest van 16 november
1976 aan de andere kant de conclusie
van eiseres onbeantwoord laat, waar zij,
om aan te tonen dat de getroffene zelfs
geen morele verplichting had ten opzichte
van zijn werkgever om zijn avond door te
brengen zoals op 2 december 1970, aanvoerde dat de door de bank georganiseerde cursussen gevolgd werden door
22 bedienden, dat de groep die zich die
dag vormde na de beeindiging van de
cursus slechts vijf personen telde en dat
een van hen nadien besloot terug te keren
naar zijn hotel in plaats van de anderen
te vergezellen naar het restaurant (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) ;
en het arbeidshof, dat geen wettelijke basis had gegeven aan zijn
arrest van 16 november 1976 door te
beslissen dat het kwestieuze ongeval een
arbeidsongeval is, of dat minstens zijn
arrest niet op regelmatige wijze daaromtrent gemotiveerd heeft, bijgevolg
door zijn arrest van 19 april 1977, eiseres
niet kon veroordelen om aan verweerster
de wettelijke vergoedingen te betalen en
o1n aan verweerder de door hem uitgekeerde bedragen terug te betalen (scherrding van de artikelen 1, inzonderheid
eerste en zesde lid, van de bij koninklijk
besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten en 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de getroffene, die te Kasterlee
tewerkgesteld was, een door zijn werkgever georganiseerde opleidings- en vervolmakingscursus te Brussel diende te
volgen en hij daarvoor van maandag tot
vrijdag aldaar diende te verblijven; dat
de werkgever op zijn kosten voor logies
zorgde en de deelnemers een vergoeding
voor maaltijden betaalde;
Overwegende dat een werknemer die
ter uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst gedurende verscheidene dagen
buiten zijn woning dient te verblijven
om zijn opdracht te vervullen, tijdens
de ganse duur van dit verblijf zijn
arbeidsovereenkomst uitvoert ; dat het
ongeval overkomen tijdens dit verblijf
op een ogenblik dat de werknemer zijn
opdracht niet uitvoerde, niettemin overkomen is in de loop van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst ; dat het
derhalve een arbeidsongeval is, indien
niet bewezen is dat het ongeval niet is
veroorzaakt ten gevolge van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ;

Dat het ongeval niet overkomen is ten
gevolge van of door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
wanneer het is veroorzaakt doordat de
getroffene, buiten de tijd besteed aan
het vervullen van zijn opdracht, in de
loop van zijn verblijf buitenshuis, persoonlijke bezigheden verricht die buiten
een normale vrijetijdsbesteding vallen;
Dat het arrest derhalve uit de hiervoor
genoemde vaststellingen wettig kon afleiden dat « het hele verblijf te Brussel
als een globale opdracht dient beschouwd
te worden en de volledige tijdsspanne
van het verblijf zich dan ook situeert in
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ";
Dat het arrest, zonder op dit punt te
worden aangevochten, voorts oordeelt
dat eiseres « het bewijs niet levert dat het
ongeval niet te wijten is aan de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst " ;
Dat het arbeidshof derhalve wettig
beslist dat de echtgenoot van verweerster
« het slachtoffer is geweest van een
arbeidsongeval " ;
Overwegende dat de considerans van
het arrest dat het de bedoeling van de
werkgever is geweest om zijn personeelsleden '' ook 's avonds bij elkaar te houden
om hen de mogelijkheid te bieden van
gedachten te wisselen en hun ondervindingen wederzijds mede te delen"
overbodig is om de beslissing te verantwoorden;
Dat, in zoverre het middel op deze
overweging steunt, het bij gemis van
belang niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, nu het arrest vaststelt dat het hele verblijf te Brussel als
een globale opdracht dient te worden
beschouwd, dat de volledige tijdsspanne
van het verblijf zich in de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst situeert en dat
niet bewezen is dat de persoonlijke
bezigheden van de getroffene buiten de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
vallen, het arbeidshof ertoe niet meer
gehouden was de conclusie nader te
beantwoorden, waarbij eiseres, om aan
te tonen dat de getroffene zelfs geen
morele verplichting had om zijn avond
door te brengen zoals op 2 december 1970,
aanvoerde dat van de groep van 22
deelnemers aan de vervolmakingscursus
er slechts 5 personen zich afscheidden om
uit te gaan, terwijl dan nog een van deze
personen, reeds v66r het bezoek aan het
restaurant, besloot naar het hotel terug
te keren;
Dat die conclusie immers, wegens
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voormelde vaststellingen, niet meer ter
zake dienend was ;
Overwegende dat, nu uit hetgeen
voorafgaat blijkt dat het arbeidshof,
bij arrest van 16 november 1976, op
grond van een regelmatige motivering
wettelijk beslist dat het kwestieuze
ongeval een arbeidsongeval is, het bij
arrest van 19 april 1977 eiseres wettelijk
veroordeelt om aan verweerster de
wettelijke vergoedingen te betalen en om
aan verweerder de door hem uitgekeerde
bedragen terug te betalen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
g mei 1978.- ge kamer. - Voorzitter
en Verslaggf'!Ver, de H. Gerniers, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Biitzler en
De Gryse.

ge

KAMER. -

3 mei 1978.

ONTVANGEN UITKERINGEN.- NIEUWE
EIS TOELAATBAAR. VoORWAARDE.

4° NIEUWE VORDERING. -BURGERLIJKE ZAKEN. WERKLOOSHEID. VORDERING IN lilERSTE AANLEG BEPERKT TOT DE VERNIETIGING VAN DE
ADMINISTRATIEVE SANCTIE. UITBREIDING IN HOGER BEROEP TOT DE
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT
TERUGBETALING VAN ONRECHTMATIG
ONTVANGEN UITKERINGEN.- NIEUWE
EIS TOELAATBAAR. VoORWAARDE.

5°

HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. NIEUWE EIS. WERKLOOSHEID.- VORDERING IN EERSTE AANLEG
BEPERKT TOT DE VERNIETIGING VAN DE
ADMINISTRATIEVE SANCTIE. UITBREIDING IN HOGER BEROEP TOT DE
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT
TERUGBETALING VAN ONRECHTMATIG
ONTVANGEN UITKERINGEN.- NIEUWE
EIS TOELAATBAAR. VOORWAARDE.

1° en 2° De bepalingen van artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
uitbreiding of wijziging van de eis die
voor de rechter aanhangig is, zijn van
toepassing in hager beroep (1). (Ger. W.,
art. 1042.)

cass., 1973, biz. 219 en 298). Raadpl. cass.,

go, 4o en 5° De bepalingen van de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk
W etboek worden niet geschonden door
de beslissing van het a?·beidshof dat,
wanneer ,de administ1·atieve beslissing
aan de we1·kloze een administ?·atieve
sanctie oplegt en de terugbetaling van
onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen beveelt, de vordering die in
eerste aanleg alleen strekte tot de vernietiging van de administmtieve sanctie,
in hager beroep kan w01·den uitgebreid
tot de vernietiging van de beslissing tot
terugbetaling van de uitkering, die
steunt op hetzelfde, in het inleidend
verzoekschrijt aangevoerde jeit, m.n. het
overleggen van onjuiste documenten (2).
(Koninklijk besluit van 20 september
196g, artt. 196, 210 en 211.)

10 april 1978, supra, biz. 917.
(2) Luiden.s artikei 7, § 11, van de besiuitwet van 28 december 1944 moet de aangevochten administratieve beslissing inzake
werkloosheid, op straffe van vervai, aan de
bevoegde arbeidsrechtbank worden voorgeiegd binnen de maand na de kennisgeving
of, bij gebreke daarvan, na de dag waarop
de werkioze ervan kennis had.
Het middei voerde niet aan dat aan dit
voorschrift niet was voidaan, in zoverre de
beslissing het vaststellen van het recht op

werkloosheidsuitkering en de terugvordering
betrof, nu hiertegen niet bij de arbeidsrechtbank maar aileen, door de uitbreiding
van de vordering, in hoger beroep was opgekomen.
Het Hof kon dus geen uitspraak doen over
de vraag of uitbreiding van de vordering tot
een gedeelte van de beslissing dat in het
inleidend verzoekschrift niet is aangevochten,
nog mogelijk is na het verstrijken van de in
voornoemd artikei 7, § 11, bepaaide termijn.

1° NIEUWE

VORDERING.- BURGERLIJKE ZAKEN.- GEDING IN HOGER BEROEP. ARTIKEL 807 VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK TOEPASSELIJK.

2°

HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. NIEUWE EIS. ARTIKEL 807
VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK
TOEPASSELIJK.

go

WERKLOOSHEID.- GESCHILLEN.
VORDERING IN EERSTE AANLEG
BEPERKT TOT DE VERNIETIGING VAN DE
ADMINISTRATIEVE SANCTIE. UITBREIDING IN HOGER BEROEP TOT DE
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT
TERUGBETALING VAN ONRECHTMATIG

(1) Cass., 3 en 24 november 1972 (A1•r.
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(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T. VANDERASPOILDEN.)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maart 1976 door het Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 580, inzonderheid 1°, 616, 807, 809,
1042, 1054, inzonderheid het eerste lid,
1056 van het Gerechtelijk Wetboek, 160,
§§ 2 en 3, 176, inzonderheid 2°, 196, 210
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, zoals het werd gewijzigd en aangevuld, wat vermeld
artikel 160 betreft, door de koninklijke
besluiten van 13 oktober 1971, 27 juni
1973, 29 januari 1974, 20 december 1974,
30 mei 1975, 24 oktober 1975, 26 april
1976 en 22 november 1976, 14 van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 19, inzonderheid § 2,
4o, van het koninklijk besluit van
28 november 1969, genomen ter uitvoering van de vermelde wet van
27 juni 1969, 2 van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het
loon der werlmemers en 31, § 3, van de
coilectieve arbeidsovereenkomst in de
bouwnijverheid op ll april 1972 gedeponeerd en ingeschreven onder nr. 1201
0.0.,
doordat, na herinnerd te hebben aan
het feit dat om strafbaar te zijn met de
sanctie bepaald in artikel 196 van het
vermelde koninklijk besluit van 20 december 1963, de werkloze die onjuiste
documenten overlegt om werkloosheidsuitkering te genieten, moet gehandeld
hebben met het bijzonder opzet werldoosheidsuitkering te bekomen en dat aan
die vereiste niet is voldaan wanneer de
werkloze de onjuistheid van de door de
werkgever in het document vermelde
gegevens niet kende, het arrest oordeelt
dat er in dit geval geen onjuiste documenten werden ingediend, vermits het
opgegeven brutoloon immers ook de
dagvergoeding omvat die aan verweerder
verschuldigd was ingevolge artikel 31,
§ 3, van de coilectieve arbeidsovereenkomst in de bouwnijverheid van 11 april
1972, welke vergoeding gelijkstaat met
loon, zodat de afhoudingen voor de
sociale zekerheid zeker op deze dag-

vergoeding berekend moeten worden, en
dienvolgens beslist dat, vermits verweerder geen onjuiste documenten heeft
overgelegd, de sanctie van uitsluiting
voor eeil periode van 13 weken moet
opgeheven worden, wat de opheffing met
zich brengt van de terugvordering en
van het herstel van het recht, zodat het
incidenteel beroep ingesteld door verweerder, ontvankelijk en gegrond wordt
verklaard en dat de werldoosheidsuitkeringen, die toekomen aan verweerder, moeten berekend worden op
een dagloon gelegen tussen 849,62 frank
en 861,61 frank en dat de terugvordering
waarvan sprake in de administratieve
beslissing moet ongedaan gemaakt
worden,
terwijl, eerste onderdeel, het loon dat,
volgens artikel 160 van het voornoemde
koninklijk besluit van 20 december 1963,
als basis dient voor de berekening van de
werkloosheidsuitkeringen, bepaald werd
met verwijzing naar de bedragen en
voordelen in aanmerking genomen voor
de afhoudingen voor sociale zekerheid ;
de reisvergoeding uitdrukkelijk uit deze
bedragen en voordelen is gesloten ; door
te beweren dat in dit geval de reisvergoeding loon is en geen verplaatsingsvergoeding en dat bijgevolg er terecht rekening
mee werd gehouden in de vermeldingen
op de door verweerder voorgebrachte
documenten, het arrest derhalve vermeld
artikel 160 schendt en niet op wettelijke
wijze de bestreden beslissing rechtvaardigt (schending van aile in het middel
aangehaalde wetsbepalingen, behalve die
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het beroep van verweerder tegen de beslissing van de directeur op basis van artikel 196 van het
vermelde koninklijk besluit van 20 december 1963 aileen strekte tot vernietiging van diens beslissing wat betreft
artikel 196, dit wil zeggen de opheffing
van de sanctie van uitsluiting gedurende
13 weken of, met andere woorden, tot
het herstel in zijn rechten gedurende
deze periode, zodat de rechter in hoger
beroep niet bevoegd was om recht te
doen over het incidenteel beroep van
verweerder die, buiten de opheffing van
de sanctie van uitsluiting, ook de
vernietiging vroeg van de beslissing van
de directeur voor zover zij de terugvordering van teveel uitgekeerde bedragen beoogde, vermits voor de rechter
dergelijke eis niet aanhangig was (schending van de artikelen 580, 616, 807, 809,
1042, 1054, 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet) :

1033W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
beslist dat een « reisvergoeding loon is
en geen verplaatsingsvergoeding » ; dat
het arbeidshof oordeelt dat de (( dagvergoeding », bedoeld in artikel 31, § 3,
van de collectieve arbeidsovereenkomst
in de bouwnijverheid, op 11 april 1972
gedeponeerd en ingeschreven onder nummer 1201, loon is en (( geen verplaatsingsvergoeding, zodat de afhoudingen voor
de sociale zekerheid zeker op deze
vergoeding berekend moeten worden » ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet
aanvoert dat de termijn om de beslissing
van de directeur aan te vechten verstreken was, toen verweerder de betwistingen over het bedrag van het loon en
over de terugbetaling aan het arbeidshof
heeft onderworpen ;
Overwegende dat de beslissing van de
directeur uitgaat van de onjuistheid van
de overgelegde documenten en hierop
steunt om I 0 het in aanmerking te nemen
loon te verminderen, 2° tot de terugbetaling te beslissen van de teveel
ontvangen werkloosheidsuitkering en
30 verweerder gedurende dertien weken
uit te sluiten ;
Dat deze drievoudige beslissing steunde
op hetzelfde feit, de onjuistheid van de
overgelegde documenten;
Dat in het inleidende verzoekschrift
hetzelfde feit of aide, de onjuiste overgelegde documenten, wordt ontleed als
in verweerders conclusie in hoger beroep ;
Overwegende dat, luidens artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek, een
vordering die voor de rechter aanhangig
is, kan uitgebreid worden, indien de
nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd, zelfs indien
hun juridische omschrijving verschillend
is;
Dat bij toepassing van artikell042 van
hetzelfde wetboek dergelijke uitbreiding
ook in hoger beroep toegelaten is ;
Dat het arbeidshof derhalve de in het
onderdeel aangehaalde wetsbepalingen,
inzonderheid de artikelen 807 en 1042
van het Gerechtelijk W etboek, niet
schendt door te beslissen dat de oorspronkelijke vordering, die: ~. eerste
aanleg aileen strekte tot vermet1gmg van
de administratieve. sanotie, in hoger
beroep kan worden uitgebreid tot de

vernietiging van de beslissing tot teru g
betaling van onrechtmatig ontvangen
uitkeringen ;
Dat het onderdeel faalt naar recht ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 mei 1978.- 3e kamer.- Voo1·zitter,
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggevm·, de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H.
Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. L. Simont.

Van dezelfde dag drie analoge arresten
gewezen op de voorzieningen, gericht
tegen arresten op dezelfde datum door
het Hof van beroep te Gent uitgesproken
in zake dezelfde eiser tegen Hoekmes,
De Fauw en Browaeys.

3e KAMER. -

3 mei 1978,

WERKLOOSHEID.- RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING. - J ONGE WERKNEMERS.- CRITERIA VAN DE PASSENDE
DIENSTBETREKKING IN VERBAND MET
DE BEROEPSGESCHIKTHEID. TOEPASSELIJKE CRITERIA NA ZES MAANDEN
VANAF DE INSCHRIJVING ALS WERK·
ZOEKENDE.

Op de jonge we1·kneme1·s die met toepassing
van artikel124 van het koninklijk besluit
van 20 decembe?' 1963 op we?·kloosheidsuitkering gerechtigd zijn, zijn na het
vm·strijken van de periode van zes
maanden vanaj httn insch1-ijving als
we?'!czoekende, de ?'egelen bet?·effende de
vaststelling van de criteria van de
passende dienstbetrekking in ve1·band
ma de beroepsgeschiktheid toepasselijk,
welke gelden voo?' de we?·klozen die niet
met toepassing van voo?·noemd artikel124
op we?·kloosheidsuitke?·ing gm·echtigd
zijn. (Ministerieel besluit van 4 juni
1964, art. 48.)
(VANDEVENNE, T. RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.)
ARREST.
HET HOF ; -

Ge~et

op het bestreden
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arrest, OF 4 december 1975 gewezen door
het Arbeidshof te Gent ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doordat, nadat de arbeidsrechtbank het
verzoekschrift door eiseres gericht tegen
de beslissing van de directeur van het
gewestelijk bureau, die haar van de
werkloosheidsuitkeringen had uitgesloten
gedurende vier weken, daar zij op
20 februari 1974 een dienstbetrekking
van stikster met individuele opleiding
geweigerd had en verklaar~ h.ad dat zij
enkel wilde werken als samtmr helpster
of als verkoopster in een grootwarenhuis,
ongegrond had verldaard, en nadat eiseres
in haar verzoekschrift tot hoger beroep,
ter griffie van het arbeidshof op 28 augustus 1975 neergele.gd, ~ad .~ange~oerd
dat. de dienstbetrekkmg d1e ZIJ gewe1gerd
had, niet passend was. i:r;t he~ licht va_n
artikel 34 van het mm1steneel beslmt
van 4 juni 1964 inzake werldoosheid, en
cc dat (zij) tenminste studies van het lager
middelbaar onderwijs heeft gevolgd.
De copie van het. ?-ip~oma van sani~air
helpster berust biJ d1t verzoekschnf~ ;
... dat (zij) sinds ~ augustus 1.~74 m
dienst is als sanita1r helpster biJ (een
kliniek) te Brugge ; .. . dat de copie van
het arbeidscontract duidelijk aantoont
dat een sanitair helpster een geschoolde
werkneemster is of een bediende van
categorie B ; ... dat (zij) volledig werkloos
is op 11 december 1973; ... dat de
aangeboden
herscholing
gesc~iedde
binnen de drie maanden, namehJk op
20 februari 1974 "• het arrest, dat het
beroepen vonnis bevesligt, dit middel
van eiseres afwijst op grond : cc dat
vooraf dient opgemerkt dat appell~_n~e
nooit het bewijs heeft geleverd dat ZIJ m
het bezit was van een diploma of brevet
van sanitair helpster, ook niet nadat zij
hoger beroep had ingesteld tegen het
vonnis en in dit verzoekschrift tot hoger
beroep mededeelde dat zij het afschr!ft
van dit diploma meestuurde ; ... dat met
kan worden betwist dat appellante behoorde tot de categorie C zoals omschreven door artikel 51 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 (inzake werkloosheid) en daaruit volgt d~t haar. een
betrekking onder de categor1e werkheden
vanaf de aanvang van haar werldoosheid
mocht aangeboden worden "•
terwijl, eerste onderdeel, eiseres samen
met het verzoekschrift tot hoger beroep
een copie had neergelegd van een

getuigschrift, gedagtekend 30 juni 1973,
waaruit blijkt dat de titel van gezins- en
sanitair helpster haar werd toegekend
na 3 jaren studie en dit document de
melding draagt, ondertekend door de
klerk-griffier : cc neergelegd ter griffie van
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge,
op 28 augustus 1975 "• zodat, door te
beslissen dat eiseres nooit het bewijs
leverde dat zij in het bezit was van dit
diploma, zelfs na in haar verzoekschrift
tot hoger beroep te hebben aangehaald
dat zij dit document neerlegde, het arrest
de bewijskracht miskent van deze vermelding, alsmede van het proceduredossier, evenals van de vermeldingen
van het diploma dat samen met het
verzoekschrift tot hoger beroep werd
neergelegd, en tenslotte van dit verzoekschrift zelf (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede ondm·deel, de reden waarop het
arbeidshof steunt om te beslissen dat een
dienstbetrekking ressorteert onder de
groep cc arbeiders >> en reeds passend was
van bij het begin van de werkloosheid
van eiseres, met name dat niet kan
worden betwist dat ze behoorde tot
categorie C zoals omschreven door artikel 51 van het voornoemd ministerieel
besluit van 4 juni 1964, te herleiden is
tot een loutere verldaring die niet naar
genoegen van recht het middel van
eiseres beantwoordt, volgens hetwelk zij
niet tot deze categorie mocht gerekend
worden, en tot staving waarvan zij
precieze gegevens had aangevoerd, zoals
het contract waardoor zij werd aangeworven als sanitair helpster door een
kliniek te Brugge, vanaf 1 augustus 1974
(schending van artikel 97 van de Grondwet):
I. Nopens de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het middel
aangevoerd en hieruit afgeleid dat, vermits eiseres een jonge werkneemster was,
die met toepassing van artikel 124 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid tot het recht op werkloosheidsuitkeringen werd toegelaten, de
bijzondere regel vervat in artikel 48 van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid, ter uitsluiting van
andere algemene of bijzondere regele.n
die het voorwerp van hetzelfde beslmt
uitmaken, op haar geval toepassing vond,
zodat, nu het arrest, zonder desaangaande
te worden aangevochten, de toepassing
van voormeld artikel 48 uitsluit, de in het
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middel bekritiseerde motivering overbodig is, weshalve het middel, bij gemis
van belang, niet ontvankelijk is :
Overwegende dat het arrest niet beslist
dat de aangeboden dienstbetrekking
luidens het bepaalde in artikel 48 van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964
passend was, maar oordeelt dat dit
artikel niet meer toepasselijk was, nu de
termijn van zes maanden gedurende
welke de door dit artikel gestelde bij ·
zondere regel maar geldt, verstreken was
op de datum waarop de dienstbetrekking
aan eiseres werd aangeboden;
Dat het arbeidshof derhalve ertoe
gehouden was de weigering van de
aangeboden dienstbetrekking te toetsen
aan de overige regelen betreffende de
vaststelling van de criteria van de
passende dienstbetrekking in verband
met de beroepsgeschiktheid, welke gelden
voor de werhlozen die niet met toepassing
van artikel 124 van het koninhlijk besluit
van 20 december 1963 op werhloosheidsuitkering gerechtigd zijn, en oo~ op ~e
joncre
werknemers die onder d1t arti5
kel 124 vallen toepassing vinden na het
verstrijken van de termijn van zes maanden bepaald in artikel 48, twee~e l_id, van
het ministerieel besluit van 4 JUlll 1964;
Dat de in het middel aangevochten
consideransen, die de toepassing van de
voornoemde regelen betreffen, dan ook
niet ten overvloede zijn gegeven ; dat de
grond van niet-ontvankelijkheid van het
middel moet worden verworpen ;

II. N opens het middel zelf :
Overwegende dat het arrest constateert
dat eiseres « nooit het bewijs heeft
geleverd dat zij in het bezi~ w:as van een
diploma of brevet van samtarr helpster,
ook niet nadat zij hoger beroep had
ingesteld tegen het vonnis en in dit
verzoekschrift tot hoger beroep mededeelde dat zij het afschrift van het
diploma meestuurde » ; dat het arrest
hiermede te kennen geeft dat bedoeld
afschrift niet op de griffie van het gerecht
in boger beroep werd ingediend samen
met het verzoekschrift dat op 28 augustus
197 5 te zelfder griffie werd neergelegd ;
Dat zodanige constatering onverenig·
baar is met de bewoordingen cc Briefw.
nr. 2057- Neergelegd ter griffie van het
Arbeidshof te Gent (Afdeling Brugge)
op 28 augustus 1975, De Klerk-griffier
R. De Buck », gevolgd van een handtekening, welke vermelding is aangebracht op de aan het .Hof regelmatig
overgelegde fotoafdruk van een brevet

tot verlening van de titel van cc Gezinsen Sanitair helpster '' ;
Overwegende dat het arrest weliswaar
hieraan toevoegt dat cc niet kan worden
betwist dat (eiseres) behoorde tot de
categorie C zoals omschreven door artikel 51 van het ministerieel besluit van
4 juni 1964 en daaruit volgt dat haar een
betrekking mocht aangeboden worden
onder de categorie werklieden vanaf de
aanvang van haar werkloosheid » ;
Dat deze algemene beschouwing echter
geen antwoord uitmaakt op het verzoekschrift tot hoger beroep, waarin eiseres
tot staving van haar eis een reden opgaf,
met name dat de eveneens ter griffie
van het arbeidshof neergelegde copie van
haar arbeidsovereenkomst cc duidelijk
aantoont dat een sanitair helpster een
geschoolde werkneemster is of een bediende van categorie B » ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder
in de kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
3 mei 1978.- 3e kamer.- Vom·zitte1',
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1', de H. Chatel.
Gelijkluidende conclusie, de H.
Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
de HH. Biitzler en L. Simont.

3e

KAMER. -

3 mei 1978.

RECHTBANKEN. BURGERLIJKE ZA·
KEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECH·
TER OM AMBTSHALVE DE DOOR DE
PARTIJEN VOORGEDRAGEN REDENEN
AAN TE VULLEN.- GRENZEN VAN DEZE
BEVOEGDHEID.

De 1'echte1' kan ambtshalve de doo1· de
pa1'tijen voo1·ged1'agen 1·edenen aanvullen,
wannee1' hij enkel steunt op 1'egelmatig
aan zijn beom·deling ove1'gelegde jeiten
en het voo1'werp noch de oorzaak van
de eis wijzigt (1).
(1) Cass., 22 december 1972 (A1'1'. caBs.,
1973, blz. 445).
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(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T. VAN EYKE.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 5 mei 1976 door het Arbeidshof
te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1135, 1156, 1157, 1158, 1159,
1161, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 728, 758, 870, 871 en 1138,
meer bepaald 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel, dat onder meer bekrachtiging
vindt in bovenvermeld artikel 1138, 2°,
en dat de rechter verbiedt uitspraak te
doen over niet-gevorderde zaken, en van
de artikelen 131, inzonderheid § 1, eerste
lid, 133, inzonderheid eerste en vierde lid,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, zoals het werd aangevuld en gewijzigd, wat betreft het
voornoemde artikel 133, eerste lid, door
artikel 3 van het koninklijk besluit
van 24 oktober 1967 en door artikel 1
van het koninklijk besluit van 15 mei
1970, en 100 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid en,
voor zoveel als nodig, van de vermelde
gewijzigde bepalingen,
doordat, om het beroepen vonnis te
hervormen en de administratieve beslissing, genomen door de directeur van het
gewestelijk bureau van eiser te Mechelen
op 9 mei 1974, te vernietigen, het arrest
beslist dat niet bewezen is dat verweerder
zulk voorbehoud heeft gemaakt dat hij
onbeschikbaar werd voor de arbeidsmarkt, en deze beslissing rechtvaardigt
door de dubbele overweging dat, enerzijds, het document opgesteld door de
arbeidsbemiddelaar, met uitsluiting van
het verhoor van verweerder op 29 april
1974, niet is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen die er uitdrukkelijk op vermeld zijn, vermits er wordt
nagelaten te vermelden in hoever verweerder de verklaring van zijn dokters
tot de zijne maakt en dat de handtekening
van verweerder op dit document noch
door een datum noch door de vermelding
(( gezien en goedgekeurd " is voorafgegaan
en niet werd geplaatst onder de formule,
waarbij verweerder erkent dat hij ervan
verwittigd werd door de bediende van
het arbeidsbemiddelingsbureau dat hem
wegens deze verklaring een sanctie of een
uitsluiting zou kunnen opgelegd worden,

zodat tegenover deze verzuimen en
tekortkomingen de vermelding van de
arbeidsbemiddelaar geen waarborgen
biedt, en dat, anderzijds, de uitleg door
verweerder zelf gegeven ter terechtzitting
van 16 okt,ober 1974 van de Arbeidsrechtbank te Mechelen geen bewijsmiddel
tegen hem kan vormen en dat op straffe
van het schenden van de bewijsregels in
burgerlijk recht, men er niet kan uit
afleiden, zoals de eerste rechter doet,
dat de door de arbeidsbemiddelaar
opgenomen verklaring de getrouwe weergave is van de uitleg gegeven door de
verweerder op 29 april 1974,

tm·wijl, eerste onderdeel, verweerder in
conclusie, zowel voor de eerste rechter
als voor het arbeidshof, de regelmatigheid
van de handeling niet betwistte, waardoor
de arbeidsbemiddelaar zijn verldaring
heeft opgenomen die luidde : (( in tegenstelling met de bevindingen van de
erkende geneesheer van het Gewestelijk
Bureau te Mechelen mag ik van mijn
specialist-geneesheer te Leuven, in samenwerking met dokter Beckers van Bonheiden, nooit geen enkel werk meer verrichten >> ; verweerder enke1 heeft voorgehouden dat hij door deze verldaring niet
de bedoeling had voorbehoud te maken
wat zijn werkhervatting betreft, maar
wel zo goed mogelijk de mening weer te
geven van de dokter die hij geraadpleegd
had ; daaruit volgt dat het arbeidshof,
dat enkel uitspraak moest doen over de
draagwijdte van de verklaring van
verweerder zoals ze werd opgenomen door
de arbeidsbemiddelaar, niet diende na
te gaan of de akte al dan niet regelmatig
werd opgesteld en dat, door te beslissen
dat de vermelding van de arbeidsbemiddelaar geen waarborgen biedt om
ertoe te besluiten dat verweerder niet
bereid was elke passende dienstbetrekldng
te aanvaarden, het arrest zich uitspreekt
over een niet gevorderde zaak (scherrding van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk W etboek, en van het in het
middel vermelde algemeen rechtsprincipe), de bewijskracht miskent van de
alde, waarin de arbeidsbemiddelaar de
verklaring van verweerder heeft opgetekend (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek), bijgevolg niet wettelijk is gerechtvaardigd (schending van alle wetsbepalingen vermeld in het middel) en bovendien niet op regelmatige wijze is gemotiveerd, vermits de vaststelling dat de te
interpreteren akte aangetast is door
tekortkomingen en verzuimen zonder
belang is, ten aanzien van de draag-
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wijdte die eraan moet toegekend worden
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat de door verweerder ingestelde
vordering strekt tot de vernietiging van
de beslissing van 9 mei 1974 van de
directeur van het gewestelijk bureau te
Mechelen, waarbij aan verweerder, met
toepassing van de artikelen 131 en 133
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, het recht op werkloosheidsuitkering vanaf 6 mei 1974 werd
ontzegd,
Dat, krachtens artikel 131 van voormeld koninklijk besluit, om op werldoosheidsuitkering aanspraak te hebben,
de werldozen geldig als werkzoekenden
moeten ingeschreven zijn en blijven ;
Dat, krachtens artikel 133 van gezegd
koninldijk besluit, de werkloze elke
passende dienstbetrekking die hem wordt
aangeboden, moet aanvaarden en dat
geacht wordt niet bereid te zijn een
passende dienstbetrekking te aanvaarden,
de werkloze die voor de hervatting van
de arbeid zodanig voorbehoud maakt
dat hij onbeschikbaar wordt voor de
algemene arbeidsmarkt ;
Overwegende dat verweerder op 29 april 1974 aan de arbeidsbemiddelaar
verklaarde : " in tegenstelling met de
bevindingen van de erkende geneesheer
van het gewestelijk bureau Mechelen,
mag ik van mijn specialist-geneesheer
te Leuven, in samenwerking met dokter
Beckers van Bonheiden, nooit geen
enkel werk meer verrichten » ;
Dat hij in conclusie stelde dat hij, door
gezegde verklaring, niet de bedoel~g
had voorbehoud te maken, wat ZIJn
werkhervatting betreft, maar wel zo goed
mogelijk het standpunt van zijn dokters
weer te geven ;
Overwegende dat het arrest beslist
dat het niet bewezen is dat verweerder,
door vermelde verklaring, zodanig voorbehoud heeft gemaakt dat hij onbeschikbaarwordt voor de arbeidsmarkt, omdat
de akte waarin de verklaring van verweerder werd opgetekend, niet in overeenstemming met de erin vermelde richtlijnen werd opgesteld ;
Dat het arrest aldus zijn beslissing
stoelt op een door verweerder niet
voorgedragen reden ;
Overwegende dat de rechter ambtshalve de door de partijen voorgedragen
redenen kan aanvullen, wanneer hij enkel
steunt op regelmatig aan zijn beoordeling

overgelegde feiten en noch het voorwerp
noch de oorzaak van de eis wijzigt;
Overwegende dat het middel niet
aanvoert dat het voorwerp of de oorzaak
van de eis werd gewijzigd ;
Dat het arrest steunt op de akte waarin
de verklaring van verweerder was opgetekend en welke regelmatig aan het
arbeidshof werd overgelegd ;
Dat, door zijn beslissing te stoelen op
een ambtshalve ingeroepen reden afgeleid
uit feiten welke regelmatig aan zijn beoordeling waren overgelegd, het arbeidshof zich niet uitspreekt over niet
gevorderde zaken, de bewijskra<'ht van
de genoemde akte niet miskent en geen
van de in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 mei 1978.- 3 8 kamer.- Vo01'Zitter
en Verslaggever, de H. Gerniers, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. L. Simont.

2e KAMER. -

3 mei 1978,

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- SCHADELIJKE
ONRECHTMATIGE DAAD. - KIND DAT
NOG NIET TOT DE JAREN DES ONDERSCHEIDS IS GEKOMEN. - GEEN PERSOONLIJKE BURGERRECHTElLIJKE AANSPRAKELIJKHEID.
2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- SCHADELIJKE
ONRElCHTMATIGE DAAD VAN EEN KIND
DAT NOG NIET TOT DE JAREN DES
ONDERSCHEIDS IS GEKOMEN. - RECHTER OORDEELT IN FEITE EN DERHALVE
SOElVEREIN OF EEN KIND DIE JAREN
HEEFT BEREIKT.
3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - SCHADE VEROORZAAKT AAN EEN KIND DAT NOG NIET
TOT DE JAREN DES ONDERSCHEIDS IS
GEKOMEN. SCHADE VEROORZAAKT
DOOR DE GEDRAGING VAN DAT SLACHTOFFER EN DOOR DE FOUT VAN EEN
DERDE. - DERDE DIE WETTIG WORDT
VEROORDEELD TOT VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE SCHADE.
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4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - .AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER EN DE MOEDER
VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HUN MINDERJARIG KIND DAT BIJ HEN
INWOONT.- .AANSPRAKELIJKHEID DIE
BESTAAT ZODRA DE SCHADE WERD
VEROORZAAKT DOOR E:EN OBJECTIEF
VAN
DIT
ONRECHTMATIGE
DAAD
MINDERJARIG KIND, OOK AL HEEFT HET
GEEN OORDEEL DlllS OND:ERSOHEIDS.

1° H oewel, in beginsel, de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid objeotiej moet wo1·den
beoordeeld, dit wil zeggen op grand van
de ged1·aging van een n01·maal voorziohtig persoon, tach kan een kind dat
nog niet tot de jaren des ondersoheids is
gekomen niet aansprakelijk worden
gesteld voo1· zijn daden (1). (Burg. Wetb.,
artt. 1382 en 1383.)

2° De ?'eohte?' bij wie een ?'eohtsvo?·dering
inzake burgm'?'eohtelijke aanspmkelijkheid aanhangig is, beoordeelt in jeite
en dm·halve soeverein of een kind al dan
niet tot de ja1·en des ondm'Boheids is
gekomen (2). (Burg. Wetb. artt. 1382
en 1383.) (Impliciete oplossing.)
3° W anneer sohade werd veroorzaakt door
de jout van een de1·de en doo1· de gedraging van het slaohtoffer dat, als kind dat
nog niet tot de jaren des onde1•soheids is
gekomen, niet burget1•echtelijk aansptakelijk is, dan moet die detde w01·den
vetoordeeld tot volledige vetgoeding van
die sohade. (Burg. Wetb., artt. 1382 en
1383.)
4° Aanspmkelijkheid van de vadet en de
moeder als bedoeld in artikel1384, lid 2,
van het Burgerlijk W etboek bestaat
zodra de sohade werd veroorzaakt doot
de objeotiej onreohtmatige daad van hun
minderjarig kind, ook al heejt het geen
ootdeel des ondersoheids (3). (Impliciete
oplossing.)
(DELACROIX, T. GREGOIRE
:EN BASTIANELLI.)
ARREST

HET HOF ; -

(vertaling).

arrest, op 5 januari 1978 door het Hofvan
Beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen werden in acht genomen en dat
de beslissing geen enkele onregelmatigheid inhoudt die eiser nadeel kan berokkenen;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering jegens eiser :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doo1•dat het bestreden arrest aanneemt
dat '' het slachtoffer een impulsieve
handelwijze heeft gehad die vanwege een
voor zijn daden toerekenbare persoon
een onvoorzichtigheid zou zijn geweest "•
maar niettemin, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de algehele aansprakelijkheid voor het ongeval ten laste legt
van eiser, op grand dat «die impulsieve
handelwijze die de partij Delacroix
moest voorzien vermits zij het andere
kind op weinig afstand van de rijbaan
had zien staan, slechts dodelijke gevolgen
heeft gehad doordat die bestuurder bij
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
geen rekening heeft gehouden met het
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer dat hem de verplichting
oplegde " dubbel voorzichtig te zijn ten
aanzien van kinderen"; dat (eiser) in een
bebouwde kom en ten aanzien van
kinderen integendeel met een snelheid
reed die hem belette tijdig te reageren
bij een hindernis die hij moest voorzien
en moest kunnen ontwijken "•
te1·wijl uit die redengeving geenszins
af te leiden valt dat ook zonder de
impulsieve handelwijze van het slachtoffer, dat de rijbaan is opgerend bij het
naderen van eisers voertuig, het ongeval
zou zich hebben voorgedaan zoals het
zich thans heeft toegedragen ;

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 30 mei 1969 (Ar1·. cass., 1969,
blz. 943) en noot 2, blz. 944. Raadpl. de

conclusie van Procureur-generaal Ganshof
van der Meersch voor cass., 28 oktober 1971
(ibid., 1972, blz. 219}. Raadpl. ook J. J. BURST,
« La reforme du droit des incapables et ses

consequences sur le droit de la responsabilite
civile extra-contractuelle "• T.a Semaine juridique, annee 1970, Doctr., 2307.
(2) Cass., 30 mei 1969, als aangehaald in de
vorige noot.
(3) Cass., 28 oktober 1971 en de in noot 1
geciteerde conclusie.
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en te1·wijl niet wettelijk verantwoord
is de beslissing die een bestuurder wegens
een door hem begane fout alleen aansprakelijk verklaart op grand dat de
schade zich zonder zijn fout niet zou
hebben voorgedaan, nu uit die redengeving niet kan worden afgeleid dat de
schade, zoals die is ontstaan, ook zou
veroorzaakt zijn zonder de ook door het
slachtoffer aan de dag gelegde « onvoorzichtigheid » ; waaruit volgt dat de beslissing waarbij het bestreden arrest op
civielrechtelijk gebied de algehele aansprakelijkheid voor het ongeval aan
eiser toerekent en hem op de hierboven
vermelde gronden veroordeelt om de
schade van de burgerlijke partijen algeheel te vergoeden, niet wettelijk verantwoord is :
Overwegende dat na te hebben vastgesteld dat het slachtoffer van het
ongeval een kind was dat nog niet tot
de jaren des onderscheids gekomen was,
het arrest, in strijd met wat in het
middel wordt geopperd, niet wettelijk
kon beslissen dat dit kind geheel of ten
dele voor de gevolgen van dat ongeval
aansprakelijk was in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
ook al had het arrest er eerder op gewezen
dat het kind (( een impulsieve handelwijze
heeft gehad die vanwege een voor zijn
daden toerekenbare persoon een onvoorzichtigheid zou zijn geweest » ;
Overwegende dat het arrest overigens
onbestreden heeft vastgesteld dat de
ouders van het kind voor dat ongeval in
genen dele aansprakelijk zijn, en mitsdien
op de in het middel vermelde gronden
wettelijk heeft beslist dat de eerste
rechter terecht de algehele aansprakelijkheid voor het ongeval aan eiser heeft
toegerekend ;
Dat het middel faalt naar recht ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijkl,uidende
conclusie, de H. Duman, eerste advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. A. DeBruyn.

2e KAMER. -

3 mei 1978,

BEWIJS. - SoHRIFTELlJK BEWIJS.
BURGERLIJKE ZAKEN.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.- BEGRIP.

Uit de enkele omstandigheid dat de rechter,
enerzijds, geen melding maakt van een
feit dat in het proces-verbaal van het
onderzoek ter plaatse is vastgesteld en,
anderzijds, een verklaring weergeeft die
tijdens dat onderzoek zou gedaan zijn
dock niet in het proces-vm·baal is
opgenomen, kan niet wm·den ajgeleid
dat hij de bewijskracht van die akte
heeft miskend. (Burg. Wetb., artt. 1319
en 1320.)
(GEERTS, T. RIZZO.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis, op 13 januari 1978 in hager
beroep gewezen door de Correctione1e
Rechtbank te Luik ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de bes1issing op de strafvordering
jegens eiser en tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van en
j egens eiser :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist
dat aileen de aan eiser ten laste gelegde
overtredingen van de artikelen 10.I.3o
en 30.1 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 bewezen zijn en dat
eiser volledig aansprakelijk is voor het
ongeval, op grand (( dat uit het getuigenis
van de automobilist, Mevrouw Geron,
en uit de verklaring van Rizzo (tweede
verweerder in cassatie) blijkt dat Geerts
(thans eiser) zonder lichten reed», (( dat
dit feit eenparig aangenomen werd bij
het (( onderzoek ter plaatse » van 25 oktober 1977 tijdens hetwelk voor de
wedersamenstelling van de feiten trouwens een (( totaal onverlichte )) motorfiets
werd gebruikt ; dat het dus vreemd
voorkomt dat in hogere aanleg het tegendeel wordt gepleit ; dat het ongeval te
wijten is aan het feit dat Rizzo (thans
tweede verweerder) de bestuurder Geerts
(thans eiser) te laat heeft gezien doordat
diens voertuig niet verlicht was »,
terwijl uit de bewoordingen zelf van het
proces-verbaal van onderzoek ter plaatse
van 25 oktober 1977 (stuk 9 van het
dossier) blijkt dat bij de wedersamenstelling met de daarvoor gebruikte
voertuigen weliswaar verscheidene si artproeven werden verricht waarbij de
motor:fiets totaal onverlicht was, maar
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dat « die proeven daarna (werden) overgedaan met het dimlicht van de motorfiets aan », zodat waar het vaststelt dat
« voor de wedersamenstelling van de
feiten een « totaal onverlichte » motorfiets werd gebruikt >) en daaruit afieidt
dat « tijdens het « onderzoek ter plaatse ))
van 25 oktober 1977 eenparig werd
aangenomen dat de huidige eiser zonder
lichten reed», het bestreden vonnis
aan de in het bewuste proces-verbaal
neergelegde vaststellingen een met hun
bewoordingen onverenigbare zin en omvang heeft gegeven en derhalve de
bewijskracht van die akte heeft miskend:
Overwegende dat het proces-verbaal
van onderzoek ter plaatse van 25 oktober
1977 vermeldt : « Vervolgens worden
verscheidene vaststellingen gedaan : v66r
de verkeerslichten bij de ingang van het
bewuste kruispunt, in de richting LuikHoei, wordt een totaal onverlichte
motorfiets geplaatst met aan weerszijden
daarvan een normaal met dimlicht
verlichte auto ; in de andere richting,
Hoei-Luik, wordt eveneens v66r de
verkeerslichten bij de ingang van het
kruispunt een auto geplaatst die normaal
zijn dimlichten voert ; met de vier
voertuigen worden dan bij het aangaan
van het groene licht voor hun rijrichting
verscheidene startproeven gedaan waarbij de van Hoei komende wagen links
afslaat naar Jemeppe toe; die proeven
worden daarna overgedaan met het
dimlicht van de motorfiets aan » ;
Overwegende dat, enerzijds, uit de
enkele omstandigheid dat het vonnis
er niet op gewezen heeft dat na de startproeven waarbij de motorfiets « totaal
onverlicht >> was, die proeven nog eens
werden overgedaan « met het dimlicht
van de motorfiets aan », niet kan worden
afgeleid dat het vonnis de bewijskracht
van het bedoelde proces-verbaal heeft
miskend;
Overwegende dat, anderzijds, uit het
bestreden vonnis geenszins blijkt dat de
rechter uit het proces-verbaal heeft
afgeleid dat '' tijdens het onderzoek ter
plaatse van 25 oktober 1977 eenparig
werd aangenomen dat de huidige eiser
zonder lichten reed >> ;
Dat, ten slotte, het vonnis niet vermeldt dat het proces-verbaal, in verband
met geuite meningen omtrent de vraag
of eiser zonder lichten heeft gereden,
enige vaststelling bevatte die dat procesverbaal in werkelijkheid niet bevatte ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
ten laste van de medebeldaagde verweerder:
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 mei 1978.- 2 8 kamer.- Voorzitter,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggeve1", de H. Stranard. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. De Gryse
en A. De Bruyn.

2°

KAMER. -

3 mei 1978.

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE. STRAFZAKEN. POLITIERECHTBANK. RECHTER DIE NIET
ALLE ZITTINGEN HEEFT BIJGEWOOND
WAAROP DE ZAAK IS BEHANDELD.
NIETIGHEID VAN HET VONNIS.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
VoNNIS
VAN DE
POLITIERECHTBANK DAT LIJDT AAN
NIETIGHEID. VONNIS IN HOGER
BEROEP VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK DAT DIE NIETIGHEID OVERNEEMT.
NIETIGHEID VAN DIT VONNIS.

1° N ietig is het vonnis van de politierechtbank dat gewezen is doo1· een
rechter die een van de zittingen waarop
de zaak is behandeld niet heeft bijgewoond (1). (G.W., art. 779, lid l.)
(1) Cass., 20 januari 19715 (A1-r. cass., 1975,
biz. 551). Wanneer de verklaringen van een
getuige zijn afgenomen door een daartoe
bevoegd rechter, en van die verklaringen een
proces-verbaal is opgemaakt, kunnen een
andere rechter of andere rechters, die het
vonnis wijzen, wettig op dat proces-verbaal
steunen. (Raadpl. o.m. cass., 20 september
1976, An·. cass., 1977, blz. 73.)
vVanneer echter niet zo'n proces-verbaal
is opgemaakt, kan een vonnis niet wettelijk
gegrond zijn op de verklaringen van een getuige die zijn afgenomen door een of meer rechters die niet aan de uitspraak hebben deelgenomen. (Raadpl. cass., 26 oktober 1964,
Bull. en Pas., 1965, I, 202.)
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2° W anneer het vonnis van de politierechtbank lijdt aan nietigheid omdat de
rechter die het heejt uitgtsproken niet
alle zittingen heejt bijgewoond, dan is
het vonnis in hoge1· be1'0ep van de
correctionele rechtbank dat die nietigheid
overneemt ook nietig (1).
(RENAUD EN DUPONT, T. DE MEYER
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« OEMSTOBEL >>.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 december 1977 in hager
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 779 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, ter bevestiging van de beslissing van de politierechtbank die de aan
eiseres ten laste gelegde feiten bewezen
verklaart, haar uit dien hoofde veroordeelt tot een geldboete van vijftien frank
met uitstel van een jaar, tweede eiser
civielrechtelijk aansprakelijk verldaart
voor de eerste eiseres en ten aanzien van
hun civielrechtelijke vorderingen beslist
dat de ten laste van de medebeklaagde
De Meyer in aanmerking genomen overtreding geen oorzakelijk verband vertoont met het ongeval zodat de rechtbank
onbevoegd is om kennis te nemen van
hun rechtsvordering tegen de medebeldaagde, het bestreden vonnis, naast
eigen gronden, uitdrukkelijk verwijst
naar de redengeving van de eerste
rechter en die redengeving overneemt,
terwijl het beroepen vonnis gewezen
werd door plaatsvervangend rechter J oye
die niet op aile terechtzittingen waarop
de zaak behandeld werd aanwezig is
geweest, en het verhoor van getuige Miot,
waarop het beroepen vonnis steunt,
afgenomen werd door rechter Franz
Michaux ter zitting van 6 december 1976,
waaruit volgt dat het beroepen vonnis,
dat een schending inhoudt van artikel 779
van het Gerechtelijk Wetboek, nietig is
en het bestreden vonnis, dat naar de
gronden van het beroepen vonnis verwijst en aldus het gebrek van dat vonnis
overneemt, eveneens door nietigheid
is aangetast :
·
(1) Cass., 20 januari 1975 (A1·r. cass., 1975,
biz. 551).

Overwegende dat de rechtbank, benevens haar eigen redengeving, verklaart
« dat om de door de eerste rechter aangevoerde redenen, die hier voor weergegeven
en herhaald worden gehouden, het
beroepen vonnis zowel op strafrechtelijk
als op civielrechtelijk gebied dient bevestigd te worden >> ;
Overwegende dat het beroepen vonnis
gewezen werd op 21 maart 1977 door de
Politierechtbank te Thuin onder voorzitterschap van de heer Robert J oye,
plaatsvervangend rechter die ook aanwezig was geweest op de terechtzittingen
van 17 januari en 21 februari 1977
tijdens welke de behandeling van de
zaak werd voortgezet ;
Overwegende dat evenwel het procesverbaal van de ten processe gehouden
zittingen van 4 oktober en 6 december
1976, tijdens welke de behandeling
van de zaak werd aangevat, vermeldt
dat de politierechtbank voorgezeten werd
door vrederechter Frans Michaux ;
Overwegende dat, doordien het gewezen werd door een rechter die niet aanwezig is geweest op aile terechtzittingen
waarop de zaak behandeld werd, het
beroepen vonnis door nietigheid is aangetast;
Overwegende dat het bestreden vonnis
onder meer de redengeving van het
beroepen vonnis tot grondslag neemt
en aldus de nietigheid overneemt waardoor dat vonnis is aangetast ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de rechtsvordering van het openbaar
ministerie jegens de beklaagde eiseres
en de civielrechtelijke aansprakelijke
eiser en over de civielrechtelijke vorderingen van de eisers ; beveelt dat van dit
arrest zal worden melding gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Oorrectionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdend in hager beroep.
3 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Baron Richard, voorzitter. V e?·slaggeve?', de H. Bosly. Gelijlcluidende
conclusie, de H. Duman, eerste advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. L. Simont.

2e

KAMER. -

3 mei 1978.

I 0 VOORZIENING IN OASSATIE.
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SATIElBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- STRAFZAKEN. - BESOHERMING VAN
DE MAATSOHAPPIJ. - BESLISSING VAN
DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN
DE MAATSOHAPPIJ WAARBIJ AAN DE
GEINTERNEERDE VERLOF WORDT GE·
WEIGERD.- VOORZIENING IN OASSATIE.
- NIET·ONTVANKELIJKHEID.

2° BESCHERMING VAN DE MAAT ·
SCHAPPIJ. BESLISSING VAN DE
OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE
MAATSOHAPPIJ WAARBIJ AAN DE GEIN ·
TERNEERDE
VERLOF
WORDT
GE·
WEIGERD. VOORZIENING IN CAS·
BATIE. - NIET·ONTVANKELIJKHEID.
1° en 2° Niet-ontvankelijk is de voo1·ziening
van een ge~nterneerde tegen de beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij waarbij hem verlof
w01·dt geweigerd (1). (Wet tot bescherming van de maatschappij, art. 18.)
(LEFRANOQ.)
ARREST (vertaling).
RET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 6 maart 1978 gewezen door
de Commissie tot bescherming van de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Bergen;
Overwegende dat de beslissing vermeldt dat eiser heeft afgezien van het
door hem ingediende verzoek tot invrij ·
heidstelling op proef en alleen toestemming heeft gevraagd om met verlof te
gaan bij zijn ouders ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over het verzoek tot
invrijheidstelling op proef :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

nering en daartegen derhalve geen cassatieberoep openstaat;
Dat de voorziening in zoverre onontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

3 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Baron Richard, voorzitter. VerslagGelijkluidende
gever, de H. Bosly. conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

3 mei 1978.

WEGVERKEER.
VooRRANG.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1 DE·
OEMBER 1975, ARTIKEL 12.3.1, LID l . GEDRAGING VAN DE VOORRANGHEB·
BENDE BESTUURDER WAARDOOR DE
VOORRANGPLIOHTIGE BESTUURDER IN
ZIJN NORMALE VERWAOHTINGEN WORDT
BEDROGEN.- GEEN OVERTREDING VAN
ARTIKEL 12.3.1 VAN RET WEGVER·
KEERSREGLEMENT.- BEGRIP.

De rechtM' die vaststelt dat de bestuurder
die vo01·rang moest verlenen aan de van
rechts komende bestuU?·der in zijn
no1·male verwachtingen werd bedrogen
door de aangewezen fouten van laatstbedoelde, die de controle over zijn wagen
had verloren, beslist wettig dat de eerste
bestuu1·der artikel12.3.1 van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975
niet heejt overt?·eden (2).
(DAL PONT EN « DE SOOIALE VOORZORG »,
T. SOMJA.)
ARREST (vertaling).

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de aanvraag
tot verlof:

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 januari 1978 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;

Overwegende dat die beslissing geen
uitspraak doet over de handhaving van
de door het strafgerecht bevolen inter-

(2) Raadpl. cass., 16 februari 1970 (Arr.
cass., 1970, blz. 558), 29 maart 1971 (ibicl.,

(1) Cass., 25 oktober 1976 (.Arr. cass., 1977,
blz. 237).

1971, blz. 725), 14 november en 11 december
1972 (ibicl., 1973, blz. 256 en 394), 21 oktober
1974, 17 februari en 7 april1975 (ibicl., 1975,
blz. 243, 672 en 849).

-
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I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering jegens verweerster :
Overwegende dat de eisers, de eerste
als beklaagde en heiden als burgerlijke
partij, in geen kosten van die rechtsvordering veroordeeld werden en mitsdien
niet bevoegd zijn om zich tegen die
beslissing in cassatie te voorzien ;
II. In zoverre de voorziening van eiser
gericht is tegen de beslissing op de strafvordering te zijnen laste :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
III. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vordering jegens eiser
en op de civielrechtelijke vorderingen
van de eisers :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 10.1, 3°, 12.3.1,
eerste lid, van het koninklijk besluit van
1 december 197 5 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, met
bevestiging van de beroepen beslissing,
de verweerster Somja zonder kosten heeft
vrijgesproken, de eiser Dal Pont veroordeeld heeft om aan Somja een bedrag van
61.919 frank te betalen en de rechtbank
onbevoegd heeft verklaard ten aanzien
van de civielrechtelijke vorderingen van
de eisers jegens Somja, op grond dat de
eiser " Dal Pont, zoals hij het verklaart,
de controle over zijn voertuig verloren
heeft ; dat het botsingspunt aantoont
dat hij niet naar rechts afsloeg maar
Somja zelf links is komen aanrijden en
foutief de hele rijbaan heeft overgestoken »,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de eiser Dal
Pont voor Somja van rechts kwam en
deze hem dus voorrang moest verlenen,
welke voorrang eiser genoot over de volle
breedte van de rijbaan, ongeacht of hij,
zelfs foutief, die rijbaan overgestoken
heeft;
tweede onde1·deel, verweerster derhalve
eveneens aansprakelijk was voor de
schadelijke gevolgen van het ongeval en
de overwegingen van het bestreden
vonnis in ieder geval niet volstaan om

uit te maken dat eiser alleen voor het
litigieuze ongeval aansprakelijk zou zijn :
Over de beide onderdelen samen :
Overwegende dat met de vermelding
dat de eerste rechter de feiten van de zaak
goed heeft beoordeeld, het bestreden
vonnis de gronden van de beroepen
beslissing overneemt ;
Overwegende dat uit die gronden en
uit de overwegingen van het bestreden
vonnis blijkt dat verweerster, die tegenover eiser voorrangplichtig was, in haar
normale verwachtingen bedrogen werd
door de aangewezen fouten van eiser die
de controle over zijn wagen verloren
had;
Dat de rechter aldus een wettelijke
verantwoording verschaft voor zijn beslissing volgens welke verweerster de in
het middel bedoelde bepalingen van het
wegverkeersreglement niet overtreden
heeft en eiser alleen aansprakelijk is voor
het ongeval ;
Dat geen der onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eiseres in de
kosten.
3 mei 1978. - 2e kamer. - Voorzitte1·
Baron Richard, voorzitter. Vm·slaggever, de H. Sace. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. Houtekier.

1e KAMER. -

5 mei 1978.

REOHTERLIJK GEWIJSDE. - GEZAG VAN GEWIJSDE.- STRAFZAKEN.VERKEERSONGEVAL. - RECHTER DIE
ONDERSCHEIDEN STRAFFEN HEEFT OPGELEGD, EENSDEELS, WEGENS OVERTREDINGEN VAN HET vVEGVERKEERSREGLEMENT,ANDERDEELS,WEGENSHET
BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP EEN
OPENBARE PLAATS, IN STAAT VAN
ALCOHOLINTOXIOATIE EN VAN DRONKENSCHAP. RECHTER DIE GEEN
UITSPRAAK HEEFT MOETEN DOEN EN
ZIOH NIET HEEFT UITGESPROKEN OVER
DE SCHADE AAN EEN DERDE EN OVER
DE OORZAAK VAN DEZE SCHADE. BESLISSING DIE NIET INSLUIT DAT
DE STAAT VAN ALCOHOLINTOXIOATIE

-
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NOCH DE OORZAAK NOCH EEN VAN DE
OORZAKEN VAN RET ONGEVAL IS GEWEJEST. GEVOLG.

De 1·echte?' die, naar aanleiding van een
ve1·keersongeval, onderscheiden straffen
heeft opgelegd, eensdeels, wegens overtredingen van het W egverkeersreglement,
ande1·deels, wegens het besturen van een
voertuig op een openbare plaats, in staat
van alcoholintoxicatie en van d!ronkenschap, zonder uitspraak te hebbef!' moeten
doen en zonder zich te hebben u~tgespm
ken over de schade aan een de1·de en over
de om·zaak van deze schade, beslist niet
dat de staat van alcoholintoxicatie en
van d1·onkenschap noch de oorzaak
noch een van de oorzaken van het ongeval is geweest. De burge1·lijke rechter,
bij wie nadien aanhangig is de verhaalsvo1·dering welke tegen de dader wor~t
ingesteld door de ve1·zekm·aar doo1· w~e
het slachtojje1· van het ongeval is
ve1·goed, kan dtts niet, zonder het
gezag van de beslissing van de strafrechter te miskennen, beslissen dat
die 1·echte1· noodwkelijk beslist heeft
dat de staat van alcoholintoxicatie en
van d1·onkenschap noch de om·zaak noch
een van de oorzaken van het ongeval is
geweest (1). (Artt. 59 en 60 S.W.;
algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken, gehul?igd in
artikel 4 van de wet van 17 apnl1878.)

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

« OOBECA ))' T. VAN DEN BROECK.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 december 197 5 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 65 van
het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de inleidende
titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest de vordering van
eiseres ongegrond verklaart, welke ertoe
strekte verweerder te horen veroordelen
tot het betalen aan eiseres van een som

(1) Cass., 15 januari 1976 (.Arr. cass., 1976,
biz. 572) en 27 januari 1978, supm, biz. 637.

van 85.400 frank met de vergoedende
en gerechtelijke interesten en de kosten,
en welke, overeenkomstig artikel 25-9°
van de verzekeringspolis tussen partijen
afgesloten, steunde op het feit dat op
19 mei 1972 verweerder in staat van
dronkenschap een ongeval veroorzaakte
en aldus stoffelijke schade toebracht aan
een zekere F... 0 ... , dat eiseres als
verzekeraar van verweerder voormeld
bedrag van 85.400 frank aan de benadeelde partij uitbetaalde, en dat de
zware fout van verweerder het aan
eiseres mogelijk maakte van deze laatste
gezegd bedrag terug te vorderen, en deze
beslissing laat steunen op de beschouwing
dat verweerder wegens dronkenschap
veroordeeld werd door vonnis van de
Politierechtbank te Sint-Niklaas van
23 oktober 1972, dat kracht van gewijsde
heeft, dat verweerder zich bewust in een
toestand van abnormale risicoverzwaring
had geplaatst, dat het bestaan van een
zware fout bij verweerder vaststond, dat
echter, door twee verschillende straffen
uit te spreken enerzijds voor inbreuken
op het algemeen verkeersreglement en
anderzijds voor de dronkenschap, de
strafrechter soeverein geoordeeld had dat
die feiten niet dezelfde waren, en insgelijks beslist had dat de inbreuken op
het algemeen verkeersreglement geen
verband hielden met de dronkenschap,
zodat het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen de zware fout van
verweerder en het ongeval niet vaststand,
te1·wijl, indien de inbreuken op het
verkeersreglement enerzijds en de dronkenschap anderzijds met onderscheiden
straffen werden beteugeld, zulks overeenkomstig artikel 65 van het Strafwetboek
weliswaar inhoudt dat het gaat om
onderscheiden feiten, doch geenszins
inhoudt dat er tussen die feiten geen
enkel verband zou bestaan, en namelijk
niet uitsluit dat beide onderscheiden
fouten noodzakelijk en rechtstreeks oorzaak zijn geweest, in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, van de aan F ... 0 ... berokkende
schade,
en terwijl voormeld vonnis van de
politierechtbank te Sint-Nildaas van
23 oktober 1972 geen enkele beschikking
inhoudt op burgerlijk gebied en zich
derhalve niet heeft uitgesproken over
de aansprakelijkheid van verweerder
voor de aan F ... 0 ... berokkende schade,
zodat het arrest, door te beslissen dat in
dit vonnis de strafrechter het oorzake1ijkheidsverband zou verworpen hebben
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tussen de zware fout van verweerder en
gezegde schade, de bewijskracht miskent
welke door de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk W etboek aan voormeld
vonnis van 23 oktober 1972 wordt
gehecht, alsook het gezag van gewijsde
dat door de artikelen 3 en 4 van voormelde wet van 17 april 1878 aan gezegd
in kracht van gewijsde gegane vonnis
van de Politierechtbank te Sint-Niklaas
wordt gehecht :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat verweerder voor de Politierechtbank te Sint-Niklaas-Waas vervolgd
werd wegens : te Sint-Niklaas op 19 mei
1972 A) door zijn richtingsverandering
het normaal verkeer van de tegemoetkomende weggebruiker te hebben gehinderd, B) zijn snelheid niet behoorlijk
te hebben geregeld, a) een voertuig te
hebben bestuurd terwijl hij in staat van
dronkenschap verkeerde, D) een voertuig
te hebben bestuurd na alcoholische drank
in zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt dat het alcoholgehalte van zijn
bloed ten minste 1,5 gram per liter
bedroeg, E) op de openbare weg aangetroffen te zijn geweest in staat van
dronkenschap ;
Overwegende dat voormelde politierechtbank, bij in kracht van gewijsde
gegaan vonnis van 23 oktober 1972,
verweerder veroordeelde tot een enkele
boete wegens de telastleggingen A en B,
en tot een andere geldboete wegens de
telast.leggingen a en E, met vervallenverklaring van het recht te sturen gedurende een termijn van vijfenveertig
dagen wegens de telastlegging a, en
verweerder vrijsprak van de telastlegging D;
Overwegende dat voormeld vonnis
zich ertoe beperkt vast te stellen dat
voor de telastleggingen omschreven onder
A en B en voor de telastleggingen omschreven onder a en E telkens eendaadse
samenloop bestaat, zodat telkens een
enkele straf voor deze telastleggingen
dient toegepast te worden, zonder dat
het vonnis de oorzaak van het ongeval
en van de schade toeschrijft aan een van
de misdrijven die het bewezen verklaart
of zelfs van die schade gewag maakt ;
Dat de overtrading van de artikelen 253 en 27-1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, even,als
het sturen in staat van dronkenschap,
strafbaar zijn ongeacht de schadeverwekkende gevolgen van de beteugelde
feiten ;'
Overwegende dat het gezag van het

gewijsde op de strafvordering voor de
burgerlijke rechter beperkt is tot hetgeen
zeker en noodzakelijk door de strafrechter werd beslist;
Overwegende dat in geval van vervolgingen uit hoofde van onopzettelijk
toebrengen van lichamelijk letsel of
onopzettelijk doden de strafrechter noodzakelijk beslist of een fout het door
artikel418 van het Strafwetboek beoogde
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert en de oorzaak is van de letsels
of de dood;
Overwegende dat, wanneer zulke vervolgingen voor hem niet aanhangig zijn
gemaakt, de strafrechter, die wegens
sturen in staat van dronkenschap en
wegens inbreuken op het verkeersreglement afzonderlijke straffen uitspreekt, weliswaar beslist dat mente doen
heeft met afzonderlijke feiten ; dat zulks
echter niet belet dat elk van deze feiten,
die afgezien van hun schadeverwekkende
gevolgen bewezen werden verklaard,
door de burgerlijke rechter als oorzaak
van het ongeval en van de schade kan
worden aangehouden ;
Overwegende dat, nu de strafrechter
zich over de schade en de oorzaak ervan
niet heeft uitgesproken en dit ook niet
moest doen noch impliciet deed, het hof
van beroep ten onrechte oordeelt dat
deze rechter, door afzonderlijke straffen
uit te spreken, noodzakelijk had beslist
dat << het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen de zware fout », dit is de
dronkenschap, « en het ongeval niet
vaststaat >>;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
5 mei 1978.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Wauters, eerste voorzitter. Verslaggeve?', de H. Van Leckwijck. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleiter,
de
H. Bayart.
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ARBEIDSOVEREENKOMST.
WERKLIEDEN.- ARTIKEL l, TWEEDE
LID, VAN DE WET VAN 10 MAART I900.
GEEN DWINGENDE BEPALING TEN
VOORDELE VAN DE WERKGEVER.

2°

OASSATIEMIDDELEN. Nmuw
MIDDEL. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
GEGROND
OP
WETTELIJKE
BEPALINGEN DIE NOCH VAN OPENBARE
ORDE NOCH DWINGEND ZIJN.- MID DEL
NIET VOORGELEGD AAN DE FElTENRECHTER EN W AAROVER HIJ OP EIGEN
INITIATIEF NIET HEEFT BESLIST. NIEUW MIDDEL. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

so

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. DUBBELZINNIGE REDENEN.
NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDlll
BESLISSING.- BEGRIP.

1° ATtikel 1, tweede lid, van de wet van
10 maa1't 1900 op de aTbeidsove?·eenkomst, htidens hetwelk de meestMknechts
en de ondeTbazen ondC?· de weTklieden
wa1'en (I) beg?'epen, was geen dwingende
bepaling ten voo1'dele van de weTkgeve1'.
2° Nieuw en deThalve niet ontvankelijk tot
staving van een vooTziening in bu1'ge1'lijke zaken is het middel, dat geg1·ond is
op wettelijke bepalingen die noch van
openba1'e oTde, noch dwingend zijn, dat
niet aan de feitern·echte1' is voo?·gelegd
en waa1'oVe1' hij niet op eigen initiatief
heeft beslist (2).
so Een beslissing is geg1·ond op dubbelzinnige Tedenen, wannee1' die Tedenen
op VMscheidene wijzen kunnen woTden
uitgelegd; een deTgelijke beslissing is
niet ?'egelmatig gemotiveC?·d als zij
volgens een van die uitleggingen wettig
veTantwoo?·d is en volgens de ande1'e
niet (S) (Art. 97 Grondwet.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

« USINES lllT BOULONNERIES AVAUX »,
T, DE CRISTOFARO.)
ARREST

(Ve1'taling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 4 januari I977 door het Arbeidshof te Bergen gewezen ;

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen l, lid l en 2, l 9,
§§ 1 en 2, 22 van de wet van 10 maart I900
op de arbeidsovereenkomst, l van de op
20 juli 1955 gecoordineerde wetten

betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden en 97 van de Grondwet,
doo1'dat, na erop gewezen te hebben dat
« in het onderhavige geval, uit de voorgelegde stukken en uit de getuigenverhoren
kan worden afgeleid dat gefntimeerde,
thans verweerder, de leiding had over
een « brigade », namelijk een kleine ploeg
voor het herstellen, het bedrijfsklaar
maken, het onderhouden en het verbeteren van de machines van de onderneming en die samengesteld was uit zes
tot acht machinebankwerkers, bankwerkers-monteur ; dat gefntimeerde met
name bij de herstellingen die zijn ploeg,
onder zijn Ieiding, moest uitvoeren de
gang van zaken voorbereidde en coordineerde, desnoods meehielp ; dat hij
bovendien toelating kon verlenen om aan
de werklieden van de afdeling « moeren »
de stukken of ander opgeslagen materiaal
af te geven door de overhandiging van
reeds gedrukte bons doch die, om geldig
te zijn, door hem moesten worden ondertekend ; dat hij, volgens voormeld geschrift, bij die gelegenheid als onderbaas
optrad », het arrest niettemin het vonnis
van de eerste rechter bevestigt waarin
wordt beslist dat verweerder een bediende
was en eiseres wordt veroordeeld om
aan verweerder een compenserende opzeggingsvergoeding
ten
bedrage
van
17 maanden salaris te betalen plus de
gerechtelijke interesten en de kosten,
op grond dat verweerder '' als hoofdarbeider meehielp aan de uitvoering van
de plans die theoretisch werden uitgewerkt door een tekenaar van de onderneming, de heer Baudou ; dat hij in de
werkplaats een lessenaar had waarop
hij de plans legde die hij van de directie
had gekregen en voor de materiiHe
verwezenlijking waarvan hij de onder
zijn bevel staande werklieden moest
inzetten en leiden ; dat hij de onontbeerlijke bevoegde gesprekspartner bleek
te zijn en, daardoor, bijzonder geschikt
om het technische werk te orienteren, te
tonen en erover te beslissen onder
voorbehoud van de beslissingsbevoegdheid die normaal aan het diensthoofd
toekomt ; .. . dat het zorgen voor de
uitvoering van een technisch werk dat
(1) Artikel 1 van de wet van 10 maart 1900
is opgeheven bij artikel 137 van de wet van
3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten.
(2) Cass., 27 januari, 10 februari en 21 april
1978, sup1·a, blz. 640, 699 en 963.
(3) Vgl. cass., 16 januari 1978, tweede zaak,
supm, blz. 589.

-

1047-

voorbereid en besproken werd met een
diensthoofd dat veel vertrouwen heeft
in de beroepsbekwaamheid, de werkijver,
de handigheid en de verdiensten van
zijn onmiddellijke ondergeschikte ten
aanzien van deze laatste het wettelijk
vereist intellectueel bestanddeel vormt,

terwijl, eerste ondm·deel, de onderbazen
onderworpen blijven aan de rechtsregeling van de arbeidsovereenkomst
voor werklieden, welke hun intellectuele
arbeid ook mag zijn ; het arrest, door
derhalve, om bovenvermelde redenen,
te beslissen dat verweerder de hoedanigheid van bediende bezat en recht had op
een compenserende opzeggingsvergoeding
ten bedrage van 17 maanden salaris,
hoewel het vaststond dat hij de hoedanigheid van onderbaas had, artikel 1, lid 1
en 2, van de wet van 10 maart 1900 op
de arbeidsovereenkomst, volgens hetwelk « de meesterknechts en de onderhazen onder de werklieden zijn begrepen "• miskent en ook de artikelen 19,
§§ 1 en 2, en 22 van dezelfde wet houdende
beperking tot tweemaal 14 dagen van
de termijn die in acht genomen moet
worden door de werkgever die de voor
onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst beeindigt van een werkman die
sedert meer dan 10 j aar en minder dan
20 jaar in dienst is;
tweede ondm·deel, het arrest niet vaststelt dat de « intellectuele " taken van
verweerder doorslaggevend waren ten
opzichte van zijn « manuele >> taken als
onderbaas, voor zover het die heeft
onderscheiden, waaruit volgt dat de
beslissing van het arrest die aan verweerder de hoedanigheid van bediende
toekent niet wettig is, daar de hoedanigheid van bediende de uitoefening onderstelt van uitsluitend of, althans, hoofdzakelijk intellectuele arbeid (schending
van de artikelen 1, lid 1 en 2, van de
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst en 1 van de op 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden) en
evenmin wettelijk verantwoord is daar
uit de gronden en vaststellingen van het
arrest niet kan worden afgeleid dat
verweerder hoofdzakelijk een intellectuele arbeid verrichtte die verschilde
van de arbeid van onderbaas (schending
van de artikelen 1 van de op 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden en
97 van de Grondwet);
derde onderdeel, de motivering van het
arrest in elk geval in het onzekere laat of,

volgens de opstellers ervan, de intellectuele werkzaamheden van verweerder
die van onderbaas hadden opgeslorpt dan
wel of ze, integendeel, waren verricht
in het kader van de aan verweerder
toegekende functie van onderbaas, zodat
de beslissing die aan verweerder de
hoedanigheid van bediende toekent en
hem een compenserende opzeggingsvergoeding ten bedrage van 17 maanden
salaris verleent op duistere of dubbelzinnige gronden berust, wat gelijkstaat
met het ontbreken van gronden (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het middel
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
middel, dat niet aan de feitenrechter
werd voorgelegd en waarover deze niet
op eigen initiatief uitspraak heeft gedaan,
gegrond is op bepalingen die niet van
openbare orde en ook niet dwingend
zijn, en het derhalve nieuw en dus niet
ontvankelijk is :
Overwegende dat uit de gedingstukken
blijkt dat eiseres voor de feitenrechters,
zowel in eerste aanleg als in hoger
beroep, aileen heeft betoogd dat de arbeid
van verweerder hoofdzakelijk handarbeid was, terwijl verweerder beweerde
dat zijn arbeid hoofdzakelijk hoofdarbeid
was;
Overwegende dat eiseres op geen enkel
moment heeft aangevoerd, zoals zij dat
doet in het eerste onderdeel van het
middel, dat krachtens artikel 1, lid 2,
van de wet op de arbeidsovereenkomst,
verweerder, als onderbaas, onderworpen
bleef aan het stelsel van de arbeidsovereenkomst voor werklieden, welke
zijn intellectuele arbeid ook mocht zijn ;
Overwegende dat het arrest niet
onderzoekt of verweerder de hoedanigheid
van onderbaas heeft in de zin van artikel 1, lid 2, van de wet op de arbeidsovereenkomst en geen uitspraak doet
over de draagwijdte van deze bepaling
·en ook niet over de toepassing ervan in
het onderhavige geval ;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat de eerste rechter
had beslist dat verweerder een overwegend intellectuele beroepsactiviteit
verrichtte, onderzoekt of de verschillende
werkzaamheden van verweerder hoofdarbeid waren en uit dit onderzoek
a:fleidt « dat de eerste rechter terecht
heeft geoordeeld dat ge'intimeerde, thans
verweerder, een bediende was>>;
Dat het arrest er bij dit onderzoek
onder meer op wijst dat verweerder
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toelating kon verlenen om aan de werklieden stukken en materialen af te geven
tegen overhandiging van gedrukte bons
die, om geldig te zijn, door hem moesten
worden ondertekend en « dat hij, volgens
voormeld geschrift, bij die gelegenheid
als onderbaas optrad » ;
Dat het arrest, bij die vaststelling
betreffende de tekst van de in een van de
activiteiten van verweerder gebruikte
drukwerken, echter niet onderzoekt of
verweerder de hoedanigheid van onderbaas had in de zin van artikel 1, lid 2,
van de wet op de arbeidsovereenkomst
en daarover geen uitspraak doet ;
Overwegende dat het middel, in zijn
tweede onderdeel, het arrest verwijt niet
te hebben vastgeste1d dat de « intellectuele » taken van verweerder doorslaggevend waren ten opzichte van zijn
« manuele » taken als onderbaas, zodat
uit de g;ronden en vaststellingen van het
arrest niet kan worden afgeleid dat
verweerder hoofdzakelijk een intellectuele arbeid verrichtte die verschilde
van de arbeid van onderbaas ;
Dat uit de formulering van die grief
blijkt dat deze impliceert dat de arbeid
die verweerder als onderbaas zou verricht
hebben, krachtens artikel 1, lid 2, van
de wet op de arbeidsovereenkomst,
noodzakelijk onder toepassing van deze
wet viel ; dat het middel, in dit onderdeel,
dus ook gegrond is op de schending van
deze bepaling ;
Overwegende dat het middel, in zijn
derde onderdeel, zegt dat de motivering
van het arrest in het onzekere laat of de
intellectuele werkzaamheden van verweerder die van onderbaas hadden
opgeslorpt dan wel of ze, integendeel,
waren verricht in het kader van zijn
functie van onderbaas ; dat het middel
het arrest verwijt dat het aldus lijdt aan
dubbelzinnigheid en dat het zich beroept
op de schending van artikel 97 van de
Grondwet;
Overwegende dat, in de cassatieprocedure, de dubbelzinnigheid van een
beslissing onderstelt dat deze op twee
manieren kan worden uitgelegd en dat,
in een van die uitleggingen, de beslissing
de wet schendt ; dat ten deze uit de
context van het middel volgt dat de wet
zou geschonden zijn omdat werd beslist
dat verweerder een bediende was, hoewel
zijn intellectuele werkzaamheden waren
verricht in het kader van zijn functie
van onderbaas, terwijl, in dat geval,
verweerder, krachtens artikel1, lid 2, van
de wet op de arbeidsovereenkomst, als
een werkman moest worden beschouwd ;

Dat aldus blijkt dat het middel in
zijn drie onderdelen gegrond is op de
schending van artikel1, lid 2, van de wet
op de arbeidsovereenkomst ;
Overwegende dat deze bepaling niet
de openbare orde raakt en niet dwingend
is ten voordele van de werkgever ;
Dat, nu eiseres het op deze bepaling
gebaseerde middel niet aan de feitenrechter heeft voorgelegd en deze daarover
niet op eigen initiatief uitspraak heeft
gedaan, het voor het Hof aangevoerde
middel nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 mei 1978.- 3 6 kamer.- Voorzitte1·,
de H. N aulaerts, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Vm·slaggever, de H. Meeus.
- Gelijkluidende oonolusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleitet·s, de
HR. A. De Bruyn en Van Ryn.

3e

KAMER, -

8 mei 1978,

1o DESKUNDIGENONDERZOEK.
BURGERLIJKE ZAKEN.- DESKUNDIGE
DIE DE PARTIJEN NIET HEEFT OPGEROEPEN EN ZIJN BEVINDINGEN NIET
HEEFT MEEGEDEELD VOORDAT HIJ HET
VERSLAG HEEFT INGEDIEND. GEEN
NIETIGHEID VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK.

2° DESKUNDIGENONDERZOEK. BURGERLIJKE ZAKEN.- DESKUNDIGE
DIE ZIJN OPROEPINGEN EN BEVINDINGEN HEEFT GEZONDEN AAN DEGENE
DIE DOOR EEN PARTIJ IS AANGEWEZEN
OM ZE TE ONTVANGEN.- REGELMATIGE
OPROEPINGEN EN MEDEDELING.

1o Het vm·zuim van de deskundige de
pa1·tijen op te roepen om aanwezig te zijn
bij de vm·riohtingen van het cleskundigenonclerzoek en hun kennis te geven van
z~jn bevindingen heeft geen nietigheid
van het desk~tndigenoncle?·zoek ten gevolge (1). (Artt. 860, 862, 973, eerste
lid, en 978 G.W.)
(1) Raadpl. LURQUIN, P1·ecis de l'expm·tise
du Code judiciai1·e, uitgave 1973, nrs. 80 tot

-

1049

2° W anneer de deskundige, op verzoek van
een partij, aan degene die door haar is
aangewezen, zijn oproepingen om aanwezig te zijn bij de verrichtingen van
het deskundigenonderzoek en zijn bevindingen heejt gezonden, is hij de verplichtingen van de a1·tikelen 973, derde
lid, en 978, eerste lid, van het Ge?·echtelijk Wetboek nagekomen.
(GEMEENSCHAPPELIJKl!lVERZEKl!lRINGSKAS
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN «LA Bl!lLGIQUE INDUSTRIELLE », T. MARCHAL
EN CLARENNE,)
ARREST

(ve1•taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1977 gewezen door
het Arbeidshof te Luik ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen verweerster :
Overwegende dat eiseres bij op 28 november 1977 ter griffie van het Hof
neergelegde aide heeft verldaard afstand
te doen van haar voorziening in zoverre
ze gericht was tegen verweerster ; dat
deze afstand bij exploot van gerechtsdeurwaarder van 22 november 1977 aan
verweerster werd betekend ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen verweerder :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
verweerder bij vonnis van de Rechtbank
van Koophandel te Marche-en-Famenne
van 20 september 1976 in staat van
faillissement werd verklaard en dat,
na dit vonnis, de voorziening werd
ingesteld tegen verweerder persoonlijk,
aan wie ze werd betekend, zonder dat
de curator van het faillissement in deze
hoedanigheid in het geding werd betrokken:
Overwegende dat, bij vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Marcheen-Famenne van 15 november 1976, de
werkzaamheden van het faillissement
van verweerder wegens ontoereikend
actief gesloten werden verklaard ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
83,' biz, 91 tot 95 ; GUTT en STRANART« Examen de jurisprudence» in
Rev. m·it. de ju1·isp1·. belge, 1974, nr. 83,
biz. 171 tot 172; vgl. cass., 26 oktober 1977,
supra, biz. 262.

THILLY,

Over het middel afgeleid uit de scherrding van het algemeen rechtsbeginsel
dat de rechten van verdediging moeten
worden geeerbiedigd en van de artikelen 972, inzonderheid lid 2 en 3, 973,
inzonderheid laatste lid, 978, 986, 987,
inzonderheid lid 1, van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,

doordat op het betoog in de conclusie
van eiseres dat de door de eerste rechter
aangestelde deskundige, die de blijvende
ongeschiktheid van verweerder ten gevolge van een arbeidsongeval op 40 procent had geraamd, het deskundigenonderzoek niet op tegenspraak had
verricht, daar hij had nagelaten, hoewel
hij daarvan niet was vrijgesteld, haar op
te roepen om aanwezig te zijn bij al zijn
verrichtingen en haar de bevindingen
van zijn verslag mee te delen v66r de
indiening van het verslag, zodat zij niet
in staat was geweest haar middelen en
opmerkingen te doen gelden en « eventueel het advies in te winnen van andere
geneesheren of van specialisten, of aan
de deskundige observatienota's te zenden
die zijn oordeel konden wijzigen of
hem ertoe brengen in te gaan op bepaalde
vorderingen », het arrest beslist dat het
deskundigenonderzoek op tegenspraak
werd verricht en dat er geen termen
aanwezig zijn om het verslag buiten
beschouwing te Iaten wegens schending
van de rechten van de verdediging, en het
beroepen vonnis bevestigt dat de besluiten van het verslag had bekrachtigd,
en dat, om aldus te beslissen, het arbeidshof,- na erop gewezen te hebben dat de
deskundige niet kan worden verweten dat
hij de eerste expertisevergadering, op
3 januari 1975, heeft gehouden zonder
dat eiseres of haar adviserend geneesheer
aanwezig waren, daar hij eiseres had
verwittigd dat het deskundigenonderzoek
op die datum zou plaatshebben en de
brief van 13 februari 197 5, die eiseres aan
de deskundige had gezonden om hem mee
te delen dat zij haar adviserend geneesheer opdracht gaf om hem bepaalde
stukken te doen geworden en om hem te
vragen met hem een nieuwe expertisevergadering vast te stellen, aantoont dat
zij tot dat stadium op de hoogte werd
gehouden van: het deskundigenonderzoek
- , verklaart : a) dat de deskundige
vervolgens het advies van een specialist
heeft gevraagd zonder eiseres' daarvan te
verwittigen, doch dat dit advies in het
verslag van 10 juni 1975 is overgenomen;
dat ter voldoening aan het verzoek dat
eiseres hein op 13 februari 1975 had
gedaan, en na het advies van de specialist
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te hebben ontvangen, de deskundige de
adviserend geneesheer van eiseres voor
een nieuwe expertisevergadering, vastgesteld op 3 juni 197 5, heeft opgeroepen,
doch dat de adviserend geneesheer niet
op die vergadering is verschenen wegens
niet afhaling van de aangetekende brief
met ontvangstbewijs die de deskundige
hem had gezonden om hem op te roepen ;
dat de bepaling van artikel 973 van het
Gerechtelijk Wetboek volgens welke de
partijen worden opgeroepen om aanwezig
te zijn bij alle verrichtingen van de
deskundige, tenzij zij hem ervan ontslagen hebben hen te verwittigen, niet is
voorgeschreven op straffe van nietigheid
van het deskundigenonderzoek en dat,
nu de adviserend geneesheer van eiseres
door de deskundige op de hoogte was
gebracht van de datum van de door
eiseres gevraagde nieuwe expertisevergadering, niet in redelijkheid kan worden
betoogd dat de rechten van de verdediging werden geschonden ; b) dat de
deskundige, op 10 juni 1975, aan de
adviserend geneesheer een eerste verslag
heeft gezonden waarin onder meer het
advies van de specialist en het advies
van een door verweerder geraadpleegde
cardioloog voorkomt ; dat eiseres de
deskundige verwijt dit eerste verslag
alleen aan de adviserend geneesheer en
niet tevens aan haarzelf en aan haar
advocaat te hebben gezonden, doch dat,
om dezelfde als de reeds vermelde
redenen, niet kan worden beslist dat het
deskundigenonderzoek in dat stadium
nietig is of dat de rechten van de verdediging zouden geschonden zijn, daar de
adviserend geneesheer kennis had genomen van dit voorverslag, zoals blijkt
uit de brief die hij op 7 juli 197 5 aan de
deskundige heeft gezonden om bepaalde
opmerkingen te doen ge1den; c) dat de
deskundige niet verplicht was een nieuwe
expertisevergadering te houden, zoals
de adviserend geneesheer dat verlangde,
doch dat uit zijn brief van 9 oktober 1975
ontegenzeglijk volgt dat hij op de hoogte
was van de opmerkingen van deze laatste
alvorens zijn definitief verslag van
24 september 1975 in te dienen,
terwijl, om het deskundigenonderzoek
op tegenspraak te verrichten en de
rechten van verdediging van de partijen
te eerbiedigen, de deskundige, indien hij
door de partijen daarvan niet werd
ontslagen, de partijen in persoon moet
oproepen om aanwezig te zijn bij al zijn
verrichtingen en, na afl.oop van die
verrichtingen, aan hunzelf moet kennis
geven van zijn bevindingen en hun op-

merkingen aantekenen (artikelen 973,
laatste lid, en 978 van het Gerechtelijk
Wetboek); wanneer, zoals in het onderhavige geval, de deskundige, na een
partij te hebben opgeroepen voor de
eerste expertisevergadering, waarop zij
niet aanwezig of vertegenwoordigd was,
haar niet meer heeft opgeroepen om
aanwezig te zijn bij zijn latere verrichtingen en haar evenmin kennis heeft
gegeven van zijn bevindingen, hoewel zij
hem daarvan niet heeft vrijgesteld, het
deskundigenonderzoek, in tegenstelling
met wat het arrest beslist, niet op tegenspraak is verricht ten aanzien van die
partij, en ook niet zijn rechten van
verdediging heeft geeerbiedigd (scherrding van het algemeen rechtsbeginsel
alsmede van de in het middel vermelde
wetsbepalingen, behalve artikel 97 van de
Grondwet); het arrest, dat niet in tegenspraak is met de verklaring van eiseres
dat haar adviserend geneesheer niet
haar lasthebber was en niet van oordeel
is dat hij de bevoegdheid zou gekregen
hebben om de voor eiseres bestemde
oproepingen en mededelingen in haar
plaats in ontvangst te nemen, niet kon
beslissen dat de rechten van verdediging
van eiseres niet werden geschonden, op
grond dat de deskundige, na de eerste
expertisevergadering, haar adviserend
geneesheer heeft opgeroepen voor een
tweede vergadering, waarop zij evenmin
aanwezig of vertegenwoordigd was, dat
hij vervolgens aan die adviserend geneesheer de bevindingen van zijn verslag heeft
meegedeeld en dat hij kennis heeft gehad
van de opmerkingen van deze laatste
voordat hij het verslag heeft ingediend
(schending van het algemeen rechtsbeginsel en van de in het middel vermelde
wetsbepalingen, behalve artikel 97 van de
Grondwet); de overwegingen van het
arrest trouwens helemaal niet impliceren
dat eiseres zelf kennis zou gehad hebben
van de verrichtingen alsmede van de
vaststellingen van de deskundige, en met
name van het advies van de specialist
tot wie hij zich had gewend, zodat ze
niet antwoorden op haar conclusie voor
zover hierin, ten betoge dat het deskundigenonderzoek te haren opzichte
niet op tegenspraak was verricht, werd
aangevoerd dat eiseres de deskundige
geen opmerkingen heeft kunnen maken,
na eventueel het advies van andere
geneesheren of van specialisten te hebben
ingewonnen, en het arrest dus evenmin
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
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Overwegende dat het verzuim van de
oproepingen en mededelingen waarvan
sprake in de in het middel vermelde
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
en die tot doel hebben het contradictoir
karakter van het deskundigenonderzoek
te verzekeren niet de nietigheid van dat
deskundigenonderzoek tot gevolg heeft,
daar een dergelijke nietigheid niet uitdrukkelijk bij de wet is voorgeschreven ;
Overwegende dat het aan de rechter
staat te beoordelen of, volgens de
omstandigheden van het geval, dat
verzuim sommige partijen heeft belet
hun recht van verdediging uit te oefenen
en, in voorkomend geval, te beslissen
hoe dat moet worden verholpen ;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van bet arrest, ter zake van een
geneeskundige expertise, eiseres, na,
ofschoon zij was opgeroepen, te hebben
nagelaten de eerste verrichtingen van dat
deskundigenonderzoek bij te wonen, aan
de deskundige heeft meegedeeld dat zij
haar adviserend geneesheer opdracht
gaf hem het medisch dossier te doen
geworden en hem heeft verzocht om,
samen met deze adviserend geneesheer,
een nieuwe expertisevergadering vast te
stellen; dat de deskundige vervolgens,
zonder zich nog rechtstreeks tot eiseres
te wenden, zich ertoe heeft beperkt de
adviserend geneesheer te verwittigen
van zijn latere verrichtingen en hem de
beschikkingen van zijn verslag mee te
delen, waaromtrent die adviserend
geneesheer hem opmerkingen heeft doen
geworden;
Dat het arrest, door op deze vaststellingen te steunen om eruit te besluiten
« dat het deskundigenonderzoek op tegenspraak werd verricht en dat er geen
termen aanwezig zijn om het verslag
buiten beschouwing te laten wegens
schending van de rechten van de verdediging », de in het middel bedoelde
conclusie van eiseres beantwoordt ;
Overwegende dat uit het geheel van
het arrest blijkt dat de rechter aldus niet
heeft willen beslissen dat de bij het
Gerechtelijk W etboek voorgeschreven
formaliteiten ter verzekering van het
contradictoir karakter van het deskundigenonderzoek in acht werden genomen,
doch, op grond van een soevereine
beoordeling, dat eiseres in feite, in de loop
van het deskundigenonderzoek, in staat
is geweest zich te verdedigen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verleent akte van de
afstand van de voorziening voor zover

ze tegen verweerster is gericht ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; veroordeelt eiseres in de kosten, met
inbegrip, overeenkomstig artikel 68 van
de wet van 10 april 1971, van de kosten
van de memorie van wederantwoord.
8 mei 1978.- 3e kamer.- Voorzitter,
de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, Baron Vin«;otte. Gelijkluidende conclusie, de
H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Fally en Kirkpatrick.

2e
1°

KAMER. -

9 mei 1978,

RECHTERLIJKE MACHT.- WANBEDRIJF TElN LASTE GELEGD VAN EElN
MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP
OF IN EEN ARBEIDSHOF OF VAN HET
PARKET BIJ DEZE GERECHTEN.
BEVOEGDHEID VAN DE TWEEDE KAMER
VAN HET HoF VAN CASSATIE. HoF
VAN CASSATIE DAT BESLIST HETZIJ DAT
ER GEEN REDEN TOT VERVOLGING VAN
DE MAGISTRAAT BESTAAT, HETZIJ DE
ZAAK TE VERWIJZEN NAAR ElEN ONDERZOEKSMAGISTRAAT OF NAAR EEN HOF
VAN BEROEP.

2°

CASSATIE. BEVOEGDHEID. WANBEDRIJF TEN LASTE GELEGD VAN
EEN MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN
BEROEP OF IN EEN ARBEIDSHOF OF VAN
HET PARKET BIJ DEZE GERECHTEN. BEVOEGDHEID VAN DE TWEEDE KAMER
VAN HET HoF VAN CASSATIE. HoF
VAN CASSATIE DAT BESLIST HETZIJ DAT
ER GEEN REDEN TOT VERVOLGING VAN
DE MAGISTRAAT BESTAAT, HETZIJ DE
ZAAK TE VERWIJZEN NAAR EEN ONDERZOEKSMAGISTRAAT OF NAAR EEN HOF
VAN BEROEP.

3°

RECHTERLIJKE MACHT. -DooR
MAGISTRATEN IN DE UITOEFENING VAN
HUN AMBT UITGESPROKEN REDEVOERINGEN EN VOORGELElGDE GESCHRIFTEN.- KUNNEN WETTELIJK NIET TOT
STRAFVERVOLGINGEN LEIDEN. BEGRIP.

I 0 en 2° N adat hij van de Minister van
Justitie de stukken heejt ontvangen over
een wanbedrijj dat wordt ten laste gelegil
van een magistraat in een hof van beroep
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of in een a1·beidshof of van een magistraat
van het parket bij een van deze gerechten
en desnoods aanvullende inlichtingen
heeft ingewonnen of doen inwinnen,
maakt de P1·ocureu1·- Genemal in het
Hof van Oassatie de zaak aanhangig
bij de tweede kamer van het H of door
schriftelijke vorderingen; het Hof van
Oassatie, in raadkamer uitspraak doende
op de mondelinge vorder·ingen van de
P1·ocureU1'- Generaal, beslist hetzij dat
m· geen reden tot vervolging van de
genoemde magistmat bestaat (1), hetzij
de zaak te ver·wijzen naa1· een ondeTzoeksmagist?·aat of 1'echtst1·eeks naaT een hof
van beToep ; die ondeTzoeksmagistraat
zowel als dat hof moeten evenwel b~dten
het 1'echtsgebied waar· de bet1'0kken magistmat zijn ambt uitoefent w01·den aangewezen (Artt. 479, 481, 482 en 483 Sv.)
3o De

magistTaten van het openbaaT
ministe1·ie, op g1·ond van de am·d zelve
van hun functies en ten gevolge van de
ve1·plichtingen en de vemntwoo1·delijlcheden welke deze implic&ren, hebben
het 1'echt en de plicht onder het
event~teel voorbehoud nochtans van het
disciplinai1· toezicht - alles te zeggen
en eventueel te schTijven betTejjende
de hun toevM't1·ouwde zaak, onde1· meer
wannee1· zij opt1·eden voor een st?·ajger·echt, wat zij in geweten oordelen noodzakelij k te zijn vooT het ve1·mtllen van de
opd1·acht die hun is toeve1•trouwd; de aldus uitgesp1·oken redevoeringen en vooTgelegde gesch1'iften kunnen dus niet
wettelijk tot stmjve1·volgingen leiden (3).
(PROCUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE X ... )

De H. eerste advocaat-genemal Duman
heejt in substantie gezegd :
De feiten zijn U bekend. In hun
klachten van 30 november en 20 december 1977 hebben vijf geneesheren, die in
een assisenzaak als deskundigen waren
opgetreden, tegen de h. SubstituutProcureur-generaal X klacht ingediend
omdat hij zich ter zitting van 30 no-

(1) Oass., 28 januari 1946 (Bull. en Pas.,
1946, I, 35} en de noten 1 tot 5, ondertekend

L.O.
(2) Oass., 26 april 1976 (.A1'1'. cass., 1976,
biz. 959} en de noten 1 en 2, get. F.D.
(3) Raadpl. a) cass. fr., 2 februari 1900

vember 1977 van het Hof van Assisen,
dus in het openbaar, schuldig zou gemaakt hebben aan feiten die zouden
moeten omschreven worden als misdrijven, bepaald door de artikelen 443,
444, 448 en 561-1° van het Strafwetboek.
Het Hof weet welke de wetsbepalingen
zijn die ten deze van toepassing zijn,
wat de procedure betreft.
Vermits we thans te doen hebben met
dergelijke telastleggingen, gericht tegen
een magistraat van een Hof van beroep
wegens feiten die hij zou gepleegd hebben
in de uitoefening van zijn ambt, zijn de
bepalingen van artikelen 483, enerzijds,
en 481 en 482, anderzijds, van toepassing.
Artikel 483, betreffende de misdrijven
gepleegd in de uitoefening van het ambt,
verwijst weliswaar uitsluitend naar de
bepalingen van artikel 479 van hetzelfde
wetboek die slechts de misdrijven
gepleegd buiten de uitoefening van het
ambt betreffen- en de artikelen 481 en
482 aangaande de procedure v66r het
Hof van Cassatie staan weliswaar in de
afdeling II van het hoofdstuk III betreffende de << misdaden door rechters gepleegd buiten hun ambt en in de uitoefening van hun ambt », maar het is
duidelijk dat de verwijzing, in artikel 483
naar artikel 479, meteen ook een verwijzing naar de artikelen 481 en 482
inhoudt.
Ingevolge de bepalingen van artikel 482
- ten deze van toepassing - zal het Hof
van Cassatie ofwel beslissen dat er geen
reden is tot verdere vervolging omdat
er geen bezwaren aanwezig zijn, of omdat
de feiten die een magistraat van het hof
van beroep ten laste worden gelegd,
wettelijk, niet strafbaar zijn ... ofwel zoals artikel 482 bepaalt « indien daartoe
grond bestaat >> de zaak verwijzen
hetzij naar een onderzoeksrechter indien het onderzoek niet volledig schijnt
te zijn - ofwel naar een hof van beroep
van een ander rechtsgebied dan datgene
van het hof waartoe de verdachte
magistraat behoort, teneinde uitspraak
te doen ten grande.
Men kan de vraag stellen, of het Hof
van Cassatie ook over het recht beschikt
de zaak te seponeren omdat een vervolging niet opportuun zou blijken
(Bull. des arrets de la Oou1• de cassation,
chamb:re criminelle, 1900, biz. 64, nr. 41) en
23 november 1950 (Rec. Dalloz Hebd., 1951,
biz. 23);
b) de conciusie van het openbaar ministerie
voor het besproken arrest.
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toepassing van het opportuniteitsprincipe. Ik meen niet dat het Hof dit recht
heeft, alhoewel professor Constant, in
zijn studie verschenen in de Novelles « Les crimes commis par les juges >> - ,
oordeelt dat het Hof zulks vermag te
doen. Ter adstructie van deze zienswijze
roept hij het gezag van zeven arresten
van het Hof in. Leest men deze arresten,
dan valt nochtans daaruit geenszins
af te leiden dat zij een dergelijke macht
om te oordelen over de opportuniteit van
de vervolging aan het Hof van Cassatie
toeschrijven. Zij gewagen wel van het
recht en de opdracht van het Hof om
uitspraak te doen nopens het bestaan of
het niet bestaan van voldoende bezwaren hetgeen natuurlijk lijkt maar ze reppen met geen woord over
de toepassing vah het opportuniteitsbeginsel.
Ik ben ervan overtuigd, dat ten deze
het Hof behoort te beslissen dat er geen
misdrijf bestaat. De feiten die door de
vijf geneesheren worden aangeklaagd
werden misschien wel door substituutprocureur-generaal X begaan, maar wij
hebben daarover geen stelling te nemen.
We hoeven dit punt niet te onderzoeken.
Inderdaad, rekening houdende met de
plaats en de omstandigheden waarin zij
zouden gepleegd zijn, hebben die feiten
geen karakter van een misdrijf omdat
zij door een immuniteit van incriminatie
en van vervolgingen worden gedekt.
Geen enkele schriftelijke regel bepaalt,
dat in gevallen zoals die waaromtrent
het Hof thans stelling moet nemen een
dergelijke immuniteit van rechtsvervolging bestaat ... maar, zoals het Hof
weet, wordt ons positief recht niet
uitsluitend door geschreven regels, wettelijke, reglementaire en andere, gevormd.
Ook ongeschreven regels, i.h.b. gewoonterechtelijke regels of algemene of gewone
principes van het recht, maken van ons
positief recht deel uit.
Gewoonterechtelijke regels hebben,
v66r de inwerkingtreding van de wet van
30 maart 1968 (Staatsblad van 6 juni
1968), waarbij het Verdrag van Wenen
van 16 april 1971 werd goedgekeurd verdrag over de diplomatieke betrekkingen - , een immuniteit van jurisdictie
en vervolging voor de diplomaten en de
leden van hun familie opgelegd. Deze
immuniteit kan overigens ook uit een
algemeen rechtsbeginsel afgeleid worden.
Dikwijls worden door wetsbepalingen
algemene principes toegepast voor bepaalde gevallen .. . Dit is het geval voor
het principe van de bescherming van de
rechten van de verdediging. Dit is ook

het geval voor het algemene principe
waarop thans onze aandacht gericht is :
principe volgens hetwelk bepaalde gezagdragers of andere personen wettelijk
niet kunnen vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen worden n.a. v. een
mening, een opvatting, door hen uitgebracht en dus n.a.v. woorden die werden
uitgesproken in de uitoefening van de
functies of opdrachten waarmee zij zijn
belast, welke woorden zij in geweten
geoordeeld hebben voor deze uitoefening
noodzakelijk te zijn.
Sommige wetsbepalingen passen dit
algemene principe uitdrukkelijk toe op
bepaalde gevallen, maar dit betekent
natuurlijk niet dat aldus het algemene
principe wordt uitgeput en dat derhalve
bedoelde immuniteit in geen enkel ander
geval nog zou bestaan.
Dat de wet of een internationaal
verdrag iets daarover beslist, komt steeds
omdat ofwel historische redenen aanwezig waren, ofwel bijzondere voorzorgsmaatregelen dienden genomen te worden
voor bepaalde gevallen, zoals voor de
leden van het Parlement, de advocaten,
de rechters van internationale rechtscolleges, en ook voor diplomaten.

De leden van het Pm·lernent.
In de XVIIe eeuw werd het in Engeland, ter bescherming van de uitoefening
de vrije uitoefening van hun
functies door de leden van het Parlement,
noodzakelijk geacht in de Bill of Rights
schriftelijk te bepalen
«That the
freedom of speech and debates or
proceedings in Parliament ought not
to be impeached or questioned in any
Court or place out of Parliament >>.
In 1629 werd deze vrijheid voor de
laatste maal door de rechtbank niet
erkend. Twee leden van het Parlement
werden veroordeeld wegens oproerige
uitlatingen (seditious words) in het
Parlement. The House of Lords deed het
vonnis teniet « on the ground that words
spoken in Parliament could only be
judged in Parliament >>.
De vrijheid bestaat voor alle woorden
uitgesproken in de uitoefening van de
functies van een parlementslid, bv. ook
besprekingen met een minister, in diens
prive-woning, van aangelegenheden die
het Parlement betreffen. Wanneer een
parlementslid van zijn vrijheid misbruik
maakt, kan het Parlement tuchtmaatregelen nemen. In 1947 werd tegen de
h. Garry Allingan, lid van het House of
Commons v'oor Gravesend, een dergelijke
disciplinaire sanctie getroffen na verslag
door cc the Committee of Privileges >>.
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Een gelijkaardige bepaling vinden we
ook in onze Grondwet, in alle Franse
grondwetten en de grondwetten van
andere landen, die door de eerste democratische grondwetten van Frankrijk
werden bei:nvloed. Men weet onder welke
omstandigheden de grondwettelijke bepalingen, die de immuniteit van het woord
en van repressieve vervolging waarborgen, in Franse grondwetten werden
opgenomen. Koning Lodewijk XVI wenste in 1789 na een aantal weken de Etats
Generaux te ontbinden en hij liet de
leden ervan verzoeken de zaal te verlaten
na aan hun werkzaamheden een einde
te hebben gemaakt. Toen nam Mirabeau
het woord en verklaarde : " Dites a votre
Maitre, le Roi, que les representants de
la Nation ne quitteront ce lieu que par
la force des bai:onnettes n.
De vertegenwoordigers van de N a tie
zagen onmiddellijk in, dat het wellicht
noodzakelijk was zich onder de bescherming van grondwettelijke bepalingen
te stellen.

De advocaten.
Artikel 452 van het Strafwetboek
bepaalt : « Voor de rechtbanken gesproken woorden of aan de rechtbanken
overgelegde geschriften geven geen aanleiding tot strafvervolging wanneer die
woorden of die geschriften op de zaak
of op de partijen betrekking hebben n.
Ten tijde van Napoleon Strafwetboek van 1810- en nog ten tijde van
de inwerkingtreding van ons Strafwetboek van 1867, was het nodig
uitdrukkelijk en plechtig de aandacht
van de hoven en rechtbanken en zelfs
van de belanghebbenden te vestigen
op de rechten van de verdediging, en in
het bijzonder op de rechten en plichten
die daaruit voortvloeien voor de advocaten, die voor de rechtscolleges de
rechten en belangen van partijen, de
beklaagden hierinbegTepen, dienen te
behartigen.
Ret Protocol betreffende het statuut
van het Hof van J ustitie van de Europese
Gemeenschappen bepaalt in artikel 3 :
«De rechters zijn vrijgesteld van rechtsvervolging. Met betrekking tot hetgeen
zij in hun officiele hoedanigheid hebben
gedaan, gezegd of geschreven blijven zij
deze immuniteit genieten, ook nadat zij
hun ambt hebben neergelegd. Ret Hof
kan, in voltallige zitting, de immuniteit
opheffen ... n.
De opstellers van de V erdragen van
Rome en van de protocollen daarbij,
hebben geoordeeld dat, vermits ver-

scheidene Staten lid van de Europese
Gemeenschappen zouden worden en hun
nationale positieve rechten niet dezelfde
waren, het voorzichtig was deze immuniteit plechtig met zoveel woorden in een
protocol duidelijk te bepalen en eerbiediging daarvan op te leggen.
Ik meen nochtans de aandacht van
het Hof te moeten vestigen op het feit,
dat bedoeld artikel 3 van het Europees
protocol twee begrippen met elkaar
heeft verward : 1° immuniteit van rechtsvervolging omdat er geen misdrijf bestaat, en 2° immuniteit van rechtsvervolging voor feiten die het kenmerk
van een misdrijf dragen en die eventueel
vervolgd worden na de opheffing van de
immuniteit.
Onze nationale Grondwet maakt een
duidelijk onderscheid : definitieve en
essentiele immuniteit voor de woorden
en meningen uitgesproken of uitgebracht
in de uitoefening van het ambt van lid
van het Parlement (artikel 44 van de
Grondwet), en feiten die misdrijven
uitmaken welke tot vervolging aanleiding
kunnen geven maar waarvoor verlof
van de betrokken wetgevende kamer
vereist is (artikel 45 van de Grondwet).

De magistraten van de rechterlijke macht
en onder meer - dit is ons probleem
de magistraten van het
vandaag openbaar ministerie.
Men heeft zich somtijds afgevraagd,
of de bepalingen van artikel 452 van het
Strafwetboek ook op de magistraten
van de rechterlijke macht en in het
bijzonder de magistraten van het openbaar ministerie betrekking hebben.
Aan de hand van de oorspronkelijke
tekst van bedoeld artikel moest men
noodzakelijkerwijze oordelen, dat dit
artikel niet kan doelen o;p de woorden en
de geschriften van magiStraten van het
openbaar ministerie . . . en zelfs van
magistraten van de rechtbank. Twee door
de wet van 10 oktober 1967, houdende
het Gerechtelijk W etboek, opgeheven
leden van bedoeld artikel 452 konden
noodzakelijkerwijze
niet
toegepast
worden op de magistraten. De eerste van
bedoelde teksten bepaalde, dat de rechter
de weglating van de geschriften die als
eerrovend of als smadend worden beschouwd mag bevelen, en het tweede lid
bepaalde dat de rechters bevelen konden
richten tot de advocaten en de ministeriele officieren en zelfs disciplinaire
vervolgingen bevelen.
Het is duidelijk dat dergelijke bepalingen, die in de twee opgeheven leden
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van artikel 452 stonden, noch de magistraten van de rechtbank noch die van het
openbaar ministerie konden betreffen.
Dit is ook de opvatting vall. de Belgische rechtsleer. Zulks neemt niet weg,
dat Belgische auteurs zoals Nypels en
Servais en Constant de nadruk erop
leggen, dat uiteraard, d.w.z. wegens de
functies welke hij vervult en ook wegens
het ambt dat hij bekleedt, (( les requisitions ecrites du magistrat du parquet
ne pourraient en aucun cas faire l'objet
d'une action meme civile en diffamation
ou injures" (NYPELS en SERVAIS, deel III,
art. 452, n° 6) en << ... par suite les requisitions qu'ils prennent a !'audience ne
peuvent donner lieu a aucune action
en diffamation ou injures"·
Zoals het Hof weet, wordt het principe
van de immuniteit van de leden der
rechterlijke macht ook erkend en toegepast in het Engels en het Amerikaans
recht. Er zijn belangrijke arresten op dit
stuk, maar zij betreffen uitsluitend
zittende magistraten om de eenvoudige
reden dat het begrip « magistraat van het
openbaar ministerie >> noch in GrootBrittannie noch in Noord-Amerika bestaat. De juristen die v66r de rechtscolleges van die landen optreden als
« public prosecutor " zijn leden van de
balie of ambtenaren en geenszins leden
van een rechterlijke macht (1).
Uit de aard zelve, de natuur van de
functies die aan de leden van het openbaar ministerie zijn toegekend vloeit het
bestaan van bedoeld principe noodwendig
voort : immuniteit voor al wat zij in de
uitoefening van hun ambt hebben geschreven of gezegd
voor zoveel
natuurlijk zij in geweten oordelen dat
wat zij geschreven of gezegd hebben
en wat als eerrovend beschouwd wordt
noodzakelijk was voor de hun gegeven
opdracht en i.h.b., zoals ten deze, dat het
noodzakelijk was voor de openbaarmaking van de waarheid.
Dit algemene principe wordt dus uit
de natuur zelve van het ambt en van de
functies afgeleid. We kennen andere
algemene principes die eveneens uit de
natuur van een ambt worden afgeleid :
ik bedoel i.h.b. het principe van de
bestendigheid, de continu!teit van de
openbare diensten - la loi ou le principe

(1) "No action will lie against a judge for
any acts done or words spoken in his judicial
capacity in a Court of Justice ... » Pollock's
Law of Torts - A Treatise, 1939, p. 92-93 en
voetnoten.

de la continuiM ou de la permanence
des services publics.
Zonder deze immuniteit zouden de
magistraten van het openbaar ministerie
in de onmogelijkheid verkeren hun
functies te vervullen die v66r de repressieve rechtscolleges erin bestaan de
feiten zoals zij uit het dossier en de
debatten blijken - o.m. uit de verklaringen van de getuigen en uit de schriftelijke of mondelinge vaststellingen en
verklaringen van de deskundigen - aan
de hoven en rechtbanken kenbaar te
maken.
Als zij konden bedreigd worden met een
eventuele burgerlijke of repressieve vervolging wegens datgene wat zij in de
uitoefening van hun opdracht gezegd of
geschreven hebben, hetgeen noodzakelijkerwijze wil zeggen : voor alles
wat zij geschreven of gezegd hebben
betreffende de zaak waarin zij optreden ...
- dan zou het hun onmogelijk worden
hun functies te vervullen. Dit is ook de
reden waarom artikel 44 van de Grondwet uitdrukkelijk bepaalt dat geen enkele
vervolging- noch civielrechtelijke, noch
repressieve - ontvankelijk is ten laste
van een lid van het parlement dat iets
gezegd heeft « in de uitoefening van zijn
functie "· Het lid van het Parlement mag
alles zeggen, alles schrijven, om het even
welke stem uitbrengen woorden,
geschriften of stemmingen - zonder het
minste gevaar te lopen ooit vervolgd te
worden.
Disciplinaire maatregelen zijn natuurlijk mogelijk voor het geval de tuchtoverheid oordelen zou dat van de
immuniteit misbruik is gemaakt, ofwel
dat de gebezigde woorden, uitdrukkingen
of stemmingen misschien te ver zijn
gegaan.
Dit is de voorwaarde zelve van de
onafhankelijkheid van een lid van het
Parlement in de uitoefening van zijn
functie : hij moet over een volledige
vrijheid beschikken zonder het gevaar
te lopen van een eventuele repressieve
of burgerlijke vervolging wegens laster,
eerroof of belediging.
Het stelsel en de verantwoording van
de immuniteit van de leden der rechterlijke macht en i.h.b. van de leden van het
openbaar ministerie zijn identiek.
Het Franse Hof van Cassatie, geconfronteerd met hetzelfde probleem als het
onze, besliste op 2 februari 1950 en op
23 november 1950 (ch. crim.) (Reo.
Dalloz Hebd., 1951, Jurisprudence, p. 23) :
« Les officiers du ministers public
tiennent de la nature de leurs fonctions
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et du caractere dont ils sont revetus,
le droit, sous le seul contr6le des autorites
dont ils relevent, de dire ou d'l3crire tout
ce que, dans leur conscience, ils estiment
etre necessaire a l'accomplissement de la
mission dont ils sont charges ; par suite,
les requisitions ou conclusions qu'ils
prennent a !'audience ne peuvent donner
lieu a aucune action en diffamation ou
injure>>.
U zult het bemerkt hebben, dit
opperste rechtscollege gewaagt niet van
de beperking van de immuniteit zoals zij
in artikel 452 van het Strafwetboek
wordt uitgedrukt immuniteit « in
zoverre die woorden of die geschriften
op de zaak of op de partijen betrekking
hebben » - of zoals zij bepaald wordt
in artikel41 van de Franse wet van 29 juli
1881 : « Pourront toutefois les faits
diffamatoires et1·angers a la cause donner
lieu a !'action publique ou !'action
civile ... ».
Het Hof van Cassatie beperkt zich
ertoe te overwegen, dat " les officiers du
ministere public tiennent ... le droit,
sous le seul contr6le de ... , de dire ou
d'ecrire tout ce que, dans leur conscience,
ils estiment etre necessaire a l'accomplissement de la mission dont ils sont
charges».
Dit werd, meen ik, doelbewust gedaan :
de onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie t.o.v. de rechtbank vereist of
veronderstelt dat de rechters geen enkel
toezicht, zelfs onrechtstreeks, op de
magistraten van het Parket zouden
kunnen uitoefenen, hetgeen nochtans
het geval zou kunnen wezen indien zij
zouden mogen oordelen of hetgeen de
magistraten van het openbaar ministerie
ter terechtzitting hebben gezegd op de
" zaak » betrekking had of niet, wat de
rechters meteen de mogelijkheid zou
geven te beslissen of bepaalde verklaringen, aantijgingen, woorden, uitdrukkingen al dan niet noodzakelijk waren
voor de magistraten van het openbaar
ministerie om hun ambt op degelijke
wijze waar te nemen.
Het is echter duidelijk dat louter door
het feit dat een magistraat van het
openbaar ministerie met een bepaalde
zaak is belast en zich op een terechtzitting bevindt, hij niet om het even
welke woorden en uitdrukkingen mag
bezigen en i.h.b. aanwezige of afwezige
personen bepaalde feiten of tekortkomingen of houdingen ten laste mag
leggen die hen in hun eer kunnen krenken
of hen aan het openbaar misprijzen
kunnen blootstellen. Hij beschikt van-

zelfsprekend niet over een onvoorwaardelijke en onbegrensde immuniteit.
Strafvervolgingen en civielrechtelijke
rechtsvorderingen zouden natuurlijk in
bepaalde gevallen ontvankelijk zijn.
Daarom heb ik in mijn vordering geschreven, dat de immuniteit aileen dan
bestaat, wanneer de magistraat iets
zegt of schrijft dat hij in geweten oordeelt
noodzakelijk te zijn vom· de ontdekking
van de waarheid en dus voor het vervullen
van de hem toevertrouwde opdracht.
Het is immers duidelijk dat voor eerrovende woorden, uitgesproken op een
terechtzitting betreffende aangelegenheden die niets te maken hebben met de
zaak en dus met de opdracht die aan de
magistraat werd gegeven, geen immuniteit zou kunnen gelden, want dan zouden
wij niet meer te maken hebben met iets
dat de magistraat oordeelt te moeten
schrijven of zeggen omdat het noodzakelijk is voor het vervullen van zijn opdracht en, zoals ik in mijn schriftelijke
vordering heb gezegd, noodzakelijk is om
de waarheid aan het licht te brengen door
aan de bevoegde rechtscolleges alles zonder beperking - bekend te maken
wat, naar zijn oordeel, van zulke aard is
dat het derwijze de rechtsbedeling kan
dienen.
Ik mag besluiten.
De aantijgingen die de vijf geneesheren
ten laste van de heer X hebben gelegd
werden uitgesproken op een zitting van
het Hof van Assisen, in verband met een
zaak waarmee hij voor dit Hof, als
magistraat van het openbaar 1ministerie,
was belast, en de woorden die eerrovend
zouden zijn, indien zij zouden vaststaan
hetgeen wij niet hoeven te onderzoeken - , betroffen het verrichten of het
niet-verrichten of het onvolledig of
slordig verrichten, door de klagers, van
een deskundig psychiatrisch onderzoek.
Ret springt in het oog dat, indien de
h. X de hem ten laste gelegde woorden
al heeft uitgesproken, hij dit gedaan
heeft in de uitoefening van de functie,
meer precies, in verband met de zaak die
hem in handen was gelegd.
Misschien zal later een disciplinaire
sanctie geboden zijn, maar de verweten
feiten kunnen geen misdrijf uitmaken
of opleveren en derhalve bestaat er geen
reden tot verwijzing van de zaak hetzij
naar een hof van beroep hetzij naar een
onderzoeksrechter.
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op de vordering
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van de heer Procureur-Generaal bij het
Hof van Oassatie die luidt als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van Oassatie,
>> Wij, Procureur-Generaal in het Hof
van Oassatie,
» Gezien de brief DjGS/3956 van
31 januari 1978 waardoor de Minister
van Justitie, met toepassing van de
artikelen 481, 482 en 483 van het Wethoek van Strafvordering, de klachten
heeft overgezonden die ingediend werden
door de doctors in de geneeskunde A, B,
0, D en E tegen de H. X, SubstituutProcureur-Generaal bij het Hof van
Beroep te B ... , uit hoofde van misdrijven
bedoeld door de artikelen 443, 444, 448
en 561-7° van het Strafwetboek;
» Overwegende dat op 29 oktober 1975
de Heren A en B en op 13 oktober 1976
de Heren 0, D en E door de H. Onderzoeksrechter te Brussel verzocht werden
een neuropsychiatrisch, medicopsychologisch en sociaal onderzoek te verrichten
van F, verdacht van doodslag op de
H. Sissoko Alioune ;
» Overwegende dat op 29 november
1977 voornoemde vijf neuropsychiaters
door het hof van assisen van de provincia
... werden verhoord en op de 30ste van
dezelfde maand de H. Substituut-Procureur-Generaal X, die het ambt van
openbaar ministerie in de vervolging
tegen F voor genoemd hof waarnam, zijn
rekwisitorium uitsprak ;
» Overwegende dat de Heren A, B, 0,
D en E in hun klachten van 30 november
en 20 december 1977 doen gelden, dat ter
terechtzitting van 30 november 1977
en dus in het openbaar de H. SubstituutProcureur-Generaal X het volgende
gezegd heeft :
» Overwegende dat, zelfs in de veronderstelling dat de H. SubstituutProcureur-Generaal X deze aantijgingen
aldus tegen de vijf Heren psychiaters
gericht zou hebben, hij zich desniettegenstaande niet aan feiten die wettelijk
tot een strafvervolging aanleiding kunnen
geven schuldig gemaakt zou hebben;
» Dat immers de magistraten van het
openbaar ministerie, op grond van de
aard zelve van hun functies en ingevolge
de verplichtingen en de verantwoordelijkheden welke deze impliceren, het
recht en de plicht hebben- onder het
eventueel voorbehoud nochtans van het
disciplinair toezicht - alles te zeggen en
CASSATIE,

1978. -

34

eventueel te schrijven betreffende de hun
toevertrouwde zaak, wanneer zij o.m.
optreden, zoals ten deze, voor een hof
van assisen, wat zij in geweten oordelen
noodzakelijk te zijn voor het vervullen
van de opdracht die hun is toevertrouwd ;
» Dat dit principe, noodzakelijkerwijze
ook erkend en toegepast in andere Staten
die gelijkaardige instellingen als de onze
bezitten, de voorwaarde is van de onafhankelijkheid van deze magistraten, die
essentieel voor en onafscheidbaar is van
hun opdracht de waarheid te doen
ontdekken door aan de bevoegde rechtscolleges alles bekend te maken wat, naar
hun oordeel, van zulke aard is dat het
derwijze de rechtsbedeling kan dienen ;
» Dat overigens andere gelijkaardige
principes van ons positief recht, gesteund
insgelijks op de aard en de noodzakelijkheden van sommige opdrachten aan
andere personen verleend o.m. de
leden van de wetgevende Kamers, de
leden van de rechtscolleges in het
algemeen, en de advocaten - , ook een
volledige vrijheid, i.h.b. van het woord,
toekennen met het gevolg dat hetgeen
zij ter uitoefening van hun functies
zeggen geen aanleiding tot vervolging
kan geven;
» Dat derhalve hetgeen de H. Substituut-Procureur-Generaal X, volgens
de klachten van de Heren A, B, 0, D en E
op 30 november 1977 ter terechtzitting
van het hof van assisen van de provincia
... in de loop van zijn rekwisitorium,
gezegd zou hebben geen aanleiding tot
vervolging op grond van de artikelen 443,
444, 448 of 561-7° van het Strafwetboek
kan geven;
» Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-Generaal dat het
aan het Hof moge behagen, uitspraak
doende in raadkamer en beslissende op
grond van artikel 482 van het Wetboek
van Strafvordering, voor recht te zeggen
dat de hierboven bedoelde feiten ten
laste gelegd van de H. SubstituutProcureur-Generaal X, zelfs in de veronderstelling dat zij zouden vaststaan,
geen misdrijfuitmaken en dater derhalve
geen reden bestaat tot verwijzing van de
zaak hetzij naar een hof van beroep
hetzij naar een onderzoeksrechter.
» Brussel 5 april 1978,
» De Procureur-Generaal,
» (get.) R. Delange »;
Gelet op de door de heer Minister van
Justitie ter uitvoering van artikel 482
van het Wetboek van Strafvordering
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overgezonden stukken, gelet op de in
bovenstaande vordering van de heer
Procureur-Generaal vermelde wettelijke
bepalingen, de redenen van die vordering
overnemende, recht doende in raadkamer,
zegt dat de voormelde feiten, ten laste
gelegd van Substituut-Procureur-Generaal X, zelfs in de veronderstelling dat
zij zouden vaststaan, geen misdrijf
uitmaken en dater derhalve geen reden
bestaat tot verwijzing van de zaak
hetzij naar een hof van beroep hetzij
naar een onderzoeksrechter.
9 mei 1978.- 2 8 kamer.- Voorzitter
en VerslaggeVM', Ridder de Schaetzen,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conolusie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

9 mei 1978.

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID VEREIST OM EEN
VRIJSPREKENDE BESLISSING TE WIJZIGEN OF DE UITGESPROKEN STRAFFEN
TE VERZWAREN. WETBOEK VAN
STRAFVORDERING, ARTIKEL 2llbis. NIET VAN TOEPASSING OP HET MILITAIR
GERECHTSHOF.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.RECHTER IN HOGER BEROEP DIE HET
MoBEROEPEN VONNIS WIJZIGT. TIEVEN VAN HET VONNIS NIET AANGEVOERD IN DE CONCLUSIE.
RECHTER IN HOGER BEROEP NIET
VERPLICHT DE REDENEN VAN DE EERSTE
RECHTER TE WEERLEGGEN.
1° Artikel 211bis van het W etboek van
Strajvorde1·ing (artikel 149 van de
wijzigende bepalingen vervat in artikel 3
van de wet van 10 oktober 1967 houdende
het Ge1·echtelijk Wetboek), dat bepaalt
dat het gerecht in hoger beroep enkel met
eenparige stemmen van zijn leden
uitspraak mag doen, wanneer het een
vrijsprekende beslissing wijzigt of de
uitgesproken straffen verzwaa1·t, is niet
van toepassing op het Militai1· Ge?·echtshof (1). (Besluitwet van 14 september
1918, art. 8.)
2° De rechter in hogM' beroep die het vonnis

a quo wijzigt is, bij gebreke van een
conclusie waarin de redenen van dit
vonnis wm·den aangehaald, niet verplicht
deze te wee1·leggen (2). (Art. 97 Grandwet.)
(VAN MARCKE.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1978 door het Militair Gerechtshof gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2llbis van het
W etboek van Strafvordering,
doordat het arrest het beroepen vonnis,
waarbij eiser was vrijgesproken, vernietigt en eiser veroordeelt zonder vast
te stellen dat die veroordeling is uitgesproken met eenparige stemmen,
terwijl artikel 2llbis van het Wetboek
van Strafvordering voorschrijft dat,
wanneer er een vrijsprekend vonnis is,
het gerecht in hoger beroep geen veroordeling kan uitspreken dan met eenparige
stemmen van zijn leden :
Overwegende dat de bepalingen van
artikel 2llbis van het Wetboek van
Strafvordering, toegevoegd bij artikel149
van de wijzigingsbepalingen van artikel 3
van de wet van 10 oktober 1967 houdende
het Gerechtelijk Wetboek, geen toepassing vinden op het Militair Gerechtshof,
evenmin als de voordien geldende bepalingen van artikel 140, tweede lid, van
de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie, aangevuld bij artikel 2
van de wet van 4 september 1891,
waarvan de wet van 10 oktober 1967
de werkingssfeer enkel heeft willen
uitbreiden tot de correctionele rechtbanken zitting houdende in hoger beroep ;
Overwegende dat de militaire rechtbanken krachtens artikel 58 van het
Gerechtelijk Wetboek beheerst blijven
door de bijzondere wetten ;
Dat, luidens artikel 8 van de besluitwet
van 14 september 1918, waarbij artikel 204 van de Rechtspleging bij de
Landmacht van 1814 stilzwijgend werd
opgeheven, de beslissingen van het
Militair Gerechtshof en van de krijgs(1) Cass., 15 februari 1971 (A1·r. cass., 1971,
blz. 575); raadpl. VAN DER VORST en DANSE,
Rev. dr. pen. et crim., 1974-1975, blz. 457.
(2) Cass., 15 februari 1978, sup1•a, blz. 713.
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raden bij meerderheid van stemmen
worden genomen ;
Dat het middel faalt naar recht ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt om
geweigerd te hebben te gehoorzamen
aan de bevelen van zijn meerdere,
kapitein-geneesheer D.S.L., die, met hem
op te leggen : « Ik, kapitein-geneesheer
D.S.L., geef U, soldaat V.M.L., het
uitdrukkelijk militair bevel uw inentingen van antitetanos, antityphus en
anti-paratyphus te laten plaatsen daar
er voor U op medisch gebied geen
beletselen zijn », hem met een dienst
belastte,
terwijl de rechters, na te hebben
aangehaald dat de krijgsraad had geoordeeld << er bestaat aanleiding om de
toepassing van het koninklijk besluit van
20 juni 1962 te weigeren, vermits nergens
is bepaald welke voor iedere vaccinatie
of inenting afzonderlijk de specifieke
tegenaanwijzingen zijn, terwijl evenmin
is bepaald hoe dergelijke tegenaanwijzingen worden opgespoord », deze redenering van de krijgsraad niet weerlegt door
de considerans dat « de wetgever aan aile
militairen het recht gegeven heeft aile
mogelijke geneeskundige tegenaanwijzingen te kunnen inroepen, maar aan de
minister van Landsverdediging de mogelijkheid van controle heeft willen geven
over het al dan niet bestaan van de
ingeroepen tegenaanwijzingen », daar het
hier niet de controlemogelijkheid van de
minister betreft, maar wel de onmogelijkheid voor de rechter om, bij gebreke
van een precieze wettelijke regeling
betreffende de aard van de tegenaanwijzingen en hun mogelijke opsporing,
na te gaan of de rechten van de militair
tot het weigeren van vaccinatie of
inentingen al dan niet zijn geeerbiedigd ;
zodat het arrest de motivering van de
krijgsraad, die het zelf aanhaalt, niet
beantwoordt en niet aangeeft op welke
wetstekst de rechter steunt of moet
steunen om na te gaan of de militair al
dan niet redenen heeft om vaccinatie of
inenting te weigeren
Overwegende dat het arrest beslist
op grand van de in het middel aangehaalde considerans en bovendien op
grand dat : de omstandigheid dat de
wetgever noch de Koning de speci:fieke
tegenaanwijzingen voor iedere vaccinatie
afzonderlijk bepaald heeft, geenszins de

beklaagde het recht gaf de opgelegde
vaccinatie of inenting te weigeren ; uit
het dossier blijkt dat die controle door de
bevoegde militaire geneesheer werd uitgeoefend en dat de besluiten van die
geneesheer bevestigd werden door de
deskundige aangesteld door de rechterlijke commissie ; dat de kritiek van de
eerste rechter op de besluiten van de
militaire geneesheer totaal ongegrond is ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusie waarin de gronden van de
eerste rechter werden overgenomen, het
arrest niet verplicht was die gronden te
weerleggen; dat het, door erop te wijzen
dat de tegenaanwijzingen wettelijk niet
beperkt zijn, wettig beslist dat het hier
om een vraag naar de feiten gaat waarover de feitenrechter op onaantastbare
wijze oordeelt ; dat daaromtrent het
arrest niet verplicht was naar enige
wetsbepaling uitdrukkelijk te verwijzen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei 1978.- 2 8 kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Decaluwe (van de balie
te Gent).
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VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. -BouwPLAN.BEDRIEGLIJK OPZET.- BEGRIP.

Het bedrieglijk opzet dat ve1•eist is voor het
bestaan van valsheid in geschrijte is
aanwezig wanneer de beklaagde de
waarheid verdraait door het verzwijgen
van bepaalde gegevens van een bouwplan
om te doen geloven aan een onbetwist
recht, te1·wijl dat recht betwist w01·dt, en
om aldus een bouwvergunning te bekomen die hij anders niet zou bekomen ( l).
(Art. 193 S.W.)
(1) Raadpl. cass., 28 maart 1972 (.Arr.
cass., 1972, biz. 720) en 15 maart 1978, sup?"a,
biz. 835; VAN HALEWYN en DUPONT, Valsheid
in geschr~ften, uitg. 1975, nr. 435, in .A. P. R.

1060 (VAN DE MERGEL,
T. VANDENHOEKE EN DE LANGE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1978 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eerste verweerder wordt vrijgesproken :
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1315 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, 193 en volgende van het
Strafwetboek,
do01·dat het arrest eiser op de strafvordering veroordeelt wegens valsheid in
geschriften en gebruik daarvan, gepleegd
door het niet vermelden van twee vensters
en een deur, aanwezig in een bestaande
muur, op het door hem ter verkrijging
van een bouwvergunning ingediende
plan,
te1'wijl het arrest geen antwoord of
motivering bevat betreffende de schriftelijke conclusie van eiser, genomen in
eerste aanleg en uitdrukkelijk hervat in
hoger beroep, en enkel steunt op het
bestaan van twee vensters en een deur
zonder te onderzoeken of deze twee
vensters en een deur daar rechtens
mochten aanwezig zijn, hoewel er daaromtrent was opgeworpen : 1° de muur
waarin de twee vensters en een deur
zich bevonden in exclusieve eigendom
toebehoort aan eiser, derwijze dat hij bij
het indienen van de bouwaanvraag die
twee vensters en een deur niet behoefde
te vermelden door het enkel feit dat hij
bij de uitvoering van het bouwwerk
waarvoor hij vergunning had gevraagd,
de twee vensters en de deur toch zou
hebben laten verdwijnen in overeenstemming met de feitelijke toestand en de
overeenkomst met de burgerlijke partij
De Lange J oiil ; 2° de burgerlijke partij
De Lange J oiil, hoewel hij dit eigendomsrecht van eiser thans betwist (oorspronkelijk, gelet op de overeenkomst
met eiser, niet, zelfs niet na het nithaugen door eiser van het bericht

cc bekendmaking bouwaanvraag », waartegen hij geen bezwaar liet gelden) en
zelfs voorhoudt dat hij op die twee
vensters en een deur erfdienstbaarheden
door verkrijgende verjaring heeft verworven (stelling waarop de directeur van
Stedebouw na de strafklacht ten onrechte
steunt), in elk geval niet a p1'io1'i kan
worden gevolgd in zijn bewering, des te
meer daar er omtrent die aangelegenheid
een (prejudicieel) geschil hangend is voor
de vrederechter van het kanton Oudenaarde; zodat, nu het arrest de enkele
blote aanwezigheid van twee deuren en
een venster als voldoende beschouwt om
valsheid in geschrifte met bedrieglijk
opzet aan te houden, het dus steunt op
elementen waaraan het een interpretatie
geeft die niet verantwoord is vermits
voldoende werd aangetoond dat die
feitelijke toestand niet overeenkomt
met de rechtstoestand en het arrest op
zijn minst had dienen te aanvaarden
dat die toestand het voorwerp uitmaakt
van een proces, omdat inderdaad
minstens de onzekerheid daaromtrent,
door het hof van beroep of door het
arrest over het hoofd werd gezien :

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt onder .meer op de navolgende
gronden : hij wist onvermijdelijk dat door
de uitvoering van de bouwwerken een
deur, twee vensters en een keldergat
zouden dicht gemetseld worden, die zich
in de buitenmuur van het schrijnwerkersatelier van de buur, de burgerlijke partij (thans tweede verweerder),
bevonden; het is duidelijk dat de eerste
beklaagde (thans eiser) er zich van bewust
was dat in deze omstandigheden geen
bouwverguuning kon bekomen worden ;
daarom zou er op het ingediende plan
geen vermelding gemaakt worden van de
openingen in de kwestieuze muur ; ook al
nam eerste beklaagde de stelling in dat
de kwestieuze muur gemeen was, hij wist
dat dit klaarblijkelijk betwistbaar was
en dat in elk geval zijn recht om de
bestaande openingen, ten nadele van de
burgerlijke partij, die daarvan ten minste
het feitelijk genot had, zomaar dicht te
metselen, helemaal niet uitgemaakt was ;
de eerste beklaagde verwijst tevergeefs
naar een akkoord ; van een overeenkomst
betreffende de in deze zaak bedoelde
openingen is geen voldoende bewijs
aangebracht;
Overwegende dat het middel, in zoverre het schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 193 en volgende van
het Strafwetboek aanvoert, hierop neerkomt dat het arrest bij gebrek aan
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antwoord op de conclusie van eiser niet
regelmatig is gemotiveerd en dat het
bovendien niet wettelijk is gerechtvaardigd, omdat het steunt op de blote
aanwezigheid van bestaande openingen,
maar niet onderzoekt of die mochten
aanwezig zijn, dit wil zeggen of eiser,
als eigenaar, niet het recht had ze te doen
verdwijnen, althans omdat het niet in
acht neemt dat er desaangaande een
geschil aanhangig was in rechte;
Overwegende dat het voor het misdrijf
van valsheid in geschrifte en gebruik
ervan vereiste bedrieglijk opzet aanwezig
is, wanneer de beklaagde .de waarheid
verdraait om te doen geloven aan een
onbetwist recht, terwijl dit recht betwist
wordt ; dat het arrest de veroordeling op
dit punt door de aangehaalde consideransen wettelijk rechtvaardigt, het bestaan van de betwisting omtrent het
recht om de openingen te dichten
uitdrukkelijk in acht neemt en de veroordeling niet steunt op de blote aanwezigheid van die openingen ; dat het aldus
antwoordt op de conclusie desaangaande
van eiser, maar op die conclusie niet
nader diende te antwoorden daar zij voor
het overige, gelet op de vaststellingen
van het arrest, ter zake niet meer
dienend was ;
Overwegende dat, in zoverre het middel
steunt op schending van de artikelen 1315
en volgende van het Burgerlijk W etboek,
het niet ontvankelijk is, nu niet wordt
aangegeven van welk geschrift het
arrest de bewijskracht miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door tweede
verweerder tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :

9 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. De Hauw (van de balie te
Oudenaarde).

2e
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9 mei 1978.

1o VOORLOPIGE HECHTENIS.
WET VAN 20 APRIL 1874.- NIET TOEPASSELIJK OP DE BESTRAFFING
HET BEDROG INZAKE DOUANE.

VAN

2° DOUANE EN ACCIJNZEN.- VooRLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING
TEGEN
BORGSTELLING.- TERUGGAVE VAN DE
BORGSOM.- VOORWAARDEN.

1oDe wet van 20 april1874 op de voorlopige
hechtenis is niet toepasselijk op de
bestraffing van het bedrog inzake
douane (1). (Wet van 20 april 1874,
art. 22.)

2° Wanneer, in zake douane en accijnzen,
een ve1·dachte in voorlopige vrijheid
wordt gesteld tegen borgstelling, kan
de borgsom slechts teruggegeven worden
wannee1· de verdachte verschenen is bij
alle proceshandelingen en voor de tenuitvoedegging van het vonnis; niet wetteijk
verantwoo1·d is de beslissing die de
teruggave van de borgsom beveelt wanneer zij een gevangenisstraj uitspreekt
die niet voorwaardelijk is en niet gedekt
wordt do01· de ondergane voorlopige
hechtenis (Art. 114 Wetb. Sv.)
(BELGISOHE STAAT,
(MINISTER VAN FINANOIEN,
T. AMAROUOH.)

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een frank schadevergoeding als voorschot en de zaak onbepaald
uitstelt ter verdere afdoening ;
Overwegende dat zodanige beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1978 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat verweerder, die, verdacht van sluikinvoer van alcoholhoudende dranken, op 16 november 1976
onder bevel tot aanhouding werd ge-

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

(1) Cass., 9 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, I,
1080).

ARREST.
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plaatst, op 25 november 1976 in voorlopige vrijheid werd gesteld, nadat hij
een borgsom had gestort ;
Dat het arrest, eensdeels, uitspraak
doende op de vorderingen die wegens
de feiten van sluikinvoer waren ingesteld,
verweerder veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan
drie maanden en vijftien dagen met
uitstel, tot het betalen van de ontdoken
accijns, tot een geldboete van tien maal
het bedrag van die rechten en tot de
gedingskosten en, anderdeels, de teruggave van de gestorte borgsom beveelt ;
Dat de voorziening tot de laatstvermelde beschikking beperkt is ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 22 van
de wet van 20 april1874 op de voorlopige
hechtenis en 114 van het Wetboek van
Strafvordering :
Overwegende dat het arrest de beslissing waarbij de teruggave aan verweerder
van de gestorte borgsom wordt bevolen,
stoelt op de artikelen 13 en 16 van de wet
van 20 april 1874 en op de overweging
dat << beklaagde noch ter terechtzitting
in eerste aanleg, noch ter terechtzitting
in hoger beroep verstek liet gaan » ;
Overwegende dat, krachtens artikel 22
van de wet van 20 april 1874, de wetten
betreffende de bestraffing van het bedrog
inzake douane ongewijzigd blijven ;
dat hieruit volgt dat op de voorlopige
hechtenis inzake douane niet de wet van
20 april 1874 maar de artikelen 113 en
volgende van het Wetboek van Strafvordering toepasselijk zijn ;
Overwegende dat artikel 114 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat de bij de voorlopige invrijheidstelling van de verdachte gestelde borg
dient tot zekerheid van de verschijning
van de verdachte bij alle proceshandelingen en tot tenuitvoerlegging van het
vonnis, zodra zulks van hem wordt
gevorderd;
Overwegende dat, nu de veroordeling
die het arrest uitspreekt een deel gevangenisstraf bevat dat niet voorwaardelijk
is en niet gedekt wordt door de ondergane
voorlopige hechtenis, ten deze op het
ogenblik van de uitspraak nog niet kon
worden geoordeeld of verweerder reeds
had voldaan aan de bij artikel 114 van
het W etboek van Strafvordering bepaalde
verplichting tot tenuitvoerlegging van
het vonnis te verschijnen ;
Dat derhalve de beslissing dat de
borgsom zal worden teruggegeven niet
wettelijk is verantwoord ;

Om die redenen, en ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen, die niet
tot een meer uitgebreide cassatie of
tot cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, vernietigt het bestreden arrest,
in zoverre het uitspraak doet over
de borgsom van 200.000 frank; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
9 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Lebbe. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. VanDer Straten (van de
balie te Antwerpen).

2e KAMER.- 10 mei 1978.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORD:ELING OP DE STRAFVORDERING.
- GEEN VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF STELT.
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Niet in rechte gemotiveerd is de veroordelende beslissing op de stmjvordering,
waarin geen melding wordt gemaakt van
een wettelijke bepaling, die op het
bewezen verklaarde misdrijj een straf
stelt (1). (Grondwet, art. 97.)
(CONSTANTINI.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 januari 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Aarlen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
(1) Oass., 21 en 22 maart 1977 (.Arr. cass.,
1977, blz. 782 en 790) en noot 1 get. J. V.
onder het eerste arrest, blz. 782.
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uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:

(HOLLEVOET, T. COLLIN EN VOS DE WAEL.)

Overwegende dat het vonnis wei de
wettelijke bepalingen aangeeft waarin
de bestanddelen van het misdrijf omschreven zijn, maar niet verwijst naar
enige wettelijke bepaling waarbij een
straf wordt vastgesteld ;
Dat het vonnis derhalve niet naar
recht gemotiveerd is;

ARREST (vertaling).

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
zal worden melding gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te N eufchateau, zitting houdend in boger
beroep.
10 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Defrance (van de
balie te Aarlen).

2e KAMER.- 10 mei 1978,
WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART 1968. KRUISEN.- ARTIKEL 20-2.- 0NOPLETTENDE BESTUURDER DIE NAAR
LINKS IS UITGEWEKEN TER VERMIJDING
VAN EEN VOERTUIG DAT VOOR HEM REED
EN GESTOPT IS. - BESTUURDER DIE
NAAR LINKS IS UITGEWEKEN ZONDER
TE LETTEN OP HET TEGENLIGGEND
VERKEER. - VEROORDELING WEGENS
SCHENDING VAN ARTIKEL 20-2. WETTIGHEID.

De rechter die vaststelt dat een bestuurder
door onoplettendheid naar links is
uitgeweken om een voertuig te vermijden
dat voor hem reed en gestopt is en dat hij,
op het ogenblik van die uitwijking, geen
rekening heeft gehouden met het tegenliggend verkeer, met name met een
voertuig dat hooguit twintig meter
verwijdm·d was, verantwoordt wettelijk
zijn beslissing tot veroordeling van die
bestuurder wegens overtreding van a?·tikel 20-2 van het Wegverkeersreglement
(K.B. 14 maart 1968).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 maart 1978 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 20-2, 27-1 van het Wegverkeersreglement (koninklijk besluit van
14 maart 1968), 418, 420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat ter motivering van de strafrechtelijke en burgerlijke veroordelingen
van eiser, het vonnis zich ertoe beperkt
de overweging van de eerste rechter over
te nemen, volgens welke de stand van
het voertuig van de burgerlijke partij
(thans verweerster) kan verklaard worden
door het effect van de schok, en verder
enkel vermeldt dat eisers voertuig van
achter de geparkeerde voertuigen is
uitgeweken op het ogenblik dat de
tegenligger kwam aangereden,
terwijl de eerste van die gronden op een
hypothese berust, en terwijl geen van
die gronden antwoordt op het verweer
waarbij eiser in zijn conclusie in boger
beroep betoogde dat tussen het geparkeerde voertuig en de uiterste linkerkant
van de rijbaan een vrije ruimte overbleef
van 4,60 meter waarop twee voertuigen
·voldoende konden kruisen, zodat eiser,
ook al zou hij van achter de geparkeerde
wagens zijn uitgeweken als het voertuig
van verweerster reeds zichtbaar was,
daarom nog niet de bepalingen van
artikel 20-2 van het Wegverkeersreglement overtreden heeft, waaruit volgt
dat de beslissing niet regelmatig met
redenen omkleed noch wettelijk verantwoord is:
Overwegende dat om de telastleggingen
ten aanzien van verweerder bewezen te
verklaren, het vonnis zich niet ertoe
beperkt de gronden van de eerste rechter
over te nemen, maar bovendien vermeldt
<< dat de burgerlijke partij V os de W ael
zowat acht a negen meter van het
botsingspunt vandaan was op het ogenblik dat de beklaagde Hollevoet uitgeweken is ; dat op het ogenblik van die
uitwijking, de voertuigen dus hooguit
twintig meter van elkaar verwijderd
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waren ; dat wanneer de beklaagde Hollevoet uitweek, de tegenligger bijgevolg
zichtbaar was ; dat uit het vorenstaande
is af te leiden dat de beklaagde onoplettend is geweest, wat bevestigd wordt
door het feit dat hij verrast werd door
het stoppen van de wagen van getuige
Marcel Boudon (zie zijn aanvankelijke
verklaring), en dat hij bij het uitwijken
voor die wagen zich niet bekommerd
heeft om het tegemoetkomend verkeer " ;
Overwegende dat het vonnis aldus
eisers conclusie beantwoordt en zijn
veroordelende beschikking verantwoordt,
los van de beweerdelijk door de burgerlijke partij begane fout ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
enkel op grand van louter hypothetische
berekeningen in verband met de snelheidsverhouding, zonder daarbij te
antwoorden op de conclusie van eiser
die zich ter adstructie van zijn stelling
beriep op de verklaringen van al de
getuigen en van verweerster :
Overwegende dat ter afwijzing van de
door eiser in zijn conclusie aangevoerde
versie van de feiten, volgens welke hij met
uitwijken zou begonnen zijn nog v66r
verweersters wagen zichtbaar was, het
vonnis niet alleen steunt op de daarin
bepaalde gegevens in verband met
afstand en snelheid, maar, door overnaming van de redengeving van het
beroepen vonnis, ook op de omstandige
beoordeling die de eerste rechter van de
verklaringen heeft gegeven, en op de
wettelijke bewijswaarde van de door hem
toegelaten getuigenissen ;
Dat het vonnis aldus eisers conclusie
beantwoordt ;
Dat het middel te dien opzichte niet
kan worden aangenomen ;
Dat, wanneer de wet geen bijzonder
bewijsmiddel voorschrijft, de rechter
in strafzaken op onaantastbare wijze en
in feite de wettelijke bewijswaarde van
de hem verstrekte gegevens beoordeelt
en het middel derhalve niet ontvankelijk
is in zoverre het opkomt tegen de
feitelijke beoordeling van de rechter ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :
Over het eerste hierboven weergegeven
middel:
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat verweerster geen enkele fout heeft
begaan aangezien het niet uitgemaakt
is dat zij op de rijbaan een plaats heeft
ingenomen die het kruisen onmogelijk
maakte ; dat de in het middel vermelde
hypothese geen grand hood om verweerster een deel van de aansprakelijkheid voor het ongeval toe te rekenen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 mei 1978. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Hougardy (van de
balie te Charleroi).

le KAMER.- 11 mei 1978.

1° KOOP. ONTBINDING VAN DE
VERKOOP VAN WAREN INGEVAL DE
KOPER DE WAREN NIET BINNEN DE
OVEREENGEKOMEN TIJD HEEFT AFGERAALD.- HERVERKOOP VAN DE WAREN
DOOR DE VERKOPER TEGEN EEN LAGERE
PRIJS.- RET 13EWIJS VAN DE DOOR DE
VERKOPEI\ GELEDEN SCHADE DIENT
DOOR HEM TE WORDEN GELEVERD. VERWERPING VAN DE VERGELIJKINGSPUNTEN DIE DE KOPER AANGEEFT OM
TE BEWIJZEN DAT DE VERKOOPPRIJS
ABNORMAAL HOOG WAS.- GEEN OMKERING VAN DE BEWIJSLAST.
20 BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJSLAST. - 0NTBINDING VAN DE
VERKOOP VAN WAREN INGEVAL DE
KOPER DE WAREN NIET BINNEN DE
OVEREENGEKOMEN TIJD HEEFT AFGEHAALD,- HERVERKOOP VAN DE WAREN
DOOR DE VERKOPER TEGEN EEN LAGERE
PRIJS.- RET BEWIJS VAN DE DOOR DE
VERKOPER GELEDEN SCHADE DIENT
DOOR HEM TE WORDEN GELEVERD. VERWERPING VAN DE VERGELIJKINGS-
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PUNTEN DIE DE KOPER AANGEEFT OM
TE BEWIJZEN DAT DE VERKOOPPRIJS
ABNORMAAL HOOG WAS.
GEEN
OMKElRING VAN DE BEWIJSLAST.

1o en 2° Bij ant binding van een verkoop

van wa1·en omdat de koper de waren
niet binnen de overeengekomen tijd
heeft afgehaald, dient de verkoper het
bewijs te leveren dat hij schade heeft
geleden ten gevolge van de herverkoop
tegen een lagere prijs; de rechter
miskent die regel niet, als hij de vergelijkingspunten, die de koper aangeeft
om te bewiJzen dat die prijs abnormaal
was, verwerpt als zijnde niet ter zake
dienend en niet overtuigend. (Artt. 1315
en 1657 B.W.)
(NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
<< SAINTGlllRY »,
T.
PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
<< C.H. DE KEYZER EN C 0 ».)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 november 1976 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1149, 1150, 1151 en 1315 van het
Burgerlijk W etboek,
do01·dat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster de tegenwaarde in
Belgisch geld van 280.000 U.S. dollars
vermeerderd met de gerechtelijke intresten te betalen als vergoeding voor de
schade die verweerster zou geleden
hebben omdat zij tegen nadelige voorwaarden de boter zou hebben moeten
verkopen die eiseres zou aangekocht
hebben en waarvan zij de levering
weigerde aan te nemen, en het middel
verwerpt waardoor eiseres in haar conclusie voor het hof van beroep betoogde
dat verweerster de koopwaar tegen een
abnormaal lage prijs had herverkocht,
dat zij de werkelijkheid en de grootte
van de geleden schade moest aantonen,
dat in beginsel de schadevergoeding
bestaat in het verschil tussen de in de
overeenkomst vermelde prijs en de
gemiddelde koers van de koopwaar
hetzij op de dag die voor de afhaling was
vastgesteld, hetzij op de dag waarop
de verkoper heeft laten blijken dat hij de
koop niet wilde uitvoeren, en dat de
verkoper, die de door de koper niet

afgehaalde goederen herverkoopt, bij
deze herverkoop de belangen van de
koper zo goed mogelijk moet behartigen,
als goede huisvader moet handelen en
aansprakelijk is voor de tijdens de
uitoefening van zijn recht van herverkoop
begane fout, en aldus beslist op grond
van de motieven van de eerste rechter
en van eigen motieven, met name dat
eiseres ten onrechte de herverkoopprijs
betwist aangezien verweerster rechtstreeks belang had bij het verkrijgen
van de hoogst mogelijke prijs, en bijgevolg niet met opzet herverkocht heeft
tegen een prijs die lager lag dan de
normale prijs, dat de door eiseres
verschafte vergelijkingspunten noch afdoend noch overtuigend waren, en dat
verweerster verplicht was een bederfelijke koopwaar dringend te verkopen,
terwijl, hoewel de overweging dat
verweerster een bederfelijke koopwaar
dringend had moeten verkopen misschien
op gepaste wijze antwoordt op het
middel waarin eiseres betoogde dat
verweerster moest aantonen dat ze werkelijk schade had geleden, die overweging
niet antwoordt op het middel waarin
eiseres aanvoerde dat verweerster daarenboven het bedrag van haar schade moest
aantonen, welk bedrag behoudens tegenbewijs normaal overeenstemt met het
verschil tussen de overeengekomen prijs
en de prijs van de normale herverkoop,
en terwijl dit gebrek aan antwoord gelijkstaat met het ontbreken van de bij
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering ;
de overweging dat verweerster, gelet
op haar eigen belang, de koopwaar niet
met opzet onder de normale prijs heeft
herverkocht, niet antwoordt op het
middel waarin eiseres betoogde dat
verweerster aansprakelijk was voor elke,
zelfs onopzettelijke fout, die tijdens
de herverkoop werd begaan, en dit gebrek
aan antwoord gelijkstaat met het ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering, en de
overweging dat de door eiseres verschafte vergelijkingspunten noch afdoend
noch overtuigend zouden geweest zijn
de rechters niet in staat stelde het
verweermiddel van eiseres te verwerpen,
aangezien naar luid van artikel 1315
van het Burgerlijk Wetboek verweerster
de omvang van de schade moest aantonen
die, overeenkomstig de artikelen 1149,
1150 en 1151 vanhetBurgerlijk Wetboek,
een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg
was van het niet uitvoeren van de overeenkomst:
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Overwegende dat eiseres in conclusie
betoogde dat ten gevolge van de antbinding te haren laste van de verkoop
van een voorraad boter de schadevergoeding waarop verweerster aanspraak kan maken, in beginsel, overeenstemt met het verschil tussen de in de
overeenkomst voorkomende prijs en de
gemiddelde koers van de koopwaar, en
dat de door eiseres verkregen verkoopprijs abnormaallaag en verdacht is;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
met name onder verwijzing naar de
redenen van de eerste rechter, dat
verweerster een bederfelijke koopwaar
dringend heeft moeten verkopen, dat
eiseres ten onrechte de herverkoopprijs
heeft betwist aangezien verweerster een
rechtstreeks belang had bij het verkrijgen
van de hoogst mogelijke prijs en bijgevolg
niet met opzet, zoals eiseres beweert,
herverkocht heeft tegen een prijs die
lager is dan de normale prijs en, tenslotte,
dat uit de voorgelegde vergelijkingspunten niet blijkt dat de prijs abnormaal
onvoldoende zou geweest zijn ;
Dat die overwegingen en vaststellingen
van het arrest de voornoemde conclusie
van eiseres beantwoorden ;
Dat het arrest door dezelfde overwegingen impliciet doch zeker beslist dat
eiseres geen fout heeft begaan ; dat het
aldus de conclusie van eiseres beantwoordt ten betoge dat verweerster voor
elke, zelfs onopzettelijke, fout aansprakelijk was ;
Dat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat het arrest, door te
zeggen dat de door eiseres aangevoerde
vergelijkingspunten noch afdoend noch
overtuigend zijn, de bewijslast niet
omkeert, doch de door haar als verweermiddel opgeworpen gegevens ten bewijze
dat de herverkoopprijs niet normaal was,
afwijst ; dat het op grond van de door
verweerster
aangevoerde omstandigheden beslist dat die prijs normaal was ;
dat het arrest bijgevolg geen van de in
het middel bedoelde bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel dienaangaande niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 mei 1978. -1e kamer.- Voorzitter,
de H. Trousse, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, de H.
Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Delange, procureur-generaal.
Pleiters, de HR. Bayart en Dassesse.

1e

KAMER.

-11 mei 1978.

VOORZIENING IN OASSATIE. -

AF-

sTAND. BURGERLIJKEf ZAKEN. AFSTAND BETEKEND. AKTEVERLE·
NING VAN DE AFSTAND.

In bu1·gerlijke zaken verleent het Hoj akte
van de afstand van de voorziening,
welke aan de verweerder is betekend ( 1).
(Artt. 824, 1042 en 1112 G.W.)
(LEfNNAERTS, T. DIENST VOOR DEf JEUGD
VAN RET KANTON VAN RAMELN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 mei 1977 door het Hof van
Beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat eiser bij akte die op
19 april 1978 op de griffie van het Hof
werd neergelegd, verklaard heeft afstand
te doen van zijn op 6 december 1977
ingediende voorziening ;
Dat die afstand bij akte van 17 april
1978 aan verweerder werd betekend;
Om die redenen, verleent akte van de
afstand van de voorziening ; veroordeelt
eiser in de kosten.
11 mei 1978.- 1e kamer.- Voorzitter
en Verslaggeve?·, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Delange, procureurgeneraal. - PleitB?'s, de HR. Van Ryn
en Kirkpatrick.

1e

KAMER.-

ll mei 1978.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDREID VAN DE REORTBANK VAN
KOOPRANDEL. TERRITORIALE BE·
VOEfGDHEID. FAILLIETVERKLARING.
REORTBANK VAN KOOPRANDEL VAN
DE PLAATS WAAR DE GEFAILLEERDE OP
DE BEVOLKINGSREGISTERS IS INGE·
SOHREVEN ALS HEBBENDE ALDAAR ZIJN
ROOFDVERBLIJF OP RET TIJDSTIP VAN
DE STAKING VAN BETALING.

(1} Cass., 17 oktober 1977, supra, blz. 217.
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2D BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. GEREORTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 660, EERSTE
LID. BEPALING VAN TOEPASSING OP
RET HOF VAN 0ASSATIE WANNEER RET
EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSREORTBANK
VERNIETIGT
WEGENS
SORENDING VAN EEN REGEL INZAKE
BEVOEGDHEID.

3D VERWIJZING NA CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING
VAN
EEN
VONNIS
VAN
DE
ARRONDISSEMENTSREORTBANK WEGENS
SOHENDING VAN EEN REGEL INZAKE
BEVOEGDREID. VERWIJZING NAAR
RET DOOR RET HOF BEVOEGD VERKLAARDE GllJREORT.

1D De

voor faillietverklaring bevoegde
?'echtbank van koophandel is de rechtbank van koophandel van de plaats waar
de gejailleerde op de bevolkingsregisters
is ingeschreven als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf op het tijdstip van de
staking van betaling (I). (Artt. 36 en
631 G.W. ; art. 440 W.K.)

2D De bepaling van het eerste lid van

artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek
is van toepassing op het Hof van
Oassatie wanneer het een vonnis van de
arrondissementsrechtbank vernietigt wegens schending van een regel inzake
bevoegdheid (2).
3D Wanneer het Hof van Oa8satie een

vonnis van een arrondissementsrechtbank vernietigt wegens schending van
een regel inzake bevoegdheid, verwijst
het de zaak naar de bevoegde rechter
die het aanwijst (3). (Art. 660 G.W.)
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ RET ROF VAN BEJROEP TE BRUSSEL,
INZAKE VANDERMillJGE.)
ARREJST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 februari 1978 door de
Arrondissementsrechtbank te Brussel gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 36 en 631 van het
Gerechtelijk W etboek,
doordat het vonnis beslist dat een
(1) (2) en (3) Cass., 2 februari 1978, sup1·a,

biz. 661.

eventuele faillietverklaring van Guy
Vandermiege niet tot de territoriale
bevoegdheid van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel behoort doch tot
die van de Rechtbank van Koophandel
te Dinant en de zaak naar de genoemde
rechtbank verwijst, op grond dat de
bewuste handelaar, hoewel hij op de
bevolkingsregisters te Ukkel is ingeschreven, zijn handelsonderneming te
Sinsin, in het arrondissement Dinant,
gevestigd heeft,
terwijl, krachtens artikel 631 van het
Gerechtelijk Wetboek, de faillietverklaring door de rechtbank van de woonplaats
van de gefailleerde op het tijdstip van de
staking van betaling geschiedt en artikel 36 van hetzelfde wetboek bepaalt
dat in dit wetboek onder woonplaats
wordt verstaan : de plaats waar de
persoon op de bevolkingsregisters is
ingeschreven als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf;
daaruit volgt dat de Rechtbank van
Koophandel te Brussel territoriaal bevoegd is om uitspraak te doen over de
rechtsvordering tot faillietverklaring :
Overwegende dat de arrondissementsrechtbank vaststelt dat bij de rechtbank
van koophandel een vooronderzoek werd
aanhangig gemaakt dat eventueel zou
kunnen leiden tot het van ambtswege
uitspreken van het faillissement van
Guy Vandermiege, wonende te Ukkel,
doch die een camping exploiteert te
Sinsin, in het gerechtelijk arrondissement
Dinant;
Overwegende dat luidens artikel 631
van het Gerechtelijk W etboek, de faillietverklaring geschiedt door de rechtbank
van de woonplaats van de gefailleerde
op het tijdstip van de staking van
betaling ; dat artikel 36 van hetzelfde
wetboek bepaalt : cc In dit wetboek wordt
verstaan onder woonplaats : de plaats
waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende
aldaar zijn hoofdverblijf » ;
Dat uit het samen lezen van deze
bepalingen blijkt dat de rechtbank van
koophandel die bevoegdheid heeft om de
faillietverklaring uit te spreken, de
rechtbank is van de plaats waar de
gefailleerde op de bevolkingsregisters is
ingeschreven als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf op het tijdstip van de
staking van betaling ;
Dat dit voorschrift, dat uit de teksten
zelf afgeleid wordt, bovendien door de
parlementaire voorbereiding wordt bevestigd ; dat het verslag van de verenigde
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Senaatscommissies over het wetsontwerp
houdende het Gerechtelijk W etboek
inderdaad zegt : « Artikel 631 handelt
over de plaats van het openvallen van
het faillissement. De woonplaats van de
handelaar kan verschillen van de plaats
waar hij zijn handelszaak drijft. Dient
men aan de rechter van die plaats niet de
voorkeur te geven ? Er wordt geantwoord
dat een handelaar dezelfde handel kan
drijven in verscheidene plaatsen gelegen
in het rechtsgebied van verschillende
rechtbanken ; het voorgestelde stelsel
voorkomt aanhangigheid en dualiteit
in de beslissingen '' ;
Overwegende dat, volgens de thans
geldende wetgeving, de door de arrondissementsrechtbank ten gunste van een
andere oplossing uiteengezette overwegingen niet kunnen prevaleren op de
uitdrukkelijke teksten van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat Guy Vandermiege op de bevolkingsregisters te Ukkel
is ingeschreven als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf sinds meer dan zes maanden
voor de datum van het bestreden vonnis ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de zaak, met toepassing van artikel 660 van het Gerechtelijk
Wetboek, naar de bevoegde rechtbank
moet worden verwezen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
ll mei 1978.- 18 kamer.- Voorzitter,
de H. Trousse, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, Baron VinQOtte. Gelijkluidende conclusie, de
H. Delange, procureur-generaal.

(1) Cass., 9 maart 1972 (A1•r. cass., 1972,
blz. 649) en noot 1. Adde DE PAGE, d. VII,
uitg. 1957, nrs. 196 tot 206, blz. 152-167; JosSERAND, d. II, nr. 1608/1609, blz. 773 ; DE
RYKE en HEURTERRE, T.P.R., 1967, nrs. 22
tot 25, blz. 117-121; HEURTERRE, T.P.R.,

1e KAMER. -

12 mei 1978.

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN.
- KOSTEN TOT BEHOUD VAN DE ZAAK.
-BEGRIP.

De kosten tot behmtd van de zaak, in de zin
van artikel 20, 4°, van de Hypotheekwet
van 16 december 1851, zijn alle uitgaven
zonder welke de zaak geheel of gedeeltelijk
zou zijn tenietgegaan of ten minste niet
meer geschikt zou zijn voor het gebruik
waarvoor zij bestemd is ( 1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
BANDENOENTRALE VERHELST-DEFEVER,
T. VANLERBERGHE EN VAN EYGEN, q.q.)
ARREST
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 december 1976 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;
Over de beide middelen samen,

het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 20, 4°, van de hypotheekwet
van 16 december 1851, dat in het
Burgerlijk W etboek titel XVIII van
boek III vervangt, en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest vaststelt dat de
« schuldvordering oorzaak vindt in de
leveringen van banden en werken aan
banden en wielen van motorvoertuigen
van de gefailleerde " en dat « de litigieuze
leveringen en werken verantwoord zijn
voor het rloelmatig benutten van het
rollend materieel in de exploitatie van
de vervoeronderneming " en het arrest
derhalve vaststelt dat dergelijke leveringen en werken dienden om het rollend
materieel van de vervoeronderneming
rijklaar te houden teneinde zijn nuttigheidsfunctie te kunnen vervullen,
terwijl het arrest aldus niet wettig kon
beslissen dat niet bewezen was dat,
zonder de litigieuze leveringen en werken,
bepaalde voertuigen niet meer geschikt
waren voor het gebruik waartoe ze
bestemd waren en derhalve niet wettelijk
gerechtvaardigd is en schending inhoudt
van artikel 20, 4°, van de hypotheekwet;
1971, nrs. 28 tot 35, blz. 131-134; SOREL,
Jou1•n, t1•ib., 1972, blz. 406; COPPENS, Rev. crit.
jur. belge, 1974, nr. 83, blz. 455-456; LEDOUX
en DELCOMMUNE, Journ. trib., 1975, blz. 324325, nrs. 37 tot 39.
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het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doorda.t het arrest, om te besluiten tot
de ongegrondheid van het hoger beroep
en derhalve tot het niet opnemen van
de schuldvordering in het bevoorrecht
passief van het faillissement, stoelt op
de enige overweging dat '' zo de litigieuze
leveringen en werken verantwoord zijn
voor het doelmatig benutten van het
rollend materieel in de exploitatie van
de vervoeronderneming, het nochtans
niet bewezen is dat, zonder hun uitvoering, bepaalde voertuigen geheel of
gedeeltelijk zouden teniet gegaan zijn
of tenminste niet meer geschikt zouden
zijn voor het gebruik waartoe zij waren
bestemd »,
terwijl, eerste onderdeel, de juiste betekenis van de term "doelmatig », die
het werkwoord " benutten » kwalificeert,
duidt op het benutten van het materieel
op een wijze " geschikt voor het doel
waartoe het materieel is gemaakt >>,
zodat het arrest, door enerzijds uitdrukkelijk aan te nemen dat "de litigieuze leveringen en werken verantwoord
zijn voor het doelmatig benutten van
het rollend materieel in de exploitatie
van de vervoeronderneming >> doch anderzijds te stollen dat " niet bewezen is dat,
zonder hun uitvoering, bepaalde voertuigen niet meer geschikt (zouden zijn)
voor het gebruik waartoe ze bestemd
waren », gegrond is op een met de logica
onverenigbare redenering en op een
tegenstrijdige of tenminste dubbelzinnige
motivering en aldus niet beantwoordt
aan de in artikel 97 van de Grondwet
vervatte motiveringsplicht (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest aldus niet
antwoordt op het door eiseres in haar
gemotiveerde akte van hoger beroep
ingeroepen middel, luidend als volgt :
" Evenmin maakt de rechter onderscheid
tussen kosten voor behoud (zodat de zaak
kan werken) en kosten van de werking.
De eerste rechter stelt dat het leveren van
stro, olie, benzine, enzovoort in de visie
van appellante (thans eiseres) eveneens
bevoorrecht is. Dit is niet waar, vermits
dit kosten van de werldng zelf betreft,
wat onderscheiden is van kosten voor
het behoud, die als doel hebben het
mogelijk te maken dat de zaak kan
werken. De vordering van appellante
dient wel degelijk als bevoorrecht te
worden aangezien. Hieruit bleek reeds
dat het leveren en uitvoeren van werken aan banden te vergelijken is met

de leveringen en werken van een hoefsmid. Terecht is er dan ook sprake van
een voorrecht vermits de werken en de
leveringen noodzakelijk waren, daar de
wagens anders niet eens verder konden
rijden. Een wagen zonder banden kan
niet verder rijden, terwijl een wagen met
versleten banden niet verder mag rijden.
Dit is hetzelfde indien er een breuk is
aan de wielen. Het betreft dan ook
noodzakelijke leveringen en werken.
Zonder deze leveringen en werken, zouden
de wagens zeker hebben opgehouden
hun nuttigheidsfunctie te vervullen, vermits zij dan niet meer konden rijden >>,
zodat het arrest niet regelmatig is
gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat de kosten tot behoud
van de zaak, in de zin van artikel 20, 4°,
van de Hypotheekwet van 16 december
1851, alle uitgaven zijn zonder welke
de zaak geheel of gedeeltelijk zou zijn
tenietgegaan of ten minste niet meer
geschikt zou zijn voor het gebruik
waarvoor zij bestemd is ;
Overwegende dat de rechter, conform
deze regel, ten deze diende na te gaan of
de kwestieuze leveringen en werken
noodzakelijk waren om de voertuigen
rijklaar te houden ;
Overwegende dat het arrest, door vast
te stellen dat de leveringen en werken
" verantwoord zijn voor >> het doelmatig
benutten van het rollend materieel,
in de context bedoelt dat deze leveringen
en werken voor dit doelmatig benutten,
en met name voor het rijklaar houden
van het rollend materieel, geschikt en
nuttig waren ;
Dat deze vaststelling de rechters niet
ontsloeg van de verplichting na te gaan
of het bewezen was dat, zonder de
uitvoering van deze leveringen en werken,
het rollend materieel niet meer geschikt
zou zijn voor het gebruik waartoe het
bestemd was ;
Overwegende dat het geenszins tegenstrijdig of dubbelzinnig is enerzijds vast
te stellen dat bepaalde leveringen en
werken geschikt en nuttig zijn om het
rollend materieel rijklaar te houden,
en anderzijds te beslissen dat het nochtans niet bewezen is dat, zonder de
uitvoering van deze leveringen en werken,
het rollend materieel niet meer geschikt
zou zijn voor het gebruik waarvoor het
bestemd was ;
Overwegende dat, door te oordelen
dat de kwestieuze leveringen en werken
verantwoord zijn voor het doelmatig
benutten van het rollend materieel, het

-

1070-

arrest te kennen geeft dat het niet gaat
om werkings- of onderhoudskosten, maar
om kosten die strekken tot het behoud
van de zaak, met name haar geschiktheid
om te kunnen werken ;
Dat het arrest zodoende het in de
conclusie van eiser bedoelde onderscheid
maakt;
Overwegende dat het arrest, door te
oordelen dat nochtans niet bewezen is
dat, zonder de uitvoering van de leveringen en werken, de voertuigen niet
meer geschikt zouden zijn voor het
gebruik waarvoor ze bestemd waren,
de conclusie beantwoordt luidens welke
deze leveringen en werken noodzakelijk
waren opdat de voertuigen zouden
kunnen en mogen rijden;
Dat geen van beide middelen kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 mei 1978.- 1e kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende oonolusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. L. Simont en Hutzler.

1e

KAMER. -

12 mei 1978.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. p ARTIJEN
DIE OVER DEl ZAAK TEN GRONDE HEBBEN
GEOONOLUDEERD OF IN GlllBREKE GESTELD ZIJN ZULKS TE DOElN. PARTIJEN DIE SLEOHTS OP ONVOLLElDIGE
WIJZE HEBBEN GEANTWOORD OP DE
VORDERING VAN HUN TEGElNPARTIJ.REOHTER DIE OVER DE ZAAK ZELVE
UITSPRAAK VERMAG TE DOEN.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - RAMING ((EX
.JEQUO ET BONO ll VAN DE SCHADE.
WETTIGHEID.- VOORWAARDE.

1° Een zaak is in staat van wijzen en de
reohter kan oVe?' de zaak zelve uitspraak
doen als iedere partij ove?' de zaak zelve
heeft geoonoludeerd of in geb1·eke gesteld
is zulks te doen, zeljs indien een de1'
pa1•tijen sleohts op onvolledige wijze
op de vm·de1·ing van haar tegenpartij
heejt geantwoord ( 1).

2° De reohter mag de doo?' het slaohtoffer
van een onreohtmatige daad geleden
sohade sleohts ex aequo et bono ?'amen,
als hij de redenen opgeeft waarom
enerzijds de door partijen aangegeven
ramingsgegevens moeten worden verwm·pen en anderzijds de raming sleohts
ex aequo et bono kan gesohieden (2).
(VANDEMAELE EN DESMECHT,
T. BORREZEE EN DELODDERE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1977 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het algerneen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de
rechten van de verdediging en van de
artikelen 1142, 1145, ll49, 1150, 1151,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de eisers veroordeelt
om in solidum aan de verweerders een
schadevergoeding
te
betalen
van
250.000 frank op grond: dat het vaststaat
dat de concurrerende bedrijvigheid van
de eisers tussen augustus 1971 en 24 december 1974 in een bepaalde mate
klantenverlies ten nadele van de verweerders heeft veroorzaakt ; dat, bij
ontstentenis van elementen die een meer
precieze begroting mogelijk maken, het
billijk en rechtmatig voorkomt deze
schade op 250.000 frank te bepalen; dat
de eisers voor de eerste rechter aangaande
het schadebedrag conclusies hebben genomen ; dat er geen redenen zijn om
desaangaande akte te verlenen van enig
voorbehoud,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers, die
voor de eerste rechter over de schade
slechts in zeer subsidiaire orde in algemene bewoordingen hadden geconcludeerd dat de verweerders de hoegrootheid

(1) Oass., 22 maart 1928 (Bull. en Pas.,
1928, I, 120}; 29 april 1943 (ibid., 1943, I,
145); 14 februari 1952 (ibid., 1952, I, 349);
21 december 1967 (Ar1·. cass., 1968, biz. 594);
9 oktober 1969 (ibid., 1970, biz. 145).
(2) Oass., 11 januari 1972 (A1·1·. cass., 1972,
biz. 458}; 3 december 1974 (ibid., 1975,
biz. 391}; 12 april1976 (ibid., 1976, biz. 928}.
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hunner schade niet bewezen, in hoger
beroep voorbehoud maakten, moest hun
overtreding bewezen zijn, verder « ten
grande » over de gevraagde schadevergoeding te concluderen ; door hen
zulks in deze omstandigheden te weigeren,
het arrest de rechten van de verdediging
miskent (schending van het algemeen
rechtsbeginsel) ;
tweede onderdeel, de schadevergoeding
slechts naar billijkheid mag worden
geraamd bij gebrek aan gegevens om ze
te berekenen, en het arrest ten onrechte
aan de eisers weigert daaromtrent te
concluderen (schending van artikel 1142,
1145, 1149, 1150, 1151, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :

de H. de Vreese, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Sury.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Houtekier en van Heeke.

1"

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste onderdeel blijkt dat het hof
van beroep vermocht de vraag om verder
over de schadevergoeding te 'concluderen,
af te wijzen ;
Dat de rechters, die vaststellen dat de
elementen die een meer precieze begroting
zouden mogelijk maken, ontbraken, de
schade ex aequo et bono mochten beramen ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
12 mei 1978. -

1 e kamer. -

Voorzitter,

-12 mei 1978.

1o VOORZIENING IN CAS SATIE.
VORlVI. TUOHTZAKEN. VOORZIE·
NING TEGEN EEN BESLISSING VAN DE
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN
AROHITEOTEN. VOORZIENING INGE·
STELD ZONDER TUSSENKOlVIST VAN EEN
ADVOOAAT BIJ RET HOF VAN 0ASSATIE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat niet alleen de verweerders maar ook de eisers over de
grond van de zaak in hoger beroep hebben
geconcludeerd ;
Overwegende dat de verweerders in
conclusie veroordeling eisten van de
eisers tot betaling van een bepaald
bedrag om de schade te vergoeden ; dat
de verweerders, door uitspraak te vragen
over de schadevergoeding, de eisers in
vertoef stelden over dit punt te concluderen;
Overwegende dat de zaak derhalve in
staat was om er uitspraak over te doen
en het hof van beroep kon oordelen dat
het door de eisers in latere conclusie niet
nader gemotiveerd voorbehoud om verder
over de schadevergoeding te concluderen
niet gerechtvaardigd was ; dat het arrest
derhalve ook over de schadevergoeding
kon beslissen zonder de rechten van de
verdediging te schenden ;

KAMER.

2° VOORZIENING IN OASSATIE.
VORlVI. TUOHTZAKEN. MEMORIE
VAN ANTWOORD NIET BETEKEND AAN
DE TEGENPARTIJ.- HET HoF HOUDT
MET DIE lVIElVIORIE GEEN REKENING.

3o

GEREOHTSKOSTEN.

-
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zAKEN. 0ASSATIEGEDING. MEMoRIE VAN ANTWOORD NIET BETEKEND
AAN DE TEGENPARTIJ.- VOORZIENING
VERWORPEN.
KOSTEN VAN DE
lVIEMORIE VAN ANTWOORD TEN LASTE
VAN DE VERWEERDER.

1° N iet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie tegen een beslissing van de raad
van be1•oep van de 01·de van Architecten
die is ingesteld zonder tussenkomst
van een advocaat bij het H of van
Oassatie (1). (Art. 33 wet van 26 juni
1963, gew. bij art. 67, § 3, wet van
15 juli 1970.)

2° In tuchtzaken houdt het Hof geen rekening met een memorie van antwoord die
niet is betekend aan de tegenpartiJ (2).
3° W anneer in tuchtzaken een mem01·ie
van antwo01·d niet is betekend aan de
tegenpartiJ, blijven de kosten ervan ten
laste van de ve1·wem·der, zelfs in geval
van venverping van de voorziening (3).

(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 18 februari
1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1795); 6 september 1968 (A1·r. cass., 1969, blz. 21);
29 november 1973 (ibid., 1974, blz. 367).
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luidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Ansiaux.

ARREST.
HET HOF ; - Ge1et op de beslissing
van 28 juni 1977 van de Raad vanBeroep,
met het Neder1ands a1s voertaa1, van de
Orde van Architecten ;
Over de grond van niet-ontvanke1ijkheid van de voorziening door het Openbaar Ministerie ambtsha1ve opgeworpen
en afge1eid uit het niet na1even van de
rege1en van de rechtsp1eging die inzake
Orde van Architecten voor de voorziening
in cassatie dienen te worden in acht
genomen:
Overwegende dat, 1uidens artike1 33
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een Orde van Architecten, zoa1s
gewijzigd door artike1 67, § 3, van de wet
van 15 juli 1970 tot wijziging van de wet
van 10 oktober 1967 houdende het
Gerechtelijk W etboek en van andere
wetsbepalingen, voor de rechtsp1eging
tot voorziening in cassatie tegen beslissingen van de raden van beroep dezelfde
regelen gelden als in burgerlijke zaken,
met dien verstande dat de termijn om zich
in cassatie te voorzien een maand
bedraagt te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing ;
Overwegende dat de voorziening niet
werd ingesteld door een verzoekschrift
dat overeenkomstig de artikelen 1079
en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek
door een advocaat bij het Hof van
Cassatie werd ondertekend ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat de bestreden beslissing in de maand
juli aan eiser werd betekend en de termijn
van een maand om zich in cassatie te
voorzien dienvolgens in volle verlofperiode viel, geen geval van overmacht
is dat eiser in de onmogelijkheid heeft
gesteld een advocaat bij het Hof van
Cassatie te raadplegen ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden ingewilligd ;

2e KAMER.- 16 mei 1978.
WEGVERKEER. - STILSTAAN EN PARKEREN VAN EEN VOERTUIG OP EEN
VERHOOGDE BERM BINNEN EEN BEBOUWDE KOM.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1 DECEMBER 1975,
ARTIKEL 24, 1°, MISDRIJF, BESTANDDELEN.

De veroordeling wegens overtreding van
artikel 24, 1°, van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975 is slechts
regelmatig gemotiveerd, wanneer zij niet
enkel vaststelt dat het laten stilstaan of
parkeren van een voertuig binnen een
bebouwde kom gebeurd is op een verhoogde berm, maar ook dat het stilstaansen parkeerverbod er door een plaatselijke
reglementering niet was opgeheven (1).
(BOONEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 februari 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artike1 97 van de
Grondwet:

Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord,
waarvan niet blijkt dat ze aan de tegenpartij werd betekend, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
uitgenomen de kosten van de memorie
van antwoord, die ten laste van verweerder blijven.

Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt wegens de a1s volgt omschreven overtreding van artike1 24, 1°, van
het W egverkeersreglement van 1 december 1975 : op de openbare weg een
voertuig te hebben laten sti1staan of
parkeren op een plaats waar het duidelijk
een gevaar zou kunnen betekenen voor de
andere weggebruikers of waar het hen
onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid op een verhoogde berm ;
Overwegende dat de veroordeling
steunt op de overwegingen dat beklaagde
erkent zijn wagen geparkeerd te hebben

12 mei 1978.- 1e kamer.- Voorzittm·
en Verslaggever, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijk-

Pas., 1965, I, 1112).

(1) Raadpl. cass., 14 juni 1965 (Bull. en
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op een verhoogde berm, en dat het louter
parkeren van een voertuig op een
verhoogde berm ipso facto een overtreding
op artikel 24, 1°, van het Wegverkeersreglement uitmaakt ;
Overwegende dat bedoeld artikel24, 1°,
verbiedt een voertuig te laten stilstaan
of te laten parkeren op elke plaats waar
het duidelijk een gevaar zou kunnen
betekenen voor de andere weggebruikers
of waar het hen onnodig zou kunnen
hinderen, en dit inzonderheid op de
verhoogde bermen, indien die binnen
de bebouwde kommen zijn gelegen, en
behoudens plaatselijke reglementering ;
Overwegende dat het vonnis niet
vaststelt dat de wagen van eiser was
geparkeerd op een verhoogde berm die
binnen een bebouwde kom was gelegen,
en waar het parkeerverbod door een
plaatselijke reglementering niet was opgeheven ; dat het derhaJve niet de vaststelling inhoudt dat aile elementen van
het misdrijf waarvoor het eiser veroordeelt, aanwezig zijn en zijn beslissing
niet regelmatig met redenen omldeedt ;
Om die redenen, en ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen, die niet
kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden vonnis ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de zaaJ(
naar de Correctionele Rechtbank te
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
16 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Leclef (van de balie te
Antwerpen).

LEGDE FOTO's, VOLLEDIG BEANTWOORDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE
NA DE WERKEN AFGELEVERDE BOUWVERGUNNING. - ARREST DAT ENKEL
BESLIST DAT GEEN STUK OF BEWIJS
VASTSTELT DAT DE AANPASSINGSWERKEN OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN DE BOUWVERGUNNING
ZIJN UITGEVOERD EN DAT DE HIEROVER
NEERGELEGDE FOTO'S NIET AFDOEND
ZIJN.- BESLISSING DIE DE WETTELIJKE REGELS INZAKE DE BEWIJSLAST
SOHENDT.

De wettelijke regels inzake de bewijslast
worden geschonden door het arrest dat,
na de beklaagden te hebben veroo1·deeld
omdat zij onwettig een gebouw hebben
opgetrokken, beveelt dat aanpassingswerken moeten worden ~titgevoerd, op
grand dat geen stuk of bewijs vaststelt
dat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd overeenkomstig de gestelde voorwaarden, zoals door de beklaagden is
gezegd, en dat de door hen hierover en tot
staving van hun conclusie neergelegde
jato's niet afdoend zijn. Het ar1·est legt
immers aan de beklaagden een bewijslast op die hun niet kan opgelegd worden,
nu zij als beklaagden niet het bewijs
behoeven te leveren van het bestaan van
een toestand die het uitspreken van een
bevel tot uitvoering van aanpassingswerken ove1·bodig maakt (1).

(MIOIDELS EN ALAERTS.)
ARREST.
HET I-IOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 januari 1978 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen
beperkt zijn tot de beslissing van het
arrest waarbij de eisers veroordeeld
worden tot het uitvoeren van aanpassingswerken ;

2e KAMER.- 16 mei 1978.
STEDEBOUW. - VEROORDELING TOT
UITVOERING VAN AANPASSINGSWERKEN.
- BEKLAAGDEN DIE BIJ OONOLUSIE
BETOGEN DAT DE BOUWWERKEN, ZOALS
DIE TRANS BESTAAN, WAT GESTAAFD
WORDT DOOR DE DOOR HEN VOORGE-

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:

(1) Cass., 17 januari 1978, supra, biz. 595;
raadpl. cass., 15 juni 1976 (.Arr. cass., 1976,
biz. 1146).
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Overwegende dat het arrest, na de
eisers tot geldboete te hebben veroordeeld
om tussen 1 juli 1975 en heden, bij
inbreuk op de artikelen 44-64 van de
wet van 29 maart 1962, zoals gewijzigd
bij de wet van 22 december 1970, zonder
voorafgaande vergunning een bergplaats
te hebben gebouwd en in stand gehouden
op het onroerend goed, eigendom van
Alaerts Maria, beveelt dat de eisers
binnen een termijn van tien maanden de
aanpassingswerken zullen uitvoeren die
het bepaalt ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de eisers ter zitting van het hof van
beroep op 29 december 1977 een bouwvergunning van het schepencollege van
Pellenberg voorlegden, waarbij de uitbreiding van de bergplaats wordt toegestaan, onder de voorwaarden gesteld bij
advies van de bevoegde ambtenaren ;
Overwegende dat de eisers in hun op
29 december 1977 voor het hof van
beroep genomen conclusie stelden dat
zij, na de vaststelling op 1 augustus 197 5
door de bevoegde ambtenaren van de
provinciale dienst voor stedebouw,
onmiddellijk de nodige stappen deden
om zich in orde te stellen, reeds begin
oktober 1975 een aanvraag tot bouwvergunning indienden, waaraan op 6 november 197 5 gunstig gevolg werd verleend door het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente Pellenberg, en dat " de bouwwerken, zoals
thans bestaande, volledig beantwoorden
aan de voorwaarden » van die afgegeven
bouwvergunning, zodat de door het
beroepen vonnis bevolen aanpassingswerken een manifeste machtsoverschrijding uitmaken ;
Overwegende dat het arrest desbetreffend beslist dat "geen enkel document of bewijs vaststelt dat de aanpassingswerken uitgevoerd werden in de
opgelegde voorwaarden ; dat de neergelegde foto's desbetreffend niet afdoende
zijn, zodat de beklaagden ten onrechte
de telastlegging in de tijd wensen te
beperken of verlangen de herstelbepaling
te zien intrekken » ;
Overwegende dat de rechters in hoger
beroep aldus in het onzekere laten of ze
van oordeel zijn dat de stukken van het
dossier aantonen dat de eisers de opgerichte bergplaats niet hebben aangepast
aan de voorwaarden van de bouwvergunning van 6 november 1975, dan
wel dat het dossier hierover geen andere
gegevens bevat dan de door de eisers
neergelegde foto's die niet het beslissend

bewijs leveren van de uitvoering van die
aanpassingswerken ; dat in laatstbedoelde
geval het arrest de eisers een bewijslast
oplegt die niet op hen rust, nu zij als
beklaagden niet het bewijs behoeven te
leveren van het bestaan van een toestand
die het uitspreken van de tot de openbare
vordering behorende maatregel van bevel
tot uitvoering van aanpassingswerken
overbodig maakt ;
Om die redenen, en ongeacht de door
de eisers aangevoerde middelen, die niet
tot meer uitgebreide cassatie of tot
cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest, behalve
in zoverre het de eisers tot geldboete
veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Antwerpen.
16 mei 1978.-2 8 kamer.- Vom·zitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. De Trog (van de balie te
Leuven).

2 8 KAMER.- 16 mei 1978.
R.EDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- NIET
GEMOTIVEERDE VRAAG OM PROBATIEUITSTEL VAN DE STRAF. - BESLISSING
TOT INTERNERING.- lMPLIOIETE VERWERPING VAN DE VRAAG.

Doo1· de internering van de verdachte uit
te spreken, verwe1·pt de rechter impliciet
de niet gemotiveerde vraag tot p1·obatieopschorting van de uitvoet·ing der
straf (1).

(1) Raadpl. cass., 12 april 1965 (Bull. en

Pas., 1965, I, 867), 9 januari 1967 (A1'1'. cass.,
1967, blz. 555) en 8 januari 1973 (ibid., 1973,
blz. 465).
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(LAUREYN, T. VAN LINT EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « SUPERTAXI ».)

. II. In zoverre de voorziening gericht
tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen :

ARREST.

Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1978 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie,
doordat de rechters in hoger beroep
nagelaten hebben de toepassingsvoorwaarden te onderzoeken bepaald in
artikel 8, § 1, van de voornoemde wet,
terwijl, indien zij dit onderzoek hadden
gedaan, zij zouden vastgesteld hebben
dat eiser voldeed aan de voorwaarde om
probatieuitstel te genieten, en tot de
overtuiging zouden gekomen zijn dat de
eenvoudige strafbedreiging, in plaats van
de strafuitvoering, voldoende was om de
verbetering van de veroordeelde te
bewerkstelligen en herhaling te voorkomen ; hierbij de mogelijkheid kon
worden onderzocht of probatievoorwaarden dienden te worden opgelegd, zoals
het verbod om herbergen te bezoeken :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 10 maart 1978
van het Hof van Beroep te Antwerpen
vermeldt : « beklaagde Laureyn vraagt
het hof de gunst van de probatieopschorting en stemt er mee in, ook
onder de voorwaarden die het hof
desgevallend zou opleggen » ;
Overwegende dat het arrest deze
vraag impliciet verwerpt, nu het de
internering van eiser uitspreekt ; dat de
rechters de redenen niet dienden op te
geven waarom ze weigerden op de niet
nader gemotiveerde vraag in te gaan ;
Overwegende dat het middel er voor
het overige op neerkomt de feitelijke
appreciatie van de zaak door de rechters
te bekritiseren ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

IS

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
16 mei 1978.- 2• kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advooaat-generaal. Pleiter, de H. Lauwers (van de balie te
Mechelen).

2• KAMER.- 16 mei 1978.
VALSHEID EN GEBRUIK VAN
vALSE STUKKEN. STRAFBAAR
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. BEGRIP.

Hoewel het misdrijj « gebruik van valse
stukken » voortduu1·t zonder nieuw jeit
vanwege de pleger van valsheid en
zonder dat dit feit door hem herhaald
wordt, zolang het beoogde doel niet
geheel is bereikt en de oorspronkelijke
handeling vm·dm· het nuttig gevolg
oplevert dat hij m·van verwachtte, is het
nochtans vereist dat de stukken aangewend worden met het doel aan de
valsheden die ze inhouden enig gevolg
te doen geven, en van voortgezet gebruik
van valse stukken kan er, als de pleger
niet opnieuw opt1·eedt, slechts sprake
zijn wanneer de nuttige gevolgen die
verder te zijnen vom·dele uit de stukken
voo1·tvloeien door de valsheden zijn
opgebmcht; wannee?' de valsheid bestaat
in een schenking van kasbons onder
het mom van een vei'lcoop, kan de rechter
die aanneemt dat de eigendom van de
bans is overgedmgen aan de pleger van
de valsheid, uit de enkele vaststelling,
dat de plegm· de kasbons heejt kunnen
behouden, de 1·ente heejt kunnen innen
en de kapitalen op de vervaldagen heeft
kunnen ontvangen, niet wettig afleiden
dat die vom·delen het gevolg zijn van de
valsheid (1). (Artt. 193, 196, 197,
213 en 214 S.W.)
(1) Raadpl. cass., 10 januari 1955 (Bull. en
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(RONSIJN, T. DE CREMER EN DE TROYER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 december 1977 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 193, 196, 197
van het Strafwetboek, 21 van de wet
van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de strafvordering niet vervallen is door verj aring
op grond dat de telastlegging het plegen
van valsheid in geschriften en het gebruik
van de valse stukken omvat; dat het
gebruik van een vals bevonden stuk
voortduurt, zelfs zonder hernieuwde
tussenkomst van de dader, zolang het
doel dat hij beoogde niet volledig is
bereikt en zolang het oorspronkelijk feit
het nuttig uitwerksel oplevert dat hij
ervan verwacht ; dat derhalve in het
onderhavige geval de verjaring niet is
begonnen te lopen vanaf het ogenblik dat
de beklaagde de van valsheid verdachte
stukken aanvoerde als bewijs van de
bedoelde overdracht, zijnde op 18 december 1972, maar nog (lees : evenmin)
heeft gelopen zolang die valse stukken
aan de behlaagde het resultaat bezorgden
dat hij beoogde toen hij de valsheid
pleegde; dat de beklaagde zijn doel
slechts kon bereiken op 1 juni 1974,
datum waarop de verder lopende intresten opgestreken waren en de kasbons
konden omgeruild worden, zodat de
verjaring slechts vanaf die datum is
begonnen te lopen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie uitdrukkelijk staande hield,
zonder op dit punt tegengesproken te
worden, dat hij beide overeenkomsten,
van 2 november 1968 en 2 j1.mi 1969, die
de verdoken schenking inhielden, nooit
gebruikt had om de intresten te innen
of de kasbons te ruilen, zodat het arrest
Pas., 1955, I, 463), 18 maart 1963 (ibid.,
1963, I, 784), 28 juni 1971 (A1'1', cass., 1971,
blz. 1105), 25 oktober 1971 (ibid., 1972,
blz. 202) en 18 februari 1974 (ibid., 1974,
blz. 683).

hem ten onrechte veroordeelt wegens
gebruik van valse stukken (schending
van de artikelen 193, 196 en 197 van het
Strafwetboek);
tweede onderdeel, het arrest derhalve
ten onrechte beslist dat de strafvordering
niet verj aard is en het in alle geval
onmogelijk is de wettelijkheid van deze
beslissing te onderzoeken (schending
van de artikelen 21 van de wet van
17 april 1878 en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om valsheid in geschriften
te hebben gepleegd door : 1° met het doel
te vermijden dat de schenking aanleiding
zou kunnen geven tot inkorting of
teruggave ten voordele van de reservataire erfgename, in twee akten waarbij
Anna Goossens aan eiser een aantal
kasbons van het Gemeentekrediet overdroeg, te hebben vermeld of laten
vermelden dat de kasbons werden verkocht en de koopprijs door eiser werd
betaald, terwijl in werkelijkheid de
kasbons werden geschonken ; 2° met het
doel enige betwisting over de geldigheid
van de rechtshandeling, gelet op de
gezondheidstoestand van Anna Goossens,
te vermijden, de akten te hebben
geantedateerd of laten antedateren; en
om van de valse stukken gebruik te
hebben gemaakt;
Overwegende dat eiser bij conclusie
had aangevoerd, eensdeels, dat de strafvordering verjaard was, daar de beweerde
vervalsingen plaatsvonden in het jaar
1969, en, anderdeels, dat hij geen gebruik
van de stukken had gemaakt ; dat hij die
nooit nodig had gehad, vermits die
overbodig zijn voor een geldige overdracht van kasbons aan toonder, welke
gewoon van hand tot hand kunnen
worden overgedragen ;
Overwegende dat het arrest aan de ene
kant vaststelt dat eiser van de valse
stukken gebruik heeft gemaakt door ze
op 18 december 1972 als bewijs van de
overdracht van de kasbons in te roepen
tegenover de gerechtelijke politie, dat
hij de kasbons heeft mogen behouden,
de intresten heeft kunnen innen en de
kapitalen op de vervaldagen heeft kunnen
in ontvangst nemen tot op 1 juni 1974,
vervaldatum van de laatste in zijn bezit
zijnde kasbons ; dat het aanneemt dat de
aldus genoten voordelen het gevolg zijn
van de ten laste gelegde valsheden en
dat derhalve het gebruik van de valse
stukken heeft voortgeduurd tot op de
evenvermelde datum, zodat de verjaring
van de strafvordering pas op die datum
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is begonnen te lopen en nuttig werd is tegen de beslissing op de civielrechtegestuit door de daden van vervolging of lijke vordering :
onderzoek die plaatsvonden op 29 januari
Overwegende dat eiser verklaart af1976, 10 september 1976 en 3 december
1976; dat het nog oordeelt dat het feit stand te doen van zijn voorziening
dat de alden niet nodig waren voor een wegens het niet definitief karakter van
overdracht van kasbons en derhalve de beslissing en onder voorbehoud om
overbodig zijn, niet wegneemt dat die opnieuw cassatieberoep in te stellen na
akten tach opgemaakt werden en valse de eindbeslissing ;
Overwegende dat echter de vernietiverklaringen of feiten inhouden en dat die
stukken als bewijs werden ingeroepen ; ging op de voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op de strafOverwegende dat het arrest aan de vordering de vernietiging meebrengt
andere kant vaststelt dat eiser tijdens van de niet definitieve beslissing op de
het ganse gerechtelijk onderzoek heeft civielrechtelijke vordering die het gevolg
toegegeven dat het om vermomde schen- is van eerstbedoelde beslissing ;
kingen ging ; dat het aanneemt dat de
kasbons werkelijk door Anna Goossens
Om die redenen, en ongeacht de
aan eiser werden overgedragen, zij het overige door eiser aangevoerde middelen,
niet onder bezwarende titel, en het de die niet tot cassatie zonder verwijzing
teruggave van de stukken aan eiser kunnen leiden, vernietigt het bestreden
beveelt, nadat erop vermeld zal zijn dat arrest ; beveelt dat van dit arrest melding
het verdoken schenkingen betreft en na zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
schrapping van de data ;
Overwegende dat, opdat er gebruik verweerders in de kosten ; verwijst de
van valse stukken in de zin van zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
artikel 197 van het Strafwetboek zou
bestaan, het vereist is dat de stukken
16 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
aangewend worden met het doel de Ridder de Schaetzen, raadsheer waarvalsheden die ze inhouden enig uit- nemend voorzitter. Verslaggever, de
werksel te doen hebben, en dat er aileen H. Lebbe. - Gelijkluidende conclusie, de
voortgezet gebruik van de valse stukken H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleiter,
zonder hernieuwde tussenkomst van de de H. Houtekier.
dader kan zijn wanneer de nuttige
uitwerkselen die de stukken verder ten
voordele van de dader opleveren het
gevolg van de valsheden zijn ;
Overwegende dat, nu ten deze het
arrest aanneemt dat de kasbons werden
3e KAMER. - 17 mei 1978,
overgedragen, het uit de enkele vaststelling dat eiser de kasbons heeft mogen VERZEKERINGEN. VERZEKERINbehouden, de intresten heeft kunnen
GEN IN HET ALGEMEElN.- NIETIGHEID
innen en de kapitalen op de vervaldata
VAN DE VERZEKERING WEGENS VERheeft kunnen ontvangen, niet wettig heeft
ZWIJ"GING OF VALSE! VERKLARING VAN
kunnen afleiden dat de voormelde voorDE VERZEKElRINGNEMElR. VElRZWIJ"delen de uitwerkselen van de valsheden
GING.- BEGRIP.
zijn geweest ;
Overwegende dat derhalve de vast- De Ve?'Zekeringneme?' moet aan de verstellingen van het arrest, die geen andere
zekeraar een juiste kennis geven van de
feiten van voortgezet gebruik van de
bestanddelen van het risico dat hij wil
valse stukken doen blijken, het niet
laten dekken, zonde1· dat de ve1·zeke1·aar
mogelijk maken de wettigheid na te gaan
deze moet nagaan; het niet-aangeven
van de beslissing volgens welke het
van een omstandigheid waarvan de
gebruik van de valse stukken tot op de
verzekeraar wettig onwetend is en die de
in het arrest aangegeven datum heeft
wam·dering van het risico kan verzwaren,
voortgeduurd, en dienvolgens het Hof
leve1·t een verzwijging op die de verevenmin in staat stellen uit te maken
zekering nietig maakt, zelfs wanneer
of de strafvordering al dan niet verjaard
de verzekeringnemer te goeder trouw,
is;
dock ten onrechte, meent dat hij niet
Dat het middel, in zoverre, gegrond is ;
gehouden is deze omstandigheid te
vermelden of wanneer deze omstandigheid hem onbekend is, maar hij ze had
II. In zoverre de voorziening gericht
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moeten kennen (1). (Wet van 11 juni
1874, art. 9.)

<<

(MUTUALITEITSVERENIGING
DE ONDERLINGE ZIEKENKAS >>,
T. DE OUBBER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1976 door het Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen, 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt
een betwisting die de openbare orde niet
raakt en die door partijen is uitgesloten,
op te werpen,
doordat het arrest de uitsluiting van
verweerder uit zijn verzekeringsinstelling
wegens de door eiseres ingeroepen verzwijg'ing van een invaliditeit van 45 t.h.
ongegrond acht en oordeelt dat verweerder zich niet aan bedrog of aan
misleidende verzwijging heeft schuldig
gemaakt, op grond dat : het << vertrouwelijk inlichtingsblad van 6 oktober 1970 >>
of aansluitingsformulier <<in algemene
bewoordingen >> was opgesteld en er niet
gevraagd werd of betrokkene een of
andere invaliditeit had noch welke graad
van invaliditeit; het feit dat eiseres
verzuimde bijkomende inlichtingen :in te
winnen over de arbeidsongeschiktheid
alleen aan haar moet worden toegeschreven ; van verweerder niet kon
worden verlangd << op nauwkeurige wijze
de termen van een in de Franse taal
opgesteld vonnis >>, waaruit een vastgestelde invaliditeit van 45 t.h. bleek,
<< op een toetredingsformulier weer te
geven >> ; verweerder « volgens hem een
arbeidsongeval had opgelopen met het
gevolg doofheid >> ; hij << blijkt naar
waarheid te hebben geantwoord >> en de
door hem op het inlichtingsblad verstrekte inlichtingen niet als << misleidend >>
zijn te beschouwen; indien deze inlichtingen << bovendien voldoende werden
geacht voor zijn toetreding en de betaling
van de bijdragen, zij het ook moeten zijn
voqr de uitkeringen die gei'ntimeerde
(thans verweerder) genoten heeft "•
(1) Cass., 30 mei 1975 (A?'?'. cass., 1975,
blz. 1038) en 20 april 1978, supm, blz. 958.

terwijl, ee1·ste onderdeel, het door eiseres
in conclusie ingeroepen artikel 9 van de
wet van 11 juni 1874 bepaalt : << elke
verzwijging, elke valse verklaring door de
verzekerde gedaan, zelfs zonder kwade
trouw, wanneer zij de waardering van
het risico verminderen of het voorwerp
ervan wijzigen, derwijze dat de verzekeraar, had hij ervan kennis gedragen,
niet aan dezelfde voorwaarden zou
gecontracteerd hebben, maken de verzekering nietig " ; het overeenkomstig
deze bepaling aan de verzekeringnemer
toekomt de verzekeraar spontaan, zelfs
zonder enige vraag vanwege de verzekeraar, nauwkeurig kennis te geven
van de bestanddelen van het risico dat
hij willaten dekken en het niet-aangeven
van een omstandigheid waarvan de
verzekeraar wettig onwetend is en die de
waardering van het risico kan verzwaren,
een verzwijging uitmaakt in de zin van
bedoeld artikel 9, zelfs wanneer de
verzekeringnemer te goeder trouw doch
ten onrechte meent dat hij niet gehouden
is gezegde omstandigheid te vermelden
en ook wanneer de omstandigheid hem
onbekend is maar hij ze diende te kennen ;
het arrest derhalve door de grief van
<< verzwijging >> van de 45 t.h. invaliditeit
te verwerpen omdat de verzekeringnemer,
verweerder, dit niet moest meedelen daar
er door de verzekeraar, eiseres, geen
nauwkeurige bijkomende vragen omtrent
zijn arbeidsongeschiktheid werden gesteld
en eerstgenoemde zich derhalve mocht
beperken tot een antwoord dat << volgens
hem>> voldoende was (arbeidsongeval
met als gevolg << doofheid >>), schending
inhoudt van de in het middel vermelde
regel dat de verzekeringnemer verplicht
is de verzekeraar spontaan en nauwkeurig
in te lichten omtrent alle bestanddelen
van het te verzekeren rrswo, zelfs
wanneer hij te goeder trouw doch ten
onrechte meent dat hij ertoe niet gehouden is bepaalde omstandigheden te
vermelden en zelfs wanneer deze omstandigheden hem onbekend zijn doch hij ze
diende te kennen (schending van artikel 9
van de wet van 11 juni 1874);
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op het door eiseres in het verzoekschrift tot hoger beroep en in conclusie
ingeroepen middel dat verweerder al de
hem ten laste gelegde feiten, voornamelijk
het niet volledig invullen van het
vertrouwelijke inlichtingsblad bij de
aansluiting, had << toegegeven >>, ten
minste in het onzekere laat of het heeft
willen beslissen dat verweerder de ten
laste gelegde feiten, namelijk het ten
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onrechte verzwijgen van bepaalde bestanddelen van het risico, niet had
toegegeven dan wel of, niettegenstaande
de toegeving of erkenning van de ten
laste gelegde feiten, de niet gerechtvaardigde verzwijging toch niet kon
aangehouden worden, zodat het arrest,
wegens het niet beantwoorden van een
door eiseres ingeroepen middel, ten
minste wegens dubbelzinnigheid in de
motivering, niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet);
dm·de onderdeel, in zoverre het arrest
heeft willen oordelen dat, ofschoon « de
ten laste gelegde feiten "• dit is het ten
onrechte achterhouden of verzwijgen
van bepaalde bestanddelen van het
risico, door verweerder was << toegegeven "•
deze gedraging toch niet moest in aanmerking genomen worden en er kon
geoordeeld worden dat er noch misleiding noch verzwijging was, het arrest
ambtshalve een betwisting opwerpt die
door partijen was uitgesloten, zodat het
arrest schending inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel, bekrachtigd onder
meer in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de
rechter, in zaken die de openbare orde
niet raken, geen betwisting mag opwerpen die door partijen is uitgesloten
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerder op zijn toetredingsformulier enkel vermeld heeft dat hij in
1956 een schedelbreuk opliep en daarvan
doofheid links overhield, hoewel uit een
homologatieakkoord van 28 juni 1961
blijkt dat hem een definitieve invaliditeit
werd toegekend van 45 t.h., te weten
20 t.h. wegens doofheid links en 25 t.h.
wegens een post-commotioneel syndroom
zonder organische cerebrale verwondingen;
Overwegende dat artikel 9 van de wet
van II juni 1874 op de verzekering in
het algemeen bepaalt : << Elke verzwijging,
elke valse verldaring door de verzekerde
gedaan, zelfs zonder kwade trouw,
wanneer zij de waardering van het risico
verminderen of het voorwerp ervan
wijzigen, derwijze dat de verzekeraar,
had hij ervan kennis gedragen, niet aan
dezelfde voorwaarden zou gecontracteerd
hebben, maken de verzekering nietig »;
Overwegende dat het woord << verzwijging '' dat in voormelde wetsbepaling
voorkomt, zowel het verzuim omvat dat
gewild is als dat wat niet gewild is ; dat
op de verzekeringnemer de verplichting

rust aan de verzekeraar een nauwkeurige
kennis te geven van het risico dat hij wil
laten dekken ; dat het niet aangeven van
een omstandigheid waarvan de verzekeraar wettig onwetend is en die de
waardering van het risico kan verzwaren,
een verzwijging uitmaakt in de zin van
voormelde wetsbepaling, zelfs wanneer
de verzekeringnemer te goeder trouw
doch ten onrechte meent dat hij niet
gehouden is gezegde omstandigheid te
vermelden en zelfs wanneer de omstandigheid hem onbekend is, maar hij ze
diende te kennen ;
Dat de verzekeraar niet ertoe gehouden
is, de juistheid van de bestanddelen van
het risico na te gaan ;
Overwegende dat, door na te laten
de 25 t.h. definitieve invaliditeit wegens
een postcommotioneel syndroom, zonder
organische cerebrale verwondingen, te
toetsen aan voormelde principes en door
enkel te overwegen dat het toetredingsformulier in algemene bewoordingen is
opgesteld, dat niet eens wordt gevraagd
of betrokkene een of andere invaliditeit
heeft noch welke graad van invaliditeit,
dat verweerder blijkt naar waarheid te
hebben geantwoord, dat van verweerder
niet kan worden verlangd op een nauwkeurige wijze de termen van een in de
Franse taal opgesteld vonnis op een
toetredingsformulier weer te geven en
dat, volgens hem, hij een arbeidsongeval
met doofheid als gevolg had opgelopen,
het arrest zijn beslissing niet wettelijk
verantwoordt ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing, in zoverre zij over de
grond van de zaak en over de kosten
beslist ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiseres
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
17 mei 1978.- 3e kamer.- Voorzitter
en V erslaggever, de H. Gerniers, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal.- Pleitm·, de H. De Gryse.
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ARBEIDSOVEREENKOMST. -

BE-

DIENDE. 0VEREENKOMST VOOR BE·
P AALDE
TIJD.
0PEENVOLGENDE
OVEREENKOMSTEN.- GELDIGHEID.

Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd is
niet als zodanig onwettig ( 1). (Wetten
betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955, art. 2.)

(cc

(INSTELLING VAN OPENBAAR NUT
HET NEDERLANDS TONEEL TE GENT»,
T. DE STOOP.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1976 door het Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1137,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 2, 2bis, 14, 15 en 20 van de
op 20 juli 1955 gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract, gezegde artikelen 1, 2, 15 en 20 gewijzigd
door respectievelijk de artikelen 29, 30,
44 en 49 van de wet van 21 november
1969 en gezegd artikel 2bis ingevoegd in
de voornoemde gecoordineerde wetten
door artikel 31 van de wet van 21 november 1969,
doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
eiseres en verweerder, telkens voor een
periode van een jaar, vier arbeidsovereenkomsten hebben gesloten, waarvan de
laatste schriftelijk op 15 juli 1970 om
eenaanvangtenemenop 1 augustus 1970,
en dat op het einde van deze termijn, op
31 juli 1971, eiseres ze van rechtswege
als beeindigd beschouwde en ze niet heeft
vernieuwd, het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder een opzeggingsvergoeding te betalen, op grand : dat
tussen de opeenvolgende overeenkomsten
voor bepaalde tijd geen enkele onderbreking voorkwam ; dat integendeel uit
de tekst van de nieuwe of hernieuwde
overeenkomst, die inging op 1 augustus
(1) Raadpl. cass., 13 februari 1974 (Ar1-.
cass., 1974, blz. 653).

In tegenstelling tot de ten deze toepasselijke wetgeving wordt het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd uitdrukkelijk geregeld door

1970, blijkt dat zij door de partijen reeds
werd gesloten en ondertekend op 15 juli
1970, dus op het ogenblik dat de vorige
overeenkomst nog in werking was ; dat
de wet van 21 november 1969 die de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract wijzigde, op 20 januari
1970 van kracht werd; dat uit de samenlezing van de nieuwe artikelen 2 en 2bis
van de gecoordineerde wetten, die beide
in algemene bewoordingen zijn gesteld,
blijkt dat vanaf het ogenblik dat de
bediende in dienst is getreden en zolang
hij bij de werkgever in dienst blijft, er
tussen partijen geen nieuwe overeenkomst
voor bepaalde tijd meer kan gesloten
worden en dat het louter voortzetten van
de uitvoering van de overeenkomst na
het verstrijken van de termijn, de hernieuwing van de verbintenis voor onbepaalde tijd tot gevolg heeft ; dat de tekst
van artikel 2bis inderdaad geen mogelijkheid biedt te besluiten dat het slechts
van toepassing is in de gevallen waarin
de partijen de uitvoering van de overeenkomst verder zetten zonder nieuwe
schriftelijke overeenkomst, vermits in
dit geval er onvermijdelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand
komt, zonder dat de wetgever dit in een
uitdrukkelijke rechtsregel had dienen te
bevestigen ; dat in de opeenvolgende
overeenkomsten voor bepaalde tijd, waarin aan verweerder steeds dezelfde functie
werd voorbehouden, geen enkele onderbreking voorkwam, vermits de volgende
zelfs werd gesloten op een ogenblik dat
de vorige nog in uitvoering was ; dat het
in deze omstandigheden blijkt dat de
beeindiging van de arbeidsrelaties tussen
de partijen na een ononderbroken tewerkstelling te wijten is aan een eenzijdig
initiatief van eiseres die, bij gemis van
opzegging, gehouden is tot schadevergoeding,
terwijl geen enkele bepaling van de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, zowel v66r als na
hun wijziging door de wet van 21 november 1969, en zoals blijkt uit de
parlementaire voorbereiding van deze
wet, verhindert dat verscheidene arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen
partijen zouden gesloten worden, de ene
artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 betref·
fende de arbeidsovereenkomsten ; zie hler·
omtrent : Senaat, B.Z. 1974, Gedr. St.
nr. 381/1, art. 9, blz. 5, 18 en 64; ibid.,
1977-1978, Gedr. Stuk nr. 258/2, art. 10,
blz. 54 tot 58, 177 en 220.
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na de andere ; in de optiek dat dergelijk in dienst blijft, er tussen de partijen
contract schriftelijk moet zijn opgesteld, geen nieuwe overeenkomst voor bepaalde
uiterlijk op het tijdstip waarop de tijd meer kan gesloten worden » ; dat het
bediende in dienst treedt, artikel 2 van arrest anderdeels vaststelt dat de parvoornoemde gecoordineerde wetten, ge- tijen jaarlijkse overeenkomsten sloten
wijzigd door de wet van 21 november voor dezelfde functie en zonder onderbre1969, enkel eist dat het geschrift dat het king, << vermits de volgende zelfs werd gecontract vaststelt, zou zijn opgesteld sloten op een ogenblik dat de vorige nog
ten laatste op het ogenblik waarop met de in uitvoering was " ;
Overwegende dat het arbeidshof deze
uitvoering wordt begonnen ; de bepalingen van artikel 2bis door de wet van feitelijke gegevens toetst aan de gestelde
21 november 1969 ingevoegd in dezelfde rechtsregel en hieruit besluit dat de
gecoordineerde wetten, enkel het geval arbeidsovereenkomst voor bedienden die
beogen waarbij de partijen hun contrac- tussen partijen bestond in 1971, van
tuele relaties verder zetten na het onbepaalde duur was ;
beeindigen van een contract voor beOverwegende dat artikel 2 weliswaar
paalde tijd, zonder een nieuw te sluiten; bepaalt dat de arbeidsovereenkomst voor
daarentegen de bepalingen van de nieuwe bedienden voor een bepaalde tijd schrifartikelen 2 en 2bis, hetzij afzonderlijk, telijk moet worden vastgesteld << uiterlijk
hetzij samen beschouwd, zich geenszins op het tijdstip waarop de bediende in
verzetten tegen het feit dat werkgever dienst treedt » ; dat hiermee nochtans
en werknemer, die gebonden zijn door enkel wordt bedoeld dat de schriftelijke
een contract voor bepaalde tijd, een nieuw vaststelling moet gebeuren voordat het
contract zouden sluiten, zo zij het eerste of daaropvolgende contract voor
geschrift dat dit contract vaststelt, bepaalde tijd in werking treedt,~al ware
opstellen uiterlijk op het ogenblik waarop het vorige contract voor bepaalde tijd
het uitvoering moet krijgen ; daaruit nog in werking op het ogenblik dat het
voortvloeit dat, door te steunen op het tweede of verdere contract ondertekend
feit dat de partijen nog verbonden werd, zodat de nieuwe bepaalde termijn
waren door een vorig contract, wanneer zonder onderbreking zou volgen op de
zij op 15 juli 1970 een schriftelijk contract termijn van het vorige contract voor
hebben gesloten voor de periode van bepaalde tijd ;
Dat het arrest derhalve artikel 2
1 augustus 1970 tot 31 juli 1971, om te
beslissen dat op deze laatste datum hun schendt en het middel gegrond is ;
contractuele relaties ophielden te bestaan,
Om die redenen, vernietigt het bestreniet van rechtswege en op het einde van
de overeengekomen termijn, doch wel op den arrest ; beveelt dat melding van het
initiatief van eiseres, het arrest de thans gewezen arrest zal gemaakt worden
nieuwe artikelen 2 en 2bis van de gecoor- op de kant van de vernietigde beslissing ;
dineerde wetten schendt, alsmede het houdt de kosten aan en zegt dat erover
wettelijk begrip van het contract voor door de feitenrechter zal worden beslist ;
bepaalde tijd miskent (schending van de verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
bepalingen van de gecoordineerde wetten Antwerp en.
betreffende het bediendencontract, aangehaald in het middel), de dwingende
17 mei 1978.- 3e kamer.- Voorzitter,
kracht miskent van het contract van de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
15 juli 1970 (schending van de arti- voorzitter. - Verslaggever, de H. Janskelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk sens. - Gelijkluidende conclusie, de H.
Wetboek) alsmede de bewijskracht ervan Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleiters,
door het de aard toe te kennen van een de HH. Biitzler en De Bruyn.
contract voor onbepaalde tijd, wat
onverenigbaar is met de termen ervan
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het arrest eensdeels,
op grond van de artikelen 2 en 2bis
van de op 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, ingevoegd door de wet van 21 november 1969, beslist dat, « vanaf het
ogenblik dat de bediende in dienst is
getreden en zolang hij bij de werkgever
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HEID. VERVAL VAN RET RECHT OP
UITKERING VOOR DE PERIODE DIE DE
AANGIFTE VOORAFGAAT. 0NTHEFFING VAN HET VERVAL IN BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN. WEIGERING
DOOR
DE
VERZEKERINGSINSTELLING
ONTHEFFING TE VERLENEN. BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. SoCIALE ZAKEN. VoLSTREKTE BEvoEGDHEID. ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING. NIET TIJ"DIGE AANGIFTE VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID.- VERVAL VAN HET
RECHT OP UITKERING VOOR DE PERIODE
DIE DE AANGIFTE VOORAFGAAT.
0NTHEFFING VAN HET VERVAL IN
BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN.WEIGERING DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLING ONTHEFFING TE VERLENEN.
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK.

1° en 2° De arbeidsrechtbank is bevoegd om
kennis te nemen van een geschil ontstaan
ingevolge een beslissing van de VM'Zekeringsinstelling, waarbij geweigerd wordt
de verzekerde die de aangijte van zijn
arbeidsongeschiktheid niet tijdig heeft
ingediend, in een behartigenswaardig
geval te ontheffen van het vM·val van zijn
recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
voor de periode die de aangijte voorafgaat (1). (Wet van 9 augustus 1963,
art. 40, l l 0 , a, 47 en 100; G.W.,
art. 580, 2°; K.B. van 31 december
1963, art. 8.)
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING EN LANDSBOND
VAN DE FEDERATIES DER BEROEPSMUTUALITEITEN
VAN
BELGIE,
T.
BOGAERTS.)

De H. Advocaat-Generaal Lenaerts heejt
in substantie ge~egd :
Het arbeidshof oordeelt dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn om kennis te
nemen van een geschil betreffende de
{1) Raadpl. cass., 5 september 1973 (Arr.
cass., 1974, blz. 12), 7 november 1975 (ibid.,
1976, blz. 316) en 28 november 1977, supra,
blz. 353; vgl. cass., 19 december 1973 (Arr.
cass., 1974, blz. 453). Raadpl. eveneens de
conclusie van het openbaar ministerie.

beslissing van een verzekeringsinstelling
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering
die, met toepassing van artikel 8, tweede
lid, van het konink1ijk bes1uit van
31 december 1963, weigert de verzekerde
te ontheffen van het verval van zijn recht
op arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens het niet tijdig vervullen van de
formaliteiten die zijn voorgeschreven om
op die uitkering aanspraak te hebben.
Luidens het eerste lid van genoemd
artikel 8 heeft de verzekerde die deze
formaliteiten niet tijdig vervult, maar
recht op uitkering vanaf de eerste
werkdag na de datum van toezending of
afgifte van het vereiste bewijs van
arbeidsongeschiktheid.
Maar het tweede lid van dit artikel
bepaalt dat de verzekeringsinstelling
« in behartigenswaardige gevallen >> de
in het eerste lid bepaalde << straf >> kan
opheffen op eensluidend advies van de
bevoegde ambtenaar van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
De eisers voeren aan dat die ontheffing
in geen geval kan worden verleend,
wanneer, zoals ten deze, het advies van
de ambtenaar ongunstig is en dat de
rechter, zonder het beginsel van de
scheiding der machten te schenden, zich
niet in de plaats kan stellen van de
ambtenaar en de verzekeringsinstelling,
aangezien deze naar billijkheid uitspraak
doen.

***
Zoals Procureur-Generaal Ganshof van
der Meersch in zijn conclusie bij het
arrest van 7 maart 1963 heeft uitgezet,
belet het beginsel van de scheiding der
machten de controle van de rechter op
de administratieve handeling niet (1).
V ereist is alleen dat hij daarbij de
grenzen van zijn bevoegdheid niet overschrijdt.
Deze bevoegdheid wordt door menig
arrest duidelijk omschreven : de rechterlijke macht beoordeelt niet de opportuniteit, maar wel de wettigheid van de
administratieve handeling (2).
In zijn conclusie bij het arrest van
23 april 1971 heeft Eerste Advocaat(1) Bull. en Pas., 1963, I, 744, inzonderheid
blz. 750 en vlg.
(2) Zie o.m. cass., 26 april 1963 (Bt!ll. en
Pas., 1963, I, 905), 5 maart 1964 (ibid., 1964,
I, 727), 21 december 1973 (Arr. cass., 1974,
blz. 473) en 18 januari 1977 (ibid., 1977,
blz. 553).
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Generaal Dumon deze regel uitvoerig
toegelicht (3).
W at onder opportuniteit van de
administratieve handeling wordt verstaan, verklaart hij door aanhaling van
Dabin : << Par opportunite d'une decision
administrative ... il faut entendre d'une
maniere generale tout ce qui fait la valeur
de son contenu sur le plan politique,
bonte, utilite ou efficacite » (4).
Opportuniteit mag niet worden verward met feitelijke beoordeling, die aan
de rechter ook kan toekomen om uitspraak over de wettigheid van de beslissing te doen. De rechter mag zich niet
in de plaats van de bestuurlijke overheid
stellen om te oordelen of een bepaalde
maatregel met het oog op het te voeren
beleid wenselijk, nuttig of doelmatig is.
Maar dit belet hem niet zo nodig in de
beoordeling van de feiten te treden om
die maatregel op zijn wettigheid te
toetsen.
In verband met een besluit van het
college van burgemeester en schepenen
waarbij toelating geweigerd wordt om
bomen te rooien, overweegt het arrest
van 21 december 1973 (5) bijvoorbeeld
dat, << nu voormeld besluit het aantal om
te hakken bomen niet vermeldt, het
vonnis, door te beslissen dat het in feite
slechts om enkele ge'isoleerde bomen gaat,
zijn feitelijke beoordeling niet in de
plaats stelt van die van de administratie ».
En het arrest van 7 november 1975 (6)
formuleert de volgende regel : de beoordeling van de wettelijkheid of onwettelijkheid van een schadeverwekkende
administratieve beslissing houdt niet op
tot de bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken te behoren doordat de
administratieve overheid over een zogezegde soevereine beslissingsmacht inzake de betwiste aangelegenheden zou
beschikken.
In zijn genoemde conclusie vestigt
Eerste Advocaat-Generaal Dumon de
aandacht erop, onder verwijzing naar de
in Nederland algemeen gangbare opvatting en naar de rechtspraak van het Hof
van Justitie van de E.E.G. (7), dat de
wettigheidscontrole van de bestuurs-

(3) A1·r. cass., 1971, biz. 786, inzonderheid
biz. 808 en vig.
(4) Rev. crit. jttr. belge, 1963, biz. 122.
(5) A1'r. cass., 1974, biz. 473.
(6) Arr. cass., 1976, biz. 316.
(7) Zie biz. 809 en 810 van de reeds geciteerde conciusie.

handeling niet beperkt is tot de eigenlijke
wetmatigheid, d.i. de overeenstemming
met de rechtsregel, maar zich ook
uitstrekt tot de rechtmatigheid, d.w.z.
of het bestuur in redelijkheid tot de
beschikking heeft kunnen komen, niet
willekeurig heeft gehandeld, maar overeenkomstig de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Ret lijdt geen twijfel
dat deze rechtmatigheidscontrole niet
kan worden uitgeoefend zonder feitelijke
beoordeling en wellicht zelfs waardering- van de bestuurshandeling.
Ten slotte citeert Eerste AdvocaatGeneraal Dumon nogmaals Dabin om
het onderscheid tussen de bevoegdheid
van het bestuur en de rechter duidelijk
te maken : << Le juge n'administre quand
il juge !'administration ... Les fonctions
demeurant distinctes, du juge et de
!'administration, l'essentiel de la separation des pouvoirs et ce qu'il comporte
de valable sont sauvegardes >> (8).
In dezelfde gedachtengang overweegt
het reeds geciteerde arrest van 7 november 1975 dat het hof van beroep
<< door op grond van het beginsel van de
scheiding der machten en van de << soevereine >> beslissingsmacht van de administratie >> te weigeren de wettelijkheid of
onwettelijkheid van de beslissing te
beoordelen, artikel 92 van de Grondwet
schendt.
Indien de weigering de wettigheid
van een administratieve handeling te
beoordelen een schending van artikel 92
van de Grondwet inhoudt, betekent dit
dat het ging om een geschil over een
burgerlijk recht ; en dan kan uiteraard
de rechterlijke macht niet onbevoegd
zijn.
Maar dit geldt volgens onze grondwettelijke regeling ook voor gelijk welk
ander subjectief recht- men noeme het
een politiek of een administratief recht - ,
in zoverre de wetgever de beoordeling
van het desbetreffende geschil niet aan
de bevoegdheid van de rechterlijke macht
heeft onttrokken.
Ik meen derhalve dat de gedachtengang
die het Hof in zijn arrest van 7 november
1975 heeft gevolgd, verder kan worden
doorgetrokken als volgt. N och het beginsel van de scheiding der machten,
noch wat het arrest noemt de << soevereine » beslissingsmacht van de administratie staan de bevoegdheid van de
rechterlijke macht in de weg om de
wettigheid te beoordelen van een adminis-

(8) Rev. crit. ju1·. belge, 1963, biz. 115.
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tratieve beslissing, die uitspraak doet
over een subjectief recht, wanneer de wet
de beoordeling van het desbetreffende
geschil niet aan een ander orgaan heeft
toevertrouwd, en a fortiori wanneer de
wet de berechting van zulk geschil
uitdrnkkelijk aan de rechterlijke macht
heeft toegekend. Of nog anders gezegd :
de rechter die kennis neemt van een
geschil betreffende een administratieve
beslissing die uitspraak doet over een
subjectief recht, beoordeelt niet de
opportuniteit, maar wel de wettigheid
van die beslissing.

***
Vraag in onderhavige zaak is dus ofhet
aan de arbeidsgerechten voorgelegde
geschil over de beslissing van de verzekeringsinstelling een subjectief recht
tot voorwerp heeft en of de wet de kennisneming van dat geschil aan de arbeidsgerechten heeft opgedragen.
Beide vragen houden overigens nauw
met elkaar verband. Bestaat een subjectief recht, dan is, overeenkomstig de
grondwettelijke bevoegdheidsregeling, de
rechterlijke macht uiteraard bevoegd,
indien de wet er niet uitdrukkelijk anders
over beslist. Omgekeerd wijst de toekenning door de wet van bevoegdheid
aan de rechterlijke macht er duidelijk op
dat het in de opvatting van de wetgever
om een subjectief recht gaat.
Opdat er sprake kan zijn van een
subjectief recht op een door de wet
verleende uitkering, zoals ten deze, de
door de Ziekte- en Invaliditeitswet
toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering, is vereist dat de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan om zijn
aanspraken op die uitkering te doen
gelden, door of krachtens de wet zijn
bepaald, en dat de toekenning van de uitkering niet aan de discretionaire beoordeling van het bestuur is overgelaten.
Opgemerkt zij dat er alleen dan geen
subjectief recht bestaat, wanneer de wet
de toekenning als zodanig aan het oordeel
van het bestuur overlaat. Dit was
bijvoorbeeld duidelijk het geval met de
hulp verleend krachtens de vroegere
onderstandswetgeving. De commissies
van openbare onderstand beslisten volkomen vrij of en, zo ja, welke hulp aan
de behoeftigen diende te worden
verleend ; noch de mate van hulp, noch
de vorm werd door de wet bepaald (9).
(9) Wet van 10 maart 1925 tot regeling
van de openbare onderstand, artt. 1, 66, en
68, tweede lid.

Er was dan uiteraard ook geen plaats
voor enige rechterlijke tussenkomst,
aangezien de beslissing van de commissie
aan geen wetsbepaling die de voorwaarden van toekenning vaststelde, kon
worden getoetst.
Anders is het wanneer de wet die
voorwaarden wel bepaalt, zoals dat in alle
sociale-zekerheidsregelingen het geval is.
En dan mag het nog zijn, dat de wet
aan het bestuur overlaat in feite te
oordelen of aan een van de gestelde
voorwaarden is voldaan. Zoals ook uit
het arrest van 7 november 1975 volgt,
sluit die feitelijke beoordelingsbevoegdheid het bestaan van een subjectief
recht niet uit, wanneer deze beperkt is
tot de beslissing of een van de wettelijke
voorwaarden vervuld is.
Het recht op werknemerspensioen
bijvoorbeeld wordt o.m. bepaald door
het aantal jaren gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling en deze wordt
voor de j aren v66r 1945 bewezen " door
elk rechtsmiddel, getuigen en vermoedens
inbegrepen" (10). Ook a1 beschikt het
bestuur hier over een ruime beoordelingsbevoegdheid, toch is het recht op pensioen
een subjectief recht en kan de pensioenaanvrager tegen de afwijzende beslissing
van het bestuur opkomen bij de arbeidsrechtbank, die kan oordelen dat het
bewijs van tewerkstelling wel geleverd is.
Een feitelijke beoordelingsbevoegdheid
van het bestuur is dus niet onverenigbaar
met het bestaan van een subjectief recht.
En dat de wet zulk recht verleent, staat
onbetwistbaar vast, wanneer zij de
controle daarover aan de rechter heeft
toevertrouwd, d.w.z. wanneer aan deze
laatste de bevoegdheid is verleend, om
in geval van geschil te oordelen of de
gerechtigde al dan niet aan de wettelijke
voorwaarden voldoet en, zo ja, om het
bestuur te veroordelen de uitkering aan
de gerechtigde toe te kennen.

***
De voorwaarden om op arbeidsongeschiktheidsuitkering aanspraak te hebben
worden deels door de wet van 9 augustus
1963 zelf bepaald en deels vastgesteld
bij verordening genomen ter uitvoering
van die wet.
De algemene verordening betreffende
(10) Koninklijk besluit van 21 december
1967 tot vaststelling van het algemeen

reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, art. 32,
§ 1, a.
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het verkrijgen van het recht op die
uitkering wordt, krachtens artikel 40,
II 0 , a, genomen door het beheerscomite
van de Dienst voor uitkeringen van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Zij is weliswaar vervat
in het koninklijk besluit van 3I december
I963, dat achteraf door menige verordening van dit beheerscomite is gewijzigd
en aangevuld, omdat artikel I52, § I,
van de wet als overgangsmaatregel die
bevoegdheid aan de Koning heeft toevertrouwd in afwachting dat het beheerscomite werd opgericht en functioneerde.
In verband met de aanvangsdatum
van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering draagt artikel 4 7 van de wet
aan het beheerscomite op te bepalen
volgens welke regelen en binnen welke
termijnen << de gerechtigde de adviserend
geneesheer van zijn verzekeringsinstelling kennis moet geven van elke arbeidsongeschiktheid ll, evenals << op welke dag
het recht op uitkeringen een aanvang
neemt, wanneer de gerechtigde niet
binnen de gestelde termijn de krachtens
dit artikel opgelegde kennisgevingen of
aanvragen indient )),
De wetgever heeft de vaststelling van
de datum waarop het recht ingaat, dus
niet aan de discretionaire beoordeling
van de verzekeringsinstelling overgelaten. Hij heeft duidelijk gewild dat dit
bij verordening, dus bij algemene maatregel van bestuur, wordt vastgesteld;
niet aileen hoe en wanneer de aanvraag
moet worden gedaan en vanaf welk
ogenblik het recht ontstaat, wanneer de
gerechtigde die voorschriften in acht
neemt, maar ook vanaf welke dag het
recht ingaat, wanneer de aanvraag te
laat is ingediend. In de opvatting van
de wetgever is de verzekeringsinstelling
door de uitgevaardigde verordeningsbepalingen gebonden, wanneer zij over
het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering beslist, ook wat de aanvangsdatum betreft, hetzij de aanvraag tijdig
is gedaan, hetzij de vereiste stukken te
laat werden ingediend. Elke beslissing
die de verzekeringsinstelling te dien
aanzien neemt, moet de door de wet en de
verordening voorgeschreven regelen in
acht nemen. Doet zij dat niet, dan is
haar beslissing onwettig.
V oorzeker kan het beheerscomite of
de Koning bij het uitvaardigen van de
vereiste uitvoeringsmaatregelen de aanspraak op uitkering vanaf een bepaalde
datum, wanneer de formaliteiten niet
tijdig zijn vervuld, afhankelijk maken
van feitelijke omstandigheden, waarover

de verzekeringsinstelling oordeelt. Maar
dan blijft, in het wettelijke systeem, het
bestaan van die omstandigheden nog een
voorwaarde die, wanneer zij vervuld is,
recht op de uitkering geeft.
Heeft de wet het reoht op uitkering
niet ontnomen, dan kan een uitvoeringsmaatregel dat evenmin door de voorwaarden zodanig te bepalen dat de
verzekeringsinstelling, naar eigen goeddunken en zonder rechterlijke controle,
over de toekenning van de uitkering
beslist. Ook in dat geval blijft die beslissing een uitspraak over het recht op
uitkering en is zij maar wettig, indien
zij aan de door of krachtens de wet
gestelde voorschriften beantwoordt.

***
Naast de voornoemde wetsbepalingen
die het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering regelen, bepaalt artikel IOO
van de wet van 9 augustus 1963 anderzijds en artikel 580, 2°, van het
Gerechtelijk W etboek bevestigt dit voorschrift dat << de betwistingen in
verband met de rechten voortvloeiend
uit de wetgeving en reglementering
betreffende de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering )) tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren.
Elke beslissing over het recht op
arbeidsongeschiktheidsuitkering kan dus
door de gerechtigde bij de arbeidsrechtbank worden aangevochten.
Deze bevoegdheid is absoluut en geen
uitvoeringsmaatregel kan ze beperken.
Zij blijft ook gelden, wanneer de voorwaarden om recht te hebben ten dele in
feite moeten worden beoordeeld door het
orgaan dat over het bestaan van het
recht en dus over het vervuld zijn van
die voorwaarde moet beslissen.
Toepassing van deze regel heeft het
Hof gemaakt in het arrest van 5 september 1973 (II), luidens hetwelk de
arbeidsrechtbank bevoegd is om, in
geval van betwisting, kennis te nemen
van de beslissing van het college van
geneesheren-directeurs van de verzekeringsinstellingen, opgericht bij de Dienst
voor geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, welke beslissing weigert
een revalidatieprogramma ten bate van
een gerechtigde ten laste van de verzekering te leggen (12). Ook deze beslissing
betreft het recht van de verzekerde op
(11) A1'1', cass., 1974, biz. 12.
(12) Wet van 9 augustus 1963, art. 19.
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tegemoetkoming in bepaalde kosten van
geneesknndige verzorging. In dit geval
bepaalt de wet zelfs geen bijzondere
voorwaarden waarvan de toekenning
van die tegemoetkoming afhankelijk is.
Ret college oordeelt in elk concreet geval
of er reden tot tegemoetkoming is en
stelt vast welke geneeskundige verstrekkingen eventueel in aanmerking komen.
En toch verklaart het arrest de arbeidsrechtbank bevoegd, omdat « de beslissing
van dit college niet onaantastbaar is ».
Retzelfde geldt de beslissing van het
Rijksfonds voor Sociale Reclassering
van de Minder-validen, dat oordeelt of
een schoolopleiding in bijzondere gevallen
kan worden gelijkgesteld met een beroepsopleiding, omscholing of herscholing,
wat de minder-valide recht geeft op uitkeringen en aanvullend loon (13). Rieruit
leidt het arrest van 28november 1977 (14)
af dat de genoemde beslissing de toekenning van uitkeringen betreft en, vermits
overeenkomstig artikel 26 van de wet
van 16 april 1963, tegen de beslissingen
van het Rijksfonds beroep openstaat bij
de arbeidsrechtbank, deze ook bevoegd
is om te oordelen of schoolopleiding in
bijzondere gevallen met beroepsopleiding,
omscholing of herscholing kan worden
gelijkgesteld.
Indien, zoals in beide voornoemde
zaken, de arbeidsgerechten zich in de
plaats van de overheid kunnen stellen,
wanneer de wet geen bijzondere voorwaarden stelt waaraan de administratieve
beslissing kan worden getoetst, bestaat
er dan niet des te meer reden om in
dezelfde zin te oordelen, wanneer, zoals
ten deze, de voorwaarden van toekenning
van het recht op uitkering wel door en
krachtens de wet worden bepaald ?

***
De voorgaande ontleding van de in
deze zaak toepasselijke bepalingen van
de wet van 9 augustus 1963 toont
duidelijk aan dat deze regelen een
sluitend geheel vormen : krachtens de
artikelen 40, no, a, en 47 wordt de
aanvangsdatum van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering bij verordening
bepaald, ook wanneer de formaliteiten
niet tijdig vervuld zijn, zodat de
verzekerde die aan de bij verordening
gestelde voorwaarden voldoet, een sub-

(13) Koninklijk besluit van 5 juli 1963
betreffende de sociale reclassering van de
minder-validen, artt. 56, §§ 1 en 2, 1o, en 75.
(14) Sup1'a, biz. 353.

jectief recht op de uitkering heeft : en
artikel 100 verleent aan de arbeidsgerechten een absolute bevoegdheid om
van de geschillen over dat recht kennis
te nemen.
In het licht van deze wetsbepalingen
moeten thans de door het koninklijk
besluit van 31 december 1963 genamen uitvoeringsmaatregelen worden verklaard.
De artikelen 2 en vlg. bepalen welke
formaliteiten de verzekerde moet vervullen om op arbeidsongeschiktheidsuitkering aanspraak te hebben en artikel 7 schrijft voor hoe de aanvangsdatum
van de ongeschiktheid en indirect dus
ook van het recht op uitkering wordt
vastgesteld.
Luidens het eerste lid van artikel 8
gaat dit recht evenwel later in, wanneer
de gerechtigde de vereiste formaliteiten
niet tijdig heeft vervuld, zodat hij in
dat geval zijn recht gedeeltelijk verliest.
Ret tweede lid bepaalt echter onder
welke voorwaarden dit verlies van recht
ongedaan kan worden gemaakt.
Ten onrechte stelt deze bepaling dat
<< de in het vorige lid bepaalde st1'af » kan
worden opgeheven. Van enige, zelfs
administratieve sanctie, kan immers
geen sprake zijn, wanneer de verzekerde
alleen zijn recht niet tijdig opeist, maar
geenszins getracht heeft de uitkering
onrechtmatig te bekomen, noch door
zijn nalatigheid de verzekeringsinstelling
heeft benadeeld, de belangen van de
verzekering heeft geschaad of de goede
werking van de openbare dienst in het
gedrang heeft gebracht. Overigens verlenen de artikelen 40, no, a, en 47 van
de wet van 9 augustus 1963 aan het
beheerscomite geen enkele bevoegdheid
om te voorzien in sancties. Men zou dus
uit het gebruik van het woord « straf >>
niet kunnen afieiden dat de verzekeringsinstelling aan artikel 8 een ruime discretionaire beoordelingsbevoegdheid ontleent, die bijvoorbeeld vergelijkbaar
zou zijn met de bevoegdheid die de
disciplinaire overheid heeft om tuchtmaatregelen op te leggen.
De genoemde wetsbepalingen, die de
rechtsgrond voor artikel 8, tweede lid,
vormen, laten het beheerscomite alleen
toe de voorwaarden te bepalen waaronder
de verzekerde zijn recht op uitkering nog
volledig kan doen gelden, hoewel hij de
voorgeschreven formaliteiten te laat heeft
vervuld. En in de opzet van die wetsbepalingen moet de ontheffing van verval
als een recht en niet als een gunst worden
aangezien, wanneer de verzekerde die
voorwaarden vervult.
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Vraag is nu of de bewoordingen van
artikel 8, tweede lid, een interpretatie
van deze bepaling mogelijk maken,
welke met die opzet verenigbaar is.
Deze bepaling maakt de ontheffing van
het verval afhankelijk van drie voorwaarden, waarvan de eerste twee formele
voorwaarden zijn :
1° een beslissing van de verzekeringsinstelling ;
2° het eensluidend advies van de
bevoegde ambtenaar ;
3° de verzekerde moet zich in een
behartigenswaardig geval bevinden.
W at behartigenswaardig is, hangt
natuurlijk af van de concrete situatie
waarin de verzekerde zich bevindt en
moet vanzelfsprekend uitsluitend in feite
beoordeeld worden. Maar niets belet de
feitenrechter dit oordeel uit te spreken.
In ieder geschil moet de rechter de
rechtsregel toepassen op de door hem
onaantastbaar vastgestelde en vaak gewaardeerde feiten. Met zijn rechtsprekende bevoegdheid is dat niet onverenigbaar.
Ontheffing kan maar worden verleend
op eensluidend advies van de aangewezen ambtenaar. Dit betekent dat zij
maar mag worden toegekend, indien de
ambtenaar het geval behartigenswaardig
acht. Maar de ambtenaar beslist niet;
dit komt de verzekeringsinstelling toe.
Oordeelt de ambtenaar dat er geen
reden tot ontheffing is, dan kan de
instelling ze niet verlenen, want het
advies moet eensluidend zijn. Omgekeerd
kan de installing de ontheffing echter
nog weigeren, wanneer de ambtenaar
gunstig heeft geadviseerd. Want niet de
beslissing van de verzekeringsinstelling
over de vraag tot ontheffing, maar de
ontheffing zelf moet eensluidend zijn
met het advies. Nadat de ambtenaar het
geval als behartigenswaardig heeft beschouwd, moet de installing op haar
beurt zelf eveneens oordelen of dit het
geval is en op grond van dit eigen oordeel
haar beslissing nemen.
De beslissing van de verzekeringsinstelling tot ontheffing is conform
artikel 8, tweede lid, indien twee voorwaarden vervuld zijn : het eensluidend
advies van de ambtenaar en haar oordeel
dat het geval behartigenswaardig is.
Voor de weigering volstaat dat ofwel de
ambtenaar ofwel de installing het geval
niet behartigenswaardig acht.
W ordt de ontheffing geweigerd hoewel
de toestand van de verzekerde in werkelijkheid behartigenswaardig is, dan wordt

hem het recht op uitkering ontzegd,
hoewel hij zich in de situatie bevindt
waarin de verordening hem dit recht
toekent. De weigerende beslissing is
alsdan dus onwettig en de verzekerde
moet die onwettigheid door de rechtbank
kunnen doen vaststellen. En vermits
de feitenrechter niet alleen over de
wettigheid van de administratieve handeling dient te oordelen, maar ook het hem
voorgestelde geschil ten gronde moet
beslechten, moet hij uiteindelijk ook zelf
de ontheffing bevelen, indien hij van
oordeel is dat het geval behartigenswaardig is.
Dat die beslissing, luidens de verordening, aan de verzekeringsinstelling toekomt, kan daartegen niet opwegen, want
het is juist de taak van de rechter die
beslissing op haar wettigheid te toetsen
en de door het bestuur begane onwettigheid te herstellen door een wettige
beslissing in de plaats te stellen.
N og minder bezwaar is er dat de
rechter ingaat tegen het oordeel van de
ambtenaar ; want deze heeft geen beslissing te nemen maar een advies te geven
dat alleen de verzekeringsinstelling bindt
en dan nog maar uitsluitend om de ontheffing te kunnen verlenen, niet om ze te
weigeren. Indien men van miskenning
van het beginsel van de scheiding der
machten zou kunnen spreken, zoals de
voorziening doet, zou dat precies zijn,
wanneer men aan een advies van een
ambtenaar zulke juridische waarde zou
geven dat het de rechterlijke macht zou
verhinderen haar grondwettelijke taak,
rechtsgeschillen te berechten, te vervullen.
Nu blijft ten slotte nog te onderzoeken
of de voorgestelde interpretatie van
artikel 8, tweede lid, niet in het gedrang
komt doordat, luidens de bewoordingen
van deze bepaling, de straf, d.i. het
verval, kan worden opgeheven.
De voor de hand liggende betekenis
van deze zinswending is inderdaad, dat
de ontheffing een faculteit, een mogelijkheid is, waarvan de verzekeringsinstelling
in behartigenswaardige gevallen kan
gebruik maken, maar dat zij daartoe niet
verplicht is ; waaruit zou kunnen worden
afgeleid dat de verzekerde geen recht op
ontheffing heeft, zelfs indien zijn geval
behartigenswaardig is. Dit zou erop
neerkomen dat ontheffing voor hem niet
meer is dan een gunst, waarover de
verzekeringsinstelling, op advies van de
ambtenaar, volkomen eigenmachtig naar
goeddunken oordeelt, zonder enige rechterlijke controle.
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Ret werkwoord « kunnen ))' evenals het
in de Franse tekst gebruikte « pouvoir ll,
heeft echter ook de betekenis van << de
kracht of macht bezitten tot, vermogen ))
en soms zelfs van « moeten, verplicht
zijn )) (15). En dan zou de zin van de
bepaling worden dat de verzekeringsinstelling de bevoegdheid heeft om outhefting te verlenen in behartigenswaardige
gevallen.
En nu kan deze interpretatie op het
eerste gezicht misschien enigszins gezocht
aandoen. Maar daartegenover staat dat
zij juridisch de enig mogelijke is om de
draagwijdte van artike1 8, tweede lid, in
overeenstemming te brengen met de
wetsbepalingen die het tot rechtsgrond
dienen, zoals hiervoor werd uiteengezet.
Ret staat niet aan een overheidsorgaan dat met de uitvoering van een
door de wet georganiseerde openbare
dienst is belast, gunsten te verlenen. Alle
gerechtigden hebben in gelijke mate en
onder dezelfde voorwaarden recht op de
voordelen van de openbare dienst. Ret
uitvoeringsorgaan is ertoe gehouden de
gelijkheid tussen alle gerechtigden te
eerbiedigen en mag niet eigenmachtig aan
de enen ontzeggen wat zij aan de anderen
toekent. De overheid die ermee belast is
de voorwaarden te bepalen waaronder
aanspraak op een voordeel kan worden
gemaakt, mag de wet op de openbare
dienst niet zo uitvoeren dat, wat volgens
de wet een in rechte beschermd recht is,
wordt omgebogen tot een gunst, waarvan
het toekennen aan elke rechterlijke
controle ontsnapt en uitsluitend aan de
goedwilligheid van het bestuurlijke uitvoeringsorgaan wordt overgelaten.
Dit betekent ten deze dat het beheerscomiM niet de macht had aan de vrije
appreciatie van de verzekeringsinstelling
over te laten of de verzekerde van het
verval van zijn aanspraak al dan niet
wordt ontheven, daar waar artikel 47
van de wet het opdraagt te bepalen « op
welke dag het reoht op uitkering een
aanvang neemt ))' wanneer de gerechtigde
de voorgeschreven formaliteiten niet
tijdig vervuld heeft. Dit betekent ook
dat de verzekeringsinstelling de out-

(15} VAN DALE : derde betekenis van
• kunnen »; RoBERT : betekenis I, 1° en 2°,
van cc pouvoir ».
(16) Cass., 19 december 1973 (A1·r. cass.,
1974, biz. 453).
(17) Zie het hlervoor genoemde arrest van
19 december 1973 en noot 2 en 3 in A1'1', cass.,
1974, p. 453.

hefting niet mag weigeren, wanneer de
gerechtigde aan de door de verordening
gestelde voorwaarde voldoet zich in een
behartigenswaardige toestand te bevinden. En dat betekent ten slotte nog dat
de rechtbank de bevoegdheid niet mag
worden ontnomen het toezicht op de
wettigheid van de administratieve handeling uit te oefenen dat haar door de wet
is toegekend.
Om al deze redenen meen ik dat de
arbeidsrechtbank bevoegd is om te
beslissen of de verzekerde recht heeft op
onthefting van verval, overeenkomRtig
het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 31 december
1963.

***
Nu dient ten slotte nog de vraag te
worden onderzocht of deze stelling
verenigbaar is met de constante rechtspraak van het Rof dat de rechter zich
niet in de plaats van de overheid mag
stellen om te oordelen of er reden is om
de werkgever te ontslaan van de betaling
van bijdrageopslag en nalatigheidsintrest
wegens het niet of niet tijdig betalen van
de verschuldigde sociale-zekerheidsbijdragen (16).
De desbetreffende regeling vertoont
toch wel enkele belangrijke verschilpunten die, naar mijn gevoelen, een
andersluidende rechtspraak in onderhavige zaak verantwoorden.
In zake bijdrageopslag en nalatigheidsintrest gaat het niet om een beslissing
over een recht van de werkgever, maar
om een administratieve sanctie opgelegd
wegens niet-naleving van de socialezekerheidswetgeving, inzonderheid het
niet nakomen van de bijdrageplicht.
Deze sanctie wordt rechtstreeks door de
wet opgelegd, zonder dat daarvoor een
voorafgaande administratieve of rechterlijke beslissing vereist is (17).
Door het enkele feit dat de werkgever
de
sociale-zekerheidsbijdragen
niet
binnen
de voorgeschreven termijn
betaalt, is hij de wettelijk vastgestelde
opslag en intrest van elk 10 t.h. verschuldigd (18).
Betaalt de werkgever niet vrijwillig,
dan moet de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid betaling voor de
rechtbank vorderen, ofwel de bedragen
(18) Wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, art. 28 ; koninklijk besluit van
28 november 1969, art. 54.
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die hem verschuldigd zijn, bij wijze van
dwangbevel invorderen ; maar indien
de werkgever daartegen verzet doet,
wordt de rechtsvordering nog voortgezet
ten verzoeke van de Rijksdienst, die de
gegrondheid van zijn schuldvordering
moet bewijzen (19).
Als openbare dienst komt het de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid principieel niet toe naar eigen
goeddunken te beslissen of hij de verschuldigde bijdrageopslag en nalatigheidsintrest al dan niet, geheel of
gedeeltelijk, vordert ; hij is daartoe
wettelijk verplicht.
Nu machtigt artikel 28, § 2, van de wet
van 27 juni 1969 de Rijksdienst echter
uitdrukkelijk «de werkgever vrijstelling
of vermindering" van de bijdrageopslag
en van de nalatigheidsintrest te verlenen,
en zulks onder de voorwaarden bij
koninklijk besluit bepaald. Zo kan,
luidens artikel 55, § I, derde lid, van het
koninklijk besluit van 28 november 19.69,
de Rijksdienst o.m. afzien van de betalmg
van deze sancties « wanneer de werkgever
aantoont dat hij, wegens behoorlijk
bewezen overmacht, onmogelijk zijn
verplichtingen heeft k~~en nakomen
binnen de gestelde termiJnen ".
Nu zou ik persoonlijk de voorkeur
eraan geven dat ook de desbetreffende
beslissing van de Rijksdienst onder de
controle van de arbeidsgerechten zou
vallen. Maar het is begrijpelijk dat het
Hof er anders over beslist heeft, omdat
de wet zelf bepaalt dat de Rijksdienst
vrijstelling of vermindering mag verlenen,
d.w.z. omdat zij aan de Rijksdienst
uitdrukkelijk de bevoegdheid heeft gegeven te oordelen of de sanctie al dan
niet moet worden opgelegd. De werkgever heeft geen recht op gehele. of
gedeeltelijke vrijstelling, ook al bevm~t
hij zich in de bij koninklijk beslmt
bepaalde voorwaarden, omdat de Koning,
volgens de wet, niet vaststelt onder welke
voorwaarden de werkgever de opslag
en de intrest niet verschuldigd is, maar
onder welke voorwaarden de Rijksdienst
er niet toe verplicht is betaling te
vorderen, 1n.a.w. de wet verleent geen
recht aan de werkgever die de weigering
van de Rijksdienst aanvecht, maar een
recht aan deze laatste en tevens de
bevoegdheid om er al dan niet gebruik
van te maken.
En daarin ligt nu precies het verschil
met onderhavige betwisting. De Ziekteen Invaliditeitswet verleent een recht
(19) Wet van 27 juni 1969, art. 40.
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op uitkering aan de verzekerde, die de
weigering van de verzekeringsinstelling
aanvecht ; zij verleent daarentegen geen
recht aan de verzekeringsinstelling en
evenmin enige bevoegdheid om te beslissen of zij het recht van haar verzekerde
al dan niet zal erkennen. En aan deze
wettelijke constructie mag geen uitvoeringsbesluit afbreuk doen.
Gelet op dit fundamentele verschil
tussen de betrokken bepalingen van de
sociale-zekerheidswetgeving en van de
ziekte- en invaliditeitswetgeving lijkt het
mij niet tegenstrijdig dat de rechter
zich niet in de plaats van de Rijksdienst
voor Maatschappelijke Zekerheid mag
stellen om deze ertoe te dwingen een hem
door de wet erkend recht te verzaken,
maar dat de rechter zich wel in de plaats
mag stellen van de verzekeringsinstelling
ter bescherming van het recht dat de wet
aan de verzekerde toekent.
Het middel komt mij niet gegrond voor.

Oonclusie: verwerping.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 december 1976 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 7, 38, 39, 40,
47bis, 100 van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een
regeling voor v.erplichte ziekt~: ~n invaliditeitsverzekermg, zoals gewiJZigd door
de wetten van 24 december 1963,
30 juli 1964,8 aprill965, 10 oktober 1967,
27 juni 1969, 5 juli 1971 en 23 december
1974, 2, 7, 8 van het koninklijk besluit
van 31 december 1963 houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals
gewijzigd door de verordeningen van
19 oktober 1970, 20 september 1971,
2 februari 1972 en 20 september 1972,
17 18, 580, 1°, 2° en 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door de
wetten van 12 mei 1971 en 28 juli 1971,
6 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 29, 30,
92 93 97, 106 en 107 van de Grondwet
en' va~ het grondwettelijk beginsel van
de scheiding der machten,
doordat het arrest beslist dat de arbeidsrechtbank geroepen is om over de
behartigenswaardigheid als reden tot
opheffing van een verval van rechten. in
de zin van artikel 8 van de verordenmg
op de uitkeringen der ziekte- en invaliditeitsverzekering uitspraak te doen en
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vaststelt dat de partij en nog nader op de
grond van die betwisting moeten ingaan,
waarvoor de debatten heropend werden,
op grond dat de rechtscolleges inderdaad
geroepen zijn om geschillen betreffende
rechten op te lossen en zich niet in de
actieve administratie dienen te mengen ;
dat de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering evenwel vervat ligt in een
regeling van openbare orde die aan de
aangeslotenen rechten verschaft en verplichtingen oplegt, als bedoeld in artikel580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
terzake van bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken ; dat een bepaling, die een
uitzondering hierop zou uitmaken, op een
onmiskenbare wijze zou moeten uitgedruld zijn; dat uit artikel 8 van de
verordening niet op onbetwistbare wijze
blijkt dat het oordelen dat een geval
« behartigenswaardig " is, een louter gebaar van welwillendheid van de administratie zou zijn die naar believen zou
mogen handelen ; dat haar integendeel
een bevoegdheid met een bepaalde
finaliteit werd toegekend; dat de afwezigheid van nadere bepaling van het begrip
« behartigenswaardigheid " en het feit
dat hier naar billijkheid moet gestatueerd
worden op zichzelf de zaak niet buiten
de sfeer van het recht stollen ; dat de
behartigenswaardigheid vatbaar is voor
een beoordeling vanuit de doelstellingen
van de sociale zekerheid en zou kunnen
omschreven worden als de toestand van
een verzekerde die door bijzondere
omstandigheden een onevenredig zware
prijs moet betalen voor de handhaving
van de algemene norm ; dat het dus om
een notie met een juridische draagwijdte
gaat,
terw~jl, eerste onde?'deel, verweerster
van de straf, die zij wegens laattijdige
aangifte van haar arbeidsongeschiktheid
had opgelopen, slechts ontheven kon
worden op eensluidend advies van de
leidend ambtenaar van de Dienst der
Uitkeringen van eiser ; dit advies ongunstig was en dientengevolge verweerster niet van haar straf ontheven kon
worden (schending van de artikelen 2, 7,
38, 39, 40, 47bis van de wet van 9 augustus 1963, 2, 7 en 8 van het koninklijk
besluit van 31 december 1963);
tweede onderdeel, het advies over de
behartigenswaardige toestand van verweerster een oordeel is over billijkheid
en opportuniteit door de administratie
inzake opheffing van het door verweerster
opgelopen verval van rechten ; dit advies
slechts gegeven kan worden door de
leidend ambtenaar van de Dienst der

Uitkeringen van eiser en de rechtscolleges
niet bevoegd zijn om zich in diens plaats
te stollen en daarover uitspraak te doen
(schending van de artikelen 2, 7, 38, 39,
40, 47bis, 100 van de wet van 9 augustus
1963, 8, tweede lid, van het koninklijk
besluit van 31 december 1963, 25, 29,
30, 92, 93, 97, 106, 107 van de Grondwet
en 580, 1o, 2° en 5o, van het Gerechtelijk
Wetboek en van voormeld grondwettelijk
beginsel);
de1•de onde?'deel, het arrest, door zich
bevoegd te verklaren om in billijkheid
te oordelen over het behartigenswaardige
van het geval van verweerster en door
de partijen te bevelen daarover ten
gronde te concluderen, zijn bevoegdheid
te buiten gaat, zich ten onrechte in de
plaats stelt zowel van de leidend ambtenaar van de Dienst der Uitkeringen van
eiser als van eiseres en inbreuk maakt
op de regel van de scheiding der machten ;
het feit dat de reglementering op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering tot
de openbare orde behoort, de beslissing
niet rechtvaardigt (schending van de
artikelen 2, 7, 38, 39, 40, 47bis, 100
van de wet van 9 augustus 1963, 8,
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 31 december 1963, 25, 29, 30, 92,
93, 97, 106, 107 van de Grondwet, 6 van
het Burgerlijk Wetboek en 580, 1°, 2° en
5°, van het Gerechtelijk Wetboek en van
voormeld grondwettelijk beginsel) ;
vie1'de onde1·deel, verweerster geen subjectief recht heeft om, in geval van
laattijdige aangifte van haar arbeidsongeschiktheid, haar toestand als behartigenswaardig door de rechter te doen
erkennen en zij aileen opheffing van de
sanctie kan bekomen in geval van
eensluidend advies van de leidend ambtenaar van de Dienst der Uitkeringen van
eiser, zodat verweerster bij gebreke van
belang geen vordering daartoe voor de
rechter heeft (schending van de artikelen 2, 7, 38, 39, 40, 47bis, 100 van
de wet van 9 augustus 1963, 2, 7, 8 van
het koninklijk besluit van 31 december
1963, 17, 18, 580, 1o, 2° en 5o, van het
Gerechtelijk Wetboek, 92 en 93 van de
Grondwet) :
Overwegende dat, luidens artikel 8,
eerste lid, van het koninklijk besluit van
31 december 1963, wanneer de gerechtigde de in artikel 2 bepaalde
formaliteiten niet tijdig heeft vervuld,
het recht op uitkering eerst ingaat vanaf
de eerste werkdag na de datum van
toezending of afgifte van het vereiste
bewijs van arbeidsongeschiktheid; dat

1091 het tweede lid van genoemd artikel 8
bepaalt : " in behartigenswaardige gevallen kan de in het vorig lid bepaalde
straf door de verzekeringsinstelling
worden opgeheven, op eensluidend advies
van de leidend ambtenaar van de Dienst
voor Uitkeringen van het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
of van de door hem gedelegeerde ambtenaar »;
Overwegende dat het koninldijk besluit
van 31 december 1963 genomen is ter
uitvoering van de artikelen 40, 11°, a,
47 en 152, § I, van de wet van 9 augustus
1963; dat, luidens artikel 40, 11°, a,
het beheerscomite van de Dienst voor
Uitkeringen van het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering de
verordeningen met betrekking tot het
verkrijgen van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering opmaakt ; dat
krachtens artikel 4 7, eerste lid, hetzelfde
beheerscomite bepaalt volgens welke
regelen en binnen welke termijnen " de
gerechtigde de adviserend geneesheer
van zijn verzekeringsinstelling kennis
moet geven van elke arbeidsongeschiktheid » ; dat, volgens het derde lid van dit
artikel, het comite « bepaalt op welke dag
het recht op uitkeringen een aanvang
neemt, wanneer de gerechtigde niet
binnen de gestelde termijnen de krachtens
dit artikel opgelegde kennisgevingen of
aanvragen indient » ; dat, luidens artikel 152, § 1, de Koning de in artikel 40,
11°, bedoelde verordeningen opmaakt,
in afwachting dat het bevoegde beheerscomite het doet ;
Overwegende dat de voornoemde wetsbepalingen aan het beheerscomiM en aan
de Koning geen bevoegdheid verlenen om
" straffen » of " sancties » op te leggen,
wanneer de verzekerde zijn aanvraag
tot het bekomen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te laat indient ; dat het
bepaalde in artikel 8, tweede lid, van
het koninldijk besluit van 31 december
1963 geen andere betekenis kan hebben
dan de voorwaarden te bepalen waarin
de verzekerde ontheven wordt van het
gedeeltelijk verval van recht dat volgens
het eerste lid van dit artikel uit het niet
tijdig vervullen van de formaliteiten
voortspruit ;
Dat, ook al bepaalt artikel 8, tweede
lid, dat de verzekeringsinstelling de
ontheffing "kan >> uitspreken, zij dienaangaande geen willekeurige beslissing
mag nemen en de ontheffing niet mag
weigeren, wanneer zij, overeenkomstig
het eensluidend advies van de aangewezen ambtenaar, van oordeel is dat de

verzekerde zich in een behartigenswaardig geval bevindt ; dat de desbetreffende beslissing van de verzekeringsinstelling een beslissing over het
subjectief recht van de verzekerde op
arbeidsongeschiktheidsuitkering is;
Overwegende dat, luidens artikel 100
van de wet van 9 augustus 1963, "de
betwistingen in verband met de rechten
voortvloeiend uit de wetgeving en reglementering betreffende de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering >> tot
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
behoren ; dat deze bevoegdheid bevestigd
wordt door artikel 580, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat het door deze wetsbepalingen
georganiseerde beroep openstaat tegen
elke beslissing over het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ;
Dat, nu geen bepaling en inzonderheid
die van de artikelen 40, 11°, a, en 47 van
de wet van 9 augustus 1963 aan deze
bevoegdheidsregeling afbreuk doen, het
koninklijk besluit van 31 december 1963
het recht van de verzekerde om tegen
een desbetreffende beslissing op te komen,
niet kan beperken door het aan de
verzekeringsinstelling over te laten te
oordelen of van de gestelde regelen kan
worden afgeweken ;
Overwegende dat het aan de rechter
toekomt de aangevochten beslissing op
haar wetmatigheid te toetsen en uitspraak
te doen over het recht van de verzekerde
dat door een onwettige beslissing wordt
aangetast;
Dat de arbeidsrechtbank, die de
beslissing onwettig acht, dient te oordelen
of de verzekerde recht op uitkering heeft
hoewel de aanvraag niet tijdig was
ingediend ; dat de rechtbank bij de
uitoefening van de haar door de wet
toegekende bevoegdheid niet gebonden
is door het advies van een ambtenaar,
dat aileen voor de verzekeringsinstelling
bindend is;
Overwegende dat het arbeidshof derhalve terecht beslist dat de arbeidsrechtbank bevoegd is om over het geschil
uitspraak te doen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

17 mei 1978.- 3e kamer.- Voorzitter,
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, de H. Janssens.
Gelijklttidende conclusie, de
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H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Houtekier en Biitzler.

3e KAMER. 1°

17 mei 1978.

FAILLISSEMENT, GEREOHTELIJK AKKOORD EN F AILLISSEMENTSAKKOORD. GEREOHTELIJK AKKOORD.- GEEN UITWERKING
MET BETREKKING TOT SOOIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN, BIJDRAGEOPSLAG EN
NALATIGHEIDSINTREST.

2° SOOIALE ZEKERHEID. - WERKNEMERS. BIJDRAGEN, BIJDRAGEOPSLAG EN NALATIGHEIDSINTREST. GEREOHTELIJK AKKOORD GEEN UITWERKING.
1o en 2o H et gerechtelij k akkoo1·d heejt
geen 'nitwerking met betrekking tot de
sociale-zekerheidsbijdmgen en de daarop
verschuldigde bijdmgeopslag en nalatigheids1:nt1·est ( 1). (Gecoordineerde wetten
van 25 september 1946, art. 29,
derde lid, 1o.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« PEIGNAGE D'EEOLOO "•
T. RIJKSDIENST VOOR
MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.)

De H. Adv0caat-Genemal
in sttbstantie gezegd :

Lenae~·ts

heeft

De voorziening stelt de vraag aan de
orde of de nalatigheidsintrest, verschuldigd in geval van niet-tij dige betaling van
de sociale-zekerheidsbijdragen, « openbare lasten " zijn in de zin van artikel 29,
derde lid, 1°, van de wetten op het
gerechtelijk akkoord, gecoordineerd op
25 september 1946. Luidens deze bepaling
heeft het gerechtelijk akkoord geen
uitwerking « met betrekking tot de
belastingen en andere openbare lasten,
alsmede de dijk- en polderlasten " ;
en luidens het 2° evenmin « mBt betrekking tot de schuldvorderingen gewaarborgd door voorrecht, hypotheek of
pandgeving "·
(1) Raadpl. de conclusie van het openbaar
ministerie.

Deze bepaling is in de wetgeving
ingevoegd door artikel 23 van de wet van
29 juni 1887, dat zelf is overgenomen uit
de vorige wet op het gerechtelijk akkoord
van 20 juni 1883. In het ontwerp dat
tot deze wet heeft geleid, kwam het
bepaalde onder 1° niet voor. Volgens het
verslag van de centrale afdeling van de
Kamer vonden de opstellers van het
ontwerp het niet nodig uitdrukkelijk
gewag te maken van de belastingen en
andere openbare lasten, omdat deze
volgens hen begrepen waren in de bevoorrechte schuldvorderingen. De centrale afdeling achtte het echter verkieselijker artikel 23 in overeenstemming te
brengen met artikel 605 van de Faillissementswet van 18 april 1851, dat het
uitstel van betaling betreft (1). En in
verband met deze bepaling merkt de
Kamercommissie op dat onder " belastingen en openbare lasten " ook de
provincie- en gemeentebelastingen vallen (2).
BELTJENS geeft van deze bepaling
de volgende verklaring :
<< Les contributions publiques destinees
a satisfaire aux besoins de !'administration et sans le payement desquelles
l'Etat ne pourrait etre administre, sont
une dette d'une nature toute speciale
que le debiteur ne contracte pas volontairement, mais que l'Etat lui impose
pour prix de la protection qu'il lui
accorde; c'est la tme dette plutOt de
nature politique que de nature civile,
et qu'a raison meme de ce caractere
le legislateur a du placer en dehors du
sursis " (3).
En FREDERIOQ schrijft :
" L'impot 8st nne dette obligee, imposee
pour assurer la bom1.e marche des services
publics" (4).
" L'interet majeur qui s'attache au
recouvrement regulier des ressources
destinees a assurer le fonctionnement
des services publics justifie, pour le
legislateur, !'exception faite en faveur
du Tresor public" (5).
Beide auteurs wijzen er ook op dat de
" dijk- en polderlasten " eveneens uitge(1) Pasin., 1883, blz. 191.
(2) Pasin., 1851, blz. 158, noot 5.
(3) Encyclopedie du d1·oit commm·cial belge,
III, blz. 1044, nr. 11.
( 4) Tmite de d1•oit commm·cial beige, VIII,
blz. 840.
(5) Op. cit., blz. 988.
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sloten zijn van het gerechtelijk akkoord
en het uitstel van betaling, omdat zij hun
oorsprong vinden in oude privilegies,
ontstaan uit de vroegere Hollandse
wetgeving, waaraan men niet heeft willen
raken (6). Eerder dan uit hun vermelding
af te leiden dat de term « openbare
lasten '' niet voor anaJoge toepassing
vatbaar is, zoals eiseres doet, komt het
mij voor dat deze vermelding veeleer
de bedoeling van de wetgever onderstreept aan de besproken bepaling een
ruime draagwijdte te geven. Niet aileen
de eigenlijke Rijksbelastingen worden
beoogd, maar ook alle andere door de
overheid opgelegde heffingen, die in 1851
gekend waren, m.n. de gemeente- en
provinciebelastingen en de dijk- en
polderlasten. Om de eerstgenoemden
eronder te brengen was het ook niet
nodig te spreken van openbare lasten,
want zij vallen eigenlijk reeds onder de
term « belastingen "·
Als openbare lasten worden volgens
de
rechtsleer
ook
de
geldboeten
beschouwd, omdat anders de betrokkene
ertoe zou verplicht worden de vervangende gevangenisstraf te ondergaan (7).

***
V anzelfsprekend heeft de wetgever
in de xrxe eeuw geen uitdrukkelijk
antwoord gegeven op de vraag of de
sociale-zekerheidsbijdragen onder de door
hem gebruikte termen « belastingen en
openbare lasten " vallen. Dit antwoord
moet eerder worden gezocht in een
vergelijking van deze onderscheidene
begrippen.
De belasting is, volgens het arrest van
30 november 1950 (8), « een op grand
van hun gezag door de Staat, de provincies of de gemeenten verrichte hefting ...
om tot diensten van openbaar nut
aangewend te worden"· En volgens het
arrest van 24 april 1958 (9) hebben de
belastingen tot doel « aan de openbare
macht die ze vestigt de nodige hulpmiddelen te verschaffen om haar taak
te vervullen, welke aan de burgers te
verstrekken diensten als voorwerp heeft "·
(6}

BELTJENS,

op. cit., biz. 1135, nr. 49;

FREDERICQ, op. cit., biz. 841.
(7} BEITJENS, op. cit., biz.

1044, nr. 12;
Repert. prat. dr. belge, v° Fa illite et banque?"oute, nr. 2766.
(8} .An·. cass., 1951, biz. 149; zie ook :
cass., 12 november 1954 (Bull. en Pas.,
1955, I, 106).
(9} A1·r. cass., 1958, biz. 666.

Evenals de belastingen zijn de socialezekerheidsbijdragen heffingen in de betekenis die Prof. Van Houtte aan dit
begrip geeft, m.n. « een door publiekrechtelijke regelingen vastgestelde verplichte overdracht van een deel van
het bezit (inkomen of kapitaal) van
particulieren aan de overheid" (10).
De sociale-zekerheidsbijdragen worden
ten dele geheven op het inkomen uit
arbeid van de werknemer en ten dele
op het kapitaal van de werkgever. De
betaling ervan is verplicht krachtens
de wet, die ook het bedrag van de bijdragen vaststelt. Zij worden betaald
aan een overheidsinstelling - de Rijksdienst voor M:aatschappelijke Zekerheid
, die ze verdeelt, overeenkomstig
wettelijke regelingen, onder andere overheidsinstellingen. Deze laatste gebruiken
ze, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van andere overheidsinstellingen
of daartoe door de overheid gemachtigde
particuliere instellingen zoals de
kinderbijslagfondsen en de ziekenfondsen
- om onder de door de wet bepaalde
voorwaarden uitkeringen toe te kennen
aan de eveneens door de wet aangewezen
gerechtigden.
Evenals de belastingen dienen de
sociale-zekerheidsbijdragen dus ook om,
zoals de aangehaalde arresten het uitdrukken, « tot diensten van openbaar nut
te worden aangewend " of om « diensten
aan de burgers te verstrekken "·
Men zou dan ook kunnen stellen dat die
bijdragen volkomen beantwoorden aan
de omschrijving die deze arresten aan het
begrip « belasting " geven.
V olgens Prof. Van Houtte ligt het
verschil echter hierin dat de socialezekerheidsbijdragen de algemene uitgaven van de Staat niet dekken ; de
overheid beschikt erover niet, maar
treedt enkel op « voor de repartitie van
de bijeengebrachte fondsen "· Daarom
ziet hij er een vorm van « parafiscaliteit "
in (11). Om dezelfde reden noemt Prof.
S. David die bijdragen « un impot
d'affectation, une recette parafiscale "•
wat zij nader omschrijft als een « taxe
remuneratoire de service public)) (12).
J uridisch-technisch vall en de sociale
zekerheidsbijdragen ongetwijfeld niet
onder de belastingregelen, maar wezen-

(10) Beginselen van het Belgisch Belastingrecht, I, nr. 2.
(11} Op. cit., nrs. 3 en 8.
(12) La natu1·e juridique des cotisations a la
securite sociale, biz. 7 en 8.
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lijk lijkt mij het verschil tussen beide
vormen van heffing niet zo groat. De
bijdragen dekken wel niet de algemene
uitgaven van de Staat, maar tach
uitgaven die de overheid in het algemeen
belang noodzakelijk acht ; zoniet zou zij
de toekenning van de uitkeringen en de
financiering ervan niet door wetten
van openbare orde hebben geregeld.
De Schatkist als zodanig beschikt weliswaar niet over die gelden, maar zij
komen tach toe aan de overheidsdiensten.
De overheid doet tach wel meer dan de
fondsen eenvoudig verdelen ; zij regelt
ook het gebruik en de bestemming ervan,
zoals zij dat ook doet met de algemene
overheidsmiddelen.
Het verschil vindt zijn oorsprong
hierin dat de sociale zekerheid administratiefrechtelijk georganiseerd is overeenkomstig de regelen van de dienstgewijze
decentralisatie, d.w.z. dat voor elke tak
van sociale zekerheid een aparte, autonome overheidsinstelling is opgericht, die
met de uitvoering van de betrokken
regeling en het beheer van de inkomsten
is belast.
Deze gedecentraliseerde bestuursvorm,
die zich ook tot het financieel beheer
uitstrekt, neemt echter niet weg dat de
sociale zekerheid een openbare dienst is
en de bijdragen voor de financiering van
een openbare dienst bestemd zijn.
En daarin ligt, volgens de hiervoor
aangehaalde rechtsleer, precies de reden
waarom het gerechtelijk akkoord en het
uitstel van betaling geen uitwerking
hebben met betrekking tot de belastingen
en de andere openbare lasten.
Moest de wet aileen van belastingen
spreken, dan zou het niettemin moeilijk
zijn om deze regel ook toe te passen op
de sociale-zekerheidsbijdragen, omdat
deze algemeen niet als eigenlijke belastingen worden aangemerkt.
Deze bijdragen kunnen daarentegen
wel worden beschouwd als « openbare
lasten ,, in de zin van de artikelen 29
van de wetten op het gerechtelijk
akkoord en 605 van de Faillissementswet,
nu de wetgever, door deze term in die
bepalingen in te voegen, precies tot
uitdrukking heeft willen brengen dat zij
ook toepassing vinden op de andere door
de wet opgelegde heffingen, die een
gelijkaardig doel als de eigenlijke beslissingen beogen, zij het volgens verschillende juridische technieken.

***
Zijn de sociale-zekerheidsbijdragen
openbare lasten, dan blijft nog de vraag

of dit ook geldt voor de nalatigheidsintresten, die de werkgevers, samen met
een bijdrageopslag, verschuldigd zijn,
wanneer zij de bijdragen niet tijdig
betalen.
Ook de betaling daarvan is door en
krachtens de wet geregeld en de opbrengst
ervan dient mede voor de financiering
van de sociale zekerheid.
De wet noemt de bijdrageopslag en de
nalatigheidsintrest « burgerlijke saneties>> (13). Naar mijn mening zou de
benaming « administratieve sancties >>
duidelijker tot uitdrukking brengen dat
zij de goede werking van de openbare
dienst waarborgen door de niet-naleving
van de financieringsvoorschriften te sanctioneren. Worden de bijdragen niet of
zelfs niet tijdig betaald, dan kunnen ook
de uitkeringen niet regelmatig worden
uitbetaald en komt uiteraard het normale
functioneren van de sociale zekerheid
in het gedrang. De werkgevers ertoe
dwingen hun financiele verplichtingen
stipt na te komen is het opzet van de
bijdrageopslag en de nalatigheidsintrest.
Ook deze verzekeren dus de goede
werking van de openbare dienst.
Om dezelfde reden als de socialezekerheidsbijdragen zelf zijn zij derhalve
openbare lasten in de zin van artikel 23
van de wetten op het gerechtelijk akkoord
zoals het arrest terecht beslist.
Het eerste onderdeel van het middel,
dat deze beslissing aanvecht, faalt dus
naar recht.
Hieruit volgt dat de nalatigheidsintrest buiten het gerechtelijk akkoord
valt met toepassing van het derde lid, 1°,
van dit artikel.
Het arbeidshof diende dus niet meer
te onderzoeken of dit ook gold met
toepassing van het 2° van dezelfde
bepaling. De bevestigende beslissing
daaromtrent, omdat het intresten op
bevoorrechte schuldvorderingen zijn, is
dan ook overbodig om de veroordeling
tot betaling van de nalatigheidsintresten
vanaf het gerechtelijk akkoord te rechtvaardigen.
Het tweede onderdeel, dat tegen die
overbodige redengeving opkomt, is derhalve niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang.

Oonchtsie: verwerping.
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
(13) Zie het opschrift van hoofdstuk IV
afdeling II, van de wet van 27 juni 1969
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arrest, op 1 december 1975 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 29 van de bij
besluit van de Regent van 25 september
1946 gecoordineerde wetten op het
gerechtelijk akkoord en 19 van de
Hypotheekwet van 16 december 1851,
dit artikel 19, 4°ter, gewijzigd door
artikel 41 van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
alsook van de rechtsregel dat na een
gerechtelijk akkoord, zoals bedoeld door
voormelde wetten op het gerechtelijk
akkoord, de niet door voorrechten, hypotheken of pandgevingen gewaarborgde
interesten ophouden te lopen,
doo1·dat, na geconstateerd te hebben
dat eiseres op 2 september 1974 een
verzoekschrift had neergelegd strekkende
tot het bekomen van een gerechtelijk
akkoord, dat op 23 oktober 1974 de
gedane voorstellen door de schuldeisers
aanvaard werden en dat dit akkoord
op 21 november 1974 door de rechtbank
van koophandel gehomologeerd werd,
het arrest beslist dat de door verweerder
gevorderde verwijlinteresten op de hem
verschuldigde bijdragen na het sluiten
van het gerechtelijk akkoord waren
blijven lopen, op grond dat die interesten
moesten beschouwd worden als openbare
lasten in de zin van artikel 29 van voormelde wetten op het gerechtelijk akkoord,
en dat de aan verweerder verschuldigde
bijdragen bevoorrecht waren krachtens
artikel 19, inzonderheid 4°te1·, van de
Hypotheekwet, en dat zulks tot gevolg
had dat, krachtens voormeld artikel 29,
hoewel de interesten. op die bijdragen
niet bevoorrecht waren, zij niettemin na
het gerechtelijk akkoord verder liepen,
terwijl, eerste onderdeel, de aan verweerder verschuldigde bijdragen, opslagen en interesten niet kmmen beschouwd worden als of gelijkgesteld
worden met belastingen en openbare
lasten zoals bedoeld in artikel 29, derde
lid, 1°, van voormelde wetten op het
gerechtelijk akkoord ;
tweede ondm·deel, nu luidens artikel 19,
inzonderheid 4°ter, van voormelde Hypotheekwet, de verwijlinteresten op de
aan verweerder verschuldigde bijdragen
niet bevoorrecht zijn zoals bedoeld in
artikel 29, derde lid, 2°, van voormelde
wetten op het gerechtelijk akkoord,
hieruit volgt dat krachtens de hoger
aangehaalde rechtsregel die interesten

ophouden te lopen na het gerechtelijk
akkoord, spijt het feit dat gezegde
bijdragen zelf wel bevoorrecht zijn :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 29, derde lid,
1°, van de bij besluit van de Regent van
25 september 1946 gecoordineerde wetten
op het gerechtelijk akkoord bepaalt dat
het gerechtelijk akkoord geen uitwerking
heeft << met betrekking tot de belastingen
en andere openbare lasten, alsmede de
dijk- en polderlasten >> ;
Overwegende dat, krachtens artilml 28,
§ 1, van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de werkgever die de bijdragen niet binnen de
door de Koning vastgestelde termijnen
betaalt, aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid een bijdrageopslag en een verwijlinterest verschuldigd
is, waarvan het bedrag en de voorwaarden
van toepassing bij koninldijk besluit
worden vastgesteld ;
Overwegende dat de sociale-zekerheidsbijdragen het door de wet vastgestelde
en verplicht te betalen aandeel van de
werkgevers en de werknemers vormen in
de financiering van een sociale openbare
dienst ; dat de bijdrageopslag en de
nalatigheidsintrest sancties zijn om de
regelmatige betaling van de socialezekerheidsbijdragen te verzekeren en
de opbrengst ervan mede behoort tot de
geldmiddelen waarover de sociale zekerheid beschikt ; dat die bedragen dus
eveneens dienen om de goede werking van
de openbare dienst te waarborgen ;
Dat zowel de sociale-zekerheidsbijdragen als de daarop verschuldigde
bijdrageopslag en verwijl- of nalatigheidsintrest derhalve openbare lasten zijn in de
zin van genoemd artikel 29, derde lid, 1°,
van de gecoordineerde wetten op het
gerechtelijk akkoord;
Dat het arrest dan ook terecht beslist
dat het gerechtelijk akkoord geen uitwerl~ing heeft met betrekking tot de
verwijlinteresten verschuldigd op de
bijdragen voor sociale zekerheid, op
grond dat zowel de bijdragen als de bijdrageopslagen en de verwijlinteresten
tot de « openbare lasten , belwren ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde
redengeving van het arrest volstaat
om de beslissing te verantwoorden, het
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tweede onderdeel, dat tegen een overtollige reden van het arrest opkomt,
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

17 mei 1978.- 3e kamer.- Voo1·zitter
en Ve1·slaggever, de H. Gerniers, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. Pleiters, de HH. Bayart en
DeBruyn.

2e
1°

KAMER. -

17 mei 1978.

TAALGEBRUIK.- STRAFZAKEN.NIETIGHEID TEN GEVOLGE VAN BOHEN·
DING VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935.LATERE,
NIET
LOUTER
VOORBE·
REIDENDE BESLISSING DIE OP TEGEN •
SPRAAK IS GEWEZEN. NIETIGHEID
GEDEKT. ZELFS INDIEN DE GE·
SOHONDEN BEPALING NIET VOORKOMT
ONDER DE BEPALINGEN DIE AAN ARTI·
KEL 40 VAN DIE WET VOORAFGAAN.

2°

MISDRIJF. REOHTVAARDIGINGS·
GROND.- 0NOVERKOMELIJKE REOHTS·
DWALING.- BEGRIP.

3°

MISDRIJF. REOHTVAARDIGINGS·
GROND. 0NOVERKOMELIJKE DWA·
LING.
BEOORDELING DOOR
DE

(1) Ret eerste middel tot staving van de
voorziening verweet aan bet bestreden arrest
dat bet verwezen had naar de beschrijving
van de gewraakte beelden door het beroepen
vonnis, aangezien dit vonnis was gewezen
door de 22ste kamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, welke kamer was
voorgezeten door een magistraat die de
examens van het doctoraat in de rechten in
het Nederlands heeft afgelegd.
Ret middel deed gelden dat, aangezien de
taal van de rechtspleging Frans was, de zaak
voor een kamer moest worden gebracht die
uitsluitend was samengesteld uit magistraten
die door hun diploma bewezen dat zij de
examens van het doctoraat of van bet licen·
tiaat in de rechten in bet Frans hadden
afgelegd, zodat bet beroepen vonnis nietig
was en bet arrest de nietigheid van dit laatste
vonnis had overgenomen doordat bet naar
de redenen van dat vonnis heeft verwezen.

FEITENREOHTER.
HET HoF.

4°

TOEZIOHT

VAN

CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. REOHTVAARDIGINGS·
GROND. 0NOVERKOMELIJKE DWA·
LING. CONOLUSIE DOOR DE REOHTER
UIT ZIJN VASTSTELLINGEN AFGELEID.
TOEZIOHT VAN HET HoF.

1° De nietigheid ten gevolge van schending
van de bepalingen van de wet van
15 juni 1935 op het gebrttik der talen in
gerechtszaken wo1·dt gedekt doo1· de
late1·e, m:et louter vo01·bereidende beslissing die op tegenspraak is gewezen en
die zelf niet lijdt aan enige nietigheid
ten gevolge van schending van die wet,
zelfs als de geschonden bepaling niet
vo01•komt onder de bepalingen die aan
a1·tikel 40 van genoemde wet voorafgaan (1). (Art. 40, tweede lid, wet van
15 juni 1935.)
2o De ?'echter kan, naa1· de omstancligheden,

de ?'echtsdwaling als onove1•komelijk
beschmtwen, op voo1•waarde dat uit die
omstancligheden kan worden afgeleid
dat de beklaagde gehandelcl heeft zoals
ieder 1•eclelijk en voorzichtig pe1·soon zou
gedaan hebben (2).
3o en 4° De feiten?•echter

beo01·deelt op
onaantastbare wijze of de door de
beklaagde als rechtvaa?·digingsg?·ond
aangevom·de 01WVM'komelijke clwaling
bestaat, doch het staat aan het Hof na te
gaan of de door hem vastgestelcle feiten
de gevolgen vm·antwo01·den welke hij er
in 1•echte uit afleidt (3).

Artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935
op bet gebruik der talen in gerechtszaken,
zoals bet is gewijzigd bij de wetten van
10 oktober 1967 en van 15 juli 1970, stelt de
wettelijke vereisten betreffende de samen·
stelling van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brussel, alsmede van de kamers in die
rechtbank naar de taal van de magistraten,
vast in die rechtbank als volgt :
Voor de samenstelling naar de taal van de
rechtbank zelf bevat die bepaling drie regels :
- bij die rechtbank zijn er ten minste
een derde magistraten die door hun diploma
bewijzen dat zij de examens van bet doctoraat
in de rechten in bet Frans hebben afgelegd
en een ander derde ten minste van de magis·

(Zie vervolg van noot 1 op volgende bladzijde.)
(2) en (3) Cass., 29 november 1976 (A?'.t.
cass., 1977, blz. 359).
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(KOCH EN MESTDAGH.)

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 17 november 1977 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 88, § 1, derde lid,
van het ~erechtelijk W etboek en 43, § 5,
tweede hd, van de wet van 15 juni 1935,
gewijzigd bij artikel 3-174 van de wet
van 10 oktober 1967 houdende het
Gerechtelijk W etboek,

traten moeten door hun diploma bewijzen
dat zij de examens van het doctoraat in het
Nederlands hebben afgelegd (art. 43, § 5,
eerste lid).
- bovendien moeten tweederde van aile
magistraten van de rechtbank het bewijs
leveren van de kennis van de twee landstalen (art. 43, § 5, eerste lid).
- tenslotte, wordt de verhouding tussen
het totaal aantal magistraten met een diploma
van doctor in de rechten in het N ederlands en
het aantal magistraten met een diploma van
doctor in de rechten in het Frans vastgesteld
volgens het aantal kamers die kennis nemen
van de zaken in het Nederlands en het aantal
kamers die kennis nemen van de zaken in
bet Frans (art. 43, § 5, tweede lid).
W at betreft de samens telling van de kamers
van de rechtbank naar de taal, voorziet artikel 43, § 5, slechts in eentalige Nederlandse
en Franse kamers samengesteld uit magistraten die door hun diploma het bewijs leveren
dat zij de examens van het doctoraat in de
rechten respectievelijk in het N ederlands en
in het Frans hebben afgelegd.
«De Nederlandse, respectief de Franse
rechtsplegingen worden , luidens artikel 43,
§ 5, tweede lid, in fine " steeds gevoerd voor
magistraten die door hun diploma bewijzen
dat zij de examens van het doctoraat in de
rechten in het N ederlands, respectievelijk
in het Frans hebben afgelegd >>,
Het vervolg van paragraaf 5 wettigt
waarom in die eentalige kamers tweetalige
magistraten zitten :
" W anneer de taal van de rechtspleging
wordt gewijzigd op verzoek van de verdachte
of met toepassing van artikel 21 van deze
wet, kunnen de magistraten, die met het
onderzoek of de berechting van de zaak
gelast zijn, de rechtspleging voortzetten,
indien zij het bewijs hebben geleverd van de
kennis van de twee talen >> (art. 43, § 5,
derde lid).
« Hetzelfde geldt voor de uitvaardiging
van een bevel tot aanhouding, dat gesteld
is in de andere taal dan die van de rechtspleging voor de raadkamer, zowel om uitspraak te doen over de voorlopige hechtenis
als om de rechtspleging te regelen >> (art. 43,
§ 5, vierde lid).
Zo ook bepaalt artikel 88, § 1, derde lid,
van het Gerechtelijk W etboek, zoals het is
gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970, dat

" het reglement van de rechtbanken met zetel
te Brussel, volgens de behoeften van de dienst,
de kamers bepaalt die kennis nemen van de
zaken in het Frans, en diegene die kennis
nemen van de zaken in het Nederlands >>,
Uit de vergelijking van die bepalingen
blijkt dat de Rechtbank van Eerste A.anleg
te Brussel samengesteld is uit kamers die
kennis nemen van de zaken in het N ederlands
en van kamers die kennis nemen van de zaken
in het Frans ; de eerste zijn uitsluitend samengesteld uit magistraten die door hun diploma
bewijzen dat zij de examens van het doctoraat
of van het licentiaat in de rechten in het
Nederlands hebben uitgelegd, terwijl het
tegenovergestelde geldt voor de tweede
(behoudens de mogelijkheden tot gelijkstelling waarin als overgangsmaatregel voorzien wordt bij artikel 61, gewijzigd, van de
wet van 15 juni 1935 en bij artikel 43 van de
overgangsmaatregelen van de wet van 10 oktober 1967).
De eisers namen aan dat die nietigheid
waarop zij zich beriepen niet voor het hof
van beroep was aangevoerd, doch zij
betoogden dat zij niettemin voor het eerst
voor het Hof kon worden ingeroepen, op
grand dat het arrest de nietigheid van de
beslissing van de eerste rechter had overgenomen, door te verwijzen naar de vaststellingen van het beroepen vonnis.
Die materie wordt beheerst door twee
principes.
Het eerste : de wettelijke bepalingen inzake
samenstelling van de gerechten raken de
openbare orde (cass., 28 oktober 1968,
Ar1•. cass., 1969, blz. 226, 9 februari 1972,
ibid., 1972, blz. 534, en de noten, 13 december
1973, ibid., 1974, blz. 428, en noot 2, en 13 oktober 1975, ibid., 1976, blz. 191).
Het tweede : een middel dat gegrond is
op wettelijke regels die de openbare orde
raken kan voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden voorgedragen.
Beide principes gelden zowel in strafzaken
als in burgerlijke zaken.
Daaruit vloeit voort dat volgens die principes, zowel in strafzaken als in burgerlijke
zaken, een middel dat gegrond is op schending
van de wettelijke bepalingen betreffende de
samenstelling van de gerechten voor het eerst
voor het Hof van Cassatie kan worden
voorgedragen.

ARREST

(vertaling).

-

1098-

doo1·dat het arrest de eisers strafrechtelijk veroordeelt wegens overtreding
van artikel 383 van het Strafwetboek,
op grond namelijk « dat de eerste rechters
van de voornaamste der gewraakte
beelden uit de film « Het Rijk der
Zinnen » een juiste beschrijving hebben
gegeven, naar welke beschrijving het hof

hierbij verwijst », en doordat het
beroepen vonnis van 12 mei 1977,
waarvan het arrest aldus de vaststellingen
overneemt, gewezen werd door de tweeiintwintigste kamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, waarin onder
meer, als waarnemend voorzitter, rechter
Godelieve Halsberghe zitting heeft geno-

Die principes zijn evenwel niet absoluut.
I.e. dient enkel te worden gelet op de
beperkingen in strafzaken.
In strafzaken moet rekening worden
gehouden met een algemene beperking, enerzijds, en met specifieke beperkingen, anderzijds.
De algemene beperking vloeit voort uit
artikel 2 van de wet van 29 april 1806 waarin
maatregelen worden voorgescbreven in verband met de procedure in criminele en correctionele zaken en volgens hetwelk de beklaagde
in politie- en correctionele zaken niet ontvankelijk is om als cassatiemiddel de in
eerste aanleg ontstane nietigheden voor te
dragen, die hij niet voor het hof van beroep
heeft opgeworpen, uitgezonderd de nietigheid
wegens onbevoegdheid.
Krachtens die bepaling is niet ontvankelijk
elk cassatiemiddel dat, zelfs gegrond zijnde
op wettelijke regels van openbare orde,
geen betrekking heeft op de bevoegdheid
van het rechtscollege en afgeleid is uit beweerde nietigheden die in eerste aanleg zijn
ontstaan, indien het niet voor de rechter in
hager beroep is opgeworpen (cass., 4 juni 1974,
Ar1·. oass., 1974, blz. 1092; 26 oktober 1976,
ibid., 1977, blz. 243 en 3 mei 1977, ibid.,
1977, blz. 902), Raadpl. C. SIMONS, «De la
non-recevabilite des moyens de cassation
puises dans des nullites de procedure commises en premiere instance "• B.J., 1875,
kol. 401 ; ScHEYVEN, Tmite p1·atique des
pou1·vois en cassation, nr. 83, blz. 206; Rep.

toepassing vindt in geval van overneming
door de rechter in hager beroep van de in
eerste aanleg begane nietigheid, omdat hij
gesteund heeft hetzij op het onderzoek
voor de eerste rechter hetzij op redenen van
diens beslissing.
Dit komt erop neer te zeggen dat, in
strafzaken, opdat het middel dat is afgeleid
uit de onregehnatige samenstelling van het
gerecht in eerste aanleg en dat niet in hoger
beroep is opgeworpen niet ontvankelijk zou
zijn, de beslissing van de rechter in hager
beroep, in de regel, noch op het onderzoek
voor de eerste rechter noch op de redenen
van het beroepen vonnis mag gegrond zijn.
Indien de rechter in hager beroep hetzij
op het onderzoek voor de eerste rechter,
hetzij op redenen van het beroepen vonnis
steunt is het middel, hoewel het niet voor de
rechter in hager beroep is aangevoerd, in de
regel, ontvankelijk en moet het zelfs ambtshalve worden opgeworpen (raadpl. cass.,
4 november 1946, Bull. en Pas., 1946, I, 400;
19 april1948, ibid., 1948, I, 269 ; 6 maart 1950,
ibid., 1950, I, 464 en noot 1 ; 25 februari 1952,
ibid., 1952, I, 372; 28 februari 1955, ibid.,
1955, I, 713; 9 december 1957, ibid., 1958,
I, 368; 8 juni 1959, ibid., 1959, I, 1022;
13 juni 1977, inzake Evens en naamloze
vennootschap Alfa Romeo Benelux, niet
gepubliceerd).
Naast die algemene beperkingen van de
desbetreffende principes, bestaan er specifieke
beperkingen en o.m., om slechts die specifieke
beperking in aanmerking te nemen die
toepasselijk is op de procedure die aanleiding gaf tot het geannoteerd arrest, een
bijzondere beperking voortvloeiende uit artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken en waarvan
de draagwijdte niet noodzakelijk strookt
met die van de zoeven aangehaalde algemene
beperking.
Meermaals vermeld artikel 40 bepaalt in
zijn eerste drie leden :
« Vorenstaande regels zijn voorgeschreven
op straf van nietigheid. Deze wordt van
ambtswege door de rechter uitgesproken.
" Evenwel, dekt elk niet zuiver voorbereidend vonnis of arrest dat op tegenspraak werd
gewezen, de nietigheid van het exploot en
van de overige akten van rechtspleging die

p1·at. d1·. belge, V 0 Pmwvoi en cassation en
rnatih•e 1'ep1·essive, nrs. 297 tot 305).
Daaruit volgt dat voor het Hof niet ontvankelijk is een middel dat is afgeleid uit de
onregelmatige samenstelling van het gerecht
in eerste aanleg, indien dit middel in hager
beroep niet is opgeworpen ( cass., 11 juni en
24 december 1917, Bull. en Pas., 1918, I, 30
en 166; 13 mei en 4 juni 1919, ibid., 1919, I,
142 en 153 ; 4 november 1946, ibid., 1946, I,
400; 19 apri11948, ibid.,1948, I, 269; 6 maart
1950, ibid., 1950, I, 464; 28 februari 1955,
ibid., 1955, I, 713; 9 december 1957, ibid.,
1958, I, 368; 8 juni 1959, ibid., 1959, I, 1022).
Er wordt niettemin aangenomen dat die
op artikel 2 van de wet van 29 april 1806
gegronde beperking, in de regel, geen
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men, die haar examens van het doctoraat
in de rechten in het Nederlands heeft
afgelegd,

te1'wijl de taal van de rechtspleging
Frans was en de zaak dus moest toegewezen worden aan een kamer uitsluitend
samengesteld uit magistraten die door
hun diploma bewijzen dat zij de examens
van het doctoraat of van het licentiaat
in de rechten in het Frans hebben
afgelegd, weshalve het beroepen vonnis
nietig is en het arrest, door zijn beroep
op de redengeving van dat vonnis, de
nietigheid ervan mede heeft overgenomen:

het vonnis of het arrest zijn voorafgegaan.
» De akten, nietig verklaard wegens overtreding van deze wet, stuiten de verjaring
alsmede de termijnen van rechtspleging
toegekend op straf van verval »,
Dus is krachtens het tweede lid van die
bepaling de nietigheid ten gevolge van
schending van de bepalingen van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken gedekt door de latere, niet
louter voorbereidende beslissing die op
tegenspraak is gewezen en die zelf niet lijdt
aan enige nietigheid ten gevolge van schending
van die wet (cass., 25 september 1974,
A1'1·. cass., 1975, blz. 110; 25 november 1975
en 21 januari 1976, ibid., 1976, blz. 391 en 601 ;
27 juni 1977, ibid., 1977, blz. 1108; 11 oktober
1977 en 17 januari 1978, sttpm, blz. 195
en 597).
Ofschoon het eerste lid van artikel 40,
door te bepalen dat « vorenstaande regels op
straf van nietigheid zijn voorgeschreven »,
slechts de vorenvermelde regels beoogt,
valt uit dit lid niet afte leiden dat de schending
van bepaalde regels die, in de wet, volgen
op artikel 40 nooit met nietigheid kunnen
gesanctioneerd worden.
Lid 2 en 3 van artikel 40 waarin de gevolgen
van de nietigheden worden bepaald, zijn in
zeer algemene bewoordingen gesteld. Ret
derde lid beoogt trouwens uitdrukkelijk de
akten die nietig zijn verklaard wegens overtreding van de wet van 15 juni 1935 en niet
wegens overtreding van de artikelen 1 tot 39
van die wet.
Uit het onderzoek van de voorbereiding
der wet blijkt duidelijk dat de wetgever in
't algemeen heeft willen « beletten dat een
malafide pleiter » op het einde van het proces
gewag zou maken van iedere nietigheid
ten gevolge van overtreding van de wet op
het gebruik der talen in gerechtszaken
(raadpi. de rede die op de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te

Overwegende dat, ook al zou de zogenaamde onregelmatigheid waarop het
middel zich beroept van dien aard zijn
dat zij de nietigheid van het beroepen
vonnis tot gevolg kon hebben, die
nietigheid, die eerst voor het Hof werd
aangevoerd, dan nog door het bestreden
arrest gedekt zou zijn krachtens artikel 40, tweede lid, van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;
Dat, ook al berust zijn beschikkend
gedeelte op bepaalde overwegingen van
de eerste rechter, het arrest, dat geen
zuiver voorbereidend arrest is en op
tegenspraak werd gewezen, namelijk
Brussel op 16 september 1935 is uitgesproken
door de Procureur-Generaal Hayoit de
Termicourt, toen Procureur-Generaal bij het
Hof van Beroep te Brussel, en VAN HOOREBEKE, L'emploi des langues en justice, Brussel,
1936, nr. 151, biz. 159-160; raadpl. o.a. het
verslag van de H. l\'[arck namens de Kamercommissie, Gedr. St., Kamer, zitt. 1932-1933,
nr. 136, blz. 10, en het aanvullend verslag
van de H. l\'[arck namens dezelfde commissie,
Gedr. St., Kamer, zitt. 1933-1934, nr. 135,
blz. 10).
Gewis is in het stelsel van artikei 40, de
nietigheid ten gevoige van schending van de
bepalingen van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der taien in gerechtszaken
niet gedekt door een latere beslissing, al was
die niet !outer voorbereidend en op tegenspraak gewezen, wanneer die beslissing door
nietigheid ten gevoige van schending van die
wet is aangetast (cass., 4 oktober 1937,
Bull. en Pas., 1937, I, 257, en 21 januari 1976,
A1·r. cass., 1976, biz. 601 ; raadpl. o.m. cass.,
31 januari 1966, B1tll. en Pas., 1966, I, 700;
25 september 1974, A1'1'. cass., 1975, blz. 119,
en 25 november 1975, ibid., 1976, biz. 391).
Doch in dit geval moet de latere op tegenspraak gewezen beslissing, om de nietigheid
niet te kunnen dekken, zelf door nietigheid
ten gevoige van schending van de wet van
15 juni 1935 aangetast zijn. :M:et andere woorden, kan de exceptie op grond van overneming
hier geen rol spelen (raadpl. cass., 2 april1951,
Bull. en Pas., 1951, I, 514; 28 juli 1953,
ibid., 1953, I, 951, en 18 november 1963,
ibid., 1964, I, 291).
Ret geannoteerde arrest beslist dan ook
dat de beweerde nietigheid ten gevolge van
schending in eerste aanleg van artikel 43, § 5,
van de wet -ian 15 juni 1935 gedekt is door het
bestreden arrest dat niet louter voorbereidend
is, dat op tegenspraak is gewezen en dat zeif
niet aan enige nietigheid lijdt ten gevolge van
schending van die wet.

J.V.
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zelf door geen enkele nietigheid wegens
schending van de voormelde wet is
aangetast;
Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 383, eerste en derde lid, van
het Strafwetboek, 6, § 2, van het V erdrag
tot bescherming van de Rechten van de
Mens en van de fundamentele vrijheden
van 4 november 1950, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, 154 en 189 van
het Wetboek van Strafvordering en van
het algemeen beginsel betreffende de
verdeling van de bewijslast in strafzaken,
doordat, om de hen ten laste gelegde
overtredingen van artikel 383 van het
Strafwetboek ten aanzien van de eisers
bewezen te verklaren, het arrest de beelden van de film " Het Rijk der Zinnen "
strijdig verklaart met de goede zeden,
op grond dat " de beklaagden vruchteloos beweren dat die beelden geen ergernis
hebben gewekt en bijgevolg niet door de
meerderheid der burgers openlijk werden
afgekeurd; dat hierbij allereerst valt op
te merken dat het al dan niet ergerniswekkende van een beeld niet de enige
maatstaf is om het al dan niet strijdig
met de goede zenden te verklaren ; dat
de afwezigheid van reactie vanwege de
personen die de vertoning van die beelden hebben bijgewoond, overigens niet
impliceert dat zij die beelden ook hebben
goedgekeurd ,,
terwijl, ee1·ste ondm·deel, het arrest daarmee niet antwoordt op het middel dat
de eisers in hun respectieve conclusie
uitvoerig hebben ontwikkeld en waarin
zij tal van precieze feiten hebben aangevoerd ten bewijze dat de litigieuze film
zowel in Belgie als in het buitenland de
goedkeuring had weggedragen of althans
een gunstige belangstelling had gewekt
vanwege de meerderheid van het publiek; eerste eiser zich hierbij namelijk
beriep op de volgende feiten : " de film
werd .. . door een zeer groot deel van de
Belgische en buitenlandse recensenten
als een buitengewoon werk begroet :
allen hebben erop gewezen dat het hier
op verre na niet gaat om een bedroevend
schouwspel dat elders door pornografische
produkties geboden wordt ... zijn buitengewone kwaliteiten bezorgden die film
verscheidene onderscheidingen op befaamde filmfestivals in binnen- en buitenland .. . niet de vertoning maar integendeel de inbeslagneming van de film
werd eenstemmig afgekeurd zowel in de

pers van alle strekkingen als in politieke kringen (cfr. de interpellaties van
de heren Degroeve en Havelange in het
Parlement), zowel door verscheidene zeer
ernstige beroepsorganisaties (zoals de
V ereniging van Filmcritici, die plechtig
tegen de inbeslagneming van de film heeft
geprotesteerd, de Belgische Kamer van
Cinematografie, de Vereniging van filmproducers en cineasten, enz.) als door
juristen ... en allerlei zedelijke organisaties, waaronder de Belgische Liga voor de
Rechten van de Mens. Na de inbeslagneming werd trouwens in de Brusselse
Universiteit, op initiatief van de Vereniging van oud-studenten in de rechten
van de Universite Libre de Bruxelles,
een betalende vertoning van de film georganiseerd, waarop ruim 2000 personen
aanwezig waren >> ; de tweede eiseres
harerzijds deed gelden "dat de vertoningen van de litigieuze film die v66r de
inbeslagneming in Belgie plaatsvonden,
en onder meer de galavertoning bij de
lancering in de Arenbergcinema te Brussel, zonder nog te spreken van de vertoningen te Maaseik, telkens verscheidene duizenden personen op de been
hebben gebracht en volle zalen hebben
gelokt ... terwijl de litigieuze film bij zijn
vertoning te Brussel met applaus werd
begroet >> (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

tweede onde1·deel, de vervolgende partij
zelf dient te bewijzen dat alle bestanddelen van een misdrijf voorhanden zijn,
en het arrest derhalve de regels betreffende de bewijslast in strafzaken heeft
geschonden door eisers wegens overtreding van artikel 383 van het Strafwetboek
te veroordelen zonder daarbij vast te
stellen dat htm beweringen als zou de
meerderheid van het publiek op de vertoning van de gewraakte beelden gunstig hebben gereageerd, ieder tot geloofwaardigheid streklmnd element ontbeerden of door het bewijsmateriaal van het
openbaar ministerie tegengesproken werden (schending van al de wettelijke bepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel die in het middel zijn vermeld,
behalve van artikel 97 van de Grondwet) :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het arrest, buiten de
in het middel weergegeven gronden,
vermeldt " dat het vonnisgerecht dient
uit te maken of de beelden van de
bewuste film aldan niet strijdig zijn met
de goede zeden ; dat het daartoe moet
trachten het begrip goede zeden te ornlijnen zoals dat algemeen wordt aange-
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voeld in de tijd en in het land van de
feiten, rekening houdend met de evolutie
in de opvatting van dat begrip en zonder
de persoonlijke gevoelens van de leden
van dat vonnisgerecht daarbij te laten
ineespelen ; dat het hof de vertoning van
de beelden uit de film « Het Rijk der
Zinnen >> heeft bijgewoond en daarbij,
net zoals de eerste rechters, tot de overtuiging is gekomen dat die beelden van
dien aard zijn dat zij het algemeen eerbaarheidsgevoel kunnen kwetsen en bijgevolg strij dig zijn met de goede zeden » ;
dat het arrest er vervolgens op v.rijst
" dat de wetgeving het begrip goede
zeden niet heeft bepaald en dus aan de
rechterlijke macht, als belichaming van
een der grondwettelijke machten die de
openbare mening vertegenwoordigen, de
taak heeft overgelaten het algemeen
eerbaarheidsgevoel te omlijnen ; dat in
onderhavig geval de beelden van de
film " Het Rijk der Zinnen » kennelijk
afkeuring moeten wekken bij de burgers
en voor die meerderheid een onaanvaardbaar en onduldbaar schouwspel opleveren ; dat behalve de speciaal door de
eerste rechters beschreven fragmenten,
de scenes " van het ei » en " van de
maaltijd » en de laatste beelden van de
" dans der kinderen » uitermate kenschetsend zijn voor de v.ril van de makers,
producers en exploitanten van de film
om noch de man, noch de vrouw, noch
het kind, noch wat dan ook te eerbiedigen, met de kennelijke bedoeling munt
te slaan uit het snobisme, de nieuwsgierigheid en de sensatiezucht van de
toeschouwers » ;
Overwegende dat de rechter aldus
bepaalt welke gegevens hij aan zijn beslissing ten grondslag legt en meteen,
zonder de regels betreffende de bewijslast te schenden, aangeeft waarom de in
het eerste onderdeel van het middel vermelde overwegingen het bestaan van
het misdrijf niet verhinderen ;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 71 en 383,
eerste en derde lid, van het Strafwetboek,
doordat het arrest eerst beslist dat de
beelden van de film " Het Rijk der
Zinnen » strijdig zijn met de goede zeden
en erop v.rijst dat de beklaagden " zich
beroepen op een onoverkomelijke dwaling », en die rechtvaardigingsgrond daarna verwerpt op grond dat « zoals de
eerste rechters hebben gezegd, de filmimportateurs en bioscoopexploitanten

zich bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid die zij op zich laden
wanneer zij werken aankopen en in
roulatie brengen die kunnen aanleiding
geven tot de in deze zaak omschreven
tenlasteleggingen »,
terwijl het bestreden arrest aldus
goede trouw en onoverkomelijke dwaling
met elkaar verwart ; de bij artikel 383
van het Strafwetboek strafbaar gestelde
misdrijven weliswaar ook zonder enig
bijzonder opzet bestaan en niet vereisen
dat de beklaagden zich ervan bewust
zijn geweest dat zij de wet overtraden
door aan de verspreiding van de gewraakte geschriften of prenten deel te
nemen, maar de onoverkomelijke dwaling in dergelijke zaken zoals in alle
andere niettemin een rechtvaardigingsgrond oplevert en het vonnis derhalve,
doordien het de door eisers aangevoerde
rechtvaardigingsgrond verworpen heeft
zonder na te gaan of ieder redelijk en
voorzichtig 1nens onder dezelfde omstandigheden niet in dezelfde fout zou vervallen zijn, de in het middel vermelde
bepalingen en inzonderheid artikel 7l van
het Strafwetboek geschonden heeft :
Overwegende dat de eisers het bestaan
van een misdrijf uitsluitende onoverkomelijke dwaling v.rilden afleiden uit het
feit dat « de film zonder enig strafrechtelijk bezwaar openbaar werd vertoond in
Belgie en in Frankrijk en dat in laatstgenoemd land de overheid zelfs maatregelen had genomen om de exploitatie
ervan te bevorderen » ;
Overwegende dat een dwaling wegens
bepaalde omstandigheden weliswaar als
onoverkomelijk kan worden beschouwd,
maar dan alleen op voorwaarde dat uit
die omstandigheden is af te leiden dat
de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder
redelijk en voorzichtig persoon zou gedaan hebben ;
Overwegende dat door het verweer van
de eisers af te v.rijzen op grond dat " de
beklaagden zich vruchteloos op de onoverkomelijke dwaling beroepen ; dat ...
de filmimportateurs en bioscoopexploitanten zich bewust moeten zijn van de
verantwoordelijkheid die zij op zich
nemen wanneer zij werken aanschaffen en
in roulatie brengen die kunnen leiden tot
de in deze zaak omschreven tenlasteleggingen », het arrest niet in strijd is met
de in het middel vermelde bepalingen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschre-
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ven rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
17 mei 1978. - 2 8 kamer. - Voorzitter, Baron Richard, voorzitter.- Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Kirkpatrick.

2 8 KAMER. -

17 mei 1978,

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). BESLISSING
WAARBIJ DE BENADEELDE PARTIJ VOLLEDIG WORDT VERGOED VOOR DE
SCHADE WAARVOOR DIE PARTIJ REEDS
GEDEELTELIJKE
SCHADEVERGOEDING
HAD BEKOJ\'IEN.- 0NWETTIGHEID.

Onwettig is de beslissing waa1·bij de benadeelde partij volledig wm·dt VM'goed voor
de schade waarvoo1· zij 1·eeds gedeeltelijke schadevergoeding had bekomen,
zoals de beslissing die in het bedrag van
de aan het slachtoffer toegekende schadevergoeding opneemt het bedmg tot
betaling waarvan de veroorzake1· van de
schade reeds p1·ovisioneel vm·oordeeld is,
enerzijds, en het becl1·ag dat die vm·oorzaker ingevolge vemordeling provisioneel aan de VB1'Zeke1·aa1'-a1·beidsongevallen moest betalen en dat doo1· laatstgenoemcle aan het slachtoffer is gesto1·t,
anderzijds (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(DUTILLEUX EN MICHEL,
T. MOREELS EN NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP
«HELVETIA».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 januari 1978 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder
Morsels :
Over het door beide eisers aangevoerde
(1) Raadpl. cass., 24 februari 1975 (A1·r.
cass., 1975, biz. 711) en 19 januari 1976
(ibid., 1976, biz. 585).

middel, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382,
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest de eisers
veroordeelt om aan de verweerder Morsels een bedrag uit te keren van
1.423.861 frank in totaal, als gemeenrechtelijke vergoeding van de schade die
hij ten gevolge van het litigieuze ongeval
geleden heeft,
tm·wijl in. de berekening waarop die
raming gebaseerd is een dubbele fout
schuilt : enerzijds werd geen rekening
gehouden met het feit dat het Hof van
Beroep te Brussel, bij arrest van 14 februari 1973, ten gunste van de verweerder Moreels reeds een provisionele
veroordeling had uitgesproken van
100.000 frank, welk bedrag dus moest
worden afgetrokken van het eindbedrag
van de gemeenrechtelijk aan het slachtoffer toekomende schadevergoeding; anderzijds heeft het hof van beroep sommige door de wettelijke verzekeraar ten
voordele van het slachtoffer gedane uitkeringen toegerekend op het bedrag van
de gemeenrechtelijke vergoeding wegens
gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid en
daarbij het bedrag van die uitkeringen
verminderd met 165.143 frank, zijnde
het bedrag dat het voormelde arrest van
14 februari 1973 provisioneel aan de
wettelijke verzekeraar had toegewezen
als terugbetaling van de uitkeringen
die deze aan het slachtoffer had gedaan
in het kader van de forfaitaire vergoeding wegens arbeidsongeval,
waaruit volgt dat het totaal van de aan
verweerder Moreels toegekende vergoeding 265.143 frank hager ligt dan het
totale bedrag van de schade zoals. die
werd geraamd bij het bestreden arrest,
dat bijgevolg niet wettelijk verantwoord
of althans niet regelmatig met redenen
omhleed is :
Overwegende dat bij de bepaling van
het bedrag van de aan verweerder Morsels nog verschuldigde vergoeding, het
arrest enerzijds nalaat rekening te houden met de som van 100.000 frank waartoe de eisers reeds provisioneel ten voordele van die verweerder veroordeeld
waren, en anderzijds verzuimt bij het
bedrag van de uitkeringen die de verweerster naamloze vennootschap Helvetia als wettelijke verzekeraar aan die
verweerder heeft gedaan, de som van
165.143 frank te rekenen waartoe de
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eisers reeds provisioneel ten voordele van
verweerster veroordeeld waren ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerster
naamloze vennootschap Helvetia :

correctionele rechtbank heeft verwezen
en de C01'1'ectionele rechtbank zich onbevoegd heeft ve1·klaard omdat sommige
als wanbedrijven gekwalijiceerde feiten
niet gecorrectionaliseerde misdaden zijn
en de andere misdrijven samenhangend
zijn, gaat het Hof, het 1'echtsgebied
regelende, na of beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en
of de beslissing waarbij de 1'echtbank
zich onbevoegd heeft verlclaa1·d blijkt
gegrond te zijn ; is zulks het geval, dan
vernietigt het de beschikking van de
1'aadkamer, behoudens in zove1·re het
voor de misdaden verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, en ve1·wijst
het de aldus beperkte zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling ( 1).

Overwegende dat de eisers geen enkel
middel aanvoeren ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de sommen
van 100.000 en 165.143 frank bij het
bedrag dat het aan verweerder Moreels
toewijst, bijrekent en de eisers veroordeelt tot de interesten op die sommen ;
verwerpt de voorzieningen voor het overige ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de eisers in de ene en verweerder
in de andere helft van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
IN ZAKE OOLYNS, LAFFINEUR C.
EN LAFFINEUR Y.)

ARREST

17 mei 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Screvens, raadsheer, waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1· de
H. Bosly. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H. L. Simont.
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KAMER.

17 mei 1978.

REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCIDKKING VAN
DE RAADKAll'i:ER WAARBIJ EEN VERDACHTE
WEGENS
GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WORDT VERWEZEN. VONNISGERECHT
DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART 0111DAT SOMMIGE ALS WANBEDRIJVEN GEKWALIFICEERDE l\1ISDRIJVEN NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN ZIJN
EN DE ANDERE MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN. BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. BESLISSING WAARBIJ DE RECHTBANK
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART SOHIJNBAAR GEGROND. GEDEELTELIJKE
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN
INBESOHULDIGINGSTELLING.

Wannee1' de kamer van inbeschu,ldigingstelling een ve1·dachte wegens gecor?·ectionaliseerde misdaden en als wanbedrijven gekwalijiceerde feiten naar de

1

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op
ll april 1978 door de Procureur des Konings te Dinant ingediend ;
Overwegende dat de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Dinant, bij beschikking van 19 december
1975, 1° Oolyns Jean-Louis Andre Ghislain, begeleider, geboren te Anseremme
op 9 november 1955, wonende te Dinant,
Oharreau de Neffe 14, 2° Laffineur Charles, monteur, geboren te Morville op
20 augustus 1938, wonende te Dinant,
rue Oaussin 24, en 3° Laffineur Yvette,
zonder beroep, geboren te Lomprez op
2 juli 1937, wonende te Dinant, rue
Oaussin 24, naar de Oorrectionele Rechtbank te Dinant heeft verwezen uit
hoofde van te Dinant, l. de eerste, in
de nacht van 30 september op 1 oktober
en van 1 oktober op 2 oktober 1975,
zonder geweld ofbedreiging aanrandingen
van de eerbaarheid te hebben gepleegd
op de persoon of met behulp van de
persoon van het kind 0 ... Genevieve,
dat geboren werd op 6 december 1959
en dus ten tijde van de feiten de valle
leeftijd van 16 jaar niet had bereikt,
2. de tweede en de derde, in de nacht
van 20 op 21 september 1975, een aanslag tegen de zeden te hebben gepleegcl,
(1) Oass., 20 september 1976 (Arr. cass.,
1977, biz. 80).
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doordat zij, ten einde eens anders driften
te voldoen, de ontucht, het bederf of
de prostitutie van een minderjarige van
het mannelijk of vrouwelijk geslacht,
wiens staat van minderjarigheid hem
bekend was, opgewekt, vergemakkelijkt
of begunstigd hebben, met name van de
minderjarigen 0 ... Genevieve en W ...
Daniel, die ten tijde van de feiten geen
van heiden de voile leeftijd van zestien
jaar bereikt hadden aangezien zij respectievelijk geboren werden op 16 december 1959 en 27 april 1959;
Overwegende dat die beschikking, wat
de sub 1 aan de eerste verdachte ten
laste gelegde feiten betreft, verzachtente
omstandigheden aanneemt en oordeelt
dat op de sub 2 aan de tweede en de
derde verdachte ten laste gelegde feiten
correctionele straffen staan ;
Overwegende dat bij verstekvonnis
van 31 januari 1978, de Oorrectionele
Rechtbank te Dinant erop wijst dat op de
in tenlastelegging 2 omschreven feiten,
<< naar luid van artikel 379 van het Strafwetboek, correctionele straffen staan
wanneer die feiten gepleegd werden ten
aanzien van minderjarigen die ten tijde
van de feiten meer dan zestien jaar oud
waren, en criminele straffen wanneer zij
werden gepleegd ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar
nog niet hadden bereikt, .. . dat de aan
de tweede en de derde beldaagde ten
laste gelegde feiten gepleegd werden in
de nacht van 20 en 21 september 1975;
dat de minderjarige W ... Daniel op die
datum wel meer dan zest.ien jaar oud was
vermits hij geboren werd op 27 april1959,
maar de minderjarige 0 ... Genevieve
daarentegen de leeftijd van zestien jaar
nog niet had bereikt, aangezien zij
geboren werd op 6 december 1959 ; ...
dat de raadkamer voor de tenlastelegging 2 geen verzachtende omstandigheden
in aanmerking heeft genomen wat de
feiten betreft die werden gepleegd ten
aanzien van de minderjarige die nog geen
zestien jaar oud was";
Dat, na impliciet maar zeker te hebben
geoordeeld dat er tussen de tenlasteleggingen 1 en 2 samenhang bestond, de
correctionele rechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
de strafvordering jegens de drie beklaagden, op grond dat de in tenlastelegging 2
bedoelde feiten met betrekking tot de
minderjarige 0... Genevieve een misdaad opleveren die bij de beschikking
van de raadkamer niet in een wanbedrijf
werd omgezet ;
Overwegende dat de bewuste beschik-

lang en het bewuste vonnis in kracht
van gewijsde zijn gegaan en dat uit hun
tegenstrijdigheid een geschil over rechtsmacht is ontstaan die de rechtsgang
belemmert;
Overwegende dat de in tenlastelegging 2 bedoelde feiten met betrekking
tot de minderjarige Genevieve 0 ... blijkbaar de bij artikel 379, eerste en tweede
lid, van het Strafwetboek bepaalde
misdaad opleveren en samenhangen met
de in tenlastelegging 1 omschreven
feiten;
Om die redenen, beslissende tot regeling
van rechtsgebied, vernietigt de beschiklcing van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant van
19 december 1975, behalve in zoverre
zij beslist dat de onder 1 aan de eerste
verdachte ten laste gelegde feiten wegens
verzachtende omstandigheden slechts
kunnen leiden tot correctionele straffen ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik.
17 mei 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Screvens, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Stranard. - Gelijkluiclende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

1e

KAlliER. -

18 mei 1978.

REOHTERLIJK GEWIJSDE.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. VONNIS DAT
EEN OP EEN HANDELSHUUROVEREENKOMST GEGRONDE VORDERING ONTVANKELIJK VERKLAART. LATER VONNIS
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT HET OM
GEEN HANDELSHUUR GAAT. GEEN
MISKENNING VAN HET GEWIJSDE DOOR
HET EERSTE VONNIS.

W anneer een ee1•ste vonnis een op een
handelshuurovereenkomst gegronde vorde?·ing ontvankelijk heeft ve1•klaard,
zonder dat het zich uitspreekt over de toen
niet betwiste aard van de handelshuur,
worclt het gezag van het aldus gewezene
niet miskend door het tussen dezelfde
partijen gewezen vonnis, dat beslist
dat de overeenkomst waardoor die pm·-
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pm·tijen zijn gebonden geen handelshtmrove?'eenkomst is (1). (Art. 23 G.W.)
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID «NOUVELLE SOCIETE DISTRIMATIO >>, T. CHARLIER.)
ARREST

(vertal1:ng).

HET HOF;- Gelet op de bestreden
vonnissen, op 5 mei 1976 en 23 december 1976 in hoger beroep gewezen door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 23, 25, 26, 28 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis van 5 mei 1976,
met bevestiging van het beroepen vonnis,
afwijzend beschikt op de exceptie van
het rechterlijk gewijsde die eiseres hierop
steunde dat de eerste rechter in zijn in
kracht van gewijsde gegaan interlocutoir
vonnis van 13 december 1974 de rechtsvordering van eiseres tot hernieuwing
van haar handelshuur ontvankelijk had
verklaard en, alvorens verder uitspraak
te doen, een deskundige aanstelt om na
te gaan of de grieven die verweerder
aanvoerde om de hernieuwing van de
huur op basis van artikel 16.!.4° van de
wet op de handelshuurovereenkomsten
te weigeren gegrond waren, en hierop dat
de eerste rechter daardoor noodzakelijk
en definitief in de zaak heeft aangenomen
dat de huur van eiseres een handelshuur
was in de zin van die wet, en doordat het
vonnis van 5 mei 1976 die exceptie van
het rechterlijk gewijsde verwerpt op
grond '' dat de rechter, door de rechtsvordering ontvankelijk te verklaren, niet
een voor hem opgeworpen betwisting
heeft beslecht, daar de ontvankelijkheid
van de rechtsvordering niet werd betwist ; .. . dat de overwegingen in de
motivering van (zijn) vonnis louter als
vermelding gelden ; dat uit de inhoud
ervan helemaal niet kan worden afgeleid
dat de rechter een toekomstig geschil over
het handelskarakter van de huur heeft
willen uitsluiten >>,
(1) Raadpl. cass., 13 november 1968,
9 januari en 30 mei 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 280, 454 en 943), 5 decembm· 1969 (ibid.,
1970, biz. 330), 16 maart 1972 (ibid., 1972,
biz. 670) en 20 februari 1975 (ibid., 1975,
biz. 691); P. MAHAUX, Het rechte1•lijk gewijsde

en doordat het vonnis van 23 december
1976 vervolgens oordeelt dat de door
eiseres in het gehuurde goed uitgeoefende
werkzaamheid niet van dezelfde aard
was als het uitoefenen van een ldeinhandel en, derhalve, het beroepen vonnis
bevestigt voor zover dit de weigering
van verweerder 01n de huur van eiseres
te hernieuwen gegrond heeft verklaard
en haar veroordeelt tot het verlaten van
het gehuurde goed,
tenvijl, alvorens de rechtsvordering
van eiseres ontvankelijk te verklaren en
een deskundige aan te stellen, de vrederechter er in zijn vonnis van 13 december 1974 op heeft gewezen" dat verweerder eigenaar is van een pand ... waarvan
eiseres twee kelders, de benedenverdieping en een vertrek op de tussenverdieping huurt voor handelsdoeleinden ... ;
dat eiseres regelmatig om hernieuwing
van de huur heeft verzocht en dat,
binnen de wettelijke termijn, verweerder
heeft geantwoord dat hij zich, op grond
van artikel 16.!.4° van de wet op de
handelshuurovereenkomsten, tegen de
hernieuwing verzette ; dat verweerder
als gewichtige redenen aanvoert .. . het
feit dat eiseres de bestemming van de
lokalen heeft gewijzigd door er gedeeltelijk een atelier voor herstellingen van
te maken ... ; dat, derhalve, de hierna
bepaalde onderzoeksmaatregel dient te
worden bevolen om na te gaan of - en
in welke mate - eiseres de bestemming
van het goed heeft gewijzigd >>,
tm·wijl de vrederechter door die motivering zeker heeft gevonnist dat de huur
van eiseres onder de toepassing viel van
de wet op de handelshuurovereenkomsten
en terwijl die motivering althans de
noodzakelijke grondslag is van de beslissing van de rechter waarbij de rechtsvordering van eiseres ontvankelijk wordt
verklaard en vervolgens, alvorens verder
uitspraak te doen over die rechtsvordering, een deskundige wordt aangesteld
om na te gaan of eiseres de bestemming
van het goed heeft gewijzigd door er een
atelier voor herstellingen in te richten,
en terwijl de rechter immers de op artikel 14 van de wet op de handelshuurovereenkomsten gegronde rechtsvordering niet ontvankelijk had verklaard of
en het Gm·echtelijk Wetboek, 1971, biz. 18;
E. Gu= en A.M. STRANART-TIDLLY, « Examen
de jurisprudence, Droit judiciaire prive »
(1965 tot 1970), Rev. m·it. jur. belge, 1973,
biz. 110 tot 123.
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had kunnen verklaren of geen deskundige
had aangesteld om na te gaan of eiseres
de handelsbestemming van het gehuurde
goed had gerespecteerd, indien hij niet
van oordeel was geweest dat de huur van
eiseres onder de toepassing viel van de
wet op handelshuurovereenkomsten en,
bijgevolg, voor negen jaar kon worden
hernieuwd, waaruit volgt dat het vonnis
van 5 mei 1976, door te beslissen dat de
vrederechter met zijn vonnis van 13 december 197 4 niet definitief en met gezag
van gewijsde had gevonnist dat de huur
van eiseres onder de toepassing valt van
de wet op de handelshuurovereenkomsten, en het vonnis van 23 december
1976, door vervolgens te beslissen dat
de door eiseres in het gehuurde goed
uitgeoefende werkzaamheid in hoofdzaak
niet van dezelfde aard is als een kleinhandel, beide een miskenning inhouden
van het gezag van gewijsde van dit
vonnis van 13 december 1974 (schending
van de artikelen 23, 25, 26 en 28 van het
Gerechtelijk Wetboek) alsmede van de
bewijskracht van dit vonnis (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het vonnis van
13 december 1974 waarvan het gewijsde
en de bewijskracht, volgens het middel,
door de bestreden vomlissen zouden
geschonden zijn, de rechtsvordering aileen maar ontvankelijk verklaart en,
alvorens verder uitspraak te doen, een
desktmdigenonderzoek beveelt ;
Dat dit vonnis weliswaar vaststelt dat
eiseres regelmatig heeft verzocht om
hernieuwing van de huur van voor handelsdoeleinden gebruikte lokalen, en dat
verweerder, binnen de wettelijke termijn
met een beroep op artikel 16.1.4° van de
wet op de handelshuurovereenkomsten,
heeft geantwoord dat hij zich tegen de
hernieuwing verzette ; dat het vonnis
beslist dat er een deskundigenonderzoek
dient bevolen te worden om na te gaan
of, en in welke mate, eiseres de bestemming van het goed heeft gewijzigd ;
Dat uit deze vermeldingen niet volgt
dat de rechter zich over de, alsdan niet
betwiste, toepasselijkheid van voornoemde wet heeft uitgesproken ;
Dat hieruit volgt dat de bestreden
vonnissen het gezag van gewijsde van
het vonnis van 13 december 1974 of de
bewijskracht ervan niet miskennen, het
eerste door, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de door eiseres opgeworpen exceptie van het rechterlijk
gewijsde te verwerpen en het tweede
door te beslissen dat eiseres niet de bescherming van voormelde wet geniet ;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 mei 1978. 18 kamer. - Voorzitter, H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Mahillon. - Gelijkluidende oonolusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. A. De Bruyn.

18 KAMER. -

19 mei 1978.

1° STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962, ARTIKEL 2, § 2. - 0NTWERPEN
VAN STREEK- OF GEWESTPLANNEN DIE
DOOR DE MINISTER VOORLOPIG ZIJN
VASTGESTELD. - BINDENDE EN VERORDENENDE KRACHT.
2° STEDEBOUW.- WET VAN 29 J\'[AART
1962, ARTIKEL 46, VIJFDE LID. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMACHTIGDE
AMBTENAAR. - KAN ONDER MEER DE
IDTVOERING VAN DE WERKEN SCHORSEN
DIE MET DE VOORSCHRIFTEN VAN EEN
ONTWERP VAN GEWESTPLAN ONVERENIGBAAR ZIJN.
30 STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962, ARTIKEL 2, § 2, EN 46, VIJFDE

LID. - MAATREGEL WAARBIJ DE BESTUURSOVERHEID DE STOPZETTING GELAST VAN WERKEN DIE ZIJN AANGEVANGEN VOOR DE INWERKINGTREDING
VAN RET DOOR DE MINISTER VOORLOPIG VASTG-ESTELDE ONTWERP VAN GEWESTPLAN. - RECHTERLIJKE BESLISSING DIE WEIGERT DE OPHEFFING UIT
TE SPREKEN VAN DAT BEVEL. -BESLISSING DIE GEEN TERUGWERKENDE
KRACHT VERLEENT AAN HET ONTWERP
OF AAN RET MINISTERIEEL BESLUIT.
1° De door de minist61' voo1·lopig vastgestelde ontwerpen van st1·eek- of gewestplannen hebben dezelfde bindende en
VM'01'denende kraoht als de door de
Koning bindend ve1·klaarde st1·eek-, gewest- en gemeenteplannen van aanleg.
H et ministerieel besluit sohm·st de uitwm·king van de m·oeger vastgestelde of
goedgekew·de plannen van aanleg in
zove1·1·e de vom·soh1·iften e1·van niet mee1·
in overeenstemming zijn met deze ontwerpen. (Art. 2, § 2, wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw.)
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2° De gemachtigde ambtenaar die, onder
de voo1·waarden van a1·tikel 46, vijjde
lid, van de wet van 29 mam·t 1962
houdende organisatie van de 1·uimtelijke
ordening en van de stedebouw, een
verleende, doch met de voo1·schrijten van
een ontwmp van gewestplan st1·ijdige
bouwvergunning kan scho1·sen, kan ook
de uitvoe1·ing van de wm·ken schorsen die
met zulk een ontWe?'P onve1•enigbaar zijn.
3° De rechteTlijke beslissing die weige1·t de
opheffing uit te spreken van het bevel
waardoor de best~~ursovm·heid de stopzetting gelastte van we1·ken, die zijn
aangevangen v66r de inwerkingtreding
van een antwerp van gewestplan, dat door
de minister voo1·lopig was vastgesteld
ovm·eenkomstig artilcel 2, § 2, van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebottw, vedeent geen terugwe?·kende kracht aan het antwerp of aan
het ministerieel besluit.
(GEMEENTE
BEERSEL,
T.
BELGISCHE
STAAT, STAATSSECRETARIS VAN STREEK·
ECONOMIE, RUIMTELIJKE ORDENING EN
HUISVESTING, IN AANWEZIGHEID VAN
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << ALGEMENE ONDERNEMING MEES ll.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het midde1 van niet-ontvankelijkheid ambtshalve door het Openbaar
Ministerie tegen de voorziening opgeworpen en bij gerechtsbrief ter kennis van de
advocaten van de partijen gebracht :
Overwegende dat uit een naderhand
neergelegd stulc blijkt dat het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Beersel door de gemeenteraad
ertoe gemachtigd werd namens de gemeente cassatieberoep in te stellen ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 44, inzonderheid § 1-1, en 48- zoals gewijzigd door
de artikelen 4 en 7 van de wet van 22 december 1970- van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw,
doordat het arrest beslist dat het aanleggen van wegen met rioleringsnet en
leidingen aan de wettelijke omschrijving
van bouwen en plaatsen van vaste in-

richtingen beantwoordt en bijgevolg een
bouwvergunning vereist,
te1·wijl, eerste onde1·deel, uit de voorbereidende werken met zekerheid kan
worden afgeleid dat de wetgever niet
de bedoeling heeft gehad wegenwerken
aan een bouwvergunning te onderwerpen;
tweede onderdeel, een vaste administratieve praktijk eveneens aantoont dat
sedert het van kracht worden van de wet
voor het aanleggen van wegen nog nooit
een bouwvergunning werd vereist :
Overwegende dat, bij bevestiging van
de beroepen beslissing, het hof van
beroep, zitting houdend in kortgeding
en recht doende in gevallen die het
spoedeisend acht, uitspraak doet over
de door de eisers gevorderde opheffing
van de door verweerder bevolen onmiddellijke stopzetting van door eiseres
zonder vergunning uitgevoerde wegeniswerken, bevel tot stopzetting dat eiseres
als een feitelijkJ;teid vanwege verweerder
aanklaagt;
Overwegende dat het arrest weliswaar
oordeelt dat het aanleggen van wegen,
zoals ten deze met rioolwerken en leidingen, beantwoordt aan de wettelijke
omschrijving van het door artikel 44 van
de wet van 29 maart 1962 bedoelde
<< bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen ,, doch er zich toe beperkt << bij
voorraad (uitspraak doende) bij een beschikking die geen nadeel toebrengt aan
de zaak zelf ,, te beslissen dat op grand
van de artikelen 44, 48 en 68 van voormelde wet << niet onredelijk kan worden
voorgehouden " dat eiser de in artikel 44
bedoelde vergunning van de minister had
moeten aanvragen en bekomen vooraleer
tot de uitvoering van de werken over
te gaan, zodat het door verweerder gegeven bevel tot stopzetting der werken
op ernstige juridische gronden rust
<< waarover het de bevoegde rechtsmacht
eventueel zal behoren te beslissen >> en
dat de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, uitspraak doende bij
voorraad, alle rechten voorbehouden,
oordeellmndig heeft gezegd dat er geen
aanleiding was tot het opheffen van het
kwestieuze bevel ;
Overwegende dat het arrest niet wordt
aangevochten in zoverre het oordeelt dat
zijn beslissing geen nadeel toebrengt aan
de zaak zelf;
Overwegende dat, nu het arrest niet
beslist dat de uitvoering van de litigieuze
werken een voorafgaande bouwvergunning vereiste, het middel, dat uitgaat van
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een verkeerde interpretatie van het
arrest, feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 2, inzonderheid
§ 2, - zoals gewijzigd door artikel 1 van
de wet van 22 december 1970- van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw en 2 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat de bindende kracht van het door een ministerieel besluit vastgestelde antwerp van
gewestplan de schorsing van v66r de
inwerkingtreding van het ontwerp-gewestplan gesloten aamlemingsovereenkomsten niet uitsluit,
te1·wijl het antwerp van gewestplan
geen terugwerkende werking kan hebben
op de v66r zijn inwerkingtreding gesloten
rechtshandelingen :
Overwegende dat artikel 2, § 2, van
de wet houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw bepaalt : « « Dezelfde bindende en
verordenende kracht (als de door de
Koning bindend verklaarde streek-, gewest- en gemeentepla:nnen van aanleg)
hebben de ontwerpen van streek- of
gewestpla:nnen die door de minister voorlopig zijn vastgesteld. Het ministerieel
besluit schorst de uitwerking van de
vroeger vastgestelde of goedgekeurde
pla:nnen van aanleg inzoverre de voorschriften ervan niet meer in overeenstemming zijn met deze ontwerpen '' ;
Overwegende dat de wetgever door
deze laatste bepaling heeft willen beletten dat de uitvoering van werken, ook
die welke plaats zouden hebben krachtens vroeger vastgestelde of goedgekeurde
pla:nnen van aanleg, v66r de goedkeuring
door de Koning van het gewestplan, de
verwezenlijking van dit laatste in het
gedrang zou brengen ;
Overwegende dat de gemachtigde ambtenaar die, in de voorwaarden van artikel 46, lid 5, een verleende, doch met de
voorschriften van een ontwerp van gewestplan strijdige bouwvergunning kan
schorsen, ook de uitvoering van de werken moet ku:nnen schorsen die met zulk
een ontwerp onverenigbaar zijn ;
Dat het arrest, door te weigeren de
opheffing uit te spreken van het bevel
waardoor verweerder de stopzetting gelastte van werken die voor rekening van
eiseres nog v66r de inwerkingtreding van
het door de minister vastgestelde antwerp van gewestplan waren aangevangen,
van artikel 2, § 2, van de wet van

29 maart 1962 een juiste toepassing
maakt;
Dat zulke beslissing aan het ontwerp
van gewestplan of aan het ministerieel
besluit geen terugwerkende kracht verleent;
Dat het middel faalt naar recht ;

Over het derde en het vierde middel,
het de1'de, afgeleid uit de schending van
de artikelen 107 van de Grondwet en 2,
inzonderheid § 2,- zoals gewijzigd door
artikel 1 van de wet van 22 december
1970- en 12, inzonderheid 1°, van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
de stedebouw,
doordat het arrest de bindende kracht
erkent van het door het ministerieel
besluit van 29 maart 1974 vastgestelde
ontwerp van gewestplan,
terwijl het ontwerp van gewestplan de
aanduiding van de bestaande toestand
niet bevat en de rechtbanken bijgevolg
de bindende kracht niet mogen erke:nnen
van een ontwerp van gewestplan dat aan
de wettelijke voorschriften niet beantwoordt;
het vie1·de, afgeleid uit de schending
van de artikelen 2, inzonderheid § 2, zoals gewijzigd door artikel l van de wet
van 22 december 1970 - 9, 10, 13 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en de stedebouw en 6 van de wet van
31 mei 1961 betreffende het gebruik der
talen in wetgevingszaken, het opmaken,
bekendmaken en in werking treden van
wetten en verordeningen, en van het
algemeen rechtsbeginsel dat wetten en
verordeningen pas verbindend worden
nadat hun inhoud is bekendgemaakt,
doordat het arrest de bindende kracht
erkent van het door het ministerieel
besluit van 29 maart 1974 vastgestelde
antwerp van gewestplan,
terwijl op het ogenblik waarop verweerder de staking der werken heeft
bevolen (12 november 1974) het ontwerp
van gewestplan nog geen verbindende
kracht had, omdat zijn inhoud nog niet
was bekendgemaakt door de wettelijk
voorgeschreven methode van aankondiging van het openbaar onderzoek :
Overwegende dat het arrest, uitspraak
doende bij voorraad bij een beslissing
die, naar het oordeel van het hof van
beroep en zonder op dit punt te worden
aangevochten, geen nadeel brengt aan
de zaak zelf, er zich toe beperkt te beslis-
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sen dat " niet onredelijk kan worden
voorgehouden " dat eiseres de in artikel 44
van de wet van 29 maart 1962 bedoelde
vergunning van de minister had moeten
aanvragen en bekomen vooraleer tot de
uitvoering van de werken over te gaan,
zodat het door verweerder gegeven bevel
tot staking van de werken op ernstige
juridische gronden rust " waarover het
de bevoegde rechtsmacht eventueel zal
behoren te beslissen " en dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg,
<< alle rechten voorbehouden ,, oordeelkundig heeft gezegd dat er geen aanleiding was tot het opheffen van bewust
bevel;
Overwegende dat, nu het arrest de
bindende kracht van het antwerp van
gewestplan niet erkent, de middelen, die
uitgaan van een verkeerde interpretatie
van het arrest, feitelijke grondslag missen;
Overwegende dat, nu de voorziening
wordt verworpen, de vraag van eiseres
strekkende tot verbindendverklaring van
het arrest voor de naamloze vennootschap
"Algemene Ondernemingen Mees" zonder voorwerp wordt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vraag tot verbindendverldaring van het arrest ; veroordeelt
eiseres in de kosten.
19 mei 1978. - 1 8 kamer. Voorzitte?' en Ve1·slaggever, de H. de Vreese,
raadsheer

waarnemend

voorzitter.

Gelijkluidende conclusie, de H. Velu,
advocaat-generaal.- Pleite?'s, de HH. van
Heeke en A. DeBruyn.

38 KAl\'IER. -

22 mei 1978.

1o DESKUNDIGENONDERZOEK.
BURGERLIJKE ZAKEN. NIET OP
TEGENSPRAAK GESOHIED DESKUNDIGENONDERZOEK.- VERDRAG TOT BESOHERMING VAN DE REOHTEN VAN DE
MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6, § l. - PARTIJEN
DIE VOOR DE FEITENREOHTER DE
REGELMATIGHEID EN DE BESLUITEN
VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG REBBEN KUNNEN BETWISTEN.- EERLIJK
PROOES.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN
DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE
ART!FUNDAMENTELE VRIJHEDEN,

KEL 6, § l. BEGRIP.

EERLIJK PROOES. -

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. WERKNEMERS. GENEESKUNDIGE VERZORGING.- TENLASTENEMING VAN EEN REVALIDATIEEN HERSOHOLINGSPROGRAMMA DOOR DE
VERZEKERAAR. COLLEGE VAN GENEESHEREN-DIREOTEURS DAT DE TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR WEIGERT OP GROND DAT ZIJ GEEN BETREKKING HEEFT OP DE REVALIDATIE. FEITENREOHTER DIE DEZE BESLISSING
WIJZIGT. DE REOHTER DIENT DE
ZAAK NIET NAAR DIT COLLEGE TE VERWIJZEN OM ZIOH UIT TE SPREKEN OVER
DE TENLASTENEMING VAN HET PROGRAMMA DOOR DE VERZEKERAAR.
1° en 2° W annee?' een deskundigenonde?'zoek niet is geschied ove?'eenkomstig
de ?'egels van het Gerechtelijk Wetboek
die het tegensprekelijk kamkte?· e?'van
waa1·borgen, doch die niet op st?'affe
van nietigheid zijn voo?'geschreven, kan
daaruit niet wo?'den ajgeleid dat de
zaak niet ee1·lijk is behandeld, als de
pa1·tijen, voo?' de jeitem·echter, de ?'egelmatigheid van het deskundigenonde?'zoek en de vaststellingen alsmede de
besluiten van de deskundige hebben
hmnen betwisten (Art. 6, § 1, Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de fundamentele Vrijheden.)
3° De ?'echte?' die de beslissing van het
college van geneeshe?·en-di?·ecteu?'S wijzigt, waa1·in de tenlasteneming, doo?' de
ve1·zekeraar voo1· geneeskundige ve?'ZO?'. ging, van een ?'evalidatie- en he?'scholingsp?'og?·amma weige?'t, op g1·ond dat
dit p?'og?·amma geen Tevalidatie is, moet
de zaak niet naa?' dit college ve?·wijzen
om zich ttit te sp1'eken ove1· het p?'ogmmma zelj (1). (Art. 19 wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.)
(RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, T. LITT EN NATIONAAL VERBOND VAN NEUTRALE
MUTUALITEITEN.)
ARREST (ve1•taling).
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Vgl. cass., 5 september 1973 (A1·r. cass.,
1974, biz. 12).
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arrest, op 15 jnni 1976 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 860, 861,
862, 863, 973, derde lid, 974, 978, 979,
983, 986, 988, 989, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 6, 1°, 13, 14.' 17, 18 van
het V erdrag tot beschermmg van de
rechten van de mens en de fnndamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, 25, 25bis, 30,
92 93 107 van de Grondwet en van het
algem~en rechtsbeginsel van de eer?i~di
ging van de rechten van de verdechgmg,
doordat het arrest zegt dat verweerders
rechtsvordering gegrond is en beslist dat
de kosten van de logopedische behandeling van het kind Andre-Emmanuel door
eiser moeten gedragen worden op grond
dat laatstgenoemde het desknndig~n
verslag betwist omdat de deslnm.dige
geen kennis heeft gegeven van de beviJ?-dingen van zijn verslag ove~.eenkomst1g
artikel 978 van het GerechtehJk Wetboek
en dat hij dokter Pulincx niet had opgeroepen die door het college van geneesheren-directeurs als hnn vertegenwoordiger was aangesteld overee~lwmstig
artikel 973 van het Gerechteh]k Wethoek ; dat het betre1.u:enswaardig is dat
de deskundige die bepalingen niet heeft
in acht genomen waardoor het aan de
desknndige onderworpen probleem op
tegensprekelijke wijze kon worden benaderd ; dat die bepalingen evenwel niet
op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven ; dat het deskundigenonderzoek
bijgevolg niet nietig moet worden verklaard,
tM·wijl, eerste onderdeel, de gerechtelijk
desknndige die het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek
niet geeerbiedigd heeft, niet enkel .~e
vermelde bepalingen van het GerechtehJk
Wetboek heeft geschonden doch ook de
rechten van de verdediging en de regel
dat eenieder recht heeft op een eerlijke
behandeling van zijn zaak ; het arrest,
door aan te nemen dat dit deskundigenonderzoek geldig is, die onwettelijkheden
heeft overgenomen (schending van de
artikelen 973, derde lid, 974, 978, 979,
983, 988, 989, 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek, 6, § 1, van het Verdrag van
4 november 1950, en van het algemeen
rechtsbeginsel) ;
tweede onderdeel, de bepalingen van
het Gerechtelijk W etboek niet verhinderen dat het litigieuze desknndigenverslag, dat niet-tegensprekelijk is en

klaarblijkelijk eisers rechten van verdediging heeft geschonden en .zij;n zaak
oneerlijk heeft behandeld, n~et1g zou
worden verklaard of althans Inet tegenstelbaar aan eiser wiens rechten miskend
werden ; het arrest dus J?-iet verplicht
was met dat verslag rekemng te houden
(schending van de artikelen 860, 861,
862, 863, 973, derde lid, 978, 986, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 6, § 1,
van het Verdrag van 4 novelllber 1950
en van het algellleen rechtsbeginsel) ;
derde onderdeel, de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek die de rechter
zouden verplichten rekening te houden
met het litigieuze desknndigenverslag dat
eisers zaak op een oneerlijke wijze heeft
behandeld, strijdig zijn met ar~ikel 6,
1o, van het Verdrag tot bescherlllmg, dat
in Belgisch recht rechtstreeks toepasselijk is ; die bepalingen dus niet kunnen
toegepast worden (schending van de
artikelen 25, 25bis, 30, 92, 93, 107 van
de Grondwet, 6, § 1, 13, 14, 17, 18 van
het Verdrag van 4 november 1950) :
W at betreft het eerste en het tweede
onderdeel :
Overwegende dat eiser in zijn conc.lusie
na de neerlegging van het desknndlgenverslag enkel betoogd heeft " dat dit
verslag op 26 novelllber 197 5 werd voorgelegd aan het college v~n. g~neesh~ren
directeurs, dat net als de JUTldlsche d1enst
oordeelt dat het desk1.mdigenonderzoek
llloet betwist worden; dat het genoemde
college en de juridische dienst in hoofdzaak vaststellen dat de desknndige zijn
taak niet volbracht heeft overeenkomstig
de artikelen 962 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek op grond van de
volgende redenen: 1°.de bevindingen va;n
het verslag werden met neergelegd (artlkel 978), 2° dokter Pulinckx, die door
het college van geneesheren-directeurs
was aangewezen Olll hen bij het des~mn
digenonderzoek te vertegenwoord1ge~,
meldt dat hij niet werd opgeroepen (artlkel 973; zie afschrift van de op 13 lllei
1975 door de directeur-generaal van het
R.I.Z.I.V. aan de deslmndige gerichte
brief) ; dat wat de grond van de zaak
betreft, het college van geneesherendirecteurs erop wijst dat uit het deskLmdigenverslag blijkt dat het kind een
geheel van symptolllen vertoont die overeenstellllllen met de bepalingen van de
wetgeving op het buitengewoon o;nderwijs en inzonderheid lllet de bepahngen
van de artikelen 8, § 2, en 14 van het
koninklijk besluit van 22 juli 1972 >>;
dat eiser in het dispositief van de ge-

-llllnoemde conclusie enkel vroeg dat hem
het voordeel van zijn hoofdconclusie zou
toegekend worden die genomen werd
v66r de beslissing waarbij een deskundigenonderzoek werd bevolen en d~e ertoe
strekte verweerders rechtsvordenng ongegrond te doen verk~aren ;
.
Overwegende dat, m de onderstellmg
dat eiser door de bovenvermelde conclusie voor het arbeidshof de opmerkingen
had willen aanvoeren van het college
van geneesheren-directeurs en van de
juridische dienst door deze over te nemen,
hij niet heeft betoogd dat wegens d~ onregelmatigh~~d van het deskund~g~n
onderzoek ZIJn rechten van verded1gmg
werden geschonden, doch enkel dat het
verslag moet betwist worden wegens .~e
niet-naleving van de in het GerechtehJk
Wetboek bepaalde regels en, op grond
van een aan het deskundigenonderzoek
voorafgaande onderzoek, te_ besl!ssen dat
dit verslag tot een beslmt l6ldd~ d?'t
verschilde van het door de deskund1ge m
aanmerking genomen besluit ;
Overwegende dat die onderdelen van
het middel, in zoverre zij steunen op een
schending van de rechten van de ver~e
diging ten gevolge van de onregelmatigheid van het deskundigenonderzoek,
nieuw zijn en dus niet ontvankelijk ;
Overwegende dat, om te beoordelen of
de zaak eerlijk werd behandeld, in de zin
van artikel 6, § 1, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, men moet
nagaan of de zaak, in haar geheel, het
voorwerp van een eerlijk proces heeft uitgemaakt;
Overwegende dat, wanneer een deskundigenonderzoek niet volgens de regels
van het Gerechtelijk W etboek is gebeurd,
die tot doel hebben het tegensprekelijk
karakter ervan te waarborgen, doch die
niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, daaruit ni~t kan .. worden
afgeleid dat de zaak met eerhJk werd
behandeld, terwijl de partijen voor het
rechtscollege dat ten grande uitspraak
moest doen de mogelijkheid hadden het
deskundigenverslag te betwisten niet
enkel betrekkelijk de aangevoerde onregelmatigheden, doch ook betrekkelijk
de vaststellingen van de besluiten van
de deskundige ;
Dat dienaangaande die onderdelen
van het middel niet kunnen aangenomen
worden;
Wat betreft het derde onderdeel :
Overwegende dat uit de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek en uit

bet arrest niet volgt dat de rechter rekening zou moeten houden met een niettegensprekelijk opgesteld deskundigenverslag;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel,
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen g7 van de
Grondwet, 1g, 20, 23, go en go, 25, § 5,
100 van de wet van g augustus 1g63 tot
instelling en organisatie van een regeling
van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wetten van
24 december 1g63 en g april 1g65, 14g,
150, 153 van het koninklijk besluit van
4 november 1g63 tot uitvoering van de
wet van g augustus 1g63 tot instelling
en organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 25, 2g, 30, g2, g3, 106, 107 van de
Grondwet en van het grondwettelijk
beginsel van de scheiding der machten,
doo1·dat het arrest zegt dat verweerders
rechtsvordering gegrond is en beslist dat
de kosten van de logopedische behandeling van het kind Andre Emmanuel
door eiser moeten gedragen worden,
terwijl, eerste onde1·deel, eiser in zijn
akte van hoger beroep uitdrukkelijk
betoogde dat, zelfs indien de rechters
zouden oordelen dat de stoornissen die
het kind vertoonde tot het domein van
de revalidatie behoorden en onder toepassing van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vielen, de zaak toch moest
verwezen worden naar het college van
geneesheren-directeurs om er ten grande
over te beslissen ; het arrest dit middel
niet heeft beantwoord (schending van
artikel g7 van de Grondwet);
tweede onde~·deel, het arrest, door te
beslissen dat eiser de kosten moest
dragen van de logopedische behandeling
van verweerders kind, zich in de plaats
heeft gesteld van het college van geneesheren-directeurs en op onwettelijke wijze
de bevoegdheid van dit college heeft uitgeoefend ; het eveneens de regel van de
scheiding der machten heeft geschonden
(schending van de artikelen 1g, 20, 23,
go en go, 25, § 5, 100 van de wet van g augustus 1g63, 14g, 150, 153 van het
koninklijk besluit van 4 november 1g63,
25, 2g, 30, g2, g3, 106, 107 van de Grandwet en van het grondwettelijk beginsel) :
W at betreft het eerste onderdeel :
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Overwegende dat eiser in zijn akte van
hoger beroep enkel gezegd heeft dat " in
de onderstelling dat de rechtbank, in
strijd met de beslissing van het college
van de geneesheren-directeurs, zou oordelen dat het een revalidatie betreft, zij
de genoemde zaak toch naar het college
zou moeten verwijzen om er ten gTonde
over te beslissen » ;
Overwegende dat het arrest door ten
grande te beslissen op impliciete doch
zekere wijze de loutere bewering van de
akte van hoger beroep heeft verworpen
en deze aldus heeft beantwoord ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
W at betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 19 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
aan een college van geneesheren-directeurs van de verzekeringsinstellingen de
taak toevertrouwt voor elk geval te
beslissen of de revalidatie en herscholingsprogramnta's ten bate van de rechthebbenden van de verzekering van
geneeskundige verzorging ten laste worden genomen door de verzekering ;
Overwegende dat de beslissing van
dat college niet onaantastbaar is en voor
de arbeidsgerechten kan betwist worden,
niet enkel betrekkelijk de noodzakelijkheid van een « revalidatie » in de zin
van de wet, doch ook betrekkelijk het
programma van die revalidatie ;
Dat, wanneer het genoemde college
de tenlasteneming weigert op grand dat
er geen revalidatie is in de zin van de
wet en die beslissing voor de arbeidsgerechten wordt betwist, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn middelen moet aanvoeren zowel betrekkelijk het beginsel
van de revalidatie als betrekkelijk het
programma ervan ;
Dat uit geen enkele wettelijke bepaling
volgt dat de rechter in een dergelijk
geval eerst uitspraak zou moeten doen
over het beginsel van de maatregel en
dan de zaak verwijzen naar het college
van de geneesheren-directeurs voor een
nieuwe beslissing nopens het progTamma ;
dat de wetgever een dergelijke procedure
niet kan gewild hebben die de voor de
revalidatie vereiste verstrekkingen op
nadelige wijze zou uitstellen;
Overwegende dat eiser ten deze enkel
de verwijzing van de zaak naar het
college van geneesheren -directeurs heeft
gevraagd, voor het geval de rechter zou

oordelen dat het een revalidatie betreft,
zonder enige opmerking te maken over
het programma dat hij werd verzocht
ten laste te nemen ; dat de eerste rechter
overigens had vastgesteld dat « de raad
van het R.I.Z.I.V. tijdens de debatten
heeft erkend dat de noodzaak van de
aangevatte revalidatie en de behandeling
niet werden betwist » en dat die vaststelli:ng voor de rechter in hager beroep
niet werd betwist ;
Overwegende dat het arbeidshof door
aldus te beslissen noch de in het middel
aangevoerde bepalingen noch het beginsel van de scheiding der machten heeft
miskend;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 1978. - 3e kamer. - VoorzittM' en V e1·slaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. GeliJkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. Houtekier.

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin gewezen inzake dezelfde eiser tegen
een arrest van het Arbeidshof te Luik
van 15 juni 1976.
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22 mei 1978,

DIENSTPLICHT. MILITIEREOHTSOOLLEGE. HOGE MILITIERAAD. DElzE RAAD MOET UITSPRAAK DOEN BIJ
MEERDERHEID VAN STEMMEN.- VASTSTELLING VAN DIE MEERDERHEID IN
DE BESLISSING NIET WETTELIJK VEREIST.

Hoewel artikel 37, § 1, van de geco(i?·dineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962
voorschriJjt dat de Hoge Militieraad biJ'
meerderheid van stemmen uitspraak
doet, wo1·dt noch door dit artikel noch
door enige ande1·e wettelijke bepaling
vereist dat de beslissing van dit rechtscollege ve1·meldt dat ziJ met een de?·gelijke meerde1·heid is genomen (1).
(1) Cass., 9 mei 1966 (Bull. en Pas., 1966,
I, 1135); voor de Herkeuringsraad : zie cass.,
17 november 1971 (Arr. cass., 1972, blz. 272).
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Met de notitie overeenstemmend
arrest.
22 mei 1978. - 3e kamer. Voorzitte?·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Vim;otte. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

22 mei 1978.

1° NIEUWE VORDERING. -BURGERLIJKE ZAKEJN.- UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE BIJ DE REOHTER AANHANGIGE VORDERING. - AATIKEJL 807
EN 808 VAN HET GEREOHTELIJK WETBOER. -BEPALINGEN VAN TOEPASSING
OP DE GESOHILLEN OVER HET REOHT OP
TEGEMOEJTKOMINGEN AAN MINDER-VALIDEN.

2° MINDER-VALIDEN. ARB:mmsREOHTBANK WAARBIJ EEN BEROEP TEGEN EEN ADJ\'I:INISTRATIEVE BESLISSING
AANHANGIG IS.- REOHTER VElRPLIOHT
REKENING TE HOUDEN MElT DE VEJRERGERING VAN DE GEZONDHEliDSTOESTAND VAN DE J\1:INDER-VALIDE, NA DIE
BESLISSING.
1° en 2° De m·beidsrechtbank waa1·bij een
be1·oep aanhangig is tegen de administratieve beslissing t.a.v. een mindervalide moet, met toepassing van de
artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1·ekening houden met de omstandigheden van na die beslissing waa?'doo?' de gezondheidstoestand van de
minde1·-valide is ve?'e?'ge?·d en de tegemoetkomingen, waa?'Op hij recht heejt,
kunnen ve1·hoogd worden; die a?·tikelen
van het Ge1·echtelijk Wetboek zijn van
toepassing als daa1·van geen enkele
vige1·ende wettelijke bepaling ajwijkt en
geen enkel ?'echtsbeginsel tot ?'egeling
van de mate1·ie van de wet van 27 juni
1969 betrefflende het toekennen van
tegemoetkomingen aan minder-validen
in strijd is met die a?·tikelen.
(BEJLGISOHE STAAT,
MINISTEJR VAN SOOIALE VOORZORG,
T. J\'UOHAUX.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

arrest, op 8 februari 1977 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 14, 16, 29 van de
wet van 27 juni 1969 betreffende het
toekennen van tegemoetkomingen aan de
minder-validen, artikel 14, als gewijzigd
bij artikel 7 van de wet van 6 juli 1873
tot verbetering van de wetgeving betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan minder-validen, en voor
zover als nodig 151, § 1, en 155, § 1, van
het koninklijk besluit van 22 december
1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder bij de Arbeidsrechtbank te Luik beroep had ingesteld
tegen een administratieve beslissing die
op 30 april 197 4 door eiser werd getroffen,
het beroepen vonnis bevestigt dat op
20 november 1975 door de genoemde
rechtbank werd geveld, en waarin werd
beslist dat verweerder op 25 januari 1973
vijenzeventig percent arbeidsongeschikt
was en, sinds 24 februari 1975, tachtig
percent, en dat verweerder vanaf 1 februari 1973 recht had op een gewone
tegemoetkoming die vastgesteld werd op
grond van die graad van ongeschiktheid,
en op een tegemoetkoming voor hulp van
derde van categorie II, en het middel
verwerpt waardoor eiser, in zijn conclusie
voor het arbeidshof, betoogde dat de
arbeidsgerechten enkel rekening mochten
houden met de feiten en argumenten die
reeds bestonden of konden uiteengezet
worden op het ogenblik van de administratieve beslissing, en dat de betrokkene,
wanneer het percentage arbeidsongeschiktheid achteraf verhoogde, een nieuwe aanvraag bij eiser moest indienen, op
grond dat het juist was dat elke aanvraag die bij de arbeidsrechtbank werd
ingediend zonder dat vooraf, zoals verplicht is, een administratieve beslissing
werd genomen, niet ontvankelijk is doch
dat de genoemde rechtbank, wanneer ze
kennis neemt van een administratieve
beslissing, zodra de zaak bij haar aanhangig is, de regels van artikel 807 van
het Gerechtelijk W etboek toepast, en
dat, mn eisers stelling te kunnen aannemen, de wetgeving inzake het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen een tekst zou moeten bevatten die analoog is met artikel 155, § 1, c,
van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende reglement betreffende
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zelfstandigen,

terwijl uit de.vo?rmelde bepalingen van
de wet van 2~ Junl 1969 volgt dat, inzake
tegemoetkommgen aan de minder-validen, een aanvraag die voor de arbeidsrechtbank wordt gebracht slechts ontv~nkeli.jk is in zoverre zij, overeenkomstlg art1kel 29 van de voornoemde wet van
27 juni 1969, een beroep tegen een admimstratieve beslissing vormt ; niet alleen
de ?orspronkelijke aanvraag voor de
arbmdsrechtbank onontvankelijk is wanneer de betrokkene niet vooraf zoals
verplicht is, een administratieve 'beslissing heeft bekomen, doch de overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk
We~boek uitgebreide of gewijzigde vord.~rmg eveneens onontvankelijk is tenzij
ZlJ vo?raf werd ingediend bij de Minister
tot Wiens bevoegdhe1d de sociale voorzorg behoort overeenkomstig artikel 14
van de genoemde wet van 27 jmli 1969
en tenzij deze of de door hem gemach:
tigde ambt~naren over deze aanvraag
hebben beshst overeenkomstig artikel 16
van de genoemde wet, of tenzij de genoemde aanvraag een beroep is tegen
een ambtshalve beslissing waarbij de
minister of de genoemde ambtenaren de
bij een vroegere beslissing verleende
teger.r!-oetkomingen hebben herzien; en
terwlJl, naar analogie met de bepalingen
van de a;rtil~~len 151, § 1, en 155, § 1, van
het konmkhjk besluit van 22 december
1967, de bevoegde administratieve instellingen krachtens de artikelen 14 en 16
van ~e voornoemde wet van 17 juni 1969
hetzlJ ambtshalve, hetzij op aanvraag
v~n de betrokkene op grond van nieuwe
n1euwe elenlenten een vroegere beslissing
kunnen wijzigen:
Overwegende dat naar luid van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek de
in d~t w~~boek gestelde regels van toepassmg ZlJn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden
door !liet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalmgen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is
~et de toepassing van de bepalingen van
d1t wetboek ;
Overwegende dat krachtens artikel 807
van hetzelfde wetboek een vordering die
voor de rechter aanhangig is, uitgebreid
kan worden, indien de nieuwe conclusie
b~rust op een feit of akte in de dagvaardmg.aangevoerd; dat artikel 808 bepaalt
d?;t m elke stand van_ het geding, zelfs
blJ verstek, de partijen de interesten,

rentetermijnen, huurgelden en elk toebehoren, sedert de instelling van de
vordering verschuldigd of vervallen, kunnen vorderen en zelfs de later bewezen
verh~gingen of schadevergoedingen, onvermn;t.d~rd de geldsommen bij schuldvergehJkmg verschuldigd ;
Overwegende dat in de wet van
27 juni 1969 betreffende het toekennen
va~ tegemoetkomingen aan de minderval.l.d~n geen.. enkele regel voorkomt die
str~Jdlg zou ZlJn met de bepalingen van de
art1kelen 807 en 808 van het Gerechtelijk
We~boek en dat het middel geen rechtsbegmsel. aanvoert wa;t;trvan de toepassing
onveremgbaar zou ZlJn met die bepalingen;
Dat daaruit volgt dat het arbeidsgerecht, ~ij wie een gesch~l is aanhangig
gemaakt mzake rechten d1e voortvloeien
u~t de wet van 27 juni 1969, bevoegd is,
met enkel om te beslissen over de rechten
van de m.inder-va~i.de die bestaan op
?-et o!Senbh~. dat hlJ .de aanvraag heeft
mged1end blJ toepassmg van artikel 14
eerste. lid, van de genoemde wet, doch
rekemng moet houden 1net omstandigheden die zich hebben voorgedaan na
de krachtens artikel 16 van dezelfde wet
genomen administratieve beslissing wanneer die elementen, zoals het versl~chte
ren van de gezondheidstoestand van de
minder-validen, van aard zijn om zijn
rechten op tegemoetkomingen te verhogen;
. Overw~gende dat voor het overige de
m het. m1ddel overgenomen bepalingen,
de art1kelen 151 en 155 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, niets uitstaande hebben met
de wetgeving betreffende het toekennen
van tegemoetkomingen aan de mindervaliden;
Dat het arbeidshof door aldus uitspraak te doen zijn beslissing wettelijk
heeft verantwoord ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 1978. -

3e kamer. -

Voor-

zittM', de H. Naulaerts, raadsheer waar-

nemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkh~iclende conch~sie
de ~· Duchatelet, advocaat-generaal. ____:
Ple~te1·s, de HH. Bayart en L. Simont.

3e KAMER. -
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22 mei 1978.

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDEN. ARBEIDSOVEREENKOMST
VAN ONBEPAALDE TIJD.- JAARLIJKS
LOON DAT MEER DAN 150.000 J<'RANK
BEDRAAGT.
0VEREENKOMS'.r TOT
VASTSTELLING VAN RET BEDRAG VAN
DE OPZEGGINGSVERGOEDING. - 0VEREENKOMST GESLOTEN NA RET EINDE
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. BEDING WAARIN EEN VERGOEDING
WORDT VASTGESTELD GELIJK AAN EEN
MINDER LANGE OPZEGGINGSTERMIJN
DAN DIE WELKE IS BEPAALD BIJ ARTIKEL 15, § 2, VAN DE \VETTEN OP RET
BEDIENDENOONTRAOT.- GELDIGREID.
2o

ARBEIDSOVEREENKOMST.
HANDELSVERTEGENWOORDIGERS.
0VEREENKOMST GESLOTEN NA RET
EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST.
0VEREENKOMST WAARIN WORDT
VASTGESTELD DAT DE RANDELSVERTEGENWOORDIGER AFSTAND DOET VAN
DE UITWINNINGSVERGOEDING. - GELDIGREID.

1° W ettig is de overeenkomst die na het
einde van de arbeidsovm·eenkomst is
gesloten en waarbij, voor een bediende
wiens jaa1·lijks loon meer dan 150.000 j1·.
bedraagt, een
opzeggingsve1·goeding
wordt vastgesteld gelijk aan een minder
lange opzeggingstermijn dan die welke
is bepaald bij m·tilcel 15, § 2, van de
wetten op het bediendencontract, gecoo?'dinee?·d bij koninklijk besluit van
van 20 jnli 1955 (1).
2° W ettig is de ove1•eenkomst die na het
einde van de arbeidsovm·eenkomst is
gesloten en waa1•bij de handelsvertegenwoo?·digm· afstand doet van de ve1·goeding
wegens uitwinning, bepaald bij artikel15
van de wet van 30 jtdi 1963 houdend het
statuut van de handelsvertegenwoordige?'S.

(1) Raadpl. cass., 15 februari 1973

(A?'?',

cass., 1973, biz. 601); 8 oktober 1975 (ibid.,
1976, biz. 166) en noot 1; P. HoRION, Nouveau
precis de droit social belge, nr. 525, biz. 273 ;
Mme PAPIER-JAMOULLE, Rep. prat. d1·. belge,
Bijv., d. III, v° Contrat de t1·avail et contrat
d'ernploi, nr. 771; TAQUET en VVANTIEZ,
Conge, preavis et intlemnite, d. I, biz. 142.

(VANDEOASTEELE,
T. NAAMLOZE VENNOOTSORAP
<<OLIVETTI ll.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 oktober 1976 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15, §§ I en 2,
20 en 22 van de wetten betreffende het
bediendencontract
gecoordineerd
op
20 juli 1955, respectievelijk gewijzigd
bij de artikelen 44, 49 en 52 van de wet
van 21 november 1969,
dom·dat, om verweersters hoger beroep
gegrond te verklaren en bijgevolg, met
wijziging van het beroepen vonnis, eisers
vordering af te wijzen die strekte tot het
bekomen van een vergoeding wegens opzegging met aftrek van de reeds betaalde
120.000 frank, het arrest de op de dag
van de opzegging gesloten overeenkomst
van 31 oktober 1972, waarvan punt 2
bepaalde dat verweerster, «met de volledige instemming van eiser "• aan deze
« een globale en definitieve ontslagvergoeding ten belope van 120.000 frank
bruto " zou betalen, voor geldig houdt
op grond dat de bediende, wanneer de
opzegging is gedaan, vrij alle overeenkomsten mag sluiten, dat eiser, ten deze,
« zodra hij de opzeggingsbrief had ontvangen, geldig de overeenkomst van
31 oktober 1972 kon ondertekenen en
bijgevolg afstand kon doen van bepaalde
voordelen die hem door het bediendencontract werden geboden "• dat hij «geldig van elke opzegging afstand kon doen
en de betaling kon aanvaarden van een
vergoeding die de opzegging compenseert,
weze deze zelfs geringer dan degene die
de rechter zou toegekend hebben indien
hem zulks werd gevraagd "• dat artikel22
van de gecoordineerde wetten op het
bediendencontract, waarop eiser zich
beriep, ten deze niet toepasselijk is omdat het « bepaalde bedingen van de
bediendencontracten bedoelt " en het
bediendencontract tussen de partijen
« geen uitwerking meer had bij het sluiten
van de litigieuze overeenkomst " en dat
overigens die overeenkomst niet gelijk
te stellen was met een bediendencontract,

te1·wijl, em·ste onderdeel, nu het vaststaat dat eiser sinds veertien jaar door
een bediendencontract met verweerster
was verbonden en dat zijn jaarlijks loon
op het ogenblik van de beeindiging
278.506 frank bedroeg, het arrest,

-1116zonder de in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen te schenden, niet
kon zeggen dat het akkoord geldig was
dat tot stand is gekomen ten gevolge van
de eenzijdige beeindiging van het contract door de werkgever, nude« ontslagvergoeding >>ten belope van 120.000 frank,
waarvan het bedrag, naar luid van de
overeenkomst van 31 oktober 1972, werd
vastgesteld met inachtneming « van de
leeftijd van de heer Vandecasteele (thans
eiser), van zijn ancienniteit in de vennootschap, van zijn loon en van de aard
van zijn functie », door dit akkoord
teruggebracht wordt tot een termijn die
minder bedraagt dan het bij artikel 15,
§ 2, van de gecoordineerde wetten op
het bediendencontract bepaalde minimum voor een bediende die zich in eisers
toestand bevindt betrekkelijk de ancienniteit en het loon ;
tweede onde1·deel, artikel 15, § 2, van
de gecoordineerde wetten op het bediendencontract - dwingende bepaling ten
voordele van de bediende - gesanctioneerd wordt door artikel 22 van de genoemde wetten dat zegt dat elk beding
nietig is waarbij kortere termijnen worden bepaald dan die vermeld met name
in genoemd artikel 15, §§ 1 en 2, of waarbij mindere vergoedingen worden voorzien dan die vastgeste1d met name bij
artikel 20 van dezelfde wetten, waarin
meer bepaald wordt gezegd dat de vergoeding gelijk is aan de lopende wedde
overeenstemmende met de duur van de
opzeggingstermijn als bepaald in genoemd
artike1 15, zonder een onderscheid te
moeten maken naargelang de bij genoemd
artikel 22 bedoe1de bedingen al dan niet
werden overeengekomen wanneer de opzegging wordt gegeven, dat wil zeggen
« wanneer het tussen de partijen ges1oten bediendencontract » « reeds opgehouden heeft te bestaan op het ogenblik
waarop de litigieuze overeenkomst wordt
ges1oten », en evenmin naargelang die
bedingen al dan niet behoren tot een
overeenkomst die kan worden gelijkgesteld met een bediendencontract, zodat
artikel 22 van de gecoordineerde wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden toepasselijk is op de overeenkomst van 31 oktober 1972 «tot vastste1ling van een onts1agvergoeding » :
W at betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 22 van de op
20 juli 1955 gecoordineerde wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden bepaalt dat elk beding waarbij
kortere termijnen worden bepaald dan

die vermeld in de artike1en 14, 15 en
15bis van de genoemde wetten ofwaarbij,
in geval van verbreking der verbintenis,
mindere vergoedingen worden voorzien
dan die vastgesteld bij de artike1en 20
en 21, nietig is wat aangaat de opzegging
die de werkgever moet doen ;
Overwegende dat die wettelijke bepaling de bedingen en overeenkomsten
bedoelt die tussen de partijen worden
gesloten v66r de kennisgeving van de
opzegging door de werkgever ; dat de
werlmemer vanaf dat ogenb1ik alle overeenkomsten mag sluiten en met name
afstand mag doen van bepaalde voordelen die hem door het contract werden
verleend;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de verwerende vennootschap in haar
brief van 31 oktober 1972 eiser heeft
verwittigd dat zij op 31 oktober 1972
het contract beeindigde ; dat op dezelfde
dag vervolgens een overeenkomst werd
gesloten waarin met name werd bepaald
dat verweerster met eisers volledige instemming aan laatstgenoemde een globale
en definitieve ontslagvergoeding zou betalen;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat eiser door die overeenkomst
op een geldige wijze afstand heeft gedaan
van elke opzegging en de betaling van
een opzeggingsvergoeding heeft aanvaard,
en dat het contract op het ogenblik van
de overeenkomst niet meer bestond, zijn
beslissing wettelijk verantwoordt ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit het antwoord op
het tweede onderdeel van het middel
volgt dat het eerste onderdeel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 1044, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 15 en 23 van de wet van
30 juli 1963 houdende het statuut der
handelsvertegenwoordigers,
doo1·dat, om met wijziging van het
beroepen vonnis eisers vordering te verwerpen tot het bekomen van de vergoeding wegens uitwinning bepaald bij de
wet van 30 juli 1963 houdende het statuut
der handelsvertegenwoordigers, het arrest beslist, enerzijds, dat « naar luid van
de, zoals reeds gezegd, volkomen geldige overeenkomst van 31 oktober 1972,
de ge'intimeerde (thans eiser) afziet van
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elke andere aanspraak jegens appellante
(thans verweerster), behalve de ontslagvergoeding, die het voorwerp van het
akkoord uitmaakt en die is ontstaan uit
het bediendencontract, uit de uitvoering
of de beeindiging ervan )), en « aldus
afstand heeft gedaan van de vergoeding
wegens uitwinning die de werkgever verschuldigd is in de omstandigheden bepaald bij artikel 15 van de wet van
30 juli 1963 », en, anderzijds, dat die
afstand geldig is op grand dat artikel 23
van de genoemde wet « enkel kan aangevoerd worden betrekkelijk afwijkingen
die tijdens de uitvoering van het contract
tot stand zouden zijn gekomen » en dat
« het contract was beeindigd op het ogenblik van de afstand »,
te?·wijl, eerste onderdeel, het arrest bij
de onder punt 3 van de overeenlwmst
van 31 oktober 1972 gebruikte bewoordingen de afstand niet kon rekenen van
een vergoeding wegens uitwinning, welke
uitwinningsvergoeding daarin niet wordt
vermeld, nu de afstand niet wordt vermoed (schending van de artikelen 1134,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 1044, 1045 van het GerechteIijk Wetboek);
tweede onderdeel, artikel 23 van de wet
van 30 juli 1963 bepaalt dat van de
bepalingen van de genoemde wet niet
mag worden afgeweken, ten nadele van
de handelsvertegenwoordiger, zonder een
onderscheid te maken naargelang deze
afwijkingen werden overeengekomen tijdens de uitvoering van het contract of
na de beeindiging ervan; het arrest, door
de toepassing van artikel 23 van de wet
af te wijzen op grand dat het contract
was beeindigd op het ogenblik van de
afstand, voor de toepassing van dit
artikel een voorwaarde heeft gesteld die
het niet bevat, en bijgevolg die wettelijke
bepaling heeft geschonden (schending
van de artikelen 15 en 23 van de wet van
30 juli 1963) :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat, door punt 3 van de overeenkomst
van 31 oktober 1972, eiser, na betaling
van de ontslagvergoeding, afstand deed
van elke andere vordering of aanspraak
die uit het bediendencontract, uit zijn
uitvoering of zijn beeindiging voortvloeide of nog zou voortvloeien, en dat
hij aldus afstand heeft gedaan van de
vergoeding wegens uitwinning bepaald
bij artikel 15 van de wet van 30 juli 1963
houdend het statuut der handelsvertegenwoordigers ;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest,

door te zeggen dat eiser afstand heeft
gedaan van elke andere aanspraak buiten
de ontslagvergoeding, de overeenkomst
niet heeft uitgelegd op een wijze die
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan en haar bindende kracht niet heeft
miskend;
Dat, anderzijds, het arrest, door vast
te stellen dat het bediendencontract op
het ogenblik van de overeenkomst geen
uitwerking meer had, zoals werd vastgesteld bij het onderzoek van het eerste
middel, zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 1978. 3 8 kamer. Voorzitte?', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', de
H. Clason. - Gelijkhddende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite?', de H. Dassesse.

2e

KAMER. -

23 mei 1978,

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST. FOUTEN VAN
TWEE OPENBARE WEGGEBRUIKERS. GEE1N OORZAKELIJK VEJRBAND TUSSEN
DE FOUT VAN DE ENE BESTUURDER EJN
DE SCHADE.- VALT NIET AF 'l'E LEIDEN
UIT HET FElT ALLEEN DAT HET ONGEVAL
ZIOH ZONDER DE FOUT VAN DE ANDERE
BESTUURDER NIE1T ZOU HE1BBEN VOOR·
GEDAAN.

W annee?' bij een ve?·kee?'songeval door de
twee besttttwders fouten begaan zijn,
kan de ?'echter de afwezigheid van oo?'·
zakelijk verband tttssen de fout van
de ene besttttwder en de schade ten gevolge
van dit ongeval niet afleiden uit de
enkele omstandigheid dat die schade
zich niet zott hebben voo?'gedaan zonde?·
de fout van de ande?'e bestutwdm· (1).
(Art. 1382 B.W.)
(1) Cass., 27 november 1975 (A1·r. cass.,
1976, blz. 399), 27 januari 1976 (ibid., 1976,
blz. 620) en 6 juni 1977 (ibid., 1977, blz. 1029);
raadpl. cass., 24 januari 1977 (ibid., 1977,
blz. 572) en 14 september 1977 en 31 januari
1978, supra, blz. 60 en 646.
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(MAATSCHAPPIJ VOOR RET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL, T. JASPERS EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «DE
DIJCKER O,M.G. ll,)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 januari 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering,
doo?"dat het vonnis de veroordelingen
bevestigt die uitgesproken zijn door de
eerste rechter ten laste van de verweerders uit hoofde van artikel 12.1 van het
W egverkeersreglement van 1 decelnber
1975, maar oordeelt dat het ongeval te
wijten is aan de onvoorzichtigheid van
de trambestuurder, aangestelde van eiseres, op grond dat uit de klare en duidelijke verklaring van de onafhankelijke
getuige Flamey, die de versie van de
trambestuurder volledig tegenspreekt en
die van beklaagde bevestigt, blijkt dat de
trambestuurder zonder meer zijn snelheid behouden heeft, wellicht omdat hij
meende dat hij voldoende plaats had
naast de stilstaande vrachtwagen, en
eveneens oordeelt dat de fout van verweerder, een weinig op de tramsporen
gestaan te hebben, zonder oorzakelijk
verband is met het ongeval zelf, en bijgevolg de civielrechtelijke vordering van
eiseres tegen de verweerders als ongegrond verwerpt,
te?"wiJl, ee1·ste ondM·deel, het vom1.is niet
antwoordt op de conclusie, door eiseres
genomen in hoger beroep, waarbij zij,
na vastgesteld te hebben dat de verweerder Jaspers, bestuurder van een vrachtwagen van verweerster, erkende de tram
tijdig te hebben opgemerkt en na op
omstandige wijze de bewijskracht van
de getuigenis van Flamey ontzenuwd
te hebben, heeft voorgehouden dat, in
dit geval, de tram, die over de erkende
vool'l'ang voor spoorvoertuigen beschikte
en die bovendien in eigen bedding reed,
aan geen enkele snelheidsbeperking onderworpen was, zodat de trambestuurder
geen enkele fout heeft begaan, zodat het
vonnis niet regelmatig is gemotiveerd
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onde1·deel, uit geen enkele vaststelling volgt dat de fout, ten laste gelegd
van de aangestelde van eiseres, de enige
oorzaak zou vormen van het ongeval
zoals het zich heeft voorgedaan en dat
dit niet mede te wijten is, zoals eiseres het
heeft voorgehouden bij conclusie, aan de
fout van de verweerder Jaspers, die, daar
hij op foutieve wijze stilstond op de tramsporen, veroordeeld werd wegens inbreuk
op artikel 12.1 van het Wegverkeersreglement, zodat het vonnis zijn beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt, in zoverre
het de vordering tot schadevergoeding,
ingesteld door eiseres tegen de verweerders, niet gegTond verldaart (schending
van alle wettelijke bepalingen vermeld
in het middel) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis de verweerders veroordeelt op de rechtsvordering van het openbaar ministerie, wegens
het verzui1n van verweerder vool'l'ang
te verlenen aan het spoorvoertuig bestuurd door een wattman van eiseres,
en derhalve aanneemt dat die voorrang
had, op gTond dat : beklaagde stelt dat
de trambestuurder vanop tientallen meter
de vrachtwagen heeft moeten zien staan,
zodat hij zijn snelheid had moeten verminderen en desnoods zijn tram tot stilstand brengen alvorens door te rijden;
er ter zake een onafhankelijke getuige is
die de versie van de trambestuurder volledig tegenspreekt en die van de beklaagde, verweerder, bevestigt; uit de ldare
en duidelijke verklaring van die getuige
blijkt dat de trambestuurder zonder meer
zijn snelheid behouden heeft, wellicht
omdat hij meende dat hij voldoende
plaats had naast de stilstaande vrachtwagen ; zijn fout erin ligt zich misrekend
te hebben, niet te hebben vertraagd en
zijn tram desnoods niet tot stilstand
gebracht te hebben vooraleer het te
wagen voorbij de vrachtwagen te rijden,
in strijd met artikel 6 van het koninklijk
besluit van 27 januari 1931;
Overwegende dat de rechters aldus
antwoorden op de conclusie van eiseres
door de reden aan te geven waarom zij
de getuige geloofwaardig achten, door
de voorrang van het spoorvoertuig in
acht te nemen en door tevens de redenen
op te geven waarom, naar hun mening,
de trambestuurder in dit geval zijn snelheid wel had moeten beperken ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat de rechters, na te
hebben aangenomen dat eerste verweerder de voorrang van de trambestuurder
niet in acht had genomen en nate hebben
vastgesteld dat de trambestuurder eveneens onrechtmatig had gehandeld, oordelen "dat de fout van verweerder, een
weinig op de tramsporen te hebben gestaan, zonder oorzakelijk verband is
met het ongeval zelf; dat integendeel
de aanrijding te wijten is aan de onvoorzichtigheid van de trambestuurder » en
op die enkele grand eiseres aileen, met
uitsluiting van de verweerders, aansprakelijk stellen voor het ongeval ;
Overwegende dat, wanneer beide in
een ongeval betrokken bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld, de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen
de fout van de ene bestuurder en het
ongeval niet wettig kan worden afgeleid
uit de enkele omstandigheid dat het
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan
zonder de fout van de andere bestuurder ;
dat derhalve, bij gebreke van nadere
redengeving, de beslissing waarbij eiseres aileen en volledig aansprakelijk wordt
verklaard voor het ongeval, niet wettelijk
is verantwoord ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
op de civielrechtelijke vordering van
eiseres, behalve in zoverre het beslist
dat eiseres wegens de fout van haar
trambestuurder aansprakelijk is voor het
ongeval ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiseres in de helft van de
kosten en de verweerders in de overige
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Leuven, zitting houdende in hager
beroep.

23 mei 1978. - 2" kamer. VoorzittM', Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. L. Simont.

2e KAMER. -

MEMORIES. VoORZIENING VAN DE
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ. - MEMORIE TER GRIFFIE VAN
HET HoF VAN 0ASSATIE NEERGELEGD.
- NoODZAKELIJKE TUSSENKOMST VAN
EEN ADVOCAAT BIJ DIT HOF.

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEl\IIENT VAN l DECEMBER 1975,
ARTIKEL 19.1. - RIOHTINGSVERANDE·
RING. - BESTUURDER DIE NAAR LINKS
WIL AFSLAAN.- VRIJSPRAAK VAN DE
TELASTLEGGING TER ZAKE DAT DE BE·
STUURDER ZIJN VOORNEMEN NIET KEN·
BAAR HEEFT GEMAAKT. - OJ\iSTANDIG·
HElD WAARDOOR NIET WORDT UITGE·
SLOTEN DAT DIE BESTUURDER ZIOH
VOORAF ERVAN NIET VERGEWIST HEEFT
DAT HIJ DIE BEWEGING KON UITVOEREN
ZONDER GEVAAR VOOR DE ANDERE
BESTUURDERS.
3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF·
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET-ONT·
VANKELIJKHEID.
4° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREK·
KING HEEFT OP DE PROCEDURE VOOR
DE EERSTE RECHTER. - MIDDEL DAT
GEEN BETREKKING HEEFT OP DE BE·
VOEGDHEID EN NIET AAN DE RECHTER
IN HOGER BEROEP IS OVERGELEGD. N IET-ONTVANKELIJKHEID.
5° CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL DOELT
OP EEN BESLISSING WAARTEGEN DE
VOORZIENING NIET IS GERIOHT.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
6° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OE·
FENT OP EEN REDEN WAAROP DE BE·
STREDEN BESLISSING NIET IS GEGROND.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
l

0

N iet ontvankelijk is de mem01'ie van de
bu?'ge?'?'echtelijk aansprakelijke pm-tij,
eise1·es in cassatie, die ter g1·ijfie van het
Hof van Oassatie is nerwgelegd zonde?'
t1tssenkomst van een advocaat bij dit
Hof (l). (Sv., art. 425.)

2° Uit de omstandigheid dat een best1tU1'dB?', die nam· links wilde ajslaan, is
vrijgesproken o. a. te?' zake dat hij zijn
voornemen niet tijdig genoeg lcenbaar

23 mei 1978.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN

(1) Cass., 8 mei 1973 (A1'1'. cass., 1973,
blz. 849); raadpl. cass., 27 september 1977,
supra, blz. 129.
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heeft gemaakt door middel van zijn
1·ichtingaanwijzers, valt niet noodzakelij k aj te leiden dat die bestutwde?' zich
vooraf en alvorens van richting te VM'ande?·en zich M'van VM'gewist heeft dat
hij die beweging kon tvitvoeren zonde1·
gevaar voor· de ande1·e bestuurders,
vooral rekening houdend met de VM't?·agingsmogelijkheden van de achterligge1·s.
(Art. 19-1 Wegverkeersreglement.)
3° Niet ontvankelijk wegens ve1·menging
van feiten en ?'echt is het middel dat het
Hof M'toe zou ve1·plichten feitelijke gegevens na te gaan (1). (Art. 95 Grandwet.)
4° Een middel dat geen bet1·ekking heeft
op de bevoegdheid, doch enkel op de
p1·oced'ure voor· de eerste ?'echte?', en dat
niet aan de ?'Bchte?' in hogM' beroep is
overgelegd kan niet voor het ee1•st voo1·
het Hof worden voorgedmgen (2).
5°

Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan
bestaans1·eden, is het middel dat enkel
doelt op een beslissing waa1·tegen de
vom·ziening niet is ge1·icht (3).

6° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken

van belang, is het middel dat k1·itiek
oefent op een ?'eden waarop de best1·eden
beslissing niet is geg1·ond (4).

(DE RUY EN SALOMON, T. SUOAET.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 januari 1978 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
I. W at de voorziening betreft van
tweede eiser, civielrechtelijk aansprakelijke en burgerlijke partij :
Overwegende dat eiser in zijn verklaring van beroep in cassatie geen middel
heeft aangevoerd en dat hij geen gebruik
heeft gemaakt van het recht dat hem bij
artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering wordt verleend;
Dat het Hof niet vermag acht te slaan
op de memorie die op 15 maart 1978
zonder de medewerking van een advocaat bij het Hof van Cassatie ter griffie
van het Hof werd neergelegd ;
(1) Cass., 20 juli 1977 (A1'1'. cass., 1977,
biz. 1129).
(2) Cass., 20 december 1977, s~tpra, biz. 482.

II. W at de voorziening betreft van
eerste eiser, beklaagde :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 19.1 van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975,
doordat de correctionele rechtbank,
uitspraak doende over de op rechtstreekse
dagvaarding van verweerder tegen eiser
ingestelde strafvordering wegens overtreding van de artikelen 12.4, 13, 19.1,
3-1° en 4, van voornoemd reglement, eiser
eensdeels enke1 veroordeelt om, in strijd
met het zoeven genoemde artikel 19.1,
a1s bestuurder die links wi1 afslaan, verzuimd te hebben zich vooraf ervan te
vergewissen of hij dit kon zonder gevaar
voor de andere weggebruikers, vooral
rekening houdend met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers, en
hem anderdeels vrijspreekt van de overige hem in die rechtstreekse dagvaarding
ten laste gelegde verkeersovertredingen,
te1·wijl, eerste onderdeel, 1° uit die vrijspraak van de telastleggingen betreffende
de overtredingen omschreven in de artike1en 12-4, 13, 19.3-1° en 19.4 van het
Wegverkeersreglement blijkt a) dat eiser
geen maneuver uitvoerde in de zin van
de voormelde artikelen 12 en 13 en dat
zijn rijwijze derhalve niet strijdig -vvas
met deze bepalingen, b) dat hij bij het
links afslaan evenmin is tekort gekomen
aan de door de artikelen 19.3-1° en 19.4
opgelegde verplichtingen, namelijk : zijn
voornemen links af te slaan tijdig kenbaar te maken en, respectievelijk, aan
de andere bestuurders en aan de voetgangers, die de andere delen van dezelfde
openbare weg volgden, de voorrang te
verlenen ; 2° uit het voorgaande en mede
uit het feit dat in de rechtstreekse dagvaarding aan eiser geen overtreding werd
ten laste ge1egd uit hoofde van artikel 19.3-2°-a, dat de links afslaande
bestuurder verp1icht « op een rijbaan
met tweerichtingsverkeer zich naar links
te begeven zonder de tegenliggers te
hinderen "• noch uit hoofde van artikel 19.3.5° dat die bestuurder verplicht
« op het kruisptmt de beweging zo ruim
mogelijk uit te voeren, zodat hij de
ingeslagen rijbaan rechts oprij dt behalve enz ... "• eveneens blijkt dat hij
(eiser De Ruy) de voormelde door arti(3) Cass., 14 december 1976 (Arr. cass.,
1977, biz. 426).
(4) Cass., 22 april 1974 (A1•r. cass., 1974
biz. 896).
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kel 19. 3-1° voorgeschreven verplichting
heeft nageleefd, en dat hij zich eveneens
naar links begeven heeft en de beweging
van het links afslaan regelmatig heeft
uitgevoerd, zodat verweerder wel het
voorschrift van artikel 16-3, tweede lid,
van het W egverkeersreglement heeft
overtreden, nu hij verplicht was eiser
rechts in te halen ;
tweede onderdeel, tegenstrijdigheid bestaat tussen de vrijspraak van de telastleggingen betreffende de artikelen 12.4, 13, 19.3-1° en 19.4 van het
Wegverkeersreglement en de veroordeling wegens de overtreding omschreven
in artikel 19.1 van dit reglement, nu
eiser bij conclusie duidelijk stelde dat hij
die beweging van het links afdraaien op
een kruispunt correct had uitgevoerd en
zulks dan ook impliceerde dat hij zich
ervan vergewist had dat hij dit kon
zonder gevaar voor de andere weggebruikers, tegenliggers of achterliggers :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet
ontvankelijk is voor zover het de vrijspraak van verweerder kritiseert, nu het
gericht is tegen een beslissing waartegen
door eiser geen cassatieberoep werd ingesteld;
Overwegende dat eiser uit de aangehaalde vrijspraak en uit de ontstentenis
van bijkomende telastleggingen in de
rechtstreekse dagvaarding verkeerdelijk
afleidt dat hij de beweging van het
links afslaan regelmatig heeft uitgevoerd ; dat immers die vrijspraak en dat
ontbreken van bijkomende telastleggingen niet noodzakelijk tot gevolg
hebben dat eiser het hem ten laste gelegde feit omschreven in artikel 19.1 van
het Wegverkeersreglement niet heeft gepleegd ; dat het onderdeel, voor het
overige, het Hof zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan en feiten en
recht vermengt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt op grond « dat de inbreuk op artikel 19.1 van de Wegcode,
zoals vermeld in de rechtstreekse dagvaarding, namelijk, « als bestuurder die
naar linh:s wil afslaan om de rijbaan
te verlaten, verzuimd te hebben zich
vooraf ervan te vergewissen dat hij dit
kon doen zonder gevaar voor de andere
weggebruikers, vooral rekening houdend
met de vertragingsmogelijkheden van de
achterliggers », bewezen is gebleven nu
uit de eigen verldaring van De Ruy zelf
CASSATIE,

1978. -

36

is gebleken dat hij, vooraleer naar links
af te slaan, zich niet vooraf vergewist
heeft dat hij dit kon doen zonder gevaar
voor de andere weggebruikers, ten deze
Sucaet; dat bovendien ten onrechte
wordt beweerd dat De Ruy tijdig naar
links zou zijn gekomen nu toch met
zekerheid moet worden aangenomen dat
hij (Sucaet) zich op dertig meter v66r
het kruispunt uiterst links van de rijbaan
bevond (zie de remsporen) ; dat derhalve
bewezen is dat De Ruy laattijdig moet
naar links gekomen zijn ; dat de overige
telastleggingen, vermeld in de rechtstreekse dagvaarding, niet bewezen zijn ;
dat het ongeval te wijten is aan de foutieve rijwijze van De Ruy en deze aileen
en uitsluitend heeft in te staan voor de
nadelige gevolgen >> ;
Overwegende dat de rechter aldus,
eensdeels, de feitelijke gegevens preciseert waarop zijn beslissing steunt en
waarom hij de conclusie verwerpt waarin
eiser stelde dat hij de beweging van het
links afslaan feilloos en conform artikel 19-1 van het Wegverkeersreglement
had uitgevoerd, en anderdeels, zonder
tegenstrijdigheid en zonder de voormelde
bepaling te schenden, beslist dat de
overige in de rechtstreekse dagvaarding
vermelde overtredingen van de artikelen 12.4, 13, 19.3-1° en 19.4 niet bewezen
zijn;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 138 en volgende en 182 van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
do01·dat blijkens het proces-verbaal van
openbare terechtzitting van de politierechtbank van 29 april 1977 verweerder
door het openbaar ministerie vervolgd
werd om, in strijd met artikel16.3, tweede
lid, van het Wegverkeersreglement van
1 december 1975, als bestuurder van een
autovoertuig, te hebben verzuimd rechts
in te halen in een van de in die bepaling
omschreven gevallen, en de desbetreffende zaak werd samengevoegd met die
welke op rechtstreekse dagvaarding van
verweerder tegen de eisers bij dezelfde
politierechtbank werd aanhangig gemaakt,
terwijl 1° het beroepen vonnis van
13 mei 1977 verweerder (Sucaet) op
grond van de als overtreding van artikel10.l.10 en 3° van voormeld reglement
heromschreven telastlegging veroordeelde, zonder dat hij vooraf werd uitgenodigd om zich op deze heromschreven
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telastlegging te verdedigen, en de aansprakelijkheid voor het ongeval bij
helften verdeelde zonder dat tweede
eiser, burgerlijke partij, in de gelegenheid
was zijn eis op deze nieuwe omschrijving
te funderen, 2° het bestreden vonnis
verweerder ten onrechte vrijspreekt van
voormelde heromschreven telastlegging
van artikel 10.1.1° en 3° van het Wegverkeersreglement, andermaal zonder dat
hij werd uitgenodigd zich op die heromschreven telastlegging te verdedigen,
en dit op grand " dat in hoofde van
appellant Sucaet geen enkele fout kan
worden aangehouden ; dat evenmin uit
de 30 meter lange remsporen een onaangepaste snelheid wordt bewezen en
dat derhalve de door de eerste rechter
heromschreven telastlegging thans niet
bewezen werd )), en de rechtbank zich bij
ditzelfde bestreden vonnis ten onrechte
bevoegd verklaart tot kennisneming van
de op rechtstreekse dagvaarding van
verweerder tegen de eisers ingestelde
civielrechtelijke vordering, zodat bij
gebrek aan regelmatige heromschrijving
van de oorspronkelijke telastleggingen
de procedure niet regelmatig is :
Overwegende dat het middel, voor
zover het de heromschrijving van de
telastlegging door de eerste rechter aanvecht, met de hieruit afgeleide schending
van de rechten van de verdediging,
vreemd is aan de bevoegdheid, enkel
betrekking heeft op de rechtspleging
voor de eerste rechter en niet aan de
rechter in hager beroep is voorgelegd ;
dat het derhalve niet voor het eerst voor
het Hof kan worden ingeroepen ;
Dat het middel, voor zover het kritiek
oefent op het beroepen vonnis, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, voor
zover het gericht is tegen de beschikking
van het bestreden vonnis waarbij verweerder werd vrijgesproken, niet ontvankelijk is, nu eiser zijn cassatieberoep
beperkt heeft tot de te zijnen laste gewezen beschikkingen van dit vonnis ;
Overwegende dat, voor het overige,
het middel de beslissing kritiseert waarbij
de rechtbank in hager beroep zich bevoegd verklaart tot kennisneming van
de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen de eisers, op grand van
de in het middel aangeklaagde onregelmatigheid in verband met de heromschrijving van de tegen verweerder aangehouden telastlegging waarvan deze
werd vrijgesproken ; dat het middel,
dat kritiek oefent op een reden waarop
de bestreden beslissing van bevoegd-

verklaring niet steunt, niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende, wat de beslissing op
de strafvordering betreft, dat de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
23 mei 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Verslaggevm·,
de H. Delva. - GeliJkltddende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. DeVos-DeGroote (van de
balie te Gent).

2e KAMER. -

23 mei 1978.

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN. -MID DEL
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN
VAN DIE MISDRIJVEN. - STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE.- MID DEL ZONDER BELANG
GEWORDEN WEGENS VASTSTELLINGEN
VAN DE REOHTER.- GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER OP DIE OONOLUSIE TE ANTWOORDEN.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE. - BESLISSING DIE, DOOR
TE STEUNEN OP BEPAALDE FEITELIJKE
GEGEVENS, ANDERE OF DAARMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE
OONOLUSIE VERWERPT. - BESLISSING
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED.

4o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT ENKEL DE
FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE
REOHTER BEORITISEERT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
5° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS-
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SATillJ TE VOORZillJN.- STRAFZAKEN.BURGERLlJKE REOHTSVORDERlNG. VOORZIENlNG VAN DE BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLlSSlNG WAARBlJ AAN DE
BURGERLlJKE PARTlJ HAAR VORDERlNG
WORDT ONTZEGD. - NlET-ONTVANKELlJKHElD.
6° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WlE EEN OASSATIE·
BEROEP KAN WORDEN lNGESTELD. STRAFZAKEN. - BURGERLlJKE REOHTS ·
VORDERlNG. - GEEN GEDlNG VOOR DE
FElTENREOHTER TUSSEN DE ElSER EN
DE VERWEERDER. GEEN VEROORDELlNG VAN DE ElSER TEN GUNSTE VAN
DE VERWEERDER.- NlET-ONTVANKE·
LlJKHEID.

1° W anneer we gens verscheidene misdrijven
een enkele straf is uitgesproken, is niet
ontvankelijk, wegens het ontbreken van
belang, de eis tot vernietiging van de
beslissing op de strafvordering, die
gegrond is op een middel dat slechts op
een van deze misdrijven betrekking
heejt, als de uitgesproken straj wettelijk
verantwoord blijjt door een ander misdrijj (1). (Artt. 411 en 413 Sv.)
2° De rechter is niet verplicht te antwoorden op de conclusie van de beklaagde die
zonder belang is geworden wegens de
vaststellingen van de rechter (2). (Art. 97
Grondwet.)
3° Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die, door te steunen op
bepaalde jeitelijke gegevens, andere of
daarmee strijdige jeitelijke gegevens
verwerpt (3). (Art. 97 Grondwet.)

4° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat enkel de jeitelijke beoordeling van de
rechter becritiseert (4). (Art. 95 Grandwet.)
5° Niet ontvanlcelijk, bij gebrek aan belang,
is de voorziening van de beklaagde tegen
de beslissing waarbij aan een burgerlijke partij haar vordering w01·dt ontzegd (5).
6° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat is ingesteld tegen een partij tegen

(1) Cass., 17 januari 1978, sup?•a, blz. 597.
(2) Cass., 9 november 1977, supra, blz. 300.
(3) Cass., 8 februari 1978, supra, blz. 686.
(4) Cass., 7 februari 1978, sup1·a, blz. 676.
(5) Cass., 20 juni 1977 (-Arr. cass., 1977,
blz. 1079).

wie do01· de eise1· voor de feitenrechter
geen geding werd ingesteld en ten gunste
van wie de bestreden beslissing geen
veroordeling ten laste van de eiser uitspreekt (6).

(NYS,T.MORRE, SNOEOKX
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«LA ROYALE BELGE ».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1978 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot een enkele straf van drie
maanden gevangenis, met uitstel gedurende vijf jaar, en 400 frank geldboete
en tot de kosten, en hem vervallen verklaart van het recht een voertuig te
besturen voor een termijn van zes maanden, wegens A) het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen,
B) het sturen in staat van alcoholintoxicatie, 0) het sturen in staat van dronkenschap en D) een overtreding op het
Wegverkeersreglement;
Overwegende dat, nu de grieven die
eiser aanvoert uitsluitend gericht zijn
tegen de veroordeling wegens de feiten
van de telastleggingen A en D, en de
door het arrest uitgesproken straf wettelijk verantwoord blijft door de veroordeling wegens de feiten van de telastleggingen Ben 0, de middelen, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk zijn ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Snoeckx :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

(6) Cass., 11 oktober 1976 (A1·r. cass.,
1977, blz. 165); raadpl. cass., 8 december 1977,
sup?'a, blz. 422.
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doordat het arrest eiser op civielrechtelijk gebied veroordeelt tot het betalen
aan de burgerlijke partij Snoeckx van
een frank schadevergoeding, met voorbehoud voor de toekomst, op grand dat
de verklaring van Snoeckx Theresia,
echtgenote Morre, die van haar echtgenoot bevestigt en aanvult, zonder te
antwoorden op de conclusie waarin eiser
had aangetoond dat deze verklaring van
Snoeckx niet kon aangehouden worden,
enerzijds omdat de verklaring als zou
eiser zonder licht gereden hebben, wordt
tegengesproken door de bestuurder
Morre, die het voertuig van eiser wel
heeft gezien, en anderzijds de verklaring
als zou eiser uit een zijstraat zijn gekomen wordt tegengesproken door het plan
van de verbalisanten, waaruit blijkt dat
er ter plaatse geen zijstraat is, en tevens
door de aard van de schade links vooraan aan beide voertuigen, welke op een
bijna frontale botsing wijst,
te~·wijl een gebrek aan antwoord op
de conclusie gelijkstaat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
geeiste motivering :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie de mening had betwist die Snoeckx
in haar verklaring uitte, te weten dat
eiser wellicht zonder licht reed of uit
een zijstraat kwam, doch de door hem
beweerde onjuistheid van die mening
niet had aangevoerd als bewijs van de
onbetrouwbaarheid van de verklaring in
haar geheel ;
Overwegende dat het arrest aanmerkt
dat ieder van beide bestuurders verklaart dat het tegenliggende voertuig
op hem is ingereden, terwijl ieder van
hen voorhoudt de rechterkant van de
baan te hebben gehouden; dat de verklaring van eiser, gesteld tegenover die
van Morre, als onbetrouwbaar voorkomt,
gelet op de zware staat van alcoholintoxicatie en de daaruit voortvloeiende
dronkenschap waarin hij zich bevond ;
dat geloof client te worden gehecht aan
de verklaring van Morre, waar hij zegt
dat een voertuig op hem is ingereden en
hij te laat was om de botsing te vermijden ; dat Snoeckx verklaart dat « ze
rechts reden en plots een slag kregen van
een ander voertuig " ; dat deze verklaring
die van haar echtgenoot bevestigt en
aanvult en, ook al kan de betrokkene niet
zeggen van waar dat voertuig kwam,
als rechtzinnig en objectief voorkomt ;
Overwegende dat het arrest, door aldus
uitdrukkelijk het gedeelte van de verklaring van Snoeckx dat het in aanmer-

king neemt aan te halen, te kennen geeft
dat het de beslissing niet doet steunen
op het andere gedeelte van die verklaring,
waarvan de inhoud door eiser was betwist, en het derhalve niet behoefde te
antwoorden op eisers verweer dat alleen
op het laatstbedoelde gedeelte betrekking had, en ter zake niet meer dienend
was;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 9,3 van
het Wegverkeersreglement van 1 december 1975 en 420 van het Strafwetboek,
doordat het arrest de verkeersovertreding, die erin bestaat niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te
zijn gebleven, en de daaruit volgende
slagen en verwondingen ten laste van
eiser bewezen verklaart en hiertoe om
zo te zeggen uitsluitend steunt op de
alcohol:intoxicatie en de dronkenschap
van eiser, waarvan nochtans het oorzakelijk verband met het verkeersongeval
door geen objectieve gegevens wordt
gesteund ; het arrest illllners aamleemt
dat de verklaring van eiser, gesteld
tegenover die van Morre, als onbetrouwbaar voorkomt gelet op de zware staat
van alcoholintoxicatie en op de gedragingen van eiser ; het bijkomend ook
steunt op de verklaring van Snoeckx,
welke nochtans niet kan worden aangehouden ; het aan het enige objectieve
gegeven, te weten de glasscherven op
het rijvak van eiser, niet de normale en
voor de hand liggende bewijswaarde
vastknoopt, die ertoe moest leiden aan
te nemen dat de aanrijding zich voordeed
op het rijvak van eiser ; het desaangaande stelt dat de plaats van de glasscherven niet noodzakelijk de plaats van
de aanrijding is, omdat het voertuig van
eiser een gier maakte en ook het voertuig
van Morre, waarvan de glasscherven
afkomstig waren vermits van dat voertuig de voorruit en de linkerportierruit
waren gebroken, een gier maakte, doch
geen verklaring geeft voor de vraag hoe
het glas van het voertuig van Morre
terechtkwam op het rijvak van eiser,
terwijl het arrest aldus onvoldoende
antwoordt op de argumenten ten ontlaste van eiser ; het de telastleggingen
bewezen verklaart ofschoon er geen bewijzen ten laste van eiser bestaan;
integendeel uit het feit dat de glasscherven, die afkomstig waren van het voertuig van Morre, zich bevonden op het
rijvak van eiser onbetwistbaar volgt dat
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Morre, en niet eiser, van zijn rijvak is
afgeweken ; minstens de twijfel in het
voordeel van eiser diende te worden aangehouden en hij van de feiten diende
te worden vrijgesproken :

Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het arrest de beslissing steunt op de verklaring van Morre,
bevestigd en aangevuld door die van
Snoeckx, waarin wordt gezegd dat « zij
rechts reden » ; dat het die verklaringen,
om de in het antwoord op het eerste
middel aangegeven reden, verkiest hoven
die van eiser ; dat het bovendien aanmerkt dat geen materiele vaststellingen
de verklaringen van Morre en Snoeckx
weerleggen of onwaarschijnlijk maken en
die overweging toelicht door vast te
stellen dat beide voertuigen bij de aanrijding een zwenking hebben gemaakt
zodat de plaats waar de glasscherven
werden aangetroffen geen aanwijzing
geeft nopens de plaats van het ongeval,
en dat de localisatie van de schade aan
de voertuigen hierover evenmin een aanduiding verstrekt ;
Overwegende dat het arrest aldus de
gegevens aangeeft die het tot staving
van de beslissing aanhoudt en waaruit
het heeft kunnen a:fleiden dat eiser niet
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van
de rijbaan is gebleven ;
Dat het zodoende de beslissing regelmatig motiveert en wettelijk verantwoordt;
Overwegende dat het middel voor het
overige opkomt tegen de onaantastbare
beoordeling van de feitelijke gegevens
door de feitenrechter en in zoverre niet
ontvankelijk is ;

23 mei 1978. - 2e kamer. Voorzitte?', Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Truyens (van de balie te
Hasselt).

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Morre :
Overwegende dat het arrest de verdering van deze burgerlijke partij als ongegrond afwijst en de kosten van de stelling te haren laste legt ;
Dat de voorziening, derhalve, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
IV. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de vrijwillige
tussenkomst van de naamloze vennootschap Royale Beige, verzekeraar van
eiser :
Overwegende dat er voor de feitenrechter geen geding aanhangig was tussen
eiser en die verweerster en dat het arrest
ten voordele van deze laatste en ten laste
van eiser geen veroordeling uitspreekt ;

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

2e KAMER.- 23 mei 1978,
WEGVERKEER. BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG
NIETTEGENSTAANDE
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN,
VEROORDEL:ElNDE BESLISSlNG. BESLISSlNG Dl:El VASTSTELT DAT HET
VONNIS WAARBI.J VERVAL WORDT UlTGESPROK:ElN IN KRACHT VAN GEWI.JSDE
WAS GEGAAN OP HET OGENBLIK DAT
HET STRAFBAAR FElT WERD BEGAAN,
DAT DE ElSER DE KENNISGEVING HAD
ONTVANGEN, ALS VOORGESOHREVEN BIJ
ARTlKEL 40 VAN DE W:ElT BETREFFENDE
DE POLlTIE OVER HET W:ElGV:ElRK:ElER,
:EN DAT HlJ, TER UITVOERING VAN DIE
KENNlSGEVING, ZlJN RIJBEWIJS HAD
AFGEGEVEN AAN DE GRlFFIER VAN HET
GER:ElOHT DAT DE B:ElSLISSlNG TOT VERVALLENVERKLARlNG HAD GEWEZ:ElN, WETTIGE B:ElSLlSSING.

De ?'echte?' die vaststelt, dat de vm·vallenve?·klaa?'de bestuurder, nadat hij de
kennisgeving had ontvangen, voorgesclweven bij artikel 40 van de wet
betreffende de politie over het wegvm·kee?', uitstel heeft gek1'egen wat bet1·ejt
de aanvangsdat~tm van het vm·val en
dat de bestu~trder op de datwm waa1·op
dat ttitstel eindigde zijn rijbewijs heeft
ingeleverd ter griffie van het ge1·echt dat
de beslissing tot ve1·vallenverklaring
heeft gewezen, beslist wettelijk dat die
ve?·vallenve1·klaring op die datttm is
ingegaan en dat een nieuwe kennisgeving van het openbam· ministerie
d~ts ove1·bodig was (1). (Artt. 40, 46
en 48 Wet betreffende de politie over
het Wegverkeer, gecoord. bij K.B. van
16 maart 1968.)
(1) Raadpl. cass., 25 juni 1973 CAr?·. cass.,
1973, biz. 1045), 18 oktober 1976 (ibid., 1977,
biz. 204), 13 september 1977 en 15 maart 1978,
supm, biz. 58 en 834.
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(VAN DEN HEUVEL.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 maart 1978 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 40 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968,
doordat eiser bij het vonnis onder meer
veroordeeld wordt om : vervallen verklaard zijnde van het recht een voertuig
te besturen bij een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, namelijk bij
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Tongeren van 17 juni 197 6, op de
openbare weg een voertuig van de categorie bedoeld in de beslissing tot vervallenverklaring bestuurd te hebben spijt
het tegen hem uitgesproken verval,
terwijl het feit waarvoor eiser aldus
veroordeeld werd zich voordeed op
20 februari 1977; eiser op 26 februari
nadien van het openbaar ministerie
kennisgeving ontving, overeenkomstig
artikel 40 van de genoemde W egverkeerswet, dat het verval, uitgesproken door
de Correctionele Rechtbank te Tongeren
voor de duur van zeven maanden, zou
ingaan op 2 maart nadien ; hieruit volgt
dat eiser niet vervallen was van het recht
om te sturen op de datum van de feiten ;
eiser weliswaar reeds op 13 oktober 1976
een gelijkaardige kennisgeving had ontvangen, waarbij hem gemeld werd dat
het verval zou ingaan op 18 oktober
nadien en hem op zijn verzoek uitstel
werd toegestaan tot 1 februari 1977,
op welke datum eiser zijn rijbewijs ter
griffie heeft ingeleverd ; de bepaling van
artikel40 van de genoemde Wegverkeerswet evenwel de openbare orde raakt,
zodat die vrijwillige inlevering van het
rijbewijs het verval niet kon doen ingaan, zelfs na verleend uitstel, en dit
verval pas kon ingaan vijf dagen na de
dag waarop het openbaar ministerie de
nieuwe kennisgeving had gedaan, zodat
die veroordeling onwettig is :
Overwegende dat artikel 40 van de
W egverkeerswet bepaalt dat elk verval
dat als straf is uitgesproken, ingaat de
vijfde dag na die waarop het openbaar
ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan ;

Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat ten deze aan dit voorschrift was
voldaan door de kennisgeving van 13 oktober 1976, dat, op verzoek van eiser,
uitstel werd toegestaan tot 1 februari
1977 en dat eiser op die dag zijn rijbewijs ter griffie inleverde; dat het voorts
beslist : door deze daad werd elke kennisgeving, in de zin van artikel 40 voornoemd, zonder voorwerp ; de kennisgeving ontvangen op 26 februari 1977
berustte op een administratieve vergissing ; gedaagde die zich, gezien hij zijn
rijbewijs inleverde, uiteraard wel degelijk
bewust was op het ogenblik van het
ongeval dat hij rijverbod had, ontnam
ingevolge zijn eigen initiatief elke reden
tot nieuwe kennisgeving ;
Overwegende dat de rechters aldus
de beslissing, dat eiser op het ogenblik
van de feiten vervallen was van het recht
te sturen, wettelijk verantwoorden ;
Dat het middel faalt naar recht ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 mei 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Van Cauwelaert (van de
balie te Tongeren).

2e

KAMER. -

23 mei 1978.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK. VONNIS W AARBIJ DE RECHTBANK ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART
OMDAT DE BEKLAAGDE DOOR RET MILITAIR GERECHT MOEST WORDEN BERECHT. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR DE
KRIJGSAUDITEUR.

W annee1· een beschikking van de raadkamer
een beklaagde nam· de politierechtbank
heeft verwezen en die rechtbank zich
onbevoegd heeft verklaa1·d omdat de
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beklaagde door het militair gerecht
moest worden berecht, beide beslissingen
in kracht van gewijsde zijn gegaan en
de beslissing wam·bij de rechtbank
zich onbevoegd verklaart, gegrond blijkt
te zijn, regelt het Hof het rechtsgebied,
vernietigt de beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de krij gsauditeur ( 1).

(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
IN ZAKE VAN GEEL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied op 25 april
1978 ingediend door de procureur des
Konings te Brussel ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel bij beschikking van 20 juli 1977,
met aanneming van verzachtende omstandigheden, Van Geel Walter, Alfons,
Anna, beroepsmilitair, geboren te Lier
op 12 februari 1931 en er wonende,
Azalealaan, 8, naar de bevoegde politierechtbank heeft verwezen om te Vilvoorde op 24 maart 1977, door gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg doch zonder
het oogmerk om de persoon van een
ander aan te randen, slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Wieme
Luc en Raymaekers Casimir bij een
verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk
toedoen te wijten is, en, in samenhang
hiermee, bij inbreuk op artikel12.3.1 van
het Wegverkeersreglement van 1 december 1975, verzuimd te hebben de voorrang te verlenen aan de van rechts komende bestuurder ;
Overwegende dat in de loop van het
geding Raymaekers Casimir, naamloze
vennootschap De Federale Verzekeringen, Wieme Henri en Wieme Luc zich
tegen Van Geel burgerlijke partij hebben
gesteld;
Overwegende dat de Politierechtbank
te Vilvoorde, bij vonnis van 4 november
1977, zich onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de strafvordering
en van de rechtsvorderingen van de
burgerlijke partijen, op grond dat de
(1) Cass., 15 februari 1971 (-Arr. cass., 1971,
biz. 571); raadpl. cass., 16 september 1974,
11 maart 1975 en 10 juni 1975 (ibid., 1975,
biz. 60, 777 en 1075).

beklaagde op het ogenblik van de feiten
beroepsmilitair was en dat hij handelde
in bevolen dienst ;
Overwegende dat de beschikking en
het vonnis kracht van gewijsde hebben
verkregen en dat uit hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil over de rechtsmacht is ontstaan, waardoor de gang van
het gerecht wordt belemmerd ;
Overwegende dat uit de processtukken
schijnt te volgen dat Walter Van Geel
op het ogenblik van de hem ten laste
gelegde feiten militair in werkelijke
dienst was en dat de feiten gepleegd
werden gedurende de dienst ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van 20 juli 1977 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beschikking ;
verwijst de zaak naar de krijgsauditeur
te Brussel.
23 mei 1978. - 2 6 kamer. - Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Lebbe. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 24 mei 1978.
INKOMSTENBELASTINGEN. - BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. VERPLIOHTING VOOR HET HOF VAN
BEROEP OM BINNEN DE GRENZEN VAN
HET GESOHIL, WAARVAN HET KENNIS
HEEFT GENOMEN, ZELF DE AANSLAG
TE BEOORDELEN. BEVOEGDHEID
VAN HET HOF VAN BEROEP OM AMBTSHALVE TE WIJZEN OP DE ELEMENTEN
WAARDOOR DE VASTSTELLING VAN EEN
.TUISTE AANSLAG KAN WORDEN VERANTWOORD.

Het hof van be1·oep dat, wegens het feit
dat de belastingen de openbare m·de
raken, binnen de g1·enzen van het geschil
waarvan het kennis heeft genomen, zelf
de regelmatig voorgelegde elementen van
de zaak moet beoordelen zonder te zijn
gebonden door zelfs niet gekritiseerde
overwegingen in feite of in 1'echte van de
beslissing van de directeur der belastingen of door de conclusies van de
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pm·tijen, kan, zonder evenwel aan de
Staat mee1· toe te kennen dan wat hem
door deze beslissing wordt verleend,
ambtshalve wijzen op alle elementen
waardoor de vaststelling van een juiste
aanslag kan worden ve;rantwoord ( 1).
(Art. 278 W.I.B.)
(BOULENGIER, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(Ve?·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni 1977 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 43 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen en 97
van de Grondwet en van de rechten van
de verdediging,
dom·dat het arrest de aftrek van de
door eiser geleden verliezen afwijst, op
grond dat niet bewezen is dat die verliezen zeker en definitief zijn noch dat
het inderdaad om bedrijfsverliezen gaat,
terwijl, behalve wat de verliezen betreft
in verband met achterstallige huurgelden,
noch in de administratieve noch in de
gerechtelijke fase van het geschil, tussen
de partijen ooit enige betwisting is gerezen omtrent de vraag of de verliezen
zeker en inderdaad bedrijfsverliezen waren en het hof van beroep alleen de
grieven mag beoordelen die aan zijn
kennisneming onderworpen worden, terwijl overigens de motivering van het
arrest in verband met de definitieve aard
van die verliezen dubbelzinnig is :
Overwegende dat eiser bij toepassing
van artikel 43 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 januari 1969,
van zijn belastbare bedrijfsinkomsten
voor het aanlagjaar 1970 verliezen wou
aftrekken die hij als bedrijfsverliezen
bestempelde, die hij geleden had naar
aanleiding van het onafhankelijk worden
van de voormalige kolonie Belgisch
Kongo en die bestonden in achterstallige
huurgelden, verliezen op meubilair en
verliezen op plantages ;
Overwegende dat het arrest die aanspraak afgewezen heeft op grond dat
het bedrag van de aangevoerde schade(1) Cass., 16 mei 1973 (A1or. cass., 1973,
biz. 890).

posten, meer bepaald van de door geen
enkel gegeven gestaafde verliezen op
plantages, niet bewezen is, dat inzonderheid wat het verlies aan meubilair en
huurgelden betreft evenmin is komen vast
te staan dat die schadeposten bedrijfsverliezen uitmaken, en dat het lang niet
zeker is dat die verliezen ook maar ten
dele definitief zijn ;
Overwegende dat onder aanvoering
dat de partijen nooit hebben betwist dat
de verliezen op meubilair en op plantages
zekere en werkelijke bedrijfsverliezen
waren, eiser het hof van beroep verwijt
desondanks te hebben geoordeeld dat de
genoemde aard van die verliezen niet
bewezen was ; dat hij de motivering in
verband met de definitieve aard van die
verliezen van dubbelzinnigheid beticht
op dien grand dat het arrest, nate hebben
vermeld « dat in Kongo geleden bedrijfsverliezen in sommige gevallen in aanmerking kunnen genomen worden nog
v66r over een vordering tot schadeloosstelling uitspraak is gedaan ,, niet bepaalt of eisers toestand al dan niet tot
die gevallen behoort ;
Overwegende dat, aangezien belastingzaken de openbare orde raken, het hof
van beroep ter bepaling van de belastingschuld, in feite en in rechte en bim1.en
de perken van het aan zijn oordeel onderworpen geschil, zelf de bewijswaarde
client te toetsen van de regelmatig aangebrachte gegevens van de zaak; dat
het niet gebonden is door de overwegingen van de beslissing van de directeur noch door de conclusies van de
partijen ; dat dit hof, ook op andere
gronden dan in de beslissing of in de
conclusies worden aangevoerd, mag oordelen dat de beschikking van die beslissing verantwoord is ;
Overwegende dat het hof van beroep
de grenzen van het wettelijk aanhangig
gemaakte geschil niet te buiten is gegaan ; dat het aan de administratie niet
meer heeft toegewezen dan de gezegde
beslissing inhield ;
Dat, door ambtshalve maar bim1.en de
hierboven bepaalde grenzen en voorwaarden de gegevens aan te wijzen die
de vestiging van de aanslag kunnen
verantwoorden, het arrest geen afbreuk
doet aan de rechten van de verdediging
noch in strijd komt met artikel 43 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Overwegende dat het arrest inderdaad
toegeeft dat in Kongo geleden bedrijfsverliezen in sommige gevallen zouden
kunnen in aanmerking genomen worden
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nog v66r over een vordering tot schadeloosstelling uitspraak is gedaan, maar
daarbij verduidelijkt dat zulks het geval
is « aileen wanneer het zeker is dat die
verliezen alle voor hun aftrekbaarheid
bij de wet gestelde voorwaarden vervullen ";
Overwegende dat, zelfs bij toetsing
aan laatstvermelde grand, de overweging
luidens welke « het lang niet zeker is
dat die verliezen ook maar ten dele
definitief zijn ,, geen enkele dubbelzinnigheid inhoudt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 mei 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, voorzitter.- VM·slaggever, Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. - PleitM'B, de HH. Pinchart (van de balie te Bergen) en Fally.

2e KAMER. -

24 mei 1978.

1° CASSATIEMIDDELEN. - DIREOTE
BELASTINGEN. MIDDEL DAT EEN
BETWISTING OPWERPT DIE HET GESOHIL
TE BUITEN GAAT DATAAN HET HOF VAN
BEROEP WERD VOORGELEGD OF DAT
DOOR HET BESTREDEN ARREST WERD
BESLEOHT.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN. - MIDDEL WAARIN DE
SOHENDING VAN EEN WETTELIJKE BE·
PALING WORDT AANGEVOERD ZONDER
DAT WORDT AANGEDUID WAARIN ZIJ
IS GESOHONDEN. - NIET ONTVANKELIJKHEID.
1° Niet ontvankelijk inzake directe belastingen is het middel dat een betwisting
opwerpt die het geschil te buiten gaat
dat aan het hof van beroep we1·d voorgelegd of dat door het best1·eden arrest
we1·d beslecht ( 1).

(1) Cass., 10 juni 1976 (A1·r. cass., 1976,
biz. 1132); raadpi. cass., 17 oktober 1977,
sup1·a, biz. 215.

2° Niet ontvankelijk inzake directe belastingen is het cassatiemiddel waarin de
schending van een wettelijke bepaling
wo1·dt aangevoe1·d, zonder dat wordt aangeduid waarin zij is geschonden (2).
(Art. 289 W.I.B.).

(OAUOHETEUX, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST (VM'taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 oktober 1977 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 276 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
gewijzigd bij de wet van 16 maart 1976,
doo1·dat voor het aanslagjaar 1972 onder
artikel 425.071 aan eiser een tweede
aanslagbiljet werd toegezonden waarbij
een belastingsupplement wordt gevorderd,

terwijl eiser bij de bevoegde directeur
een geldig bezwaar had ingediend tegen
een eerste aanslagbiljet dat onder artikel 316.444 eveneens betrekking had
op het aanslagjaar 1972 :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerder hieruit afgeleid dat het door eiser aangevoerde middel nieuw is :
Overwegende dat eiser beweert dat
doordien de in het middel bepaalde
aanslag gevestigd werd op het aanslagjaar 1972 terwijl hij, naar eigen zeggen,
tegen een vorige, op hetzelfde aanslagjaar betrekking hebbende aanslag bij
de directeur der belastingen een bezwaar
had ingediend, artikel 276 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen geschonden werd aangezien het tweede lid
van dat artikel aan die directeur verbiedt in zijn beslissing belastingsupplementen te vestigen of de compensatie
te verwezenlijken tussen een rechtmatig
bevonden ontlasting en een ontoereikendheid van aanslag die zou zijn vastgesteld;

(2) Oass., 17 januari 1975 (A1•r. cass., 1975,
biz. 549).
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Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat die betwisting aan het hof van beroep onderworpen werd ; dat het hof van beroep
daarover ook geen uitspraak heeft
gedaan;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 44 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, meer bepaald het tweede lid van artikel 44,
doordat het arrest eisers argument met
beroep op schending van artikel 44 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (blz. 5, derde alinea, van de conclusie
in hager beroep) onbeantwoord laat :
Overwegende dat eiser bij de in het
middel bedoelde conclusie als verweer
deed gelden dat artikel 44 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voorschrijft dat, indien, na gemeenschappelijk
overleg, over het bedrag van de aftrekbare lasten geen akkoord wordt bereikt,
de administratie moet taxeren op een
redelijk bedrag ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat voor het aanslagjaar 1972 de belastbare winst bepaald werd op grand van
gegevens uit eisers ingaand en uitgaand
factuurboek en uit diens ontvangstenen uitgavenaangiften bij het bestuur
van de belasting over de toegevoegde
waarde; dat eiser, die regelmatig van
ambtswege belast werd, in gebreke blijft
het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomen te bewijzen en evenmin aantoont dat de administratie de wet onjuist
heeft toegepast, op onjuiste feiten heeft
gesteund of uit juiste feiten gevolgen
heeft afgeleid die niet voor rechtvaardiging vatbaar zijn ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser zijn akkoord heeft betuigd met
het bedrag waarop de administratie
ambtshalve de belastbare winsten heeft
geraamd voor het aanslagjaar 1973, en
dat hij niet beweert zich daarbij te hebben vergist ;
Overwegende dat wat het aanslagjaar
1974 betreft, het arrest vermeldt dat
de administratie uit een document van
de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid heeft opgemaakt dat eiser
aan die Rijksdienst 25.541 (lees 27.541)
frank minder heeft afgedragen dan hij
heeft aangegeven, en dat de administratie
derhalve terecht dat bedrag van de
aangegeven bedrijfslasten heeft afgetrokken;

Overwegende dat door die overwegingen, waaruit blijkt dat voor elk van de
drie betrokken aanslagjaren het bedrag
van de aftrekbare lasten ofwel op grand
van vermoedens ofwel met eisers instemming werd bepaald, het arrest impliciet maar zeker beslist dat het bewuste bedrag redelijk is in de zin van
artikel 44 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, en aldus de in het
middel bedoelde conclusie beantwoordt ;
Dat in zoverre het zich beroept op
een schending van voormeld artikel 44,
zonder echter aan te geven waarin die
schending zou bestaan, het middel niet
ontvankelijk is wegens onduidelijkheid ;
dat het voor het overige feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 mei 1978. - 2e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, voorzitter.- Verslaggever, Baron Vingotte. - Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Tavernier (van de balie te Gent) en Fally.

Ie KAMER.- 25 mei 1978.
1o

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD. VoRDERING
TOT OPNAME VAN EEN SCHULDVORDERING IN HET PASSIEF VAN RET FAILLISSEMENT. - VONNIS NIET NOODZAKELIJK GEWEZEN TER ZAKE VAN EEN
FAILLISSEMENT.

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL.
- TERMIJN. - VONNIS WAARIN UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER EEN
BETWISTING BETREKKELIJK DE OPNAME VAN EEN SCHULDVORDERING IN
HET PASSIEF VAN EEN FAILLISSEMENT.
BETWISTING HOOFDZAKELIJK GEGROND OP EEN OORZAAK BUITEN DE
STAAT VAN FAILLISSEMENT EN ACCESSOIR GESTEUND OP DE STAAT VAN FAILLISSEMENT.- GEWONE APPELTERMIJN.
3o

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.- VASTSTELLING
VAN DE DATUM WAAROP IS OPGEHOUDEN
TE BETALEN. - BEOOGT DE GELIJKHEID TUSSEN DE SCHULDEISERS VAN DE
GEFAILLEERDE.

4°

5°

6°

7°
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FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.- BETALING VAN
VERVALLEN SOHULDEN DOOR DE GEFAILLEERDEl NA HET OPHOUDEN VAN
ZIJN BETALINGEN EN VOOR HET VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING. - NIETTEGENSTElLBAARHEliD AAN DE BOEDEL.
ARTIKEL 446 VAN HET WElTBOEK
VAN KOOPHANDEL.- VOORWAARDEN.
FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD. -BETALING VAN
VERVALLEN SOHULDEN DOOR DEl GEFAILLEERDE NA HET OPHOUDEN VAN
ZIJN BETALINGEN EN VOOR HET VONNIS VAN F AILLIETVERKLARING. - N IETTEGENSTELBAARHEID AAN DE BOEDEL.
ARTIKEL 446 VAN HET WETBOEK
VAN KOOPHANDEL. - BElTALINGEN VAN
DERDEN BEKOMEN TEN GEVOLGE VAN
EEN UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN.- ZIJ ZIJN BETALINGEN VAN DE
SOHULDENAAR.
BESLAG. UITVOEREND BESLAG
ONDER DERDEN.- BElTALING VAN VERVALLEN SOHULDEN DOOR DEl GEFAILLEERDE NA HET OPHOUDEN VAN ZIJN
BETALINGEN EN VOOR HET VONNIS
VAN FAILLIETVERKLARING. NIETTEGENSTELBAARHEID AAN DE BOEDEL.
ARTIKEL 446 VAN HET WETBOEK
VAN KOOPHANDEL. BETALINGEN
VAN DERDEN BEKOMEN TEN GEVOLGE
VAN EEN UITVOEREND BESLAG ONDER
DERDEN.- ZIJ ZIJN BETALINGEN VAN
DE SOHULDENAAR.
FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD. NIET-TEGENSTELBAARHEID AAN DEl BOEDEL VAN
BETALINGEN DOOR DE SOHULDENAAR
VOOR VERVALLEN SOHULDEN, BEDOELD
IN ARTIKElL 446 VAN HET WETBOEK
VAN KOOPHANDEL.- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE FEITENREOHTER.

1° Het vonnis waarin uitspraak wordt gedaan over een betwisting betr·ekkelijk
de opname van een schttldv01·dering in
het passief van een faillissement, is niet
noodzakelijk gewezen ter zake van een

(1) en (2) Cass., 14 november 1958
en Pas., 1959, I, 271) en de noten 3
raadpl. cass., 18 januari 1974 (Ar1·.
1974, blz. 553) en 31 maart 1978,
blz. 869.

(Bull.
en 4;
cass.,
supra,

faillissement (l). (Art. 465, 502, 540
en 505 wet van 18 april 1851.)
2° De termijn om hager beroep in te stellen

tegen een vonnis waarin uitspraak w01·dt
gedaan over een betwisting betr·ekkelijk
de opname van een schuldvorder·ing in
het passief van een faillissement, die
hoofdzakelijk gegrond is op een oo1·zaak
buiten de staat van faillissement en
accessoir steunt op de staat van faillissement, is de gewone termijn van een
maand en niet de buitengewone termijn
van vijftien dagen (2). (Art. 1051,
eerste lid, G.W.; art. 485 wet van
18 april 1851.)
3° De vaststelling van de datum waarop
is opgehouden te betalen beoogt de gelijkheid onder de schuldeise1·s van de
gefaillem·de door bepaalde door de gefailleer·de na die datum verrichte handelingen aan de boedel tegenstelbaar· te
maken of het mogelijk te maken ze aan de
boedel niet-tegenstelbaar· te doen vm·klar·en (3).
4° Om een betaling van een vervallen
schuld, na het' ophouden van de betalingen en v66r het vonnis van faillietverklaring, aan de massa niet-tegenstelbaar
te kunnen verklaren, krachtens artikel446 van het Wetboek van Koophandel,
is het niet vereist dat de betaalde schuldeise1' te kwader t1·ouw of met bedrieglijk
opzet gehandeld heeft ; het volstaat dat
hij wist dat de gefailleerde opgehouden
had te betalen.
5° en 6° Betalingen door de schuldenaar,
in de zin van artikel 446 van het Wetboek van Koophandel, zijn de betalingen
door derden ten gevolge van een uitvoe1'end beslag onder derden.

7° Zelfs indien de voorwaarden vervuld
zijn waarvan volgens artikel 446 van
het Wetboek van Koophandel de tegenstelbaarheid aan de boedel van betalingen door de schuldenaar voor vervallen schttlden afhangt, doet de wet
geen afbret<k aan de bevoegdheid van
de rechter om te beslissen of, naargelang van de omstandigheden van de
zaak, de betalingen aan de boedel niettegenstelbaar
moeten worden verklaard (4).
(3) Raadpl. cass., 17 februari 1926, redenen (Bull. en Pas., 1926, I, 254).
(4) Cass., 9 juli 1953 (Bull. en Pas., 1953,
I, 908) ; raadpl. cass., 16 maart 1967 (A1·r.
cass., 1967, blz. 880) en noot 3.
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MR. HALBRECQ, CURATOR OVER HET
FAILLISSEMElNT VAN DE PERSONENVENNOOTSCHAP MET BElPERKTE AANSPRAKElLIJKHEID
«COOPERATION
INDUSTRIELLEl OUVRIERE ElT PATRONALE »,
IN 'T KORT « COOPINPAT », T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op l l mei 1976 en 2 november
1976 door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 465 van de
wet van 18 april1851 op het faillissement,
bankbreuk en uitstel van betaling, dat
is boek III van het Wetboek van Koophandel, 6 van het Burgerlijk W etboek,
12, 13, 14, 1042, 1051 van het Gerechtelijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest van l l mei 1976
verweerders hoger beroep van 7 februari
1975 ontvankelijk verklaart tegen het
beroepen vonnis dat werd betekend op
21 januari 1975, dus buiten de termijn
van vijftien dagen bepaald bij artikel 465
van het Wetboek van Koophandel om
hoger beroep in te stellen tegen ter zake
van faillissement gewezen vonnissen, op
grond dat, « hoewel de eerste rechter door
aldus uitspraak te doen, inderdaad, in
zijn motivering niet heeft gesteund op de
wettelijke bepalingen inzake faillissement, doch op regels van fiscaal recht die
met deze bepalingen niets uitstaande
hebben en die vervat zijn in het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen ( ... ) en
in het koninklijk besluit tot uitvoering
van dit wetboek (... ), zulks toch niet
belet dat er twee vorderingen bij hem
aanhangig werden gemaakt om in het
bevoorrecht passief van het Coopinpat
faillissement te worden opgenomen, dat
het onbegrijpelijk is dat zulks buiten
het kader van een faillissement zou geschieden, aangezien deze vorderingen,
enerzijds, niet strekken tot veroordeling
doch enkel tot opname in een passief,
en aangezien de Schatkist, anderzijds,
een zaak niet voor de rechtbank 1noet
brengen wanneer een van haar belastingplichtigen in gebreke blijft zonder dat
er sprake is van faillissement ... ; (Doch)
dat de eerste rechter, door integendeel
de door de curator in zijn tegenvordering
in hoofdzaak geformuleerde aanspraken
aan te nemen, uitspraak heeft gedaan
buiten de toestand van faillissement om,

aangezien het hem voorgelegde geschil
met die toestand niets te maken had en
de oplossing ervan niet gevonden werd
in de wetgeving inzake het faillissement
... ; dat, nu het beroepen vonnis aldus
slechts gedeeltelijk << ter zake van faillissement » is gewezen, het gemeen recht,
betrekkelijk de termijn van hoger beroep
opnieuw moet gelden, aangezien elke
uitzonderlijke bepaling op beperkende
wijze moet worden uitgelegd »,
te1·wijl, eeTste ondeTdeel, er geen onderscheid bestaat tussen de betwisting die
in hoofdzaak door eisers tegenvordering
wordt opgeworpen en de betwisting die
in bijkomende orde door verweerder werd
opgeworpen en die strekte tot opname
in het niet bevoorrechte passief van het
faillissement ten belope van een bedrag
van 15.391.398 frank, welke betwisting
onbegrijpelijk voorkomt buiten het lmder van het faillissement ; daaruit volgt
dat het vonnis, nu het uitspraak doet over
die betwistingen inzake de aangifte van
een schuldvordering en bijgevolg de
vereffening van het faillissement be'invloedt, noodzakelijk ter zake van faillissement is gewezen in de zin van artikel 465 van het Wetboek van Koophandel, zodat het arrest, door te zeggen dat
het hoger beroep ontvankelijk is dat
buiten de termijn van 15 dagen werd
ingesteld, voormeld artikel 465 miskent
(schending van al de in het middel bedoelde bepalingen en inzonderheid van
genoemd artikel 465) ;
tweede onde1·deel, de aard van het vonnis dat in de zin van artikel 465 van het
Wetboek van Koophandel ter zake van
faillissement werd gewezen alleen op
grond van de gedinginleidende hoofdvordering moet worden beoordeeld, en niet
op grond van een der punten van de
tegenvordering zoals het arrest doet ;
inderdaad, hoewel het Gerechtelijk Wethoek ongetwijfeld de onafhankelijkheid
van de hoofd- en tegenvorderingen in
beginsel heeft bevestigd, verweerder,
door het instellen van een tegenvordering, een hoofdvordering niet kon onttrekken aan haar bijzondere rechtspleging die behoort tot een materie van
openbare orde, ten deze, met name, het
faillissen:tent ; daaruit volgt dat het arrest door aldus uitspraak te doen artikel 465 van het Wetboek van Koophandel en de andere bovenvermelde
bepalingen schendt :
Overwegende dat het arrest van ll mei
1976 vaststelt dat de rechtsvordering
van de Belgische Staat (thans verweer-
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der), enerzijds, een verzoek behelst tot
opname in het bevoorrecht passief van
de gefailleerde vennootschap Coopinpat,
van een schuldvordering ten belope van
1.039.471 frank en, anderzijds, een verzoek tot opname in het passief, zonder
verdere precisering, van dezelfde vennootschap van een schuldvordering ten
belope van 11.480.340 frank, welk bedrag
subsidiair, voor het geval de tegenvordering van de curator in het faillissement
zou aangenomen worden, op 15.391.378 f.
wordt gebracht ; dat de rechtbank van
koophandel het eerste verzoek heeft
ingewilligd en het tweede heeft verworpen ; dat de Belgische Staat hoger beroep
heeft ingesteld tegen dit vonnis ;
Overwegende dat het vonnis waarin
uitspraak wordt gedaan over een betwisting betrekkelijk de opname van een
schuldvordering in het passief van een
faillissement niet noodzakelijk ter zake
van een faillissement is gewezen, in de
zin van artikel 465 van de faillissementswet van 18 april 1851 ;
Overwegende dat ten deze de betwistingen inzake de voornoemde vordering voornamelijk betrekking hadden op
de verplichting, ten aanzien van de
fiscale wet, de litigieuze bedragen te
betalen, dat wil zeggen op het bestaan
en het bedrag van verweerders schuldvorderingen, en dat zij bijgevolg hoofdzakelijk gesteund waren op een oorzaak
die onafhankelijk was van het faillissement;
Dat aldus de beslissing volgens welke
de termijn van hoger beroep bepaald
wordt door het gemeen recht, wettelijk
verantwoord is ;
Dat het middel, ook al was het gegrond,
niet kon leiden tot de vernietiging van
het bestreden arrest en dat het dus bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 446 van
de wet van 18 april 1851 op het faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling,
dat is het boek III van het Wetboek van
Koophandel, 1539, 1540, 1543, 1544 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,

doordat het arrest van 2 november
1976 eisers bijkomende vordering verwerpt tot inbreng, bij toepassing van
artikel 446 van het Wetboek van Koophandel, van het bedrag van 2.722.173 fr.
dat door de derden-beslagenen tijdens
de verdachte periode ten gevolge van de
litigieuze beslagen onder derden werd
betaald, op grond dat het << duidelijk is

dat de betalingen tijdens de verdachte
periode voor een totaal bedrag van
2.722.173 frank door derden werden verricht ten gevolge van een gedwongen
tenuitvoerlegging (meer bepaald de beslagen onder derden) en buiten de vennootschap Coopinpat om, welke omstandigheid de toepassing van voornoemd
artikel 446 uitsluit, dat de door die
bepaling vernietigbaar verklaarde betalingen en handelingen enkel die zijn welke
de schuldenaar zelf verricht, dat wil
zeggen die waarvan hij de dader is of
althans die waarbij hij partij was ... ,
dat de betalingen ten gevolge van een
rechtspleg'ing van gedwongen tenuitvoerlegg'ing niet onder deze regel vallen ... ,
dat de schuldenaar bij gedwongen tenuitvoerlegging enkel een passieve rol
speelt ; dat de betaling nu zij ondanks
hem gebeurt niet door zijn toedoen geschiedt en dus niet kan worden beschouwd als een betaling die werd verricht om aan de betaalde schuldeiser een
bevoorrechte toestand te bezorgen »,

tenvijl, eerste onderdeel, hoewel men
kan aannemen dat de betaling door de
schuldenaar ten gevolge van een rechtspleging van gedwongen tenuitvoerlegging
niet behoort tot het toepassingsveld van
artikel 446 van het Wetboek van Koophandel, zulks niet geldt voor de betaling
door de derde onder wie beslag gelegd
wordt aan de beslaglegger indien deze
wist dat de schuldenaar had opgehouden
te betalen, zodat, door de bovenvermelde vordering enkel te vervverpen op
grond dat artikel 446 niet toepasselijk
is op de betaling door de derde-beslagene, omdat een dergelijke betaling niet
vrijwillig door de schuldenaar tegen ~w'ie
het beslag is gericht wordt verricht en
het resultaat is van een gedwongen tenuitvoerlegging, het arrest artikel 446 van
het Wetboek van Koophandel en de
andere in het middel bedoelde bepalingen
schendt;
tweede onderdeel, althans, artikel 446
van het Wetboek van Koophandel toepasselijk is op de betaling door de derdebeslagene wanneer hij daartoe niet verplicht is, zodat 1° door ter verantwoording van de verwerping van de op voornoemd artikel 446 gesteunde vordering
op algemene wijze te zeggen dat dit artikel niet toepasselijk is op de betalingen
door de derde-beslagene, het arrest genoemd artikel 446 en de overige in het
middel bedoelde bepalingen schendt ;
2° het arrest niet wettelijk verantwoord
is (schending van artikel 446 van het
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Wetboek van Koophandel en van de
overige in het middel bedoelde bepalingen) of althans niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) doordat uit zijn
motieven niet kan opgemaakt worden
of de derden-beslagenen op het ogenblik
van de litigieuze betaling al dan niet
verplicht waren te betalen, zodat het
Hof bijgevolg de wettelijkheid van het
bestreden arrest niet kan nagaan
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep
vaststelt dat derden, schuldenaars van
de vennootschap Ooopinpat, ten gevolge
van een rechtspleging van gedwongen
tenuitvoerlegging, ten deze een door
verweerder gevorderd uitvoerend beslag
onder derden, aan laatstgenoemde betalingen hebben gedaan voor een bedrag
van 2.722.173 frank, tijdens de verdachte
periode v66r de faillietverldaring van de
vennootschap ;
Overwegende dat de curator in het
faillissement van die vennootschap (thans
eiser), op grond van artikel 446 van de
faillissementswet, de inbreng van dit
bedrag in de massa vroeg ; dat hij in
zijn conclusie voor het hof van beroep
betoogde dat aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 446 voldaan was en,
meer bepaald, dat verweerder, bij de
ontvangst van de litigieuze betalingen,
op de hoogte was van het feit dat de
vennootschap had opgehouden te betalen;
Overwegende dat het arrest van 2 november 1976 die vordering op grond van
de in het middel weergegeven redenen
verwerpt;
Overwegende dat de vaststelling van
de datum waarop werd opgehouden te
betalen de gelijkheid onder de schuldeisers van de gefailleerde beoogt door
bepaalde door de gefailleerde na die
datum verrichte handelingen aan de
massa niet-tegenstelbaar te maken of
het mogelijk te maken ze aan de massa
niet-tegenstelbaar te doen verklaren;
Dat, om betalingen tijdens de verdachte periode niet-tegenstelbaar aan de
massa te kunnen verklaren overeenkomstig artikel 446 van de faillissementswet, niet vereist is dat de betaalde schuldeiser te kwader trouw of met bedrieglijk
opzet gehandeld heeft ; dat het volstaat
dat hij wist dat de gefailleerde opgehouden had te betalen ;
Dat in de zin van dit artikel de betalingen die van een derde werden ont-

va:ngen ten gevolge van een uitvoerend
beslag onder derden, betalingen door de
schuldenaar zijn ;
Dat het niet ter zake dienende is dat
de derden slechts ten gevolge van een
uitvoerend beslag onder derden hebben
betaald, wanneer de schuldeiser wist dat
de schuldenaar had opgehouden te betalen en bijgevolg moest weten dat, indien
laatstgenoemde zulks had bekend zoals
hij verplicht was, hij failliet zou verldaard zijn ;
Dat de toepassing van artikel 446 van
de faillissementswet in dit geval verantwoord wordt door het beginsel van de
gelijkheid onder de schuldeisers, dat
daaraan ten gronde ligt, zonder afbreuk
te doen aan de macht van de rechter om
naargelang de omstandigheden van de
zaak, te beoordelen of de betaling niettegenstelbaar aan de massa moet worden
verklaard;
Dat het arrest van 2 november 1976,
door op de in het middel weergegeven
redenen te steunen zonder na te gaan of
verweerder, zoals eiser betoogde, op de
hoogte was geweest van het ophouden
van de betalingen, zijn beslissing niet
wettelijk verantwoordt ;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de tegenvordering van de
curator in het faillissement (thans eiser),
in zoverre zij betrekking had op de inbreng in de massa van een bedrag van
2.722.173 frank, leidt tot vernietiging
van de beslissing die daaruit voortvloeit
en waarbij het bedrag van de schuldvordering van de Belgische Staat (thans
verweerder) dat op het niet-bevoorrecht
passief van het faillissement moet worden ingeschreven, tot 11.480.340 frank
wordt beperkt, zonder acht te slaan op
de subsidiaire vordering van de Belgische
Staat, voor het geval de tegenvordering
zou aangenomen worden, tot verhoging
met een overeenstemmend bedrag van
het op dat passief in te schrijven bedrag ;
Om die redenen, en zonder het tweede
onderdeel van het tweede middel te
moeten onderzoeken, dat tot geen ruimere vernietiging zou kunnen leiden,
vernietigt het arrest van 2 november
1976 in zoverre het uitspraak doet over
de tegenvordering inzake de inbreng van
een bedrag van 2.722.173 frank in de
massa, het bedrag van de schuldvordering van de Belgische Staat dat moet
worden ingeschreven op het niet-bevoorrecht passief van de gefailleerde vennoot-
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schap Coopinpat wordt beperkt tot
11.480.340 frank en uitspraak doet over
de kosten van het hoger beroep ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

25 mei I978. Ie kamer. Voorzitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.Verslaggever, de H. Meeus. Gelijkluidende oonclusie (I), de H. Velu, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. De
Gryse en Fally.

1e KAMER. -

25 mei 1978.

LEN, ARTIKEL 36. - GERECHTSDEURWAARDER DIE EEN VRIJ BEROEP UITOEFENT, IN DE ZIN VAN DIE WETSBEPALING.

2° VRIJHEID VAN HANDEL EN NIJVERHEID. - WET VAN 30 MAART
I976 BETREFFENDE DE ECONOMISCHE
HERSTELMAATREGELEN, ARTIKEL 36.
- ELKE VERHOGING VAN DE BEZOLDIGINGEN VAN DE PRESTATIES GELEVERD
DOOR BEOEFENAARS VAN VRIJE BEROEPEN IS VERBODEN. DRAAGWIJDTE VAN DAT VERBOD.
3° VRIJHEID VAN HANDEL EN NIJVERHEID. - WET VAN 30 MAART
1976 BETREFFENDE DE ECONOMISCHE
HERSTELMAATREGELEN, ARTIKEL 36,
ZESDE LID.- TOEPASSING VAN STRAFRECHTELIJKE, ADMINISTRATIEVE OF
DISCIPLINAIRE SANCTIES VASTGELEGD
IN DE IN DAT LID OPGESOMDE BEPALINGEN. - BEGRIP.
I 0 De gerechtsdeurwaarders oefenen een vrij

I0

GERECHTSDEURWAARDER.
WET VAN 30 MAART 1976 BETREFFENDE
DE ECONOMISCHE HERSTELMAATREGE-

beroep uit in de zin van artikel 36 van
de wet van 30 maart 1976 betreffende de
economische herstelmaatregelen (2).

(1) Men raadplege de conclusie van de .A.dvocaat-Generaal :r. Velu voor cass., 25 mei
1978 (Bull. en Pas., 1978, I, 1090).
(2) De wet van 16 juni 1919 heeft de Regering toegestaan de bepalingen betreffende
de gerechtskosten in strafzaken, burgerlijke
zaken en handelszaken te wijzigen.
Op basis van die wet heeft een koninklijk
besluit van 3 mei 1976, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 6 juli 1976, het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken gewijzigd door het bedrag van 112 frank,
dat aan de gerechtsdeurwaarder voor het
origineel en het afschrift van dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen in strafzaken
wordt toegekend, te brengen op 150 frank,
en door dat van 28 frank voor elk bijkomend
afschrift te brengen op 37- frank en bepaald
dat de aldus verhoogde bedragen, vanaf de
1 e januari 1977, gekoppeld worden aan de
schommelingen van het indexcijfer. (.A.rt. 11
van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.)
.A.rtikel 4 van het besluit bepaalt dat het
in werking treedt op 1 juli 1976.
De dag te voren, d.i. de 30• juni 1976,
heeft de Minister van :Tustitie, via een circulaire, aan de procureurs-generaal bij de
hoven van beroep de onderrichting gegeven
om tijdens het tweede semester van 1976 de
aldus vastgestelde verhogingen niet toe te
passen, daar zij in strijd waren met de wet

van 30 maart 1976 betreffende de economische
herstelmaatregelen, waarvan artikel 36 a.m.
bepaalt dat vanaf 1 januari 1976 tot 31 december 1976 de bezoldigingen, onder welke vorm
oak, van de prestaties geleverd door de beoefenaars van vrije beroepen, niet mogen hoger
zijn dan deze in voege op 31 december 1975
en die voor dezelfde prestaties aangerekend
werden overeenkomstig tarief-, honoraria-,
barema- of abonnementreglementeringen vastgesteld door de professionnele verenigingen.
(De wet van 30 maart 1976 is gewijzigd bij
de wet van 24 december 1976 betreffende het
behoud van de tewerkstelling, de koopkracht
en het concurrentievermogen van de economie ; deze laatste wet heeft de toepassing van
vorenvermeld artikel 36 voor een jaar verlengd, maar heeft niettemin de beoefenaars
van een vrij beroep toegestaan gedurende het
jaar 1977 hun bezoldigingen met een vast
bedrag met 8,5 pet. maximum te verhogen.)
Toen de gerechtsdeurwaarders, na al hun
stappen, van het departement van :Tustitie
geen wijziging van standpunt konden bekomen, he eft de N ationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de Minister van :Tustitie voor
de eerste rechter gedagvaard.
Het lag in haar bedoeling voor recht te
doen zeggen dat het koninklijk besluit van
3 mei 1976 niet onverenigbaar is met de wet
van 30 maart 1976 en, inzonderheid, met
artikel 36 ervan en dat het moet worden toe-
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2° A1·tikel 36 van de wet van 30 maart
1976 betreffende de economische herstelmaat1·egelen verbiedt elke ve1•hoging
van de bezoldigingen van de p1·estaties
geleverd door de beoejenaa1·s van v1·ije
bM·oepen in de zin als bepaald bij dit

gepast, aangezien het niet onwettelijk is, en
bijgevolg voor recht te zeggen dat de ereloonstaten van de gerechtsdeurwaarders bij de
parketten in strafzaken geldig zijn vastgesteld
overeenkomstig dat koninklijk besluit, en dat
de op basis daarvan aan de gerechtsdeurwaarders verschuldigde bedragen door de
Staat binnen de kortst mogelijke termijn
moeten worden betaald.
In strijd met wat de eerste rechter heeft
beslist, was het bestreden arrest op die vordering niet ingegaan.
Het eerste middel tot staving van de voorziening van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kwam op tegen de beslissing
van het arrest dat het koninklijk besluit van
3 mei 1976 onwettig is, wegens onverenigbaarheid met de bepalingen van artikel 36 van
vorenvermelde wet van 30 maart 1976, op
grond dat de gerechtsdeurwaarders een vrij
beroep uitoefenen, in de zin van genoemd
artikel 36, wanneer zij in strafzaken optreden.
Daarin werd eerst aangevoerd dat, wanneer
de gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig de
hem krachtens artikel 516 van het GerechteJijk Wetboek toegekende exclusieve bevoegdheid, een exploot, d.w.z. een authentieke akte
opmaakt, hij niet optreedt als gewoon ministerieel ambtenaar, maar wei als openbaar
ambtenaar, en hij dus geen vrij beroep uitoefent, in de zin van artikel 36 van vorenvermelde wet van 30 maart 1976; bovendien werd
betoogd dat, inzonderheid, de gerechtsdeurwaarder in strafzaken en op verzoek van het
openbaar ministerie, bij een dagvaarding,
kennisgeving of betekening, een deel van het
openbaar impm·ium uitoefent en niet kan
worden beschouwd a,ls beoefenaar van een
vrij beroep, in de zin van artikel 36, d.w.z. als
iemand die ten persoonlijken titel een activiteit met overwegend intellectueel karakter
uitoefent.
Aan het Hof werd natuurlijk niet gevraagd
of de gerechtsdeurwaarder een vrij beroep
uitoefent, in de gewone betekenis van het
woord, dan wei of hij, in een of andere van zijn
taken, al dan niet handelingen van de openbare macht uitoefent. Het kwam erop neer
uit te maken of de gerechtsdeurwaarder een
vrij beroep uitoefent, in de zin van artikel 36,
eerste lid, van de wet van 30 maart 1976.
In deze bepaling worden de vrije beroepen
als volgt omschreven : « Voor de toepassing
van dit artikel dient onder vrije beroepen te

m·tikel, zoals die bezoldigingen op
31 decembe1· 1975 van kmcht waren,
niet enkel wanneer die bezoldigingen
aange1·ekend worden overeenkomstig ta1'ief-, honom1·ia-, bm·ema- of abonnement1·eglementeringen vastgesteld door

worden verstaan deze waarvan de activiteit
een overwegend intellectueel karakter heeft,
die buiten dienstverband ten persoonlijken
titel wordt uitgeoefend, en waarvoor de beoefenaars ervan een bezoldiging genieten, zonder
onderscheid of gezegde activiteit individueel,
in groepsverband of bij associatie wordt uitgeoefend "·
Een vrij beroep, in de zin van die bepaling,
is dan ook elk beroep waarvan de activiteit
aan vier voorwaarden voldoet :
a) Een overwegend intellectueel karakter
hebben.
De wetgever wou aldus zelfstandigen uitsluiten die een ambacht uitoefenen, daar de
prestaties van dezen begrepen zijn in de verbodsbepalingen betreffende de industriele
en commerciele prijzen (Mem. van toel.,
Gedr. St., Kamer, zitt. 1975-1976, 738, nr. 1,
biz. 14).
b) Uitoefening ten persoonlijken titel.
« Ten persoonlijken titel " betekent niet
« individueel », aangezien de tekst van artikel 36, eerste lid, in fine, bepaalt dat geen
onderscheid moet worden gemaakt of de activiteit individueel, in groepsverband of bij
associatie wordt uitgeoefend.
c) Uitoefening tegen bezoldiging.
d) Uitoefening buiten dienstverband.
« Dit impliceert, aldus de memorie van toelichting, dat de titularissen van vrije beroepen
die hun activiteit uitoefenen in dienstverband
of die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, niet begrepen zijn bij deze bepaling »
(Mem. van toelicht., Gedr. St., Kamer,
zitt. 1975-1976, 738, nr. 1, biz. 14).
Hoewel vaststaat dat de gerechtsdeurwaarder een activiteit heeft met een overwegend
intellectueel karakter en die uitoefent tegen
een bezoldiging buiten elk dienstverband,
kan men zich echter afvragen of zijn activiteit moet beschouwd worden als zijnde een
activiteit die ten persoonlijken titel wordt uitgeoefend, daar hij eventueel handelingen
moet verrichten die deel uitmaken van de
openbare macht.
Op grond van de ratio legis, zoals uit de
wetsgeschiedenis blijkt, moet bevestigend
worden geantwoord.
In de parlementaire voorbereiding van de
wet komt de bedoeling van de wetgever in
dat opzicht tot uiting.
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de professionnele ve1·emg~ngen, doch
zelfs bij ontstentenis van dergelijke
bepalingen.
3° Het zesde lid van a1·tikel 36 van de wet
van 30 maa1·t 1976 betreffende de
economische herstelmaat?'egelen wil enkel

De wetgever had over het algemeen een
uitgebreide interpretatie en toepassing van
de wetsvoorschriften op het oog.
Ret is de bedoeling, verklaarde de Minister
van Economische Zaken voor de Speciale
Senaatscommissie, de tekst zo ruim mogelijk
toe te passen (Verslag Speciale senaatscommissie, Gedr. St., Senaat, zitt. 1975-1976,
nr. 2, blz. 36).
De reden daarvan was dat zoveel mogelijk
gelijkheid moest worden nagestree:fd bij de
offers van aile sociale categorieen, ongeacht
de aard van de bezoldigingen.
In de memorie van toelichting wordt erop
gewezen dat « de maatregelen die daarom
worden vooropgesteld, echter niet tot gevolg
hebben dat het inkomen van een enkele sociale categorie wordt aangetast en dat het
dus noodzakelijk is, de opgelegde offers billijk
te verdelen over aile sociale categorieen "
(Mem. van toel., Gedr. St., Kamer, zitt. 19751976, 738, nr. 1, blz. 5).
« Om deze in:flatie het hoofd te bieden werd
een algemene inkomensmatiging voorgesteld,
aldus het verslag van de commissie van Economische Zaken van de Kamer, ... Deze inkomensmatiging kon niet tot een enkele
sociale categorie beperkt worden, maar zij
moest van aard zijn om iedere sociale categorie een zekere matiging - dit wil zeggen
inkomensbeperking - op te leggen » (Versl.
Oomm. van Economische Zaken bij de Kamer,
Gedr. St., zitt. 1975-1976, 738, nr. 16, blz. 12).
Aangezien het om een inkomensmatiging
gaat van vrije beroepen, vermeldt de memorie
van toelichting als voorbeeld de beroepen
waarop artikel 36 van toepassing zal zijn :
het spreekt van de advocaten, geneesheren,
dierenartsen, experts, landmeters, architecten,
raadgevend ingenieurs, accountants, makelaars in het algemeen, kantoren voor :fiscale
of boekhoudkundige raadgevers, fiduciaires,
kantoren van raadgevers in brevetten.
Ret maakt ook melding van de notarissen
en de gerechtsdeurwaarders, dus van hen die
openbare en ministeriele ambten uitoefenen.
Ret kenmerk van die ambten is dat zij
worden uitgeoefend krachtens een bijzondere
regeling met een tweevoudig karakter.
Cambier schrijft : « II y a exercice d'un
emploi cree et confere par l'Etat, par quoi
il est pourvu a ce que la poursuite de l'interet
public requiert. Mais il y a aussi prestation

de toepassing behouden van st?·aj?·echtelij ke, administmtieve of disciplinai1·e
sancties die vastgelegd wo1·den in de in
dit lid opgesomde bepalingen; het
beperkt de draagwijdte niet van de 1·egel
van de leden 2 en 3.
d'une activite professionneile au service de
particuliers par quoi s'etablissent des rapports
prives de clientele >> (OAMBIER, D1·oit judiciai?·e p1·ive, Brussel, 1974, blz. 662-663).
De notarissen oefenen openbare ambten
uit ; artikel 1 van de wet van 25 vent6se 5 germinal jaar XI tot regeling van het notarisambt noemt hen uitdrukkelijk openbare
ambtenaren.
« De notarissen, aldus deze bepaling, zijn
de openbare ambtenaren aangesteld om aile
akten en contracten op te maken waaraan
partijen de authenticiteit van overheidsakten
moeten of willen doen geven, om er de dagtekening van te verzekeren, ze in bewaring
te houden, en er grossen en uitgiften van af
te leveren >>,
Omdat de notarissen deelnemen aan de uitoefening van de openbare macht, levert de
imnenging in het notarisambt het misdrijf
« inmenging in openbare ambten >> op. ( cass.,
26 mei 1941, Bull. en Pas., 1941, I, 201;
Rep. p1·at. dr. belge, v 0 Usu1·pation dejonctions,
nr. 72; cass. fr., 16 december 1857, Sirey,
1858, I, 689, D. P., 1858, I, 260; 7 mei 1858,
D. P., 1858, I, 260, en 13 december 1894,
Rev. not., 1895, 253).
De wetgever heeft niettemin gewild dat
de notarissen enkel als beoefenaars van vrije
beroepen worden beschouwd, in de zin van
de wet van 30 maart 1976.
Ret statuut van de gerechtsdeurwaarders
is evenals dat van de notarissen een statuut
met een tweevoudig karakter.
Ret openbaar karakter komt niet enkel tot
uiting in de bevoegdheden, waarnaar het
middel verwijst, maar ook in de regels inzake de vaststelling van het aantal, de benoemingen, eedaflegging, standplaats, controle
(raadpl. OAMBIER, op. cit., blz. 663-664).
Volgens 's Rofs rechtspraak levert imnenging in het ambt van gerechtsdeurwaarder
het misdrijf « inmenging in de openbare
ambten » op, als bedoeld in artikel 227 van
het Strafwetboek.
In een arrest van 18 juni 1941 (Bull. en
Pas., 1941, I, 240, noot) heeft het Rof beslist
dat de gerechtsdeurwaarder een openbaar
ambtenaar is, maar dat hij terzelfdertijd een
openbaar ambt uitoefent, aangezien hij
krachtens de wet bevoegd is om met dwang
de gerechtsbevelen en de vonnissen uit te
voeren en aldus een deel van de openbare
macht uitoefent.
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(NATIONALEl KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIEl.)

ARREST

(ve1•taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juni 1977 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 516 van het
Gerechtelijk W etboek, 36 van de wet van
30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, 11, 147, 148,
149 van het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken vastgesteld
bij het koninklijk besluit van 28 december
1950, gewijzigd bij de artikelen 1 en 2
van het koninklijk besluit van 3 mei 197 6,
3 en 4 van genoemd koninklijk besluit
van 3 mei 197 6 tot wijziging van genoemd
algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken,
doordat het arrest beslist dat het
voornoemd koninklijk besluit van 3 niei
1976 onwettelijk is daar het onverenigbaar is met de bepalingen van artikel 36
van de voornoemde wet van 30 maart
1976 op grand dat de gerechtsdeurwaarders, wanneer ze in strafzaken
optreden, een vrij beroep uitoefenen in de
zin van genoemd artikel 36,
te1·wijl, wanneer de gerechtsdeurwaarder overeenkomstig de uitsluitende
bevoegdheid die hem door artikel 516
van het Gerechtelijk Wetboek wordt
verleend, een exploot verricht, dit wil
zeggen een authentieke alde, hij niet
optreedt als een gewoon ministerieel
ambtenaar doch als een openbaar ambtenaar en dus geen vrij beroep uitoefent in
de zin van artikel 36 van de voornoemde
wet van 30 maart 1976, waaruit volgt dat
dit artikel 36 niet toepasselijk is op die
verrichtingen van de gerechtsdeurwaarders en dat de voornoemde bepalingen van het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken, gewijzigd
of ingevoerd bij het voornoemd koninklijk
besluit van 3 mei 1976, en ook de artikelen 3 en 4 van laatstgenoemd koninklijk
besluit niet onverenigbaar zijn met
voornoemd artikel 36;
Doch dit statuut met een tweevoudig
karakter belet niet dat de gerechtdeurwaarder
voor de toepassing van de wet van 30 maart
1976 beschouwd wordt als een beoefenaar

en tM·wijl, inzonderheid, wanneer de
gerechtsdeurwaarder in strafzaken en op
vordering van het openbaar ministerie
overgaat tot een dagvaarding, betekening
of kennisgeving bedoeld bij artikel 11,
eerste lid, van het algemeen reglement
op de gerechtskosten in strafzaken
vastgesteld bij het koninklijk besluit
van 28 december 1950 en gewijzigd bij
artikel 1 van voornoemd koninklijk
besluit van 3 mei 1976, hij een deel van
het openbaar gezag uitoefent en niet kan
beschouwd worden als iemand die een
vrij beroep uitoefent in de zin van
artikel 36 van de voornoemde wet van
30 maart 1976, dat wil zeggen iemand
die ten persoonlijke titel een activiteit
met een overwegend intellectueel karakter uitoefent, waaruit volgt dat dit
artikel 36 niet toepasselijk is op die
verrichtingen van de gerechtsdeurwaarders en de voormelde bepalingen
van het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken die gewijzigd of ingevoerd werden bij het
voormeld koninklijk besluit van 3 mei
1976, en ook de artikelen 3 en 4 van
laatstgenoemd koninklijk besluit niet
onverenigbaar zijn met de bepalingen
van voornoemd artikel 36 :
Overwegende dat artikel 36, eerste lid,
van de wet van 30 maart 197 6 betreffende
de economische herstelmaatregelen bepaalt dat « voor de toepassing van dit
artikel onder vrije beroepen dient te
worden verstaan deze waarvan de activiteit een overwegend intellectueel karakter
heeft, die buiten dienstverband ten
persoonlijke titel wordt uitgeoefend,
en waarvoor de beoefenaars ervan een
bezoldiging genieten, zonder onderscheid
of gezegde activiteit individueel, in
groepsverband of bij associatie wordt
uitgeoefend » ;
Dat men, om te beslissen of artikel 36
van die wet toepasselijk is op de gerechtsdeurwaarders, niet moet nagaan of zij
een vrij beroep uitoefenen in de gebruikelijke betekenis van de bewoording, doch
enkel of hun beroep in het kader valt van
de definitie die de wetgever voor de
toepassing van dit artikel heeft gegeven ;
Overwegende dat alle bestanddelen
van die definitie toepasselijk zijn op de
gerechtsdeurwaarders ; dat, zelfs indien
de gerechtsdeurwaarder, bij het verrichten van een dagvaarding, een betekevan een vrij beroep, zelfs in de gevallen waarin
bij een deel van de openbare macht uitoefent.
J.

v.
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ning of een kennisgeving bedoeld bij
artikel ll, eerste lid, van het algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een deel van het openbaar gezag
zou uitoefenen, zoals in het middel wordt
betoogd, daaruit niet zou volgen dat
hij niet « ten persoonlijke titel " zou
handelen in de zin van artikel 36 van de
wet van 30 maart 1976;
Overwegende dat in het antwerp dat
tot die wet geleid heeft reeds de definitie
van artikel 36, eerste lid, voorkwam, en
dat de memorie van toelichting dienaangaande vermeldde : « Als beoefenaars
van vrije beroepen kunnen onder meer
worden aangeduid : de advocaten, de
geneesheren, de veeartsen, de experten,
de landmeters, de architecten, de notarissen, de gerechtsdeurwaarders, de
ingenieurs-raadgevers, de boekhoudkundige experten, de makelaars in 't algemeen, enz ... ''; dat nergens in de wetsgeschiedenis die kommentaar wordt
tegengesproken ; dat er integendeel werd
aangegeven dat artikel 36 op de meest
ruime wijze toegepast moest worden en
dat de nodige opofferingen op billijke
wijze verdeeld moesten worden over alle
sociale categorieiin ;
Overwegende dat uit al die beschouwingen volgt dat het arrest wettelijk
beslist dat de gerechtsdeurwaarders in de
zin van artikel 36 van de wet van
30 maart I976 een vrij beroep uitoefenen;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 5I9 van het
Gerechtelijk Wetboek, 36 en 57, §§ I, 2
en 3, van de wet van 30 maart 1976
betreffende de economische herstelmaatregelen,
doordat het arrest beslist dat de bepalingen van het voornoemd koninklijk
besluit van 3 mei I976 onwettelijk zijn
daar zij onverenigbaar zijn met de
bepalingen van artikel 36 van de voornoemde wet van 30 maart I976 en dat de
toepassing van dit artikel 36 niet wordt
uitgesloten door het laatste lid van dit
artikel, op grand dat, hoewel dit laatste
lid weliswaar bepaalt dat de bepalingen
van dit artikel geen afbreuk doen aan de
wettelijke en reglementaire bepalingen
inzake burgerlijke tarieven, en die verwijzing naar de burgerlijke tarieven
onder meer het tarief van de gerechtskosten in strafzaken omvat, laatstgenoemd lid evenwel enkel de toepassing
beoogde, bij inbreuk op de in hetzelfde
artikel uitgevaardigde maatregelen, van
de bij andere wetten of reglementen be-

paalde sancties, dat het tweede lid van
genoemd artikel 36 trouwens als bezoldiging waarop het artikel toepasselijk is,
onder meer de bezoldigingen vermeldt
die aangerekend worden overeenkomstig
tariefreglementeringen, en dat de wetgever in artikel 57, § 3, van de voornoemde wet van 30 maart I976 de wil
heeft uitgedrukt dat geen afwijkingen
zouden worden toegestaan betrekkelijk
de emolumenten en honoraria die betrekking hebben op prestaties geleverd door
de beoefenaars van vrije beroepen,
terwijl, ee?"Bte onderdeel, het laatste lid
van voornoemd artikel 36 van de wet van
30 maart I976 niet enkel bepaalt dat de
bepalingen van dit artikel geen afbreuk
doen aan de sancties die vastgesteld
worden in de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake burgerlijke tarieven,
doch bepaalt dat de bepalingen van
genoemd artikel 36 geen afbreuk doen
aan de genoemde wettelijke en reglementaire bepalingen, zelfs wanneer deze
een ander voorwerp hebben dan het
vaststellen van sancties ;

tweede onderdeel, het tweede lid van
genoemd artikel 36 van de wet van
30 maart I976 niet op algemene wijze
vermeldt dat de bezoldigingen die aangerekend worden overeenkomstig tariefreglementeringen behoren tot de bezoldigingen die onder ·toepassing vall en van
het artikel, doch op een meer beperkende
wijze de bezoldigingen vermeldt die
aangerekend worden overeenkomstig tariefreglementeringen die opgesteld werden
door professionele verenigingen, wat het
tarief van de akten der gerechtsdeurwaarders uitsluit dat overeenkomstig
artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek
door de Koning is vastgesteld ;
derde ondm·deel, § 3 van artikel 57 van
de voornoemde wet van 30 maart I976
niet de afschaffing beoogt van de toepassing van afwijkingen op emolumenten
en honoraria die betrekking hebben op
prestaties geleverd door de beoefenaars
van vrije beroepen, doch die emolumenten en honoraria uit te sluiten van
de toepassing van de §§ I en 2 van dit
artikel 57 waarbij de indexatiebedingen
worden verboden en de prijsherzieningsbedragen worden beperkt :
Wat betreft het eerste en het tweede
onderdeel:
Overwegende dat uit de vergelijking
van het tweede en het derde lid van
artikel 36 van de wet van 30 maart I976
betreffende de economische herstelmaat-
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regelen volgt dat de wetgever elke
stijging heeft willen verbieden van de
bezoldigingen van de prestaties geleverd
door de beoefenaars van vrije beroepen
in de zin als bepaald bij dit artikel,
zoals die bezoldigingen op 31 december
197 5 van kracht waren, niet enkel
wanneer die bezoldigingen aangerekend
worden overeenkomstig tarief-, honoraria-, barema- of abonnementreglementeringen vastgesteld door de professionele verenigingen, doch zelfs bij
ontstentenis van dergelijke bepalingen ;
dat het bijgevolg weinig belang heeft
of het tarief van de akten van de gerechtsdeurwaarders onder toepassing valt van
het tweede of van het derde lid van
artikel 36;
Overwegende dat het zesde lid van
artikel 36 niet de beperking van de regel
van het tweede en derde lid beoogt, doch
enkel de toepassing wil behouden van de
strafrechtelijke, administratieve of disciplinaire sancties die vastgelegd worden
in de in het zesde lid opgesomde bepalingen; dat de verwijzing in dit lid naar
de bepalingen van de wet van 30 juli 1971
en naar artikel 52 van de wet van 14 februari 1961 geen andere draagwijdte
kan hebben en dat dezelfde draagwijdte
bijgevolg moet worden toegekend aan de
verwijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake burgerlijke
tarieven ; dat die uitlegging, zoals het
arrest aangeeft, bovendien nog steun
vindt in de wetsgeschiedenis ;
Dat die onderdelen van het middel
naar recht falen ;
W at betreft het derde onderdeel
Overwegende dat uit het feit dat
artikel 57, § 3, van de wet van 30 maart
1976 slechts tot doel zou hebben, zoals
in het middel wordt betoogd, inzake de
emolu1nenten en honoraria die betrekking
hebben op prestaties geleverd door de
beoefenaars van vrij e beroepen, de
toepassing af te schaffen van §§ 1 en 2 van
artikel 57, waarbij de indexatiebedingen
worden verboden en de prijsherzieningsbedingen worden beperkt, niet volgt dat
afwijkingen zouden kunnen toegestaan
worden op de regel vastgelegd in het
tweede en derde lid van artikel 36,
waarbij elke stijging van die emolumenten en honoraria verboden wordt ;
dat het middel trouwens niet beweert
dat de wet dergelijke afwijkingen zou
toestaan;
Dat dit onderdeel van het middel,
zelfs als het gegrond was, dus niet tot

vernietiging van het arrest zou kunnen
leiden en dat het bijgevolg bij gebrek
aan belang onontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
25 mei 1978. -1e kamer.- Voorzitter,
de H. Wauters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Meeus. Gelijkluidende conclusie, de H. V elu, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Bayart en
Biitzler.

1e
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1°

FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
FAILLISSEMENT.- BEPALING VAN HET TIJDSTIP
W AAROP IS OPGEHOUDEN TE BETALEN.
WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ABTIKEL 442, DERDE LID (WET VAN 18 APRIL
1851). - BEHOUDENS DE UITZONDERING VAN ABTIKEL 613 VAN DAT
WETBOEK, KAN DIT TIJDSTIP NIET
WORDEN BEPAALD OP EEN DATUM DIE
HET VONNIS VAN FAILLIETVERKLABING
MEER DAN ZES MAANDEN VOORAFGAAT.
BEPALING DIE DE OPENBABE ORDE
RAAKT.

2°

OPENBARE ORDE. FAILLISSEMENT.- BEPALING VAN HET TIJDSTIP
WAABOP IS OPGEHOUDEN TE BETALEN.
WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ABTIKEL 442, DERDE LID (WET VAN 18 APRIL
1851). - BEHOUDENS DE UITZONDERING VAN AB'l'lKEL 613 VAN DAT WETBOEK, KAN DIT "l'IJDSTIP NIET WORDEN
BEPAALD OP EEN DATUM DIE HET
VONNIS VAN F AILLIETVERKLABING MEER
DAN ZES MAANDEN VOORAFGAAT. BEPALING DIE DE OPENBABE ORDE
RAAKT.

1° en 2° Een wetsbepaling die de openba1·e
o1·de makt is de regel van artikel 442,
de1·de lid, van het W etboelc van Koophandel (wet van 18 ap1·il 1851) luidens
wellce, behoudens de uitzondm·ing van
Mtilcel 613 van datzelfde wetboelc, het
tijdstip waa1·op is opgehouden te betalen
niet lean worden bepaald op een datum
die het vonnis van jaillietverlclaring
meer dan zes maanden voorajgaat.

1141
(STAGNO, T. VANHOYLAND,

q.q.)

Over de grand van niet-ontvankelijkheid van het middel,

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 oktober 1976 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 437, 440, 442,
613 van de wet van 18 april 1851 op het
faillissement, welke boek III van het
Wetboek van Koophandel vormt, en 97
van de Grondwet,
doo1'dat het arrest het faillissement
bevestigt, dat ambtshalve door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt op
19 februari 1976 ten laste van eiser werd
uitgesproken, dat op verzet van eiser bij
vonnis van 6 mei 1976 van dezelfde
rechtbank werd gehandhaafd, en waarbij
de datum van ophouden van betalen
werd bepaald op 18 juni 1975, op grand
dat de onderscheidene vermogens van de
gefailleerde personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid " Andof "'
van eiser en van zijn echtgenote
Domenica Certelli niet afzonderlijk
werden gehouden,
te1'wijl, eerste onderdeel, het arrest het
tijdstip waarop eiser geacht wordt te
hebben opgehouden met betalen, niet kan
hebben vastgesteld op een datum vroeger
dan zes maanden v66r het vonnis van
faillissementsverklaring, op 19 februari
1976 gewezen door de Rechtbank van
Koophandel te Hasselt ; het arrest
derhalve het tijdstip van ophouden van
betalen niet kan hebben vastgesteld
op 18 juni 1975 dan met schending van
de artikelen 437, 440, 442 en 613 van de
wet van 18 april1851 op het faillissement,
welke boek III van het W etboek van
Koophandel vormt ;
tweede onderdeel, de motieven van het
arrest, met name de ver1nenging van de
vermogens van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "Andof "•
van eiser en van zijn echtgenote
Domenica Certeili, geen afdoende noch
beslissende redenen kunnen vormen om
het tijdstip van ophouden van betalen
te bepalen op een datum die het vonnis
van faillietverklaring meer dan zes
maanden voorafgaat, zonder gewag te
maken van de in artikel 613 van de wet
van 18 april 1851 op het faillissement
vervatte uitzondering, welke ten deze
inderdaad niet toepasselijk is (schending
van aile in het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Dat ... de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het middel :
Overwegende dat, luidens artikel 442,
lid 3, van de wet van 18 april1851 op het
faiilissement, het tijdstip waarop opgehouden werd te betalen, behoudens de
in artikel 613 vervatte en ten deze niet
toepasselijke uitzondering, niet mag
worden bepaald op een datum die het
vonnis van faillietverklaring meer dan
zes maanden voorafgaat ;
Dat de vermenging van het vermogen
van de gefailleerde met dat van een
eerder failliet verklaarde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of met dat van zijn eerder faiiliet
verklaarde echtgenote, geen wettelijke
reden is die het zou mogelijk maken om
van deze regel, die de openbare orde
raakt, af te wijken ;
Dat het arrest, bij bevestiging van het
vonnis van 6 mei 1976 van de Rechtbank
van Koophandel te Hasselt, het tijdstip
waarop eiser ophield te betalen bepaalt
op 18 juni 1975, dit is op een datum die
het vonnis van 19 februari 1976, waarbij
eiser failliet werd verldaard, meer dan
zes maanden voorafgaat ; dat het zodoende voormelde wetsbepaling schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll65, ll66,
ll67 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 8
van de wet van 16 december 1851
houdende herziening van de wet op de
hypotheken, l3tm·, 13qttater en 13quinqtties van de wet van 18 mei 1873 op de
handelsvennootschappen, gecoi:irdineerd
bij koninklijk besluit van 30 november
1935, hetwelk titel IX van Boek I van
het W etboek van Koophandel vormt,
zoals deze bepalingen door de wet van
6 maart 1973 werden ingevoegd, en van
het algemeen rechtsbeginsel dat aileen
personen een vermogen hebben, dat
elke persoon een vermogen heeft en dat
een persoon slechts een vermogen heeft,
doordat het arrest het faillissement
bevestigt, dat ambtshalve door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt op
19 februari 1976 ten laste van eiser werd
uitgesproken en dat op verzet van eiser
bij vonnis van 6 mei 1976 van dezelfde
rechtbank werd gehandhaafd, zulks op
grand van de beschouwingen dat eiser de

-

1142-

feitelijke zaakvoerder van de gefailleerde
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Andof )) was, dat de
onderscheidene vermogens van de gefailleerde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Andof )) en
van eiser niet afzonderlijk werden gehouden, dat bijgevolg voldoende bewezen
is dat eiser daden van koophandel heeft
gesteld en daarvan zijn beroep heeft
gemaakt, dat hij bijgevolg als handelaar
dient te worden aangezien, dat eveneens
vaststaat dat eiser zijn betalingen heeft
gestaakt en dat zijn krediet aan het
wankelen is gebracht,
terwijl de uitbreiding van het faillissement van een failliete handelsvennootschap tot de feitelijke beheerder van deze
vennootschap wegens beweerde vermogensvermenging, zonder dat de nietigverklaring van deze vemwotschap werd
gevorderd, niet alleen strijdig is met het
beginsel dat iedere schuldenaar gehouden
is zijn verbintenissen nate komen metal
zijn goederen die immers tot gemeenschappelijke waarborg strekken voor zijn
schuldeisers, maar tevens de samenvoeging van twee juridische personen
tot een zou impliceren (schending van alle
in het middel aangehaalde wetsbepalingen
en van voormeld algemeen rechtsbeginsel) :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel,
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid
niet kan worden aangenomen ;
Over het middel :
Dat het middel niet
aangenomen ;

kan worden

luidende conclusie, de H. Ballet, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. De Baeck
en L. Simont.

1e
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26 mei 1978.

BELASTING OP DE AUTOMATISCHE
ONTSPANNINGSTOESTELLEN. BELASTING VERSOHULDIGD OVER HET
GANSE JAAR WANNEER HET TOESTEL
IN DE LOOP VAN HET EERSTE KWARTAAL
WORDT
OPGESTELD.
BUITENGEBRUIKSTELLING VAN HET TOESTEL. DEZE OMSTANDIGHEID LEIDT NIET TOT
TERUGGAVE OF ONTLASTING VAN EEN
GEDEELTE VAN DE BELASTING.
ZELFS INDIEN ZIJ HET GEVOLG IS VAN
EEN OVERHEIDSBESLISSING.

De belasting op de automatische ontspanningstoesteUen is uite1·aard forJaitair en is verschuldigd over het ganse
jaM wanneer het toestel in de loop van
het eerste kwa1·taal wm·dt opgesteld;
buitengeb1·uiksteUing van het toestel
om welke 1·eden ook, zelfs indien zij het
gevolg is van een overheidsbeslissing,
leidt niet tot teruggave of ontlasting van
een gedeelte van de be-lasting (1).
(Wetb. van de met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen
[K.B. van 23 november 1965], artt. 76,
§ 1, en 82.)
(DE SIMPELAERE,
T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch alleen in zoverre, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
het tijdstip waarop eiser ophield te
betalen op 18 juni 1975 wordt bepaald
en in zoverre het arrest uitspraak doet
over de kosten ; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan en zegt
dat de feitenrechter erover zal beslissen;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.

Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 76, § 1, 82 van het Wetboek
van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen, 117 en 118
van de Provinciewet en van het algemeen
rechtsprincipe volgens hetwelk overmacht de toepassing van de wet schorst,

26 mei 1978.- 18 kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. GeliJ'k-

(1) Raadpl. cass., 24 februari 1977 (Arr.
cass., 1977, blz. 690).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1977 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent ;
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doordat het arrest beslist dat de
opstelling van de onderhavige toestellen
in de loop van het eerste kwartaal, de
taks op de ontspanningstoestellen over
het ganse j aar verschuldigd maakt en dat
de toepassing van artikel 82 van het
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen ten
deze niet geschorst wordt door overmacht, zoals door eiser wordt ingeroepen,
op grond dat het ten deze niet om overmacht gaat, "daar de verzegeling en de
inbeslagneming van het ene toestel en de
onmogelijkheid tot verdere opstelling
van het tweede toestel het gevolg zijn
van de overtreding, door eiser, van de
bepalingen van het op 17 oktober 1973
door de Provincieraad van W est-Vlaanderen uitgevaardigd besluit, waarvan
hij de draagwijdte heeft moeten kennen »,
terwijl eiser in conclusie aanvoerde
dat het ten deze toegepaste provinciaal
reglement slechts op 13 maart 1974
werd gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van de Provincie WestVlaanderen en krachtens artikel 4 slechts
vanaf die datum toepasselijk werd, zodat
eiser, toen hij bij het begin van het jaar
de toestellen opstelde, en op 9 januari
1974 en 8 februari 1974 aangifte deed en
de belasting betaalde, niet wist of niet
geacht werd te weten dat in de loop van
het jaar 1974 de opstelling van de
onderhavige toestellen daardoor onmogelijk zou worden gemaakt of kunnen
worden gemaakt ; eiser aldus precies
aanvoerde dat het feit dat achteraf op
13 maart 1974 een provinciaal reglement
werd bekendgemaakt, dat hem zou
beletten de reeds opgestelde toestellen
verder op te stellen, overmacht uitmaakt,
vermits dit element hem niet bekend was
op het ogenblik van de opstelling in het
eerste kwartaal ; het arrest daarop niet
adequaat antwoordt, door te zeggen dat
eiser de draagwijdte van genoemd provinciaal reglement moest kennen, aldus in
het midden latend of het bedoeld provinciaal reglement v66r de opstelling, begin
1974, werd gepubliceerd, dan wei of
hij dit reglement moest kennen v66r het
werd gepubliceerd, doordat het op 17 oktober 1973 werd uitgevaardigd, en in dit
laatste geval of het daardoor wettelijk
gekend wordt geacht, dan wei of hij de
inhoud ervan moest kennen door toeval
en zonder dat het werd gepubliceerd,
in welk laatste geval dan nog moet
rekening worden gehouden met de conclusie waarin eiser loochende dat hij bij
toeval de inhoud van het reglement v66r
de publikatie zou hebben gekend, daar

hij niet tot de kringen van de gei:nformeerden behoort :
Overwegende dat eiser in conclusie voor
het hof van beroep stelde dat, in uitvoering van een politieverordening van
de Provincieraad van West-Vlaanderen,
bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal van 13 maart 1974 en op dezelfde
dag in werking getreden, twee automatische ontspanningstoestellen, waarvan de opstelling in voor het publiek
toegankelijke plaatsen door hem op
9 januari en 8 februari 1974 werd
aangegeven, respe.ctievelijk op 30 april
1974 en op een onbepaalde datum, v66r
30 juni 1974, uit de voornoemde plaatsen
moesten worden verwijderd, zodat zij
nadien geen nut meer opleverden ;
Dat eiser betoogde dat voormeld
toedoen van de overheid een geval van
overmacht uitmaakte en dat hij derhalve
recht had op een gedeeltelijke ontheffing
van de ingekohierde belasting op de
automatische ontspanningstoestellen ten
belope van tweederde voor het ene
apparaat en van de helft voor het andere ;
Overwegende dat, luidens artikel 82
van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen, de belasting over het ganse jaar
verschuldigd is wanneer het toestel in de
loop van het eerste kwartaal wordt
opgesteld;
Dat uit deze wetsbepaling volgt dat
een zelfs door overmacht veroorzaakte
onbruikbaarheid van het toestel of
verwijdering ervan uit de in artikel 76
van hetzelfde wetboek vermelde plaatsen,
die zich voordoet na de opstelling in de
loop van het eerste kwartaal, op deze
plaatsen, noch de belastbaarheid noch
het bedrag van de belasting kan beinvloeden;
Overwegende dat het arrest op voornoemde bepaling van artikel 82 wijst en,
met overneming van de motieven van de
beroepen beslissing, releveert " dat de
wetgeving op de automatische ontspanningstoestellen geen enkele beschikking behelst die voorziet in de teruggave
of outlasting van een gedeelte van de
belasting wegens buitengebruikstelling
om welke reden ook van de toestellen ;
dat het feit dat de buitengebruikstelling
van de toestellen ten deze het gevolg is
van overheidsbeslissingen zonder belang
is »;
Dat het arrest aldus zijn beslissing van
afwijzing van eisers aanspraak op een
outlasting van de belasting wettelijk
verantwoordt en voornoemde conclusie
beantwoordt ;
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Dat, in zoverre het aan het arrest
verwijt te hebben beslist dat de buitengebruikstelling van de toestellen niet
door overmacht werd veroorzaakt, het
middel niet ontvankelijk is bij gemis van
belang, daar het een ten overvloede
gegeven reden betreft ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 mei 1978.- 1 e kamer.- Voorzitte1·,
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, Baron Vin<;otte. Gelijklttidende conclttsie, de
H. Ballet, advocaat-generaal.- Pleitm·s,
de HH. Delafontaine (van de balie te
Kortrijk) en Claeys Bouuaert.

38
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29 mei 1978.

ARBEIDSOVEREENKOMST.- HANDELSVERTEGENWOORDIGER.
UITWINNINGSVERGOEDING. BEWIJS DAT
DE VERTEGENWOORDIGER GEEN NADEEL
HEEFT GELEDEN. BEGRIP.

De omstandigheid dat de handelsvm·tegenwoordiger bij of na het be1·eiken van de
pensioenget·echtigde leejtijd is ontslagen
en daarna geen be1·oepsarbeid meer
ve1"1'icht, houdt niet noodzakelijk in dat
ttit de beeindiging van de at·beidsovet·eenlwmst geen enkel nadeel voor de vertegenwoordiger voo1·tspruit (2). (Wet van
30 juli 1963, art. 15.)

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP

« DE KEMPEN "• T. DEKOSTER.)

3e
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ARREST.

29 mei 1978.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
BURGERLIJKE ZAKEN. DESKUNDIGENVERSLAG. -BEZWAREN VAN EEN
PARTIJ TEGEN HET VERSLAG. REOHTER DIE HET ANTWOORD VAN DE
DESKUNDIGE OP DIE BEZWAREN VOLDOENDE AOHT. GEEN SOHENDING
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

Wanneer de betroklcen pa1·tij haar bezwa?·en tegen het deskundigenverslag
heeft kunnen doen gelden en de rechter
van deze bezwm·en en het antwoo1·d van
de deskundige daarop kennis heeft
genomen, worden de rechten van de
verdediging niet geschonden doordat de
1'echter dit antwom·d voldoende acht ( 1).
(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN,
T. DE WITTE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
29 mei 1978.- 3 8 kamer.- Voorzitter,
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggevm·, de H.
Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

(1) Raadpl. cass., 4 januari 1974 (Arr. cass.,
1974, blz. 491).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 april 1977 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 7, 97 van de
Grondwet, 15, 16, 17 van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statuut
der handelsvertegenwoordigers, 1, 14, 15,
15bis, 16, 17, 20, 24 van de bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, zoals gewijzigd door de wet
van 21 november 1969, 1134, 1135, 1779,
1780 van het Burgerlijk Wetboek, 870,
871, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
1, 4, 10, 12, 25 van het koninldijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspens!oen voor werknemers, zoals gewijzigd door de wetten
van 29 juni 1970, 27 juni 1971, 26 juni
1972 en 27 december 1973, 9 en 64 van
het koninklijk besluit van 21 december
1967 tot vaststelling van het algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals
gewijzigd door de koninldijke besluiten
van 11 februari 1970, 3 december 1970,
17 juli 1972 en 11 april 1973,
(2)
cass.,
1970,
1972,
1974,

Raadpl. cass., 14 december 1967 (Arr.
1968, blz. 538), 6 februari 1970 (ibid.,
blz. 524), 22 september 1971 (ibid.,
blz. 83) en 31 oktober 1973 (ibid.,
blz. 258).
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doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster een provisie van
681.650 frank als uitwinningsvergoeding
te betalen en beslist dat het juiste bedrag
slechts zal kunnen bepaald worden na
deskundigenonderzoek, op grond : dat
verweerster, die een belangrijke clienteel
aanbracht, 13 jaar dienst had en haar
dienstbetrekking een einde nam op het
tijdstip dat zij met 6 jaar de pensioengerechtigde leeftijd had overschreden;
dat de uitwinningsvergoeding een schadeloosstelling is voor een geleden nadeel ;
dat de afwezigheid van schade niet kan
worden afgeleid uit het feit dat de
handelsvertegenwoordiger de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of
zelfs overschreden, zelfs indien hij het
beroep niet meer uitoefent ; dat het
volstaat vast te stellen dat hij in dat
laatste geval geen activiteit meer kan
uitoefenen wegens de beeindiging van de
overeenkomst zelf, en dat hem aldus
door de opzegging het recht op de voordelen van de door hem aangebrachte
clienteel definitief ontnomen is,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
verweerster, na opzegging van haar
arbeidsovereenkomst door eiseres toen
zij de leeftijd van 66 jaar had bereikt,
beslist heeft haar beroep niet verder meer
uit te oefenen om op pensioen te gaan,
inhoudt dat zij, met betrekking tot de
door haar aangebrachte clienteel, geen
enkel specifiek nadeel heeft geleden door
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst en derhalve geen recht heeft op
uitwinningsvergoeding (schending van de
artikelen 7 van de Grondwet, 1134, 1135,
1779, 1780 van het Burgerlijk Wetboek,
15, eerste lid, van de wet van 30 juli 1963,
1, 14, 15, l5bis, 16, 17, 20 en 24 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1955);
tweede onde1•deel, het feit dat eiseres
een einde gesteld heeft aan de arbeidsovereenkomst van verweerster niet inhoudt dat deze haar beroep niet verder
zou kunnen uitoefenen ; immers het
bediendenpensioen slechts op aanvraag
wordt toegekend en zelfs dan nog een
zekere activiteit toelaat, zodat eiseres
door de beeindiging van de overeenkomst
geenszins het voordeel van de door
verweerster aangebrachte clienteel definitief aan deze laatste zou ontnomen
hebben (schending van de artikelen 7
van de Grondwet, 1134, 1135, 1779, 1780
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 14, 15,
l5bis, 16, 17, 20, 24 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1955, 15, eerste lid,
van de wet van 30 juli 1963, l, 4, 10, 12,

25 van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967, 9 en 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967);
derde ondm·deel, het arrest het nadeel,
dat voor verweerster volgt uit het
beeindigen van haar arbeidsovereenkomst
door eiseres en dat forfaitair vergoed
wordt, verwart met het specifieke nadeel
dat verweerster moet geleden hebben
tengevolge van het verlies van de door
haar aangebrachte clienteel, hetgeen
alleen aanleiding kan geven tot het
toekennen van een uitwinningsvergoeding
(schending van de artikelen 15, l5bis, 20
van het koninklijk besluit van 20 juli
1955, 15, 16, 17 van de wet van 30 juli
1963 en 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, eiseres in conclusie
staande hield dat verweerster niet bewees
dat zij ondertussen in dienst zou getreden
zijn bij een nieuwe werkgever of daartoe
pogingen zou aangewend hebben; het
arrest op deze conclusie slechts een
hypothetisch antwoord geeft en het
derhalve niet vaststaat dat verweerster
enig specifiek nadeel, spruitend uit het
verlies van de aangebrachte clienteel,
tengevolge van de beeindiging van haar
arbeidsovereenkomst ondergaan heeft,
zodat de toekenning van de uitwinningsvergoeding niet wettelijk gerechtvaardigd
is (schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 15 van de wet van 30 juli 1963,
870, 871 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek):
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de in artikel 15 van
de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers bepaalde vergoeding wegens
uitwinning niet verschuldigd is indien
de werkgever bewijst dat uit de beeindiging van de overeenkomst geen enkel
nadeel voortspruit voor de vertegenwoordiger;
Overwegende dat het arrest beslist
dat eiseres de bewijslast van het ontbreken van nadeel draagt en dat zij aan
deze bewijslast niet voldoet, al zou
bewezen zijn dat verweerster iedere
beroepsarbeid heeft gestaakt na de
beeindiging van de onderwerpelijke arbeidsovereenkomst ;
Dat het arrest derhalve niet « slechts
een hypothetisch antwoord » geeft en het
onderdeel feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste,
onderdeel betreft :

tweede

en

derde
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Overwegende dat de artikelen 4 van
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober I967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers en
9 van het koninklijk besluit van 2I december I967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers
bepalen dat de toekenning van het
rustpensioen in principe het voorwerp
dient uit te maken van een aanvraag
en dat het rustpensioen pas ingaat
vanaf de eerste dag van de maand
volgend op die tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt;
Overwegende dat ingevolge de artikelen 25 van het eerstvernoemde besluit
en 64 van het laatstvernoemde besluit,
bepaalde beroepsactiviteiten aan een
pensioengerechtigde toegelaten worden ;
Overwegende dat uit wat voorafgaat
blijkt dat een handelsvertegenwoordiger
die de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt, ofwel kan wachten met zijn
pensioenaanvraag ofwel enige activiteit
kan behouden, hoewel hij rustpensioen
geniet ; dat hij in beide gevallen de
aangebrachte clienteel kan blijven bezoeken;
Dat, nu het ontberen van deze clienteel
tengevolge van de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst aanleiding kan geweest zijn tot verweersters pensioenaanvraag en bei:iindiging van iedere
beroepsarbeid, het arbeidshof terecht
beslist dat de " afwezigheid van schade
niet kan worden afgeleid uit het feit
dat de handelsvertegenwoordiger de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
of zelfs overschreden, zelfs indien hij
zijn beroep niet meer uitoefent » ;
Overwegende dat, in zoverre het
tweede en het derde onderdeel opkomen
tegen de laatste in het middel aangehaalde zin, deze beschouwing overbodig
is, nu het arrest, zoals uit het antwoord
op de andere onderdelen blijkt, vooraf
reeds wettelijk beslist dat de werkgever
de bevvijslast van het ontbreken van
nadeel draagt en dat hij aan deze
bewijslast niet voldoet ;
Dat die onderdelen in dit opzicht geen
belang vertonen ;
Overwegende dat het derde onderdeel
voor het overige niet preciseert waar het
arbeidshof de aangeklaagde verwarring
zou hebben begaan ;
(1) en (2) Oass., 2 maart 1977, s~tpm,
blz. 717 ; raadpl. de conclusie van het openbaar ministerie, verschenen in het Rechtskundig Weekblad, 1978-1979, kol. 496, in-

Dat de onderdelen niet kunnen aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 mei I978. ~ 3e kamer. ~ Voorzitter,
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, de H.
Janssens. ~ Gelijkluidende conclusie, de
H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Houtekier en Biitzler.

3e
I0

KAMER. ~

29 mei 1978.

ARBEIDSONGEVAL. ~ GETROFFENE OF ZIJN REOHTHEBBENDE DIE Dlll
UITBETALING VRAAGT, ALS KAPITAAL,
VAN TEN HOOGSTE EEN DERDE VAN Dlll
WAARDE VAN DE HEM TOEKOMENDE
RENTE. ~ REOHTER DIE DE UITBETA·
LING BEVEELT. ~ TIJDSTIP WAAROP
HET KAPITAAL llliSBAAR WORDT.
~ INTREST DIE
VAN REOHTSWEGE VERSOHULDIGD IS
OP DE IN DE WET VAN IO APRIL I971
BEDOELDE UITKERINGEN. ~ REOHTER
DIE DE UITB:ElTALING, ALS KAPITAAL,
BEVEELT VAN TEN HOOGSTE EEN DERDE
VAN DE WAARDE VAN DE AAN DE
GETROFFENE TOEKOMENDE ARBEIDS·
ONGEVALLENRENTE. ~ TIJDSTIP V ANAF
HETWELK INTREST VAN REOHTSWEGE
VERSOHULDIGD IS OP RET KAPITAAL.

2° ARBEIDSONGEVAL.

I 0 W anneer de getroffene of zijn recht-

hebbende, met toepassing van artikel 45
van de Arbeidsongevallenwet van 10 ap1·il
1971, de uitbetaling vmagt, als kapitaal,
van ten hoogste een de1·de van de wam·de
van de hem toekomende 1·ente en de
rechter die uitbetaling beveelt, is het
kapitaal eerst eisbaar vanaf de rechterlijlce beslissing (1).
2° Wannee1• de rechte1·, met toepassing van
artilcel 45 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, de ttitbetaling, als
kapitaal, beveelt van ten hoogste een de1·de
van de waarde van de aan de getroffene
of zijn rechthebbende toelcomende arbeidsongevallenrente, is eerst vanaf die
beslissing van rechtswege intrest op het
lcapitaal verschuldigd (2). (Wet van
IO april I971, art. 42, derde lid.)
zonderheid in verband met de in het arrest
niet behandelde vragen omtrent het recht
van de getroffene of zijn rechthebbende op
de rente totdat het kapitaal wordt toegekend,
en omtrent de berekening van dit kapitaal.

1147(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ZURICH», T. GORIS.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1976 door het Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 42, derde lid, 45,
67 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, 20, 3°, van het koninklijk
besluit van 21 december 1971 houdende
uitvoering van sommige bepalingen van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 en ll53 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder op het hem bij voimis
van 4 december 1973 toegekende bedrag
van 277.046 frank, zijnde het derde van
de kapitaalswaarde van de hem toekomende rente, de wettelijke intresten
te betalen vanaf 18 december 1972, op
grond dat op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen van rechtswege
intrest verschuldigd is vanaf het ogenblik
waarop zij eisbaar worden, en dat : « Het
derde van de waarde van de rente als
kapitaal ontstaat op de datum die wordt
aangehouden om de coefficient voor de
berekening ervan te bepalen. Op dat
ogenblik wordt het derde als kapitaal
afgescheiden van het vestigingskapitaal.
De nog uit te keren rente wordt trouwens
vanaf diezelfde datum met een derde
verminderd. V anaf datzelfde ogenblik
tot aan de uitkering ervan heeft de
verzekeringsmaatschappij derhalve het
genot van een kapitaal waarvan, in
afwachting van de rechterlijke toelating,
de verzekerde reeds geacht wordt titularis
te zijn. Het vonnis waarbij de uitkering
bevolen wordt, stelt vast dat de wettelijke
voorwaarden daartoe vervuld zijn op het
tijdstip waarop het derde als kapitaal
wordt geindividualiseerd en bepaalt de
hoegrootheid ervan in functie van deze
datum. Deze rechterlijke beslissing houdt
derhalve in dat het derde als kapitaal
eisbaar wordt in de zin van artikel 42,
derde lid, van de Arbeidsongevallenwet
vanaf de datum die voor de berekening
ervan in aanmerking werd genomen »,
terwijl, vermits uit artikel 45 van de
Arbeidsongevallenwet blijkt dat de rechter beslist over het verzoek van de
getroffene van een arbeidsongeval, zijn
echtgenoot of zijn bloedverwanten in
opgaande lijn, strekkende tot uitbetaling,
als kapitaal, van ten hoogste een derde

van de hun toekomende rente, daaruit
volgt dat het kapitaal niet eisbaar is
zolang de rechter op de vraag niet is
ingegaan en dat de in artikel 42, derde lid,
van dezelfde wet bepaalde intresten
slechts vanaf datzelfde ogenblik van
rechtswege kunnen verschuldigd zijn,
zodat het arrest niet wettelijk mocht
beslissen dat intrest verschuldigd was
sedert de datum die voor de berekening
van het kapitaal in aanmerking werd
genomen:
Overwegende dat eiseres niet betwist
dat zij intrest op het toegekende kapitaal
verschuldigd is vanaf de datum van het
vonnis van 4 december 1973 tot 30 juni
1974;
Dat zij het arrest alleen aanvecht in
zoverre het haar veroordeelt tot betaling
van die intrest vanaf de datum van het
arbeidsongeval op 18 december 1972;
, Overwegende dat, zo de getroffene van
een arbeidsongeval, zijn echtgenoot of
zijn bloedverwanten in opgaande lijn,
krachtens artikel 45 van de Arbeidsongevallenwet, kunnen vragen dat ten
hoogste een derde van de waarde van de
hun toekomende rente als kapitaal zou
worden uitbetaald, uit dezelfde bepaling
blijkt dat het de rechter is die over
zodanige vraag beslist ;
Dat hieruit volgt dat het kapitaal niet
eisbaar is zodat de rechter op de vraag
niet is ingegaan ;
Dat dienvolgens de in het derde lid
van artikel 42 van dezelfde wet bedoelde
intrest op het kapitaal ook niet v66r dat
zelfde ogenblik van rechtswege kan
verschuldigd zijn ;
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing weliswaar mede doet steunen
op de vaststelling dat eiseres het derde
van de rente dat als kapitaal werd
uitbetaald, vanaf de datum van het
ongeval niet heeft betaald ;
Dat de vordering van verweerder
echter niet strekte tot betaling van het
niet betaalde gedeelte van de rente,
noch van de intrest verschuldigd wegens
het niet betalen van dat gedeelte, maar
alleen tot betaling van de intrest op het
kapitaal;
Dat het arbeidshof om de voornoemde
reden artilml 42, derde lid, van de
Arbeidsongevallenwet
schendt
door
eiseres tot betaling van deze intrest
vanaf 18 december 1972 te veroordelen;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het eiseres
veroordeelt tot betaling van intrest op het
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toegekende kapitaal van 4 december 1973
tot 30 juni 197 4 ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Gent.
29 mei 1978.- 3e kamer.- Vom·zitter,
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
voorzitter.- VM·slaggever, de H. Chatel.
Gelijkl~tidende
concl~tsie,
de H.
Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Van Ryn.

3e KAMER. -

29 mei 1978.

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
- KOSTWINNER VAN HET GEZIN.
BEGRIP.

De ingescMevene kan geen uitstel of
vTijlating van dienst belcomen op g·rond
dat hij kostwinner van zijn echtgenote
en zijn kinde1•en is. (Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 30 april1962,
art. 10, § 1, 1o.)
(VAN OAUWENBERGH.)

2° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP 1\'IORELE
GROND. KOSTWINNER VAN HET
GEZIN. VERWERPING OMDAT EEN
ZUSTER KAN HELPEN VOORZIEN IN HET
LEVENSONDERHOUD VAN DE OUDERS.
- WETTIGHEID.
1° De jeitelijke beooTdeling, doo1• de Hoge
M ilitiemad, dat een dienstplichtige al
dan niet de kostwinne1" van zijn oudeTs is,
is onaantastbaaT ( 1). (Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 30 april 1962,
art. IO, § I, Io.)
2° De veTWeTping van een vTaag om uitstel
van een dienstplichtige als lcostwinne1"
van het gezin, is wettig geTechtvaardigd
dom· de vaststelling dat een zuste1" in het
levensonde1·houd van de oude1·s kan
helpen vom·zien, ook al is zij geh~twd (2}.
(Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op
30 aprili962, art. IO, §I, I 0 .)
(DEKORT.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
29 mei I978.- 3e kamer.- Vom·zitter
en VeTslaggeve?', de H. Gerniers, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conchtsie, de H. Lenaerts, advocaa t-generaal.

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
29 mei 1978.- 3e kamer.- VooTzitteT
en VeTslaggeveT, de H. Gerniers, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conchtsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Schepens
(van de balie te Gent).

3e KAMER. -

29 mei 1978,

1° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. KOSTWINNER VAN HET
GEZIN. 0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE HOGE MILITIERAAD.
(1) en (2) Cass., 10 oktober 1977, sttpm,
blz. 185.
(3) Raadpl. cass., 22 mei 1974 (A>'>', cass.,
1974, blz. 1057) en 4 december 1974 (ibid.,
1975, blz. 402); DE LEYE, « De weerslag van

3e KAMER. -

29 mei 1978,

ARBEIDSOVEREENKOMST. BEDIENDE. 0PZEGGINGSVERGOEDING.
BEREKENING. VAKANTIEGELD,
BEPAALD BIJ ARTIKEL 38, I 0 , VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 MAART
I967, NIET IN AANMERKING TE NEMEN.

De opzeggingsveTgoeding, bepaald in aTtilcel 20 van de wetten betTeffende het
bediendencontract, omvat, naast de
wedde, niet het vakantiegeld, bepaald in
a1·tikel 38, 1°, van het koninlclijk besluit
van 30 maa1·t 1967 (3).
het vakantiegeld op de opzeggingsvergoeding
voor bedienden ,, Rechtskundig Weekblad,
1973-1974, kol. 295; TAQUET en WANTillZ,
Conge, p>·eavis, indemnite, II, blz. 84.
De conclusie van het openbaar ministerie
verscheen in het Rechtskundig W eelcblad,
1978-1979, kol. 491.
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
WABOO-STANDARD », T. NOSBUSOH.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 aprill977 door het Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen l2quinquies, 14, 15,
§ 2, 18, 20 van de bij koninklijk besluit
van 20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten
betreffende het bediendencontract, zoals
gewijzigd door de wetten van 10 december 1962 en 21 november 1969, 38, 1°
en 2°, 46, 48, 60, 64 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten
van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie van de loonarbeiders, zoals
gevvijzigd door het koninklijk besluit
van 2 april 1970, 2, 3, 8, 9, tweede lid, 16
van de bij koninklijk besluit van 28 juni
1971 gecoi:irdineerde wetten betreffende
de jaarlijkse vakantie van de werlmemers,
2, 1° en 3°, van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon
der werlmemers, ll34, ll35, 1376 en 1377
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder de som te betalen
van 28.890 frank op grond : dat als
basisloon voor de berekening van de
opzeggingsvergoeding dient genomen te
worden het laatst verdiende bruto maandelijks loon of 33.488 frank en op dit
bedrag het vakantiegeld a 12 t.h. (enkel
en dubbel vakantiegeld) dient berekend
te worden en toegevoegd, hetzij 33.488
4.019 = 37.507 frank; dat de inhoud van
de forfaitaire schadevergoeding door
artikel 20 van de wetten betreffende het
bediendencontract wordt geregeld, met
name de lopende maandwedde en alle
andere verdiensten verworven krachtens
de overeenkomst ; dat, indien de opzeggingstermijn ware nageleefd geworden,
de bediende niet alleen zijn wedde zou
genoten hebben maar ook 12 t.h.
vakantiegeld op de tijdens de opzeggingstermijn ontvangen wedde ; dat het enkel
vakantiegeld niet begrepen is in de
lopende wedde daar uit de toepassing van
artikel 12quinquies van de wetten betreffende het bediendencontract blijkt dat de
wedde die de bediende nog zou kunnen
verdiend hebben, ware de opzeggingstermijn nageleefd geworden, een effectieve wedde zou geweest zijn die niet als
enkel vakantiegeld zou in aanmerldng

+

kunnen komen, vermits de opzeggingstermijn ophoudt te lopen ingeval van
schorsing van de uitvoering van de
overeenkomst wegens jaarlijkse vakantie ; dat hieruit client besloten te
worden dat ook de lopende wedde die
voor de berekening van de schadevergoeding in aanmerking komt, alleen
wedde vertegenwoordigt en geenszins
het enkel vakantiegeld includeert,
te1·wijl, eerste onderdeel, het enkele
vakantiegeld het normale loon is van
verweerder gedurende de vakantiemaand
en derhalve reeds begrepen is in de aan
verweerder toegekende opzeggingsvergoeding die berekend is op de jaarlijkse
wedde en die overeenstemt met de duur
van de opzeggingsperiode, zodat het
bedrag van 28.890 frank aan verweerder
ten onrechte een tweede maal toegekend
werd (schending van de artikelen 20 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1955,
38, 1°, 46, 48, 60, 64 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967, 2, 3, 8, 9,
tweede lid, 16 van het koninklijk besluit
van 28 juni 1971, 2, 1° en 3°, van de wet
van 12 april 1965, 1134, ll35, ll76 en
1377 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest het forfaitaire karakter van de opzeggingsvergoeding bij onmiddellijke beeindiging van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden
miskent door het bedrag ervan, met
betrekking tot het enkele vakantiegeld,
te bepalen overeenkomstig het geval
waar de bediende gedurende de opzegging verder werkt en waar alleen, in
tegenstrijd met de onmiddellijke beeindiging, de regelen betreffende de
uitvoering en de schorsing van de
overeenkomst uitwerking hebben (scherrding van de artikelen 12quinquies, 14,
15, § 2, 18, 20 van het koninklijk besluit
van 20 juli 1955, 38, 1° en 2°, 46, 48, 60,
64 van het koninldijk besluit van
30 maart 1967, 2, 3, 8, 9, tweede lid, en
16 van het koninldijk besluit van 28 juni
1971) :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 20, tweede lid, van de gecoi:irdineerde wetten betreffende het bediendencontract, de vergoeding wegens
opzegging niet alleen de wedden, maar
ook de verdiensten verworven krachtens
de overeenkomst behelst ;
Overwegende dat, volgens het beginsel
neergelegd in artikel ll35 van het
Burgerlijk Wetboek, de overeenkomsten
niet alleen verbinden tot hetgeen daarin
uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot
alle gevolgen die door de billijkheid, het
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gebruik of de wet aan de verbintenis,
volgens de aard ervan, worden toegekend;
Overwegende dat, krachtens de wetgeving op de jaarlijkse vakantie, de
bediende recht heeft op vakantiegeld,
dat hem rechtstreeks door de werkgever
wordt betaald ;
Dat daaruit volgt dat dit vakantiegeld
een krachtens de arbeidsovereenkomst
verworven verdienste is en derhalve in
beginsel voor de berekening van de
opzeggingsvergoeding in aanmerking
komt ; dat het evenwel geen tweemaal in
aanmerking mag worden genomen, met
name eenmaal als wedde en eenmaal als
verdienste ;
Overwegende dat, lui dens artikel 38, 1°,
van het koninklijk besluit van 30 maart
1967, de werkgever aan de bediende die
vakantie neemt, behoudens de in het 2°
van dit artikel bepaalde bijslag, "de
normale bezoldiging in overeenkomst
met de vakantiedagen " betaalt; dat,
indien dit normale loon wordt bijgeteld
bij de maandwedde, hetzelfde voordeel
tweemaal in aanmerking wordt genomen ;
Dat het in genoemd artikel 38, 1°,
bedoelde gedeelte van het vakantiegeld
derhalve niet in aanmerking komt voor
de berekening van de opzeggingsvergoeding; dat dit gedeelte, dat het arrest
" enkel vakantiegeld ll noemt, samen
met de in artikel 38, 2°, bedoelde bijslag,
die het arrest " dubbel vakantiegeld ll
noemt, overeenstemt met het bedrag van
het vakantiegeld dat artikel 9 van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers,
alvorens het door de wet van 28 maart
1975 was gewijzigd, op 12 t.h. van het
loon bepaalde ;
Dat het arrest derhalve ten onrechte
beslist dat bij het maandloon dat als
basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding dient,
12 t.h. als
vakantiegeld moet worden bijgeteld en
eiseres dienvolgens veroordeelt tot betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding die overeenstemt met het
vakantiegeld, bedoeld in artikel 38, 1°,
van het koninklijk besluit van 30 maart
1967;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt tot betaling van 28.890 frank met
de vergoedende en gerechtelijke intresten ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;

houdt de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
29 mei 1978.- 3e kamer.- Voorzitter
en VerslaggevM', de H. Gerniers, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
PleitM'S, de HR.
Houtekier en Biitzler.

2e KAMER. -

30 mei 1978.

lO HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. BESLISSING VAN DE REOHTER IN HOGER
BEROEP WAARBIJ EEN DOOR DE EERSTE
REOHTER AFGEWEZEN BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING WORDT INGEWILLIGD.- GEEN HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSING VAN DE EERSTE REOHTER.
0NWETTELIJKHEID.

2° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. BESLISSING VAN DE
REOHTER IN HOGER BEROEP VERNIETIGD
OMDAT DEZE REOHTER HEEFT BESLIST
OVER EEN BURGERLIJKE REOHTSVORDERING DIE NIET VOOR HEM WAS AANHANGIG GEMAAKT. VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING.
1° Ingeval de bu1·gerlijke partij niet in
hager beroep is gekomen tegen het vonnis
van de eerste rechter waarbij haar
vordering wordt verworpen, worden de
kracht van het gewijsde van de beslissing
van de ee1·ste rechter en de devolutieve
kracht van het hager beroep van de andere
partijen miskend door de rechter in
hager beroep die deze rechtsvm·dering
aanneemt en aldus uitspraak doet over
niet gevorderde zaken (1). (Sv., art. 202;
wet van 17 april 1878, artt. 3 en 4;
G.W., art. 1138, 2o.)
2o Wannee1· een beslissing in hager beroep

wordt vernietigd omdat de rechter in
hager beroep heeft beslist op een burger(1) Raadpl. cass., 8 september 1969 (Ar1•.
cass., 1970, blz. 24), 9 februari en 15 maart
1976 (ibid., 1976, blz. 674 en 822), en 4 januari
1977 (ibid., 1977, blz. 475).
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lijke reohtsvordering die niet voor hem
aanhangig was gemaakt, wordt de
vernietiging uitgesproken zonder verwijzing (I).
(DUTHOY, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«COMPAGNIE INDUSTRIE ET TRAVAUX
EMILE BLATON "• VERSOHAEVE, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « GROEP JOSI ll EN
GORDYN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 januari I978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld door eiser
tegen de verweerders sub 1 en 2 :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser, burgerlijke partij,
zijn voorziening heeft doen betekenen
aan de verweerders tegen wie zij gericht
is·
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de civielrechtelijke vorderingen
ingesteld tegen eiser door :

A. de verweersters (sub 1 en 3) :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;

B. de verweerder Gordyn :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3, 4 van de wet van
17 april 1978, houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van Strafvordering, I72, I74, 202, 203, inzonderheid 203,
§§ I, 2 en 4, van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
(I) Cass., 4 januari 1977 (A1•r. cass., 1977,
blz. 475) en 16 november 1977, supra, blz. 313.

van de overbrengende werking van het
hoger beroep en van het algemeen
rechtsbeginsel dat aan de rechters in
hoger beroep verbiedt uitspraak te doen
buiten de grenzen van de regelmatig voor
hen gebrachte hogere beroepen en ten
voordele van een niet-appellerende partij
de beslissingen van de eerste rechter te
wijzigen,
doordat het bestreden vonnis het vonnis
van de Politierechtbank te Vilvoorde
van 7 december 1977 op de civielrechtelijke vordering van verweerder, nietappellant, wijzigt, deze eis ontvankelijk
en gegrond verklaart ten opzichte van
eiser, en vervolgens eiser veroordeelt,
terwijl de politierechtbank bij het
voormelde vonnis van 7 december I977,
gelet op de vrijspraak van eiser, zich
onbevoegd had verklaard om te oordelen
over de eis van verweerder voor zover
hij tegen eiser gericht was ; die beslissing
definitief was geworden, tussen partijen
kracht van gewijsde had verkregen bij
gebreke van regelmatig hoger beroep van
verweerder en derhalve niet wettig kon
gewijzigd worden ten voordele van deze
laatste ; het bestreden vonnis, door die
beslissing te wijzigen en daarna uitspraak
te doen gelijk het heeft gedaan, het
definitief karakter ervan tussen partijen
miskent en tevens de wettelijke regels en
beginselen miskent die voor het hoger
beroep tegen de vonnissen van de politierechtbanken gelden :
Overwegende dat de eerste rechter zich
onbevoegd had verklaard om kennis te
nemen van de tegen eiser door de verweerder Gordyn ingestelde civielrechtelijke vordering ; dat de genoemde verweerder noch eiser tegen die beslissing
hoger beroep hebben ingesteld ;
Overwegende dat de rechtsvordering
van de genoemde verweerder tegen eiser
derhalve niet aanhangig was gemaakt
voor de correctionele rechtbank, zodat
deze, door niettemin een veroordeling
van eiser ten behoeve van de genoemde
verweerder uit te spreken, de artikelen 202 van het W etboek van Strafvordering, 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering,
schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre daarin uitspraak
wordt gedaan op de door Gordyn tegen
eiser ingestelde civielrechtelijke vorde-
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ring ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in tweederde en de
verweerder Gordyn in het overige van de
kosten ; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
30 mei 1978.- 2e kamer.- Voonitter,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggever, de H. Soetaert. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal.- Pleite1·, de H. A. DeBruyn.

2e KAMER. -

30 mei 1978.

1° WEGVERKEER.- ADEMTEST.
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER, ARTIKEL 59, § 1, 2°.
- VOORWAARDEN VOOR HET OPLEGGEN
VAN EEN ADEMTEST.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. SOHULDIGVERKLARING. - FElTEN OMSOHREVEN IN
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET EN
BEWEZEN VERKLAARD. - GEEN OONOLUSIE.- REGELMATIG GEMOTIVEERDE
BESLISSING.
1° De bepaling van artikel 59, § 1, 2°,

van de wet betreffende de politic ove1· het
wegverkee1· houdt niet in dat de ademtest
aan degene die op een openba1·e plaats
een voertuig bestuurt of een bestuu1·der
met het oog op de scholing begeleidt,
moet worden opgelegd op het ogenblik dat
hij nag aan het stuu1· is of nag begeleidt;
zij laat toe de ademtest op te leggen op
het ogenblik dat de bet1·okkene, na te
hebben bestuu1·d of begeleicl, kan w01·den
aangetroffen.
2° Bij ontstentenis van conclusie dien-

aangaande motivee1·t de feitenrechter
1·egelmatig de schttldigvM·kla1·ing van de
beklaagde door het in de bewoordingen
van de wet omsch1·even misdrijf bewezen
te verkla1·en (1). (Grondwet, art. 97.)

(1) Cass., 11 januari 1977 (A?'?', cass., 1977,
blz. 528).

(THIRRY.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 januari 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Leuven;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 154 van het Wethoek van Strafvordering, 59, 63, 34, 1°,
38, § 1, van de Wegverkeerswet en 97
van de Grondwet,
doordat het vonnis de overtreding van
artikel 34, 1°, van de W egverkeerswet
ten laste van eiser bewezen verklaart
op grond van de uitslag van een ademtest, zoals bepaald bij artikel 59 van
gezegde wet, en van een bloedproef, zoals
bepaald bij artikel 63 van die wet, hoewel
het vaststelt dat op het ogenblik van het
opleggen van de ademtest eiser noch in
een ongeval betrokken was, noch een
voertuig of een rijdier bestuurde of
aanstalten maakte om dit te doen, en
hierbij steunt op de vaststelling dat
eiser een voertuig had bestuurd meer dan
een uur v66r het opleggen van de ademtest en op de overweging dat voor het
afnemen van de ademtest geen tijdslimiet is gesteld,
terwijl, ee1·ste onderdeel, voormeld artikel 59 beperkend bepaalt dat de ademtest
slechts kan worden opgelegd in drie
gevallen, te weten l. aan de vermoedelijke
dader van een verkeersongeval of aan
ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, 2. aan ieder die een voertuig of
een rijdier bestuurt of een bestuurder
voor scholing begeleidt en 3. aan ieder
die aanstalten maakt om een voertuig
of een rij dier te besturen ; de bepalingen
van artikel 59, § 1, 2°, aileen in de tegenwoordige tijd zijn gesteld en bijgevolg
uitsluitend toelaten de ademtest op te
leggen aan ieder die << bestuurt >>, doch
niet aan ieder die« bestuurd heeft >>, zodat
het vonnis aan die bepaling een uitbreiding geeft welke zij niet inhoudt ;
tweede onderdeel, indien, zoals ten deze,
meer dan een uur was verlopen tussen
het ogenblik waarop eiser opgehouden
heeft te besturen, 21,30 uur, en het
ogenblik waarop de ademtest werd
opgelegd, 22,40 uur, de beslissing niet
ten genoegen van rechte is gemotiveerd,
daar het vonnis niet vaststelt dat sedert
het ogenblik waarop eiser opgehouden
had te besturen, hij geen alcohol meer
heeft verbruikt :
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W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bepaling van
artikel59, § 1, 2°, van de Wegverkeerswet
niet inhoudt dat de ademtest aan diegene
die op een openbare plaats een voertuig
bestuurt of een bestuurder met het oog
op de scholing begeleidt, moet worden
opgelegd terwijl hij stuurt of begeleidt ;
Overwegende dat de rechters ten deze
de uitslag van de ademtest en van de
bloedproef, die volgens de vaststellingen
van het vonnis werden uitgevoerd wanneer de verbalisanten eiser hebben
kunnen aantreffen nadat hij met zijn
voertuig thuisgekomen was, wettig
hebben kunnen aanwenden als bewijs
van het feit dat hij zich in staat van
alcoholintoxicatie bevond toen hij zijn
voertuig bestuurde ;
Dat het onderdeel faalt naar recht ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis de telastlegging, omschreven in de termen van
de wet, bewezen verklaart ; dat, nu uit de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan niet blijkt dat eiser bij conclusie
voor de feitenrechter had doen gelden
dat hij alcohol had verbruikt tussen het
ogenblik waarop hij had opgehouden
te besturen en dat waarop de ademtest
werd afgenomen, het vonnis desaangaande niet nader diende gemotiveerd
te zijn;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 mei 1978.- 2e kamer.- Voonitter,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggever, de H. Lebbe. Gelijkluidende
conclttsie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. P. De Raeymaeker (van de balie te Leuven).

2e KAMER. -

30 mei 1978.

1° VER.JARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN
CASSATIE, 1978. -

37

17 DECEMBER 1963 TOT INRICHTING
VAN DE CONTROLE OP DE REIZIGERS IN
LOGEMENTHUIZEN.- VERJARINGSTERMIJN.
2°

LOGEMENTHUIZEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - 0VERTREDING VAN ARTIKEL 1 VAN DE WET
VAN 17 DECEMBER 1963 TOT INRICHTING VAN DE CONTROLE OP DE REIZIGERS IN LOGEMENTHUIZEN. - VERJARINGSTERMIJN.

1° en 2° De ove?·tredingen van aTtikel 1
van de wet van 17 december 1963 tot
inTichting van de controle op de ?'eizigers
in logernenthuizen, alsmede van de
koninklijke besluiten tot uitvoe1·ing ervan, zijn st?'afbaar met co1·rectionele
straffen, zodat de strajvo1·dering ontstaan
uit die rnisdrijven vervalt door verloop
van d1•ie jaren te rekenen van de dag
dat het misdrijj is gepleegd (1). (Wet
van 17 december 1963, art. 2; wet van
17 april1878, artt. 21 en 25.)
(RODGERS ON
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
((SOCIETE HOTELTIJRE ST. MICHEL».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 januari 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. Op de voorziening van eiser, beldaagde:

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 21, 22, 25 van de
wet van 17 april 1878, houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, en 97 van de Grondwet,
do01•dat het vonnis eiser veroordeelt op
grond dat hij de feiten bekent, de door de
eerste rechter uitgesproken straf wettelijk is en oordeelkundig bepaald en dat
« de verjaring van de publieke vordering
rechtsgeldig werd gestuit door de mondelinge vordering van de heer procureur
des Konings tijdens de openbare terechtzitting van 18 januari 1978 »,
te1·wijl de strafbare feiten zich hebben
voorgedaan op 23 en 25 januari 1977
en aldus de strafvordering noodzake(1) Verge!. cass., 20 oktober 1975 en 3 februari 1976 CArr. cass., 1976, biz. 228 en 650),
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1ijkerwijze was verjaard op 25 januari
1978, zodat de veroordeling onwettig is
en niet wettelijk is gemotiveerd :
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete van 50 frank,
vermeerderd met 390 opdeciemen, of
een vervangende gevangenisstraf van
vijftien dagen, met gewoon uitstel ~e
durende een jaar, om, met overtreding
op artikel 1 van de wet van 17 december
1963, als aangewezen aangestelde, ve::zuimd te hebben voor elke persoon die
in het hotel slaapt of er de nacht doorbrengt, de bij koninklijk besluit van
20 mei 1965 bepaalde inlichtingen in te
schrijven of door de reiziger te doen
inschrijven op een dubbele kaart, feiten
gepleegd te Brussel op 23 en 25 januari
1977;
Overwegende dat, krachtens artike1 2
van de genoemde wet, de overtredingen
van artike1 l, alsmede van de koninklijke besluiten ter uitvoering daarvan,
worden gestraft met gevangenisstraf van
acht dagen tot drie maanden en met een
geldboete van 26 frank tot 200 frank,
of met een van die straffen aileen ;
Overwegende dat, krachtens artikel 21
van de wet van 17 april 1878, houdende
de voorafgaande tite1 van het Wetboek
van Strafvordering, de strafvordering
ingesteld wegens een wanbedrijf, verjaart
door verloop van drie jaren, te rekenen
van de dag waarop het feit is gepleegd ;
dat krachtens artikel 25 van de evengenoemde wet de bepaling van artikel. 21
toepasselijk is op de strafvordermg
betreffende een wanbedrijf omschreven,
zoals ten deze, door een bijzondere wet
voor zover deze laatste niet anders
bepaalt ; dat de wet van 17 december
1963 de verjaring van de strafvordering
niet anders bepaalt ;
Overwegende dat hieruit volgt dat op
25 januari 1978, datum waarop het
vonnis, dat een correctionele straf toepast, werd uitgesproken, de strafvordering niet door verj aring vervallen was ;
Dat het middel faalt naar recht ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen ;
II. Op de voorziening van eiseres,
civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres haar voorziening
heeft doen betekenen aan het openbaar
ministerie tegen wie zij gericht is ;

Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
30 mei 1978.- 2e kamer.- Voo1·zitter,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggeve?·, de H. Lebbe. Gelijkluidende
conchtsie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleitm·, de H. Verbruggen
(van de balie te Brussel).

2e

KAMER. -

30

mei

1978,

ro VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWE'rTIGDE VERDENKING. VERZOEK GEGROND OP
FElTEN DIE AAN LEDEN VAN HE'!.'
OPENBAAR MINISTERIE WORDEN TEN
LASTE GELEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEKSOHRIFT WAARIN
GEGEVENS WORDEN AANGEVOERD DIE
OP EEN LOUTERE VERONDERSTELLING
ZIJN GEGROND. VERvVERPING VAN
HET VERZOEKSOHRIFT.

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEKSOHRIFT WAARIN
GRIEVEN WORDEN AANGEVOERD DIE
NIET AANTONEN DAT DE REOHTER
DE ZAAK NIET MET DE NODIGE ONPARTIJDIGHEID KAN BEOORDELEN. VERWERPING VAN HET VERZOEKSOHRIFT.

l o N iet ontvankelij k is het verzoek van een

beklaagde tot verwijzing van een rechtbank naar een ande1·e wegens gewettigde
verdenking, geg1·ond op feiten die aan
het openbaa1' ministe1·ie ten laste w01·den
gelegd (1). (Sv., art. 542.)
2o Het Hof vm·wm·pt het verzoek tot ve?'wijzing van een rechtbank naar een
ande1·e ~vegens gewettigde ve1·denking
(1) Cass., 22 maart 1977 (Ar1•. cass., 1977,
blz. 793).
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als het vaststelt dat de tot staving van dit
vet·zoek aangevoet·de gegevens, die enkel
op een verondet·stelling zijn gegt·ond,
geen voldoende reden zijn om tegen dat
gerecht gewettigde ve1'denking te doen
ontstaan (1). (Sv., artt. 542, 545 en 546.)
3o Het Hof ve1'We1'pt een ve1'zoek tot vet•wijzing van een t·echtbank naar een andere
wegens gewettigde vm·denking als de
aangevoerde grieven niet doen vet·moeden
dat de rechter voor wie de zaak aanhangig
is, deze niet met de nodige sereniteit en
onpm·tijdigheid kan beom·delen (2).
(Sv., art. 542, 545 eri 546.)

(ROOSEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het op 12 april
1978 ter griffie van het Hof neergelegde
verzoekschrift, ertoe strekkende de zaak
onder notitienummer V.I048lf77, aanhangig bij de elfde correctionele kamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Antwerpen, zitting houdende in hoger
beroep, naar een andere rechtbank te
horen verwijzen op grond van gewettigde
verdenking ;
Overwegende dat eiser vervolgd wordt
om te Antwerpen op 29 oktober 1976,
bij overtreding van artikel 5 van het
Wegverkeersreglement van I december
1975, regelmatig aangebrachte verkeersborden niet in acht te hebben genomen,
te weten verkeersborden die overeenstemmen met het model afgebeeld in
artikel 85.ll van dit reglement (parkeerverbod);
Dat hij, bij vonnis van de Politierechtbank te Antwerpen van 28 november
1977, van de feiten van de telastlegging
werd vrijgesproken, doch, op het hoger
beroep van het openbaar ministerie, bij
vonnis van 15 februari 1978 van de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen,
bij verstek, werd veroordeeld tot een
geldboete van 10 frank en in de kosten;
dat hij tegen deze beslissing verzet heeft
gedaan; dat de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen over het verzet nog geen
uitspraak heeft gedaan ;
(1) Cass., 7 januari 1975 (A7'7'. cass., 1975,
blz. 510).
(2) Raadpl. cass., 2 september 1975 (A1·r.
cass., 1976, blz. J4) en 21 december 1977,
supra, blz. 497.

Overwegende dat eiser, tot staving van
zijn verzoek, aanvoert dat : de in de
telastlegging bedoelde verkeersborden
aangebracht zijn op de gelijkgrondse
berm van het middenvak van de Britselei te Antwerpen en het opschrift dragen :
" uitgezonderd dienstvoertuigen ministerie van justitie ,, zoals bepaald bij het
ministerieel besluit van 24 augustus 1973 ;
die verkeersborden niet beantwoorden
aan de voorschriften van het W egverkeersreglement en dus geen verbindende kracht hebben, hetgeen door
de eerste rechter werd aangenomen ; als
dienstvoertu:igen worden beschouwd de
wagens die voorzien zijn van een parkeerkaart uitgereikt door de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg ; de
voorzitter een discretionaire macht bezit
om deze kaarten uit te reiken aan wie hij
wenst ; zulke parkeerkaarten worden of
kunnen worden uitgereikt onder meer
aan de rechters van de rechtbank van
eerste aarileg ; deze rechters derhalve
rechtstreeks belang hebben bij het in
stand houden van de onwettige situatie,
vermits zij kunnen beschikken over de
parkeerkaarten ; zij derhalve onmogelijk
de zaak met de gepaste objectiviteit
kunnen beoordelen ; bovendien in deze
aangelegenheid het parket en de rechtbank van Antwerpen een tegenstrijdige
en complexe houding aam1emen, daar
in gelijkaardige zaken tegen bepaalde
vrijspraken hoger beroep werd aangetekend en tegen andere niet ; dezelfde
dag, op 15 februari 1978, door dezelfde
kamer een vonnis van veroordeling werd
uitgesproken en in een andere zaak, bij
een niet gemotiveerd vonnis, de beklaagde
werd vrijgesproken;
Overwegende dat het verzoek niet
ontvankelijk is voor zover het steunt
op feiten die aan het openbaar ministerie
ten laste worden gelegd ;
Overwegende dat, voor het overige,
de door eiser aangevoerde omstandigheden eensdeels uitgaan van de veronderstelling dat de door hem bekritiseerde
verkeersregeling enkel prive-belangen en
niet het belang van de openbare dienst
beoogt, en anderdeels niet van zodanige
aard zijn dat kan vermoed worden dat
het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is, zich bij het beoordelen ervan
door andere gevoelens zou kunnen laten
leiden dan door de zin voor rechtvaardigheid;
Dat dientengevolge de in het verzoekschrift aangevoerde omstandigheden niet
van zodanige aard zijn dat zij tegen de
rechtsbedeling van de Correctionele
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Rechtbank te Antwerpen een verdenking
doen ontstaan en derhalve geen voldoende
grond opleveren om de zaak te onttrekken aan de rechters van de rechtbank waarbij zij aanhangig is ;
Om die redenen, en gelet op de artikelen 542 tot 552 van het W etboek van
Strafvordering, verwerpt het verzoekschrift ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggever, de H. Lebbe. Gelijklttidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HR. Mattheessens en Masson (van de balie te Antwerpen).

2e KAMER. -

30 mei 1978.

1 o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). CoMMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE
MAATSOHAPPIJ. VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEINTERNEERDE.- GEEN WETSBEPALING DIE
VOORSOHRIJFT DAT DE GEINTERNEERDE,
NADAT HIJ DOOR DE OOMMISSIE WERD
GEHOORD, OP STRAFFE VAN NIETIGHEID
SOHRIFTELIJK KENNIS MOET KRIJGEN
VAN DE DATUM WAAROP DE BESLISSING
ZAL WORDEN GENOMEN.
2o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE KENNISGEVING VAN
DE BESTREDEN BESLISSING. - NIETONTVANKlllLIJKHEID.
1o Geen enkele wetsbepaling sch1-ijjt voor

dat de ge~nten~eerde, die een ve1·zoek tot
invrijheidstelling heeft ingediend en
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij is gehoord, sch1·iftelijk kennis moet k1·iy'gen van de datum
waarop de beslissing zal worden genomen.
(Wet tot bescherming van de maatschappij, artt. 18 en 16.)

2° Niet ontvankeliJk is het middel dat enkel
betrekking heeft op de kennisgeving van
de bestreden beslissing (1).

(1) Cass., 16 mei 1977 {A1·r. cass., 1977,
blz. 750).

(MAHIEUR.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 april 1978 gewezen door
de Commissie tot bescherming van de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Gent, en waarbij het verzoek tot invrijheidstelling van eiser, gei'nterneerde,
wordt verworpen ;
Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid
dat eiser geen schriftelijke kennisgeving
heeft gekregen van de datum van de
beslissing :
Overwegende dat in de beslissing wordt
vastgesteld dat eiser is gehoord ; dat bij
geen enkele wetsbepaling wordt voorgeschreven dat aan de gei:nterneerde op
straffe van nietigheid schriftelijk kennis
moet worden gegeven van de datum
waarop de beslissing zal worden genomen;
Dat het middel faalt naar recht ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid
dat niet dokter Coulon, maar dokter
Denis het psychiatrisch verslag opgesteld
heeft :
Overwegende dat in de beslissing enkel
wordt gezegd dat dokter Coulon is
gehoord, niet dat hij een psychiatrisch
verslag heeft opgesteld ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, hie1·uit afgeleid
dat : - het laatste vonnis, januari 1978,
van het Hof van Cassatie eiser niet ter
ondertekening is voorgelegd en dusdanig
zonder gevolg van kennisneming is
gebleven ; - eiser het duplicaat van zijn
aanhoudingsbevel, uitgaande van het
parket te Brugge, van 4 n<;JVem?er 19_?0
niet heeft ontvangen ; - e1ser smds ZIJn
aanhouding en opsluiting negenmaal
niet in de gelegenheid is gesteld cassatieberoep in te stellen ; -- eiser zijn ziektevergoeding nog niet heeft gekregen ;
- eiser een reeks voorwerpen niet heeft
teruggekregen en een bepaald bedrag
ten onrechte heeft moeten betalen :
Overwegende dat de in het middel
aangevoerde grieven geen betrekking
hebben op de beslissing waartegen het
cassatieberoep is gericht;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
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Over het vierde middel, hieruit afgeleid
dat eiser geen schriftelijke kennisgeving
heeft ontvangen van de bestreden beslissing :
Overwegende dat, zelfs al was de
kennisgeving bij de wet vereist, het
verzuim ervan de wettelijkheid van de
beslissing niet zou kunnen aantasten ;
Over het verzoek strekkende tot het
doen bevelen van een nieuw psychiatrisch
onderzoek:
Overwegende dat het Hof niet bevoegd
is om zodanig onderzoek te bevelen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
30 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggever, de H. Soetaert. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal.

2e
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31 mei 1978.

KRANKZINNIGE.

MAATREGEL
WAARDOOR EEN EINDE KOMT AAN DE
BEVOEGDHEID VAN DE BLTZONDERE OF
ALGEMENE VOORLOPIGE BEWINDVOERDER DIE, KRAOHTENS DE ARTIKELEN 29
EN 30 VAN DE WET VAN 18 .JUNI 1850,
DOOR DE VREDEREOHTER IS AANGEWEZEN OF BENOEMD.

Ingevolge artikel33 van de wet van 18 juni
1850 (wet van 7 ap1·il 1964, a1·tikel 9)
op de behandeling van de krankzinnigen houdt de bevoegdheid van de
bijzondet·e of algemene vool'lopige
bewindvoerder die, kTachtens de m·tikelen 29 en 30 van die wet, door de
vrede1'echte1' is aangewezen of benoemd,
van 1·echtswege op zod1·a de in een
k1·ankzinnigengesticht geplaatste peTsoon
e1• niet « gehmtden >> w01·dt of verklaard
wo1·dt dat de « afzondet·ing van de
k1·ankzinnige in zijn waning >> niet meeT
nodig is ; de wo01'den « gehouden is >> en
« afzonde1·ing van de krankzinnige in
zijn waning>> moeten wo1'den ge~nter
p1•etee1•d in de zin van gedwongen
ve1'blijf of van vrijheidsbeneming en
daa1'onde1' kan dus niet worden verstaan
het veTblijf in een open afdeling, d.w.z.

daa1' waa1' men is opgenomen en waar
men vTij kan weggaan.

(D'HOOGHE, T. DONOKERS.)
ARREST.

Gelet op de beschikking van de Eerste
Voorzitter van het Hof van 2 mei 1978
waarbij beslist werd dat onderhavige
zaak zal behandeld worden door de
tweede kamer ;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 maart 1976 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 13, 29, 30,
31, 33 en 34 van de wet van 18 juni 1850
op de behandeling van de krankzinnigen,
gewijzigd door de wetten van 7 april1964
en 7 mei 1973,
do01'dat het vonnis de redenering van
eiseres verwerpt volgens welke aan de
collocatie een einde gemaakt werd door de
beschikking van 13 december 1973,
waarbij zij « gedecolloceerd >> werd en
verplaatst naar de open dienst en waaruit
eiseres afleidde dat hierdoor van rechtswege aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de algemene voorlopige
bewindvoerder een einde gemaakt werd,
en do01·dat het vonnis oordeelt dat,
luidens artikel 33 van de wet van 18 juni
1850, zoals dit gewijzigd werd, de bevoegdheid van de bewindvoerder onder
meer van rechtswege ophoudt zodra de
in een krankzinnigengesticht geplaatste
persoon er niet meer gehouden wordt
of wanneer een termijn van drie jaren
verstreken is, zonder dat de benoeming
van een voorlopige bewindvoerder vernieuwd werd, dat in casu niet wordt
aangevoerd dat de laatste eventualiteit
van toepassing zou zijn, dat de draagwijdte van de eerste eventualiteit nader
dient bepaald in het kader van de artikelen 13 en volgende van de wet van
18 juni 1850 en de daaropvolgende
wijzigingswetten, die het ontslag uit de
krankzinnigengestichten behandelen, dat
van definitief ontslag slechts sprake kan
zijn, wanneer de belanghebbende genezen
is of niet krankzinnig werd verklaard,
met de daaropvolgende invrijheidstelling,
dat eiseres niet aantoont dat zij zich in
een van deze gevallen bevindt, dat de wet
geen onderscheid maakt tussen mogelijke
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fazen van het genezingsproces of tussen
de opneming in een zogenaamde gesloten
dienst, en de plaatsing in een open
dienst, dat in dit laatste geval van
genezing geen sprake is, vermits de
belanghebbende onder medisch toezicht
gehouden wordt, dat het enig criterium
voor het ontslag van de krankzinnige in
het geval van artikel 13 de algehele
genezing is en dat aan de termen « decollocatie met verzending naar een open
dienst » geen enkele betekenis toekomt
in verband met het beheer van de
goederen en de bekwaamheid van de
krankzinnige,

terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen
van de wet van 18 juni 1850, zoals nadien
gewijzigd, niet van toepassing zijn op de
krankzinnigen
die
« gedecolloceerd »
werden en in de open afdeling van een
krankzinnigengesticht verblijven, zodat
bij toepassing van artikel 33 van deze
wet de bevoegdheid van de voorlopige
bewindvoerder vanaf de « decollocatie »
van rechtswege een einde neemt, vermits
de « gedecolloceerde » er « niet meer
gehouden wordt », hetgeen een gedwongen verblijf onderstelt, wat bij een
open afdeling niet het geval is ; het
vonnis, door de draagwijdte van artikel 33 betreffende de beeindiging van de
bevoegdheid van de voorlopige bewindvoerder, nader te bepalen in het kader
van artikel 13 betreffende het ontslag
uit het krankzinnigengesticht en te
oordelen dat aan de termen « decollocatie
met verzending naar een open dienst »
geen enkele betekenis toekomt in verband met het beheer van de goederen
en de bekwaamheid van de krankzinnige, de in het middel aangewezen
bepalingen van de wet van 18 juni 1850
schendt (schending van de artikelen 13,
29, 30, 31, 33 en 34 van de wet van
18 juni 1850) ;
tweede onde1·deel, luidens de verklaring
van J. Blondeel, Directeur van het
Psychiatrisch Instituut 0.-L.-Vrouw te
Si:nt-Michiels-Brugge, eiseres op 13 december 1973 « gedecolloceerd '' werd en
sindsdien verpleegd wordt in de open
afdeling van het gesticht, en het vonnis,
door te oordelen dat van definitief ontslag
slechts sprake kan zijn, wanneer de
belanghebbende genezen is of niet krankzinnig werd verklaard, met de daaropvolgende invrijheidstelling, en dat aan de
termen « decollocatie met verzending
naar een open dienst >> geen enkele
betekenis toekomt in verband met het
beheer van de goederen en de bekwaam-

heid van de krankzinnige, van voormeld
geschrift een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de termen ervan, waardoor de bewijskracht van dit document
miskend wordt (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, eiseres in haar conclusie
had staande gehouden en nog staande
houdt dat de « decollocatie '' een zuiver
administratieve maatregel is, die genomen wordt door de geneesheer van het
gesticht, overeenkomstig artikel 13 van
de wet van 18 juni 1850; de rechtbank,
zonder zich schuldig te maken aan
machtsoverschrijding, hierover niet mag
noch kan oordelen en, zodra de '' decollocatie '' bewezen is, zoals ten deze het
geval is, de rechtbank niet meer de
tussenkomst van de algemene voorlopige
bewindvoerder kan eisen (schending van
de artikelen 13, 29, 30, 31, 33 en 34 van
de wet van 18 juni 1850) :
Overwegende dat de bevoegdheid van
de, door de vrederechter op grond van de
artikelen 29 en 30 van de wet van 18 juni
1850 aangewezen ofbenoemde, bijzondere
of algemene voorlopige bewindvoerder,
krachtens artikel 33 van dezelfde wet,
van rechtswege ophoudt zodra de in een
krankzim1igengesticht geplaatste persoon
er niet meer '' gehouden '' wordt; dat de
woorden '' gehouden worden '' zoals de
termen '' afzondering van de krankzinnige in zijn woning >>, met andere
woorden sekwestratie aldaar, dienen geinterpreteerd te worden in de zin van
gedwongen verblijf, dit is vrijheidsbeneming;
Overwegende dat zodanige toestand
een feitelijke toestand is die een einde
kan nemen om verscheidene redenen die
niet noodzakelijk iets uit te staan hebben
met de genezing van de patient ;
Overwegende dat het vonnis niet
ontkent dat, ten aanzien van eiseres,
een maatregel van '' decollocatie '' werd
genomen en dat zij sedertdien verpleegd
wordt in een open afdeling ;
Overwegende dat de verpleging in een
open afdeling echter noodzakelijk onderstelt dat de patient erin vrijwillig werd
opgenomen en deze eveneens naar goeddunken kan verlaten; dat hieruit volgt
dat eiseres niet meer in een krankzinnigengesticht, in de zin van artikel 33
van de wet van 18 juni 1850, was
'' gehouden '' en dat aan de bevoegdheid
van de voorlopige bewindvoerder dientengevolge een einde was gekomen ;
Dat, door er anders over te oordelen
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en de vordering van eiseres, omdat ze
niet ingesteld was door de voorlopige
bewindvoerder, niet ontvankelijk te verklaren, het vonnis voormeld artikel 33
schendt;
Dat het eerste onderdeel op dit stuk
gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat ertoe
aanleiding bestaat de overige onderdelen
van het middel, die niet kunnen leiden
tot ruimere cassatie, te onderzoeken,
vernietigt de bestreden beslissing behalve
in zoverre ze het hoger beroep van eiseres
en het incidenteel beroep van verweerder
ontvankelijk verklaart; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan en zegt
dat erover door de feitenrechter zal
worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Kortrijk, zitting houdende in hoger beroep.
31 mei 1978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. De Baeck en De Gryse.

DEELS WORDT BESLIST DAT DE DUUR
VAN DE CONCESSIE AFHANGT vAN DE
DUUR vAN EEN ANDER CONTRACT.
GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
4° GEMEENTE. Fusm vAN GEMEENTEN. - GEvOLGEN.

1° Een concessie van een open bare dienst
is het contract waarbij een bevoegde
openba1·e overheid een natuurlijke persoon of een rechtspe1·soon met een openba1·e dienst belast, zoals de watervoorziening van de inwoners ener
gemeente;
we gens
de
doeleinden
van openbam· nut door de concessionerende ove1'heid nagestreefd en wegens
het voo?'We1'p zelf van de concessie, is
een dergelijke ove1·eenkomst niet uitsluitend doo1' de regels van het burge?'lij k 1'echt beheerst (I).
2° Oak al 1•ept het cont1·act, waa1•bij een

natuu?'lijke pe1·soon of een rechtspe1'soon
met een openba1·e dienst belast wordt,
geen woo1·d ove1• opzegging, tach heeft de
overheid die de concessie heeft toegekend
het recht om - en zulks wegens de aa1'd
van dat cont1·act - de concessie van die
openba1·e dienst in te t?·ekken op grand
van ove?·wegingen van openbam· belang (2).
3° Niet tegenst1·ijdig is het ar1·est dat,
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1° OPENBARE DIENST.- CoNCESSIE.
- 0VEREENKOMST.- BEGRIP.
2° OPENBARE DIENST.- CoNCESSIE.
0VEREENKOMST ZONDER VOORBE·
HOUD GESLOTEN vOOR EEN BEPAALDE
DUUR. - 0PZEGGING DOOR DE OPENBARE OVERHEID.- WETTIGHEID.

3o OPENBARE DIENST.- CoNCESSIE.
WATERvOORZIENING VAN DE INWONERS ENER GEMEENTE. - ARREST
WAARIN EENSDEELS WORDT VASTGE·
STELD DAT ER EEN CONCESSIE vAN EEN
OPENBARE DIENST BESTAAT EN ANDER·
(1) en (2) Raadpl. cass., 14 juni 1915 (Bull.
en Pas., 1915-1916, I, 319) en de conclusie
van de Procureur-Generaal Leclercq, en cass.,
4 september 1958 (ibid., 1959, I, 7) en de conclusie van de Eerste .Advocaat-Generaal Baron
Mahaux, toen .Advocaat-Generaal; over het.
begrip concessie van een openbare dienst,
raadpl. Rep. prat. d1·. belge, vo Concession,

eensdeels, beslist dat, wegens doeleinden
van openbam· nut doo1• de gemeente
nagestreefd en wegens het voorwe1·p
zelf van de opd1'acht die is toeve?'t?·ouwd
aan de concessiona1·is die met de
watervoorziening van de inwone1·s van
die gemeente is belast, het cont1·act
waardoo1' de concessionaTis en de gemeente ve1'bonden zijn, als een concessie
van een openbare dienst moet w01·den
beschouwd en, ande1·deels, overweegt
dat de duu1· van dat contmct afhangt
van de dttU1' van een apa1·t cont1·act
voo1' wate1·vooTziening (3).
4° De gemeente die, luidens aTtikel 2 van

het koninklijk besluit van 8 decembe1'

1970, bekrachtigd bij artikel 7 van de
nrs. 1, 67, 68, 73, 131, 136, 137, 141, 209, 225
en vlg. en 303, 0RIANNE, La loi et le contrat
dans les concessions de sm·vice public, nrs. 9,
10, 11, 79, 303 en 308, en 1\'I:ERTENs, « De
contractuele verantwoordelijkheid van de
openbare besturen "' Tijdsclwijt voo1• Bestuurswetenschappen, 1948, biz. 118.
(3) Raadpl. cass., 10 november 1977, sup1·a,
blz. 305.
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HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1976 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll01,
ll02, ll04, 1106, 1107, ll08, 1122, ll26,
1128, ll29, 1130, 1134, 1135, ll42, 1143,
ll44, ll65, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 2 van het koninklijk besluit van 8 december 1970
houdende samenvoeging van de gemeenten Dendermonde, Appels en SintGillis-bij -Dendermonde, bekrachtigd door
artikel 7 van de wet van 9 april 1971,
en van artikel 97 van de Grondwet,

de gemeente deze dienst, die van essentieel gemeentelijk belang is, aan eiseres
toevertrouwt, dit gebeurt omdat de
gemeente van oordeel is dat zulks best
het beoogde doel van openbaar nut
dient en de verzekering van deze openbare dienst in het algemeen waarborgt,
dat, wegens het door de gemeente beoogde
doel van openbaar nut en het voorwerp
zelf van de opdracht aan eiseres, deze
contracten dienen aangezien te worden
als concessies van een openbare dienst,
dat daaraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat de duur van deze
contracten begrensd wordt door de duur
van een afzonderlijk gesloten contract
voor waterlevering of dat de gemeente
Sint-Gillis-bij-Dendermonde bij de stichting en de gemeente Appels nadien tot
eiseres zijn toegetreden, aandelen hebben
onderschreven of een inkomstrecht
hebben betaald, en dat de uitvoering
van het contract van exploitatie van
het waterbedelingsnet en van het contract van waterbedeling niet noodzakelijk
zodanig verbonden is dat ze onafscheidbaar verbonden zijn, nu alleen hun duur
wordt gelijkgesteld, om hieruit af te
leiden dat toekomstige verweerster,
krachtens de haar toekomende macht,
geldig een einde heeft gemaakt aan de
concessies welke door de gemeenten
Appels en Sint-Gillis-bij -Dendermonde
waren verleend voor de exploitatie en
het beheer van een dienst van openbaar
belang en nut, ook al moet zij geacht
worden deze concessies zelf te hebben
toegestaan,

doorda,t het arrest de argillllentatie
van eiseres verwerpt, volgens welke de
betwiste contracten van 23 juni 1955
met de vroegere gemeente Sint-Gillis-bijDendermonde en van 9 juli 1963 met de
vroegere gemeente Appels gewone overeenkomsten zijn, die volledig beheerst
worden door het burgerlijk recht, meer
bepaald wat betreft de eerbiediging van
de overeengekomen termijn en het recht
van opzegging, en geen concessies van een
openbare dienst, en overweegt dat deze
overeenkomsten tot doel hebben de
inwoners van de gemeente van water
te voorzien en tot voorwerp de exploitatie en het beheer van daartoe bepaalde
waterbedelingsnetten van de gemeenten
Appels en Sint-Gillis-bij-Dendermonde
aan eiseres toe te vertrouwen, dat de
watervoorziening van de inwoners een
dienst is welke door de gemeente ingericht, geexploiteerd en beheerd wordt
in het algemeen belang en tot algemeen
nut van de gemeenschap, dat wanneer

te1·wijl, eerste onderdeel, eiseres in
conclusie had staande gehouden en nog
staande houdt dat de betwiste overeenkomsten van 23 juni 1955 en 9 juli 1963
met de vroegere gemeenten Sint-Gillisbij-Dendermonde en Appels, rechtsvoorgangsters van verweerster, overeenkomsten zijn die volledig beheerst worden
door het burgerlijk recht, op grond : dat
de opdracht die aan eiseres door deze
overeenkomsten werd toevertrouwd, bestond in het opmaken van de studien
en het onderhouden in goede staat van
het waterbedelingsnet, het aansluiten
van de abonnenten op het waterbedelingsnet, het opnemen van de verbruikte
hoeveelheden water, het opmaken van de
rekeningen, het betalen en innen van al
de sommen betreffende de waterdienst;
dat de geldigheidsduur van beide overeenkomsten afhankelijk gesteld werd van de
geldigheidsduur van het contract van
waterlevering ; dat zowel de vroegere
gemeente Sint-Gillis-bij -Dendermonde als

wet van 9 april 1971, ve1·plicht is alle
bezittingen, 1'echten, lasten en VM'plichtingen van de samengevoegde gemeenten
ove1· te nemen, heeft het 1'echt de door die
gemeenten aan de concessiona?·is verleende concessies van openba1·e diensten
in te t?·ekken, zoals die gemeenten zulks
hadden kunnen doen.
( OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP « TUSSENGEMEENTELIJKE
MAATSOHAPPIJ
DER
VLAANDEREN VOOR WATERBEDELING "•
T. STAD DENDERMONDE.)
ARREST.

Gelet op de beschikking van de Eerste
Voorzitter van het Hof van 2 mei 1978
waarbij beslist werd dat onderhavige
zaak zal behandeld worden door de
tweede kamer ;
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de vroegere gemeente Appels contractueel toetraden en opgenomen werden
in de intercommunale vereniging die
eiseres vormt, hetgeen blijkt uit het
feit dat, overeenkomstig de statuten
van eiseres, ieder contracterende en
toetredende gemeente wegens lidmaatschap gehouden is naar rato van het
bevolkingscijfer aandelen te onderschrijven, alsook een inschrijvingsrecht te
betalen, hetgeen door de vroegere gemeenten Sint-Gillis-bij-Dendermonde en
Appels, rechtsvoorgangsters van toetoekomstige verweerster, inderdaad gebeurde ; het arrest uit het door de
gemeente beoogde doel van openbaar
nut en het voorwerp zelf van de opdracht
aan eiseres niet wettelijk heeft kunnen
afieiden dat deze overeenkomsten als
concessies van een openbare dienst
dienen beschouwd te worden ; het arrest
het wettelijk begrip van de overeenkomst
miskent en niet regelmatig met redenen
omkleed is (schending van de artikelen ll01, ll02, 1104, 1106, 1107,
1108, 1122, 1126, 1128, 1129, ll30, 1135,
1142, 1143, ll44, 1165 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 2 van het koninklijk besluit
van 8 december 1970, bekrachtigd door
artikel 7 van de wet van 9 april 1971, en
van artikel 97 van de Grondwet), en aan
deze overeenkomsten niet de wettelijke
gevolgen toekent, welke zij volgens de
bedoeling van partijen dienden te hebben
(schending van de artikelen ll22, 1134
en 1165 van het Burgerlijk W etboek,
1 en 2 van het koninldijk besluit van
8 december 1970, bekrachtigd door
artikel 7 van de wet van 9 april 1971);

tweede onde1·deel, luidens artikel 3 van
de overeenkomsten voor exploitatie van
het gemeentelijk watervoorzieningsnet,
de duur ervan begrensd is door het
geldigheidstijdperk van het contract
voor waterleveringen, waaruit volgt dat
eiseres enerzijds en de vroegere gemeenten
Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Appels,
rechtsvoorgangsters van verweerster, anderzijds deze overeenkomsten dienden
uit te voeren m:instens tot het jaar 2001
en het arrest, door te oordelen dat
verweerster op een geldige wijze eenzijd:ig aan deze overeenkomsten een
einde heeft geste1d, welke mogelijkhe:id
niet in deze overeenkomsten bedongen
was, de bewijskracht miskent welke
diende gehecht te worden aan deze
overeenkomsten (schending van de artikelen 1122, ll65, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, I en 2 van het
koninklijk besluit van 8 december 1970,

bekrachtigd door artikel 7 van de wet
van 9 april 1971) en de verb:indende
kracht van deze overeenkomsten schendt
(schending van de artikelen 1122, ll34,
1165 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en
2 van het koninklijk besluit van 8 december 1970, bekrachtigd door artikel 7
van de wet van 9 april 1971);
derde ondm·deel, het tegenstrijdig is
enerzijds te beslissen dat wegens het
door de gemeente beoogde doel van
openbaar nut en het voorwerp zelf van
de opdracht aan eiseres, de betw:iste
contracten als concessies van een openbare dienst dienen beschouwd te worden
en anderzijds te overwegen dat hieraan
geen afbreuk doet de omstandigheid dat
de duur van deze contracten begrensd
wordt door de duur van een afzonderlijk
gesloten contract voor waterlevering,
waaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen omkleed is (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de overeenkomst
waarbij de openbare overheid een natuurlijke persoon of een rechtspersoon gelast
een openbare dienst te verzekeren een
concessie uitmaakt ; dat de concessie
van een openbare dienst in de vorm van
een contract een overeenkomst sui gene1·is
is die, wegens de doeleinden van openbaar
nut door de concessionerende overheid
nagestreefd en wegens het voorwerp
zelf van de concessie, niet uitsluitend
door de regels van het burgerlijk recht
wordt beheerst ;
Overwegende dat de watervoorziening
van de inwoners van een gemeente een
dienst is die door de gemeente inger:icht,
geexplo:iteerd en beheerd wordt in het
algemeen belang en tot algemeen nut
van de gemeenschap ;
Overwegende dat het arrest, door te
releveren dat de betwiste contracten
tot doel hebben de inwoners van de
vroegere gemeenten Appels en SintGillis-bij-Dendermonde van water te
voorzien en tot voorwerp de exploitatie
en het beheer van de daartoe dienende
waterbedelingsnetten aan eiseres toe te
vertrouwen, vaststelt dat zij beogen een
openbare dienst te verzekeren ;
Overwegende dat het arrest aldus zijn
beslissing dat de onderwerpelijke overeenkomsten concessies uitmaakten regelmatig motiveert en wettelijk verantwoordt ; dat het meteen, zonder het
wettelijk begrip overeenkomst te miskennen en zonder de verbindende kracht
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van dezelfde overeenkomsten te scherrden, vermocht te beslissen dat « ze niet
uitsluitend beheerst worden door de
regelen van het burgerlijk recht " ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
ontkent dat de overeenkomsten eiseres
en verweerster als opvolgster van de
vroegere gemeenten Appels en SintGillis-bij-Dendermonde principieel tot
het jaar 2001 verbonden; dat het evenwel
wegens het feit dat ze een concessie
uitmaakten, oordeelt dat aan verweerster
« de macht toekomt de concessie van de
openbare dienst in te trekken op grond
van overwegingen van openbaar belang
die (zij) soeverein beoordeelt )) en die ten
deze, blijkens de vaststellingen van het
arrest, aanwezig zijn ;
Dat, ook al repten de overeenkomsten
over die eenzijdige opzegging met geen
woord, het arrest aldus van deze overeenkomsten geen interpretatie geeft die met
de bewoordingen ervan onverenigbaar is,
en evenmin, zoals reeds blijkt uit het
antwoord op het eerste onderdeel, de
verbindende kracht ervan schendt ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat aan het bestaan van een concessie
« geen afbreuk doet de omstandigheid
dat de duur van de contracten « begrensd l> wordt door de duur van een
afzonderlijk gesloten contract voor waterlevering ; dat de uitvoering van het
contract van exploitatie van het waterbedelingsnet en van het contract van
waterbedeling (lees : waterlevering) niet
noodzakelijk zodanig is verbonden dat
ze onafscheidbaar zijn (vermits) alleen
hun duur wordt gelijkgesteld " ;
Dat in dusdanige redengeving geen
tegenstrijdigheid sclmilt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 en 2 van
het koninklijk besluit van 8 december
1970, houdende samenvoeging van de
gemeenten Dendermonde, Appels en
Sint-Gillis-bij -Dendermonde, bekrachtigd
door artikel 7 van de wet van 9 april1971
houdende bekrachtiging van een vierde
reeks van koninklijke besluiten genomen
in uitvoering van de artikelen 91 en 92
van de wet van 14 februari 1961 voor
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, alsmede van
de artikelen 1122 en 1165 van het
Burgerlijk Wetboek,

doo1·dat het arrest, om de oorspronkelijke vordering van verweerster ontvankelijk en gegrond te verklaren, voor
recht zegt dat ingevolge artikel 2 van het
koninklijk besluit van 8 december 1970
de nieuwe gemeente Dendermonde, verweerster, moet geacht worden de contracten van 23 juni 1955 en 9 juli 1963
tussen respectievelijk de gemeenten
Appels en Sint-Gillis-bij-Dendermonde
en eiseres, zelf te hebben aangegaan
maar dat zulks nochtans niet insluit
dat de nieuwe gemeente Dendermonde,
zoals voorheen de gemeenten Appels
en Sint-Gillis-bij-Dendermonde, het recht
ontzegd is de concessies in te trekken op
grond van overwegingen van openbaar
belang,
teTwijl, luidens artikel 2 van het
koninklijk besluit van 8 december 1970,
bekrachtigd door artikel 7 van de wet van
9 april197l, de nieuwe gemeente Dendermonde, verweerster, verplicht is alle
bezittingen, rechten, lasten en verplichtingen van de samengevoegde gemeenten
Dendermonde, Appels en Sint-Gillisbij -Dendermonde over te nemen, waaruit
volgt dat verweerster verplicht is de
overeenkomsten van 23 juni 1955 en
9 juli 1963 tussen, respectievelijk, enerzijds de vroegere gemeenten Appels en
Sint-Gillis-bij -Dendermonde en anderzijds eiseres, verder na te leven en uit te
voeren, zodat het arrest de in het middel
aangeduidewettelijke bepalingenschendt:
Overwegende dat het arrest constateert
dat « luidens artikel 2 van het koninklijk
besluit van 8 december 1970, bekrachtigd
door artikel 7 van de wet van 9 april 1971,
de nieuwe gemeente Dendermonde verplicht is alle bezittingen, rechten, lasten
en verplichtingen van de samengevoegde
gemeenten Dendermonde, Appels en
Sint-Gillis-bij-Dendermonde over te nemen; (dat) de nieuwe gemeente Dendermonde derhalve moet worden geacht
de contracten van 23 juni 1955 en 9 juli
1963 tussen respectievelijk de gemeenten
Appels en Sint-Gillis-bij -Dendermonde en
appellante (eiseres) zelf te hebben aangegaan";
Overwegende dat het arrest vervolgens
oordeelt dat, omdat het ten deze om
concessies gaat, voormelde constateringen
niet tot gevolg hebben dat aan verweerster, evenmin als aan de gemeenten
Appels en Sint-Gillis-bij-Dendermonde,
het recht is ontzegd concessies in te
trekken op grond van overwegingen van
openbaar belang ;
Dat het arrest aldus een juiste toepas-
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sing maakt van de artikelen 1 en 2 van
het koninklijk besluit van 8 december
1970, bekrachtigd door artikel 7 van de
wet van 9 april 1971, alsmede van
artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel op dit stuk niet kan
worden aangenomen ;
Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin of waardoor het arrest
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek
zou schenden ;
Dat het in dit laatste opzicht niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 mei 1978.- 2° kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeVM', de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. De Baeck en Bayart.
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CASSATIE.

BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
OVERLIJDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER
TEGEN vVIE EEN RECHTSVORDERING
TOT HERNIEUWING VAN EEN HANDELSHUUROVEREENKOMST IS GERICHT.
0VERLIJDEN
NA
DEl
BESLISSING
OVER
DE
ZAAK
ZELF.
VOORZIENING GERICHT TEGEN DE ERFGENAAM VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.GELDIGHEID.

W anneM' een vo1·dering tot hernieuwing
van een handelshuu1•ove1'eenkomst tegen
de vTuchtgebruiker van een pand is
gM·icht en die vruchtgebruike1' na de
beslissing OVM' de zaak zelf overleden is,
kan de huurder zich in cassatie voorzien
tegen de weduwe van de vntchtgebruiker,
diens enige 1'echthebbende, zelfs indien
zij zelf geen eigenares of vruchtgebrt<ikster van het pand is geworden.

(VAN HOVE, T. DE LETTER.)

ARREST.

Gelet op de beschikking van de Eerste
Voorzitter van het Hof van 2 mei 1978

waarbij beslist werd dat onderhavige
zaak zal behandeld worden door de
tweede kamer ;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 mei 1976 gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge,
zitting houdende in hoger beroep ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen
en overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk W etboek ter kennis van de
advocaten van de partijen gebracht en
hieruit afgeleid dat de voorziening gericht
is tegen een persoon die in het geding geen
partij is :
Overwegende dat de oorspronkelijke
procedure werd ingesteld tegen Franciscus Maes in zijn hoedanigheid van
vruchtgebruiker van het cafe-restaurant
cc James Ensor >> te Oostende, pand dat
door zijn eerste echtgenote en erflaatster
aan eiseres werd verhuurd en waarop
het geding betrekking heeft ;
Overwegende dat Franciscus Maes,
blijkens een uittreksel uit de registers
van de burgerlijke stand van de stad
Oostende, dat regelmatig door eiseres
werd neergelegd, op 5 juli 1976 overleden
is;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen Alice-Marie De Letter,
tweede echtgenote, cc weduwe en enige
rechtsopvolgster >> van Franciscus Maes ;
Overwegende
dat
vruchtgebruik,
krachtens artikel 617 van het Burgerlijk
W etboek, door de dood van de vruchtgebruiker eindigt ;
Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
verweerster op haar beurt eigenares of
vruchtgebruikster zou zijn geworden
van het voornoemde pand ;
Overwegende echter dat in de regel een
overleden procespartij in het geding
wordt opgevolgd door haar erfgenamen,
die haar immers opvolgen in haar
rechten en verplichtingen ;
Overwegende dat, nu het bestreden
vonnis werd gewezen ten aanzien van
Franciscus Maes, eiseres, na diens overlijden, haar cassatieberoep vermocht
te richten tegen verweerster als zijn
rechtsopvolgster ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en, voor zoveel als nodig, 3 van de wet
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van 30 april 1951, zoals gewijzigd door de
wetten van 29 juni 1955 en 5 juli 1963,
doo1'dat het vonnis de vordering van
eiseres strekkende tot het horen zeggen
voor recht dat de huurovereenkomst
tussen partijen verlengd is vanaf 1 maart
1976 voor de duur van negen jaar tegen
dezelfde voorwaarden, als ongegrond
afwijst wegens laattijdigheid van haar
verzoek tot hernieuwing van gezegde
handelshuur, op grond dat een huurovereenkomst van negen jaar tussen
partijen liep tot 1 maart 1975 - zodat
eiseres tussen 1 september en 1 december
1973 om hernieuwing had dienen te
verzoeken en zij dit pas deed op 3 september 1974 - , en dat de geschreven
overeenkomst, op 20 februari 1966 tussen
partijen gesloten, duidelijk en niet te
interpreteren was en moest begrepen
worden in deze zin dat, door het verder
laten lopen van de op 1 maart 1966
begonnen overeenkomst, partijen een
handelshuur van 9 jaar hadden gesloten,
die een einde nam op 1 maart 197 5,
teJ•wijl gezegde overeenkomst van 20 februari 1966, naar de eigen termen van
het vonnis, bepaalde : " Er is tussen
partijen wel overeengekomen dat na
verval van de proeftermijn van een jaar,
welke aanvang neemt op een maart 1966
en dus eindigt op 28 februari 1967, de
beslissing maar zal kunnen genomen
worden, ten gemeen akkoord van beide
partijen, indien eigenares de partij ten
andere zij de aanziet als over de nodige
kunde en ondervinding beschikkend om
de uitbating zoals het behoort uit te
baten en indien de partij ten andere
zijde het werkelijk, na gedane ondervinding, begeert in uitbating te nemen,
met toekenning van een handelspacht
aan de voorwaarden en de prijs welke
alsdan tussen hen moet overeengekomen
worden, rekening houdend met de alsdan
bestaande pachtwaarde van de nitbating " ; deze terminologie aanduidt
dat, in overeenstemming tussen partijen,
na een bepaalde periode een nieuwe
handelshuur zou ontstaan; een handelshuur, naar artikel 3 van de wet van
30 april 1951, zoals gewijzigd door de
wetten van 29 juni 1955 en 5 juli 1963,
een minimumduurtij d heeft van negen
jaar, zodat de interpretatie door het
vonnis gegeven aan de overeenkomst
tussen partijen, waaruit het besluit van
de feitenrechter volgt dat het verzoek
van eiseres strekkende tot huurhernieuwing laattijdig was, onverenigbaar
is met de termen ervan en dus de bewijskracht ervan miskent (schending in het

bijzonder van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
en het vonnis tevens weigert aan een
wettig gesloten overeenkomst tussen
partijen haar gevolgen te laten sorteren
(schending in het bijzonder van het
artikel
1134 van
het
Burgerlijk
Wetboek):
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat tussen de
rechtsvoorgangster van verweerster, verhuurster, enerzijds, en eiseres, huurster,
anderzijds, een huurovereenkomst "ten
titel van proefneming >> werd gesloten
met als voorwerp een cafe-restaurant
en dat deze overeenkomst onder meer
stipuleerde : "Er is tussen partijen wel
overeengekomen dat, na verval van de
proeftermijn van een jaar, welke aanvang
neemt op een maart 1966 en dus eindigt
op 28 februari 1967, de beslissing maar
zal kunnen genomen worden, ten gemeen
akkoord van beide partijen, indien
eigenares de partij ten andere zijde
aanziet als over de nodige kunde en
ondervinding beschikkend om de uitbating zoals het behoort uit te baten en
indien de partij ten andere zijde het
werkelijk, na gedane ondervinding, begeert in uitbating te nemen, met toekenning van een handelspacht aan de
voorwaarden en de prijs welke alsdan
tussen hen moet overeengekomen worden,
rekening houdend met de alsdan bestaande pachtwaarde van de uitbating >>
en : " Verders wordt als voorwaarde
van het akkoord van partij ter enerzijde
(Celina Taelman) tussen heiden vastgesteld dat geen van beide partijen
tegenwoordige
overeenkomst,
welke
alleenlijk ten titel van proefneming
aangegaan werd, te aanzien als een
overeenkomst vallend onder de toepassing
van de wet op de handelspachten en
dienvolgens alhier voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk verzakend aan alle rechten
welke uit dien hoofde zouden kunnen
spruiten, gezien de overeenkomst gesloten
werd onder uitdrukkelijke voorwaarde
dat op het einde van de proeftijd geen
enkele bijkomende verplichting spruit
of vergoeding te betalen valt >> ;
Overwegende dat het vonnis verder
constateert dat " van een nieuwe geschreven overeenkomst tussen partijen
na het proefjaar geen spoor te bekennen
is, doch dat Germaine Van Hove (eiseres)
het handelspand de facto bleef uitbaten »,
vervolgens, dat eiseres " als pachtster
van een handelseigendom, aan Frans
Maes, vruchtgebruiker ,, tevens rechtsvoorganger van verweerster, bij aange-
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tekende brief van 3 september 1974
huurhernieuwing vroeg, en, tenslotte,
dat Frans Maes, bij aangetekende brief
van 26 oktober 1974, antwoordde « dat
het verzoek tot huurvernieuwing laattijdig was vermits de huurovereenkomst
een aanvang had genomen op 1 maart
1966, dus eindigde op l maart 1975 en
dat dienvolgens eiseres, tussen 1 september en 1 december 1973, om huurhernieuwing had moeten verzoeken " ;
Overwegende dat het vonnis releveert
« dat de tekst van de huurovereenkomst
niet kan doen blijken dat huur bedongen
werd van een jaar
negen jaar, noch
negen jaar
een jaar, noch tien jaar )) ;
dat het verder oordeelt dat de partijen
«door, na afloop van het proefjaar, geen
nieuwe overeenkomst te sluiten en
de facto de handelsexploitatie verder te
voeren of te laten voeren, door hun
verder stilzwijgen impliciet besloten
hebben dat de bestaande toestand naar
beider wens verliep, waardoor dient
verstaan te worden dat -hoe dan ookde handelshuur « toch liep ,, de verhuurder niet in het minst gerechtigd
zijnde enige weigering tegen d~ hu~.ud~r
op ·te werpen " ; dat het vonms hwrmt
onder meer afleidt dat Celina Taelman,
oorspronkelijke verhuurster en rech~s
voorgangster van verweerster, « premes
door het verder laten lopen van de
bestaande toestand en door het niet
sluiten van een nieuwe overeenkomst,
zich verbonden wist door een handelshuur van een duur van negen jaar,
beginnende op 1 maart I966 en eindigend
op I maart I975 ";
Overwegende dat het vonnis aldus
geen interpretatie geeft van de geschreven
overeenkomst, waarvan het trouwens
releveert dat ze geen interpretatie
behoeft, maar enkel de bedoelingen
van de partijen nagaat op het ogenblik
dat ze, na verloop van een jaar, de
toestand ongewijzigd lieten;
Dat het middel, dat van een verkeerde
lezing van het vonnis uitgaat, feitelijke
grondslag mist ;
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FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
FAILLISSE·
MENT.
WETTELIJK VERMOEDEN,
INGESTELD BIJ ARTIKEL 555 VAN HET
WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ZOALS
DIT LUIDDE VOOR DE WET VAN 14 JULI
I976 BETREFFENDE DE RESPECTIEVE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVER·
MOGENSTELSELS. HET TEGENBEWIJS
MOET WORDEN GELEVERD DOOR DE
ECHTGENOTE VAN DE GEFAILLEERDE.
AANVOERING DOOR DE ECHTGENOTE
VAN DE VERMELDINGEN VAN DE AKTE
VAN AANKOOP VAN EEN ONROEREND
GOED NOPENS DE HERKOMST VAN DE
GOEDEREN WAARMEE HET GOED IS
AANGEKOCHT. VERMELDINGEN DIE
GEEN TEGENBEWIJS OPLEVEREN.

2o

FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
FAILLISSE·
MENT. WETTELIJK VERMOEDEN,
INGESTELD BIJ ARTIKEL 555 VAN HET
WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ZOALS
DIT LUIDDE VOOR DE WET VAN 14 JULI
1976 BETREFFENDE DE RESPECTIEVE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVER·
MOGENSTELSELS. HET TEGENBEWIJS
MOET WORDEN GELEVERD DOOR DE
ECHTGENOTE VAN DE GEFAILLEERDE.
AANVOERING VAN DE VERMEL·
DINGEN VAN DE AKTE VAN AANKOOP
VAN EEN ONROEREND GOED OM HET
VOORDEEL TE
GENIETEN VAN HET
VERMOEDEN VAN EIGENDOM, INGE·
STELD BIJ ARTIKEL 553 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK. VERMEL·
DINGEN DIE GEEN TEGENBEWIJS OP·
LEVEREN.

+

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3I mei I978.- 2e kamer.- Voorzitter,
Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. VerBlaggever, de
H. Chatel.- Gelijkhtidende concluBie, de
H. Ballet, advocaat-generaal. - PleiterB,
de HH. Biitzler en VanRyn.

1 juni 1978.

l o en 2o Om het ve1·moeden van m·tikel 555

van het Wetboek van Koophandel,
zoalB dit luidde v661· de wet van 14 juli
1976 betreffende de wederzijdBe 1'echten
en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijkBvermogenBtelBelB, om te keren,
volgenB hetwelk, buiten het bij a1·tikel554
van dat wetboek bepaalde geval, wettelijk vermoed wo1·dt dat de door de
vrouw van de gejailleerde v661· het
failliBBement verkregen goederen aan
haar man toebeho1·en, en om te bewijzen
dat zij eigenareB van die goederen iB,
kan de echtgenote van de gefailleerde
niet Bteunen op de vermeldingen van de
akten volgenB welke de aankoop van die
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eiseres) bovendien moet aantonen dat
haar aandeel in de woning wel degelijk
met haar eigen penningen gekocht en
gebouwd werd; dat immers, hoewel elk
gebouw op een grond vermoed wordt
door de eigenaar van het erf op zijn
kosten te zijn tot stand gebracht en hem
(HEYVAERT, T. MR. DANHIER,
toe te behoren, dit vermoeden moet
IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN CURATOR.)
wijken voor dat van artikel 555 van de
faillissementswet, gelet op het doel van
deze bepaling, behoudens het tegenbewijs
ARREST (vertaling).
dat ze toelaat » en, nlet bevestiging van
RET HOF;- Gelet op het bestreden het beroepen vonnis, afwijzend beschikt
arrest, op 14 april 1977 door het Hof van op de rechtsvordering van eiseres om
voor de helft als medeeigenares erkend
Beroep te Luik gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van te worden van de woning gelegen te
V orst, Maarschalk J offrelaan, daar zij
25 januari 1973 (2);
niet het bewijs levert van haar bewering
Over het middel afgeleid uit de scherr- dat het gebouw 205.000 frank heeft
ding van de artikelen 546, 551, 552, 553, gekost en « elke speculatie over het
712, 1315, 1319, 1320, 1341, 1349, 1350, bedrag van haar spaarpenningen op het
1352 van het Burgerlijk Wetboek, 870 moment van de aankoop van de grand
van het Gerechtelijk Wetboek, 555 van en het optrekken van de woning tot
de faillissementswet van 18 april 1851 niets dient, daar niet kan worden
(Boek III van het Wetboek van Koop- vastgesteld over welk bedrag zij had
moeten beschikken om haar aandeel te
handel) en 97 van de Grondwet,
betalen ,,
cloorclat, ter verwerping van het hoofdterwijl, ee1·ste oncle?·cleel, deze motivering
middel van eiseres dat het tegenbewijs,
dat zij krachtens artikel 555 van de dubbelzinnig is daar het arrest, door,
faillissementswet mocht leveren, ver- ter uitsluiting van de vermeldingen van
strekt werd door de vermeldingen van de alde, te beslissen dat eiseres « bovende akte van notaris De Bue van 15 ja- dien moet aantonen dat haar aandeel
nuari 1937 waaruit blijkt dat haar man, in de woning wel degelijk met haar eigen
met wie zij op 4 november 1929 een penningen gekocht en gebouwd werd »
huwelijkscontract van scheiding van en vervolgens te zeggen dat, aangezien
goederen had gesloten, de grond had zij de kostprijs van het gebouw niet
gekocht « zowel voor hem als voor zijn rechtvaardigde, het nutteloos was het
echtgenote ,, zodat hij was opgetreden bedrag van haar spaarpenningen na te
als haar lasthebber of zaakvoerder, gaan, in het onzekere laat of, volgens
en de prijs van 112.746 frank had de rechters in hoger beroep, de ombetaald « met gelden die van hem en zijn standigheid dat eiseres had doen blijken
echtgenote waren ,, dat is, op grond van de kostprijs van het gebouw en van
van het huwelijksvermogenstelsel, voor het bezit van spaarpenningen waardoor
de helft met elk zijn eigen gelden, en dat zij het bedrag van haar aandeel in het
de op die grond gebouwde gezinswoning, gebouw had kunnen vaststellen en
overeenkomstig de regels inzake natrek- betalen, betekende dat de vermeldingen
king, vermoed moest worden voor de van de alde in dat geval eventueel een
helft aan eiseres toe te behoren en voor de voldoende bewijs hadden kunnen vormen
helft op haar kosten te zijn opgetrokken, van de verwerving in medeeigendom
het arrest beslist « dat de vermeldingen van de woning, althans- aangezien als
van de akte geen genoegzaam bewijs akte is overgelegd de akte van aankoop
vormen dat de echtgenoten Arnould- van de grond - van de verwerving in
Heyvaert de woning in medeeigendom medeeigendom van die grond, dan wel
hebben verworven en appellante (thans of de rechters integendeel van oordeel
waren dat eiseres in elk geval door
feitelijke vermoedens of alle andere
(1) Raadpl. cass., 24 oktober 1969 (_Ar1·.
middelen, met uitsluiting van de vermeldingen van de akte, het bewijs moest
cass., 1970, blz. 196) ; zie RENAULD, Droit
pab·imonial de la famille, Introduction, d. I,
leveren van het bezit van spaarpenningen
" Regimes matrimoniaux ,, nr. 200, blz. 148.
waardoor zij, los van het gebouw, haar
(2) Dat arrest is niet verschenen in Ar1·.
aandeel in de grond kon betalen (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
cass.

goecleren cloor haar of in haa1· naam
we1·cl geclaan ; om cliezelfcle reclen kan zij
clie niet aanvoet•en om zich te bB?·oepen
op a1·tikel 553 van het Bu1·gerlijk
Wetboek (1).
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tweede onderdeel, de verklaring dat de
vermeldingen van de akte van notaris
De Bue inzake de aankoop van de grond
geen bewi.js vormen dat de echtgenoten
de waning in medeeigendom hebben
verworven, en de vrouw " bovendien »
moet aantonen dat haar aandeel in de
waning wel degelijk met haar eigen
penningen werd gekocht en dat niet kan
worden vastgesteld over welk bedrag
zij had moeten beschiklwn om haar
aandeel te betalen, zonder onderzoek
het middel in de conclusie van eiseres
van de hand wijst volgens hetwelk de
vermeldingen van de akte bewezen dat
haar man als haar lasthebber of zaakvoerder was verschenen en, in die
hoedanigheid, had verklaard de grond
voor de helft voor haar aan te kopen
en met gelden van de echtgenote de helft
van de in de akte bedongen prijs van
112.7 46 frank had betaald (schending van
artikel 97 van de Grondwet); nu in de
alde melding wordt gemaakt van het
bedrag van de aankoopprijs van de
grond, de verklaring van het arrest dat
" het niet mogelijk is vast te stellen over
welk bedrag zij (eiseres) had moeten
beschikken om haar aandeel te betalen »
is gegeven in strijd met de bewijskracht
van de akte van 15 januari 1937 van
notaris De Bue (schending van de
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
W etboek) en met de regels inzake een
logische redenering (schending van artikel 97 van de Grondwet);
de1·de onderdeel, het tegenbewijs dat
artikel 555 van de faillissementswet aan
de vrouw toekent door alle rechtsmiddelen kan worden geleverd, zodat
eiseres, om haar medeeigendom voor de
helft in het litigieuze goed te bewijzen,
los van de verrneldingen van de akte
van aankoop van de grond, zich kon
beroepen op de wettelijke verrnoedens,
inzonderheid op die waarin de wet de
eigendom uit zekere bepaalde omstandigheden afleidt (artikel 1350, 2°, van het
Burgerlijk Wetboek), zoals de regel dat
" alle gebouwen op de grond van een erf
vermoed worden door de eigenaar op
zijn kosten te zijn tot stand gebracht
en hem toe te behoren » (artikel 553 van
het Burgerlijk Wetboek) tenzij het
tegenovergestelde door een titel bewezen
is (artikel 1341 van het Burgerlijk
Wetboek); het wettelijk vermoeden
degene in wiens voordeel het bestaat
ontslaat van ieder bewijs (artikel 1352
van het Burgerlijk Wetboek); het motief
dat het vermoeden van artikel 553 van
het Burgerlijk W etboek " moet wijken

voor dat van artikel 555 van de faillissementswet, gelet op het doel van deze
bepaling, behoudens het tegenbewijs
dat ze toelaat », dit tegenbewijs beperkt
in strijd met dit artikel 555 volgens
hetwelk het mag worden geleverd door
alle rechtsmiddelen, zonder uitsluiting
van de wettelijke vermoedens van het
Burgerlijk Wetboek (schending van artikel 555 van de faillissementswet), die
vermoedens de werking ontneemt welke
de wet waarbij ze worden ingevoerd
eraan toekent (schending van de artikelen 546, 551, 552, 553, 712, 1349, 1350
en 1352 van het Burgerlijk Wetboek)
en leidt tot omkering van de rangorde
en de last van het bewijs dat respectievelijk door de vrouw en de curator
van het faillissement van de man moet
worden geleverd (schending bovendien
van de artikelen 1315, 1319, 1320, 1341
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek);

vierde onderdeel, zelfs in de onderstelling dat het vermoeden van artikel 553
van het Burgerlijk vVetboek dat eiseres
heeft aangevoerd in verband met haar
medeeigendom in het gebouw, moet
wijken voor dat van artikel 555 van de
faillissementswet, dan nog de door
het arrest in aanmerking genomen omstandigheid dat eiseres niet deed blijken
van de kostprijs van het gebouw niet
kon leiden tot verwerping van de rechtsvordering voor het geheel, zonder onderzoek van de middelen in de conclusie
van eiseres inzake haar aandeel in de
medeeigendom van de grond (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 555
van het W etboek van Koophandel,
zoals dit artikel in het onderhavige geval
van toepassing is met de tekst van v66r
de wet van 14 juli 1976, onder welk
stelsel ook het huwelijkscontract werd
aangegaan, buiten het bij artikel 554 van
dit wetboek bepaalde geval dat ten deze
niet geldt, het wettelijk vermoeden
bestaat dat de door de vrouw van de
gefailleerde v66r het faillissement verkregen goederen aan haar man toebehoren, uit zijn gelden werden betaald
en met de massa van zijn actief moeten
worden verenigd, behoudens het vermogen van de vrouw om het bewijs van
het tegendeel te leveren ;
Dat hieruit volgt dat de echtgenote
van de gefailleerde, om het op haar
rustend bewijs te leveren en aan te tonen
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dat zij eigenares is van die goederen,
niet kan steunen op de vermeldingen in
de alden volgens welke de aankoop van
die goederen door haar of in haar naam
werd gedaan, daar er ten aanzien van
die vermeldingen een wettelijk vermoeden
van simulatie bestaat ; dat zij ze, om
dezelfde reden, niet kan aanvoeren om
zich te beroepen op artikel 553 van het
Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk
alle gebouwen, beplantingen en werken
op of onder de grond van een erf vermoed
worden door de eigenaar, op zijn kosten,
te zijn tot stand gebracht en hem toe
te behoren, tenzij het tegenovergestelde
bewezen is;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de motivering
van het arrest volgt dat, na te hebben
beslist dat eiseres, om het vereiste bewijs
te leveren, 1noest aantonen dat haar
aandeel in de woning met haar eigen
penningen « gekocht en gebouwd " was,
het arrest zegt dat dit bewijs niet is
geleverd, enerzijds, omdat de kostprijs
van het gebouw niet vaststaat en dat,
derhalve, niet kan worden vastgesteld
over welke bedragen eiseres moest kunnen
beschikken, anderzijds, omdat, zelfs als
men de door eiseres aangevoerde cijfers
zou aannemen, zij niet aantoont dat
zij in het bezit was van het bedrag
van 166.642 frank waarvan zij spreekt,
dat is de helft van de prijs van de aankoop van de grond en van die van het
gebouw, noch dat de gefailleerde in de
onmogelijkheid verkeerde om zelf de
totale prijs ervan te betalen;
Overwegende dat in die gronden
helemaal geen dubbelzinnigheid te vinden
is en dat het hof van beroep niet nader
moest ingaan op de eventuele gevolgen
van de verwezenlijking van een hypothese
die het v~n de hand heeft gewezen ;
Dat d1t onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Ten aanzien van het tweede en het
vierde onderdeel samen :
Overwegende dat eiseres bij conclusie
deed gelden dat zij althans in het bezit
was van de nodige geldsommen voor
de aankoop van de grond voor de helft
en dat, aangezien verweerder niet bewees
dat de gefailleerde de prijs van het
gebouw geheel had betaald, de gezinswoning, krachtens de regels inzake
natrekking, vermoed moest worden ook
voor de helft aan eiseres toe te behoren ;

Overwegende dat, nate hebben beslist
dat << de vermeldingen van de akte geen
genoegzaam bewijs vormen dat de echtgenoten de woning in medeeigendom
hebben verworven " en dat « hoewel elk
gebouw op een grond vermoed wordt
door de eigenaar van het erf op zijn
kosten te zijn tot stand gebracht en hem
toe te behoren, dit vermoeden moet
wijken voor dat van artikel 555 van de
faillissementswet », het arrest nit de
overwegingen in het antwoord op het
eerste onderdeel van het middel afleidt
dat eiseres het vereiste bewijs niet
levert;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest
aldus niet beslist dat eiseres niet aantoont
dat zij in staat was de helft van de prijs
van de grond te betalen, doch alleen dat
zij niet aantoont dat zij over de nodige
geldsommen had kunnen beschikken
om de helft van de totale prijs van de
grond en van het gebouw te betalen ;
dat uit deze overwegingen helemaal
niet volgt dat de prijs van de grond niet
bekend zou zijn ; dat het middel, door
het tegenovergestelde aan te voeren en
door eruit af te leiden dat het arrest de
bewijskracht van de akte van aankoop
van de grond heeft miskend, op een
onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing berust ;
Overwegende dat, anderzijds, door
vast te stellen dat niet is aangetoond
« dat de gefailleerde in de onmogelijkheid
zou verkeerd hebben om de totale prijs
van het gebouw te betalen », het arrest
impliciet doch zeker beslist dat de prijs
van de grond met de gelden alleen van
de man van eiseres is kunnen betaald
worden; dat het arrest door al zijn
hierboven aangehaalde vermeldingen een
wettelijke verantwoording geeft voor de
verwerping van de stelling van eiseres
volgens welke haar bijdrage in de kosten
voor de verwerving van de woning
hieruit bleek dat zij in staat was de helft
ervan te betalen, terwijl haar man niet
het totale bedrag ervan kon betalen ;
dat het arrest aldus antwoordt op de in
deze onderdelen van het middel vermelde
conclusie van eiseres, zonder dat de
rechters speciaal moesten antwoorden
op de bewering, die derhalve niet meer
ter zake diende, dat eiseres zelf ook in
staat was de aankoopprijs van de grond
alleen in zijn geheel of althans voor de
helft te betalen ;
Dat deze onderdelen van het middel
niet aangenomen kunnen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
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1 juni 1978.- 1e kamer.- Voorzitte1·,
de H. Trousse, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggevm·, Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conclusie, de
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
de HH. Dassesse en van Heeke.

1e KAMER. -

1 juni 1978.

RECHTERLIJK GEWIJSDE. -

BuR-

GERLIJKE ZAKEN. BESLISSING VAN
DE EERSTE RECHTER DIE EEN ERFGENAAM VEROORDEELT OM EEN SCHULD
TEN BELOPE VAN EEN VIERDE VAN DE
NALATENSCHAP TE BETALEN.- RECHTER IN HOGER BEROEP DIE BIJ EEN
EERSTE ARREST RET HOGER BEROEP
VAN DE ERFGENAAM NIET ONTVANKELIJK VERKLAART. GEEN VORDERING
TEGEN DIE ERFGENAAM IN HOGER BEROEP INGESTELD. TWEEDE ARREST
WAARBIJ DE ERFGENAAM WORDT VEROORDEELD OM DE HELE SCHULD TE
BETALEN. MISKENNING VAN RET
GEZAG VAN GEWIJSDE.

De rechter in hager beroep kan, zonder
het gezag van gewijsde te miskennen, een
erjgenaam wiens hoge1· beroep bij een
vroeger a1·rest niet ontvankelijk is VM'klaard en tegen wie in hager beroep
geen vordering is ingesteld, niet ve1·oordelen tot hoojdelijlce betaling van de
hele schuld, als die e1jgenaam bij de
in kmcht van gewijsde gegane beslissing van de ee1·ste rechter over dezelfde
zaak en tussen dezelfde pa1·tijen, slechts
VM'001'deeld was om bedoelde schuld
hoofdelijk te betalen ten belope van een
vierde van de nalatenschap. (Artt. 24,
25 en 28 G.W.)
(DESBOUIS EN LITISCONSORTEN,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<C OITALO ».)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1977 door het Hof van
Beroep te Bergen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de beginselen inzake het gezag
van het rechterlijk gewijsde en het verbod voor de rechter uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken en van de
artikelen 23 tot 28 en 1138, 2°, van het
Gerechtelijk W etboek,

dom·dat het arrest van 9 mei 1977, bij
de verdere behandeling van de zaak na
het arrest alvorens recht te doen van
8 november 1976," ... 3° mevrouw Claude
Desbouis in haar hoedanigheid van
moeder en voogdes van haar minderjarige zoon, Guy Bruninx, mevrouw
Christina Bruninx, echtgenote van Andre
Hardy, de heren Luc Bnminx en Patrick
Bruninx hoofdelijk veroordeelt om aan
verweerster de in het vonnis (van de
eerste rechter) vermelde bedragen te
betalen » alsmede " de kosten van hager
beroep die ten aanzien van verweerster
(onvolledig) op 6.800 frank zijn vastgesteld »,
terwijl, eerste onderdeel, het (interlocutoir) arrest van 8 november 1976 dat in
dezelfde zaak tussen dezelfde partijen
werd gewezen " voor recht had gezegd
dat bij (het Hof van Beroep te Bergen)
geen enkel regelmatig hager beroep van
Luc Bruninx aanhangig was en, voor
zoveel nodig, dat het door hem ingesteld
hager beroep niet ontvankelijk is " en
terwijl het vonnis van de eerste rechter,
waartegen Luc Bruninx hager beroep
had ingesteld, hem hoofdelijk met de
andere eisers veroordeelde om de in dat
vonnis vermelde bedragen te betalen
«ten belope van het bedrag van (zijn)
deel in de nalatenschap van (zijn) vader,
en, althans en ingeval die erfgenamen en
erfopvolgers (van dokter Bruninx, onder
wie Luc Bruninx) geen nadere bijzonderheden verstrekten over de omvang van
het erfdeel van ieder van hen, ten belope
van een vierde van de verkregen erfenis ... »,
zodat het arrest van 9 mei 1977, door
de door de eerste rechter tegen Luc
Bruninx uitgesproken veroordeling te
wijzigen, een miskenning bevat van het
gezag van het gewijsde van het in dezelfde
zaak tussen dezelfde partijen gewezen
interlocutoir arrest van 8 november 1976,
waarbij het hager beroep van Luc
Bnminx tegen het vonnis van de eerste
rechter niet ontvankelijk werd .verklaard (schending van het beginsel
inzake het gezag van het rechterlijk
gewijsde en van de artikelen 23 tot 28
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, verweerster in haar
regelmatig voor het hof van beroep
genomen conclusie enkel vroeg << dat
mevrouw Christine Bruninx, echtgenote
Hardy, de heer Patrick Bruninx, Guy
Bruninx, die vertegenwoordigd wordt
door zijn moeder en voogdes, mevrouw
Claude Desbouis, elk hoofdelijk tot een
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vierde van de schuldvordering van
(verweerster) zou worden veroordeeld ... "•
zodat, door Christine Bruninx, echtgenote
Hardy, Patrick Bruninx, Luc Bruninx
en Guy Bruninx hoofdelijk te veroordelen
tot betaling van het geheel van de in het
vonnis van de eerste rechter vermelde
bedragen, terwijl niet was gevraagd
om Luc Bruninx te veroordelen en de
vordering tot veroordeling van Christine
Bruninx, echtgenote Hardy, van Patrick
Bruninx en van Guy Bruninx beperkt was
tot slechts een vierde van de schuldvordering van verweerster, het arrest
ultm pe#ta uitspraak doet en, bijgevolg,
het rechtsbeginsel volgens hetwelk de
rechter geen uitspraak mag doen over
niet gevorderde zaken en artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek schendt
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet bestreden
arrest dat op 8 november 1976 door het
Hof van Beroep te Bergen in dezelfde
zaak en tussen dezelfde partijen werd
gewezen het door Luc Bruninx ingesteld
hoger beroep niet ontvankelijk heeft
verklaard; dat de beslissing van de eerste
rechter derhalve de op Luc Brtminx
en zijn erfgenamen rustende verplichting
definitief vaststelt ;
Dat hieruit volgt dat het bestreden
arrest niet, zonder het gezag van het
rechterlijk gewijsde te schenden, Luc
Bruninx kon veroordelen tot hoofdelijke
betaling van meer dan een vierde van de
verkregen erfenis, dit is het bedrag van
de door de eerste rechter uitgesproken
veroordeling ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat verweerster in haar
conclusie van hoger beroep, met betrekking tot Christine, Patrick en Guy
Bruninx, welke laatste door eerste eiseres,
zijn n~oeder en voogdes, vertegenwoordigd werd, enkel vroeg dat elk van hen
tot een vierde van haar schuldvordering
in hoofdsom, interesten en kosten zou
worden veroordeeld ; dat verweerster
geen enkele vordering tegen Luc Bruninx
instelde;
Dat het arrest, door de eisers en Luc
Bruninx, de eerste eiseres in haar
hoedanigheid van moeder en voogdes
van Guy Bruninx, hoofdelijk te veroordelen om aan verweerster de erin opgegeven bedragen te betalen, zonder de
veroordeling van elk van hen te beperken
tot een vierde van de schuldvordering
van verweerster, uitspraak doet over niet

gevorderde zaken en het in het middel
aangevoerde artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk W etboek schendt ;
Dat beide onderdelen van het middel
gegrond zijn;
Overwegende dat de eisers niet aantonen dat zij er belang bij hebben het
arrest bindend te doen verklaren aan de
partijen Saeren die zij voor het Hof in
tussenkomst hebben geroepen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het Claude Desbouis
in haar hoedanigheid van moeder en
voogdes van haar minderjarige zoon,
Guy Bruninx, Christine, Luc en Patrick
Bruninx hoofdelijk veroordeelt om aan
verweerster de opgegeven bedragen te
betalen en voor zover het uitspraak doet
over de ten aanzien van verweerster
vastgestelde kosten van hoger beroep ;
verwerpt de vordering tot bindendverklaring van het arrest die tegen
Willy Saeren, Marie-Louise Saeren en
haar echtgenoot Louis Oyen, en Marie
Cuypers werd gericht ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de eisers
in de kosten van de vordering tot
bindendverhlaring van het arrest die
tegen de partijen Willy Saeren, MarieLouise Saeren en haar echtgenoot Louis
Oyen en Marie Cuypers werd gericht ;
houdt de overige kosten aan en zegt dat
de feitenrechter erover zal beslissen ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.
1 juni 1978.- 1e kamer.- T!om·zitter
en T1m·slaggevm·, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijlcluidende
conchtsie, de H. Velu, advocaat-generaal.
- Pleite~·s, de HH. Dassesse en A. De
Bruyn.

1e KAll'[ER. -

2 juni 1978.

LEVENSONDERHOUD. - VERPLIOHTING VAN DE EOHTGENOTEN TOT
vVEDERZIJDSE HULPVERLENING. - 0NDElRHOUDSVERPLIOHTING.
AFZONLIJKE VERPLIOHTINGEN. - BEGRIP.

De verplichting van de echtgenoten tot
wederzijdse hulpvm·lening ve1·schilt van
de
onde1·houdsve1·plichting
waarvan
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sprake is in artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek; zij kan bestaan zelfs als
de eohtgenoot, die de uitvoe1·ing e1·van
vordert, niet behoeftig is (1), en het
bedmg van de hulpve1·lening wordt
vastgesteld 1·ekening houdende met de
respeotieve inkomsten en behoeften van
de eohtgenoten. (Artt. 213 en 221
B.W. [2].)
(WALSOHAERTS, T. VANREETH.)
ARREST.

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis, op 3 juni 1977 door de Rechtbank van Eerste Aan1eg te Antwerpen
in hager beroep gewezen ;
Over het midde1 afge1eid uit de scherrding van de artike1en 212, 218, thans,
sedert de wet van 14 ju1i 1976, artike1213
respectievelijk 221 van het Burger1ijk
W etboek, en 97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden vonnis, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
eiser veroordeelt aan zijn echtgenote,
verweerster, van wie hij feite1ijk gescheiden 1eeft, een onderhoudsge1d te
beta1en van 6.500 frank per maand,
bedrag dat het vonnis ex aequo et bono
vastste1t na een vijfta1 " belangrijk "
geachte "aanwijzingen" in aanmerking
te hebben genomen,
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds de bij
artike1 212 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde verplichting tot hu1pverlening,
evenals de bij het toenmalig artike1 218
van het Burger1ijk Wetboek opge1egde
verplichting bij te dragen in de lasten
van de huishouding, in beginsel in de
echtelijke verblijfplaats moeten worden
uitgevoerd en, wanneer de echtgenoten
feite1ijk zijn gescheiden, de echtgenoot
die zich beroept op een van beide
bepalingen, moet bewijzen dat de scheiding en het voortduren ervan aan de
schuld van de andere echtgenoot zijn
te wijten, en anderzijds eiser in conc1usie
uitdrukkelijk ste1de dat de feitelijke
scheiding tussen partijen werd veroorzaakt door de onte1bare ruzies die door
verweerster werden uitge1okt, zodat het
bestreden vonnis, door eiser te veroor(1) Cass., 18 oktober 1963 (Bull. en Pas.,
1964, I, 179), en de noot van Professor
VIEUJEAN in Rev. m·it. jur.
belge, 1965,
biz. 446 en vlg., nr. 19.

de1en tot onderhoudsge1d zonder vast te
stellen dat de feite1ijke scheiding aan
hem te wijten was, enerzijds de toenmalige artike1en 212 en 218 van het
Burgerlijk vVetboek schendt en niet
wettelijk gerechtvaardigd is, anderzijds,
wegens gebrek aan antwoord op het
bovenvermeld verweer uit de conclusie,
niet regelmatig is gemotiveerd (schending
van artike1 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, enerzijds een veroordeling tot onderhoudsgeld in de zin van
artike1212 (thans 213) van het Burgerlijk
Wetboek een toestand van behoeftigheid
vereist in hoofde van diegene die er
aanspraak op maakt, minstens voor het
bepalen van het bedrag van het onderhoudsgeld rekening moet worden gehouden met de behoeften van de ene en
het vermogen van de andere echtgenoot,
en anderzijds eiser in conclusie de
behoeftigheid van verweerster betwistte
op grand van haar bezittingen en
inkomsten en daarbij uitdrukkelijk gewag
maakte van obligaties, kasbons en een
spaarboekje voor een in conclusie aangeduide waarde tot staving waarvan
daarenboven onder meer werd verwezen
naar een schrijven van de Bank Brusse1
Lambert van 18 maart 1977 waaruit
" b1ijkt dat verweerster coupons aan het
1oket int van 50.000 frank kasbons "•
zodat het bestreden vonnis, door geen
rekening te houden met deze in conc1usie
ingeroepen elementen, deze conc1usie
niet beantwoordt (schending van artikel 97 van de Grondwet), althans,
indien zou worden aangenomen dat het
vonnis deze e1ementen imp1iciet als
onbe1angrijk beschouwt en aldus de
conclusie beantwoordt, is aangetast door
dubbe1zinnigheid omdat in deze hypothese in het onzekere wordt ge1aten of
de ingeroepen e1ementen niet belangrijk
werden geacht omdat zij, volgens de
rechtbank, in feite niet vo1doende waren
om de toestand van behoeftigheid te
weer1eggen, dan we1 omdat zij in rechte
niet pertinent waren daar de staat van
behoeftigheid geen vereiste zou zijn voor
het op grand van artike1 212 (thans 213)
van het Burger1ijk Wetboek gevorderde
onderhoudsgeld en zelfs zonder be1ang
zou zijn voor het bepa1en van het bedrag
van het onderhoudsgeld, en het bestreden
vonnis derha1ve in elk geval, wegens
deze dubbe1zinnigheid, niet regelmatig is
(2) Voor de inwerkingtreding van de wet
van 14 juli 1976, artikelen 212 en 218 van het
Burgerlijk W etboek,
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gemotiveerd (schending van artike1 97
van de Grondwet) en het, in de mate dat
het imp1iciet oordee1t dat artike1 212
(thans 213) van het Burger1ijk Wetboek
geen staat van behoeftigheid vereist in
hoofde van diegene die op onderhoudsge1d
aanspraak maakt of dat voor het bepa1en van het bedrag van het gevorderde
onderhoudsge1d geen rekening moet
worden gehouden met de inkomsten
van diegene die op onderhoudsge1d
aanspraak maakt, artike1 212 (thans 213)
van het Burgerlijk Wetboek schm1.dt
W at het eerste onderdee1 betreft :
Overwegende dat het beroepen vonnis
aanhaalt dat eiser de echte1ijke woning
verliet, vo1gens verweerster omdat hij
« betrekkingen
onderhield met een
vreemde vrouw, met dewe1ke hij ging
samenwonen "• en vo1gens eiser omdat
« hij zonder meer door zijn echtgenote
aan de deur werd gezet " ; dat de eerste
rechter bes1iste dat, « vermits het vaststaat dat " eiser << uit de echte1ijke woonst
vertrokken is en zich elders heeft gevestigd, zonder enig bewijs te leveren
van zijn beweringen "• moet aanvaard
worden dat « hij de fout draagt der
feitelijke scheiding van partijen " ;
Overwegende dat in hoger beroep eiser
dit oordee1 van de vrederechter nergens
tegenspreekt ; dat hij in zijn verzoekschrift tot hoger beroep en in zijn
conc1usie gewaagt van de twisten tussen
de echtgenoten, niet om de verantwoordelijkheid voor de feitelijke scheiding
af te wente1en op verweerster, maar om
aan te tonen dat de financie1e toestand
benard was en dat eiser derhalve het
hem opge1egde onderhoudsgeld niet kan
dragen;
Overwegende dat, nu in hoger beroep
geen betwisting meer bestond omtrent
de schu1d van eiser voor de feitelijke
scheiding, het bestreden vonnis op dit
punt niet verder diende in te gaan ;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen
worden;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat naar luid van het
toenmalig artike1 212 van het Burgerlijk
Wetboek de echtgenoten elkaar hu1p
verschu1digd zijn ; dat deze verplichting
bestaat ook waru1.eer de echtgenoot die
op hulp aanspraak maakt, niet behoeftig
is;
Overwegende dat noch in het verzoekschrift en de conclusies in hoger beroep,
noch in het bestreden vonnis sprake is
van een vereiste van behoeftigheid ;

Overwegende dat de rechter rekening
moet houden met de respectieve noodwendigheden en vermogen ;
Dat de rechtbank, na te hebben
verme1d dat << elke partij ellen1ange
uiteenzettingen houdt over haar eigen
zeer geringe inkomsten en de uitgebreide
financie1e middelen van de andere "•
overweegt, enerzijds, dat als belangrijke
aanwijzingen in aanmerking komen dat
verweerster door de Commissie van
Openbare Onderstand wordt ondersteund
ten be1ope van 59.786 frank per jaar,
dat zij een huishuur van 5.800 frank
ontvangt, dat de zoon van de partijen
tussenkomt in haar onkosten, dat eiser
een zelfstandig handelsvertegenwoordiger
is die << beweert slechts 15.000 frank per
maand te verdienen, wat de eerste rechter
terecht onwaarschijnlijk vond >> en dat
eiser we1 verschillende schu1den afbetaa1t ; dat het vonnis anderzijds overweegt dat een deskundigenonderzoek
nopens de werkelijke en volledige inkomsten van de partijen niet afdoende
zou zijn, aangezien de partijen ook aan
een expert bepaalde in1ichtingen kunnen
onthouden;
Dat het vonnis a1dus rekening houdt
met de respectieve noodwendigheden en
vermogen;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie in hoger beroep het bezit door
verweerster van ob1igaties, kasbons en
een spaarboekje trachtte af te 1eiden uit
<< haar 1evenswijze en het behoud van
het kwartier aan zee te Oostende >> ; dat
het bestreden vonnis, in· strijd met wat
eiser in het onderdee1 aanvoert, wel
rekening houdt met deze elementen ;
dat de rechtbank inderdaad deze vermoedens van de hand wijst door er op te
wijzen dat verweerster << wordt ondersteund door de Commissie van Openbare
Onderstand te Deurne, ten belope van
59.786 frank per jaar" en dat <<de zoon
van de partijen tussenkomt in de onkosten >> van verweerster en onder meer
<< de huur van het appartement aan zee
betaalt >>;
Overwegende dat de in het onderdee1
bedoe1de conc1usies worden beantwoord
door de boven weergegeven motieven
van het vonnis ;
Dat het onderdee1 dee1s naar recht
faa1t en deels feitelijke gronds1ag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 juni 1978.- 1e kamer.- Voo1·zitter,
de H. Wauters, eerste voorzitter. -
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Verslaggever, de H. Janssens.- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. - Pleite?·, de H. De
Gryse.

so De bij de a1·tilcelen 203 en 303 van
het Burge1•lijk Wetboek vastgestelde
verbintenissen ten behoeve van de
kinderen bestaan afgezien van elke
v01·de1·ing in 1·echte om de uitvoe1·ing
ervan te bekomen (S) en (4).

2° en

(VANDERVELDEN, T. RAEMDONOK.)

1e, KAMER. -

2 juni 1978.
ARREST.

1° LEVENSONDERHOUD.- ONDERHOUDSVERPLIOHTING. BURGERLIJK
WETBOEK, DE ARTIKELEN 205 TOT 211.
« 0NDERHOUDSGELD LAAT GEEN
AOHTERSTALLEN )}. - EENVOUDIG ADAGlUM OF OOK REOHTSREGEL ? - BEGRIP.
2° AFSTAMMING. LEVENSONDERHOUD. VERPLIOHTING VOOR DE
OUDERS AAN HUN KINDEREN KOST EN
ONDERHOUD TE VERSOHAFFEN.- BuRGERLIJK WETBOEK, DE ARTIKELEN 20S
EN SOS.
VERPLIOHTING ONAFHANKELIJK VAN ELKE VORDERING IN
REOHTE.

so

LEVENSONDERHOUD. - AFSTAMMING.
VERPLIOHTING VOOR DE
OUDERS AAN HUN KINDEREN KOST EN
ONDERHOUD TE VERSOHAFFEN. -BuRGERLIJK WETBOEK, DE ARTIKELEN 20S
EN SOS. - VERPLIOHTING ONAFHANKELIJK VAN ELKE VORDERING IN REOHTE.

1° Zo het adagium " Ondedwudsgeld laat
geen achte1·stallen » niet tegelijk een
rechtsregel is die betrekking heeft op
alle alimentatie- of onderhoudsve1-plichtingen, moet nochtans o.m. (1) ~•it de
Mtikelen 205 tot 211 van het B~u·gedijk
Wetboelc wofden afgeleid dat het ondefhoudsgeld, waa1•van in die wettelijlce
bepalingen spmke is, in p1•incipe,
slechts ve1·schuldigd is wannee1• de
schuldeise1· het vMde1·t (2).
(1) Betreffende het geval waarin, nadat
een eis tot echtscheiding werd verworpen, met
name voor echtgenoten die met gemeenschap
van goederen gehuwd zijn, de vrouw aan wie
een alimentatieprovisie was toegekend voor
de duur van die procedure van haar man geen
betaling van vervallen achterstallen kan
vorderen, raadpl. cass., 7 november 1946
(Bull. en Pas., 1946, I, 407).
{2) Raadpl. DE PAGE, Tmite, d. I, nr. 562,
en Rep. prat. dr. belge, Bijv., d. III, vo Aliments, nr. 64.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 mei 1977 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 20S, 205, 207,
208, SOS, 12S4, 2277 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet
van 20 november 1896, en van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
onderhoudsgeld geen achterstallen laat,
doordat het vonnis voor recht zegt
dat de onderhoudsbijdrage die eiser
verschuldigd is voor zijn zoon J ohan,
geboren op 24 september 1959, vanaf
1 augustus 1972 een bedrag van
5.000 frank per maand bedraagt en
bijgevolg eiser veroordeelt om aan verweerster een smn te betalen van
220.000 frank op grond dat het adagium
« Aliments ne s'arreragent point " niet
toepasselijk is op onderhavige vordering
gesteund op artikel SOS van het Burgerlijk Wetboek omdat deze wetsbepalino·
verplichtingen tot stand brengt waarva~
het bestaan niet van het instellen van
een rechtsvordering afhankelijk is ; dat
het kind bovendien de schuldeiser is
van het onderhoud ; dat een ouder als
vertegenwoordiger, zonder machtiging
van de rechter, daarvan geen afstand
kan doen ; dat het toekennen van
alimentatiegeld
met
terugwerkende
kracht derhalve wei gerechtvaardigd is,
teTwijl, eerste onde1·deel, verweerster,
die slechts met verzoekschrift van 12 mei
(3) R.aadpl. cass., 10 januari 1958 (Bull.
en Pas., 1958, I, 478), redenen, en 20 februari
1964 (ibid., 1964, I, 657), redenen alsmede
de rechtsleer waarvan sprake is in noot 2.
{4) Over de draagwijdte van artikel 203
van het Bm•gerlijk \Vetboek, raadpl. cass.,
5 mei 1977 (A1-r. cass., 1977, blz. 913), en de
conclusie van het openbaar ministerie voor
cass., 24 februari 1977 (Bull. en Pas., 19'77,
I, 666) inz. blz. 669 en de noten 11, 12 en 13.
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1976 onderhoudsgeld vanwege eiser voor
hun minderjarige zoon heeft gevraagd,
niet met retroactieve kracht, met nmne
vanaf 1 augustus 1972, de veroordeling
van eiser kon bekomen; het onderhoudsgeld slechts begint te lopen vanaf
de vraag tot veroordeling (schending van
de artikelen 2, 203, 205, 207, 208, 303,
2277 van het Burgerlijk Wetboek en van
het algemeen rechtsbeginsel);
tweede ondM·deel, verweerster vanaf
1 augustus 1972 tot einde mei 1976
vrijwillig zelf voor het onderhoud van
de minderjarige zoon van partijen heeft
gezorgd, zonder vanwege eiser enige
tussenkomst te verlangen, zodat de
onderhoudsverplichting van eiser voor
die periode geeindigd is en eiser te dien
titel ten onrechte tot betaling veroordeeld
werd (schending van de artikelen 203,
205, 207, 208, 303, 1234 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, nu het niet aanduidt
waardoor het arrest de artikelen 2, 205,
207, 208 en 2277 van het Burgerlijk
Wetboek schendt, het middel dienaangaande niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, zo de rechtsspreuk
« Onderhoudsgeld laat geen achterstallen » geen rechtsregel met algemene
toedracht van ons positiefrecht uitmaakt,
uit de artikelen 205 tot 211 van het
Burgerlijk Wetboek client afgeleid te
worden dat de onderhoudsgelden in
principe slechts verschuldigd worden
wanneer zij door de schuldeiser aangevraagd worden ;
Overwegende echter dat de in de artikelen 203 en 303 vermelde verbintenissen
ten behoeve van de kinderen bestaan
afgezien van elke vordering ingesteld
ten einde uitvoering ervan te bekomen ;
Overwegende derhalve dat, zonder
enige wetsbepaling te schenden, het
vonnis beslist dat, hoewel verweerster
pas met een gedinginleidend verzoekschrift van 12 mei 1976 gevorderd heeft
dat eiser veroordeeld zou worden tot het
nakomen van de verbintenissen die hem.
opgelegd worden door de artikelen 203
en 303 van het Burgerlijk Wetboek,
eiser verplicht was bij te dragen in het
onderhoud en de opvoeding van hun
minderjarige zoon, vanaf 1 augustus 1972,
de datum vanaf welke hij aan deze
verplichtingen was te kort gekomen ;
Dat het middel dienaangaande naar
recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

2 juni 1978.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Wauters, eerste voorzitter. VM·slaggevM', de H. Van Leckwijck. GeliJkluidende conclusie, de H. D1.unon,
eerste advocaat-generaal. - PleitM·, de
H. Houtekier.

1e

KAMER. -

2 juni 1978.

1D BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. BEGRIP.

2D

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. PARTIJ DIE TOT STAVING
VAN EEN VORDERING OF EEN VERWEERMIDDEL VERSCHEIDENE FEITElN HElElFT
AANGEVOERD. RElCHTER DIE OP
ONAANTASTBARE WIJZEl, IN FEITE, ONDER HET VOORBEHOUD O.A. DAT HET
RECHTSBEGRIP « AFSTAND » NIET WORDT
MISKElND, BESLIST DAT DIE PARTIJ
ERVAN AFGEZIEN HEEFT EEN VAN DIE
FEliTEN AAN TE VOEREN. GEEN
VERPLICHTING TEl ANTWOORDEN OP DE
CONCLUSIE WAARIN DAT FEIT WORDT
AANGElVOElRD.

3D

AFSTAND. p ARTIJ DIE TOT
STAVING VAN EEN VORDERING OF EEN
VERWEERMIDDEL VERSCHEIDENE FElTEN HElEFT AANGEVOERD.- RECHTER
DIE OP ONAANTASTBARE WIJZE, IN
FEITEl, ONDER HET VOORBElHOUD O.A,
DAT HET RECHTSBEGRIP « AFSTAND ))
NIET WORDT MISKEND, BESLIST DAT
DIE PARTIJ ERVAN AFGEZIEN HEEFT
EEN VAN DIE FElTEN AAN TE VOEREN,
GEEJN
VERPLICHTING
TE
ANTWOORDElN OP DEl CONCLUSIE WAARIN
DAT FElT WORDT AANGEVOERD.

1D Uit de enkele omstandigheid dat de

1'echtM' niet heeft geantwoo1·d op een
verwee1·middel in een conclusie kan
niet worden ajgeleid dat hiJ de bewiJskracht van die akte heeft miskend.
(Artt. 1319 en 1320 B.W.)
2D en 3D W anneer een partiJ in haar akte

van hoge1· bM·oep en vervolgens in een
concl~tsie VM'scheidene feiten heeft aangevoM·d tot staving van een vo1·dering
of van een verweermiddel, beoordeelt
de rechter op onaantastba1·e wiJze, in
jeite, onder het voorbehoud dat de
bewiJskracht van die akten wordt in
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acht genomen en dat het rechtsbegrip
« afstand " niet wo1·dt miskend, of die

partij ervan afgezien heeft te steunen
op de in de ene of de andere akte aangevoerde feiten; stelt hij vast dat e1' afstand
was, dan behoeft hij zich, te1· voldoening
van de bij a1·tikel 9 7 van de G1·ondwet
vooTgeschTeven motivm·ingsverplichting,
niet mee1· uit te sp1·eken over de feiten
waa1·van afstand is gedaan (I). (Art. 97
Grondwet.)
(STAELENS, T. SINIA.)

ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op I8 mei I977 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 229, 23I, I3I9,
1320, I322, I349, I350, I352 van het
Burgerlijk Wetboek, 387 van het Strafwetboek, 23, 24, 25 van het Gerechtelijk
W etboek, 97 van de Grondwet en van het
algemeen rechtsbeginsel van het gezag
van gewijsde in strafzaken,
doo1·dat het arrest de echtscheiding
toelaat in het nadeel van eiseres op
grond : dat de hoofdvordering in echtscheiding, door verweerder voor de eerste
rechter ingeleid, werd ingewilligd wegens
het overspel door eiseres gepleegd en dat
bewezen werd door een in kracht van
gewijsde gegaan arrest van het hof van
beroep van 6 maart I972; dat eiseres
thans komt beweren dat dit overspel
voor verweerder niet beledigend was
daar deze het heeft geduld, begunstigd en
uitgelokt ; dat het juist is dat het
overspel slechts een grond tot echtscheiding uitmaakt wanneer het als een
grove en beledigende n.iskenning van
de huwelijksplichten client beschouwd
te worden ; dat ter zake de strafrechter
geoordeeld heeft dat verweerder morele
schade heeft geleden door dit overspel
gezien hij hem daarvoor I frank toekende ; dat deze uitspraak gezag van
gewijsde heeft en aan partijen tegenstelbaar is ; dat die morele schade er niet
zou geweest zijn zo verweerder dit
overspel had begunstigd en uitgelokt ;

(1) Raadpl. noot 1 onder cass., 7 december
1972 (A1·1·. cass., 1973, blz. 339), inz. blz. 341,
I• kolom.

dat uit het strafonderzoek blijkt daarenboven dat er van aanzetten of uitlokken
tot overspel geen spraak was en dat
het overspel een grof beledigend karakter
had,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, eiseres in haar
akte van hoger beroep uitdrukkelijk
staande hield dat het door haar gepleegd
overspel niet beledigend voor verweerder
was, niet aileen omdat het door hem was
uitgelokt, maar ook omdat hij zelf
schuldige relaties onderhield met andere
vrouwen; dat het arrest de bewijskracht
dezer akte miskent en het middel niet
beantwoordt (schending van de artikelen I3I9, I322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);

tweede onde1·deel, het feit dat eiseres
door een in kracht van gewijsde gegaan
arrest strafrechtelijk veroordeeld was
uit hoofde van overspel en dat aan
verweerder I frank morele schadevergoeding uit dien hoofde werd toegekend,
geenszins inhoudt dat door eiseres tegenover de door verweerder ingestelde
vordering tot echtscheiding het gebrek
aan beledigend karakter van dit overspel
niet meer zou kunnen ingeroepen worden
in de bijzondere omstandigheden van
haar zaak en namelijk wegens het feit
dat verweerder zelf schuldige relaties
met andere vrouwen onderhield (schending van de artikelen 229, 23I, I349,
I350, I352 van het Burgerlijk Wetboek,
387 van het Strafwetboek, 23, 24, 25, 28
van het Gerechtelijk Wetboek, en van
het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van gewijsde in strafzaken) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het enkel feit
dat de rechter een middel in een akte
van hoger beroep niet beantwoordt, niet
volgt dat hij de bewijskracht van deze
alde miskent ;
Overwegende dat in haar voor het hof
van beroep genomen conclusie eiseres,
mn staande te houden dat het haar ten
laste gelegde overspel niet beledigend
was voor haar echtgenoot, andere feiten
aanvoerde dan hetgeen door het onderdeel
wordt bedoeld, met name andere feiten
dan dat verweerder schuldige relaties
onderhield met andere vrouwen, en
eiseres in het beschikkende gedeelte van
die conclusie zich ertoe beperkte te vragen
dat zij toegelaten zou worden tot het
bewijzen van deze andere feiten; dat de
rechter derhalve heeft kunnen oordelen
dat eiseres verzaakt had de beweerde
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schuldige relaties van haar man tot
staving van haar verweer te doen gelden;
Dat het hof van beroep dienvolgens
niet meer verplicht was bedoeld middel
van de akte van hoger beroep te beantwoorden;
Dat overigens eiseres niet beweert dat
door aldus haar conclusie te interpreteren
het arrest ofwel het juridisch begrip
« verzaking » geschonden ofwel de bewijskracht van de conclusie miskend zou
hebben;
Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest het << grof
beledigend karakter '' van het overspel
afleidt niet enkel uit de door het onderdee! naar voren gebrachte omstandigheid
maar ook uit de gegevens van het strafonderzoek;
Dat op grond daarvan het arrest
wettelijk gerechtvaardigd is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 juni 1978.- 18 kamer.- Voo?·zitter,
de H. Wauters, eerste voorzitter. Verslaggever, de H. Van Leckwijck. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de
HH. Houtekier en A. De Bruyn.

LINGEN VOOR DE BELGISOHE REOHTBANKEN DAGVAARDEN INDIEN EEN
VAN DE VERWEERDERS IN BELGIE ZIJN
WOON- OF VERBLIJFPLAATS HEEFT. EEN ENKELE VORDERING. BEGRIP.

1° Artikel 635, 10°, van het Gerechtelijk
W etboek krachtens hetwelk de vreerndelingen voor de ?'echtbanken van het rijk
kunnen gedagvaa1·d worden hetzij door
een Belg, hetzij door een vreemdeling,
indien er ve1·scheidene ve?·weM·ders zijn,
waarvan M' den zijn woon- of verblijfplaats heeft in Belgie, onderstelt dat het
gaat om een enkele vordM·ing met
hetzelfde voorwerp t.a.v. elkeen van de
ve?'Wee?·ders (1). (Impliciete oplossing.)
2° W annee?' een van de venvee.1•ders in
Belgie zijn woon- of vM·blijfplaats heeft,
kan de 1•echter niet wettig beslissen dat
een eise1· geen m·eemdelingen voo?' de
Belgische 1·echtbanken kon dagvaarden,
op g1·ond dat, daar de om·zaak van de
vorderingen niet dezelfde was, zij niet
hetzelfde voorwM-p hadden (2). (Art. 635,
10°, G.W.)
(BOOQUET, T. SOCIETE D'ETAT ((LA GENEBALE DES CARRIERES ET DES MINES
DU ZAIRE » [GJTIOAMINES] EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « SOCIETE GENERALE
DES MINERAlS » [S.G.M.].)

ARREST

38

KAMER. -

(vM·taling).

5 juni 1978,

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKElN. TERRITORIALE
BEVOEGDHEID. VERSOHEIDENE VERWEERDERS.- DE ElSER KAN VRElEMDELINGEN VOOR DE BELGISOHE REOHTBANKEN DAGVAARDEN INDIEN EElN
VAN DE VERWEERDERS IN BELGIE ZIJN
WOON- OF VERBLIJFPLAATS HEEFT. VooRWAARDEN.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1977 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. TERRITORIALE
BEVOEGDHEID.- VERSOHEIDENE VERWEERDERS. - D E ElSER KAN VREEMDE-

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 23, 29, 30, 635, inzonderheid
10°, en 702, inzonderheid 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat, om, met wijziging van het
beroepen vonnis, dat de zaak in haar
geheel verwezen heeft naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel, voor recht
te zeggen dat de Belgische rechtbanken
niet bevoegd zijn om kennis te nemen
van de rechtsvordering tegen de eerste

In casu had de vreemde eiser zijn
woonplaats in Za1re ; de overeenkomst tussen
de Lid-Staten van de Europese Economische
Gemeenschap betreffende de rechterlijke be-

voegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, getekend te Brussel op 27 september 1968 en
goedgekeurd bij de wet van 13 januari 1971,
was niet van toepassing.

2°

(1) en (2)
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verweerster Gecamines, en die beslissing
bindend te verklaren voor de Societe
generale des minerais (S.G.M.), tweede
verweerster, het arrest steunt op de
vaststelling dat, hoewel de op 28 maart
1968 tussen eiser en Gecamines gesloten
overeenkomst onbetwistbaar een overeenkomst van huur van werk is, de op
22 februari 1968 tussen dezelfde eiser en
de Societe generale des minerais gesloten
overeenkomst daarentegen een overeenkomst sui gene1·is vormt, ter uitvoering
van de overeenkomst van technische
samenwerking, die op 15 februari 1967
te Kinshasa tussen de twee verwerende
vennootschappen werd ondertekend, zodat de rechtsvordering die eiser voor de
Belgische rechtbanken heeft ingesteld
tegen de twee verweersters, ten gevolge
van zijn afdanking omdat zijn rendement
zogezegd onvoldoende was, geenszins
hetzelfde voorwerp heeft ten aanzien
van beide vennootschappen aangezien,
hoewel de ene overeenkomst integrerend
deel uitmaakt van de andere overeenkomst, omdat ze elkaar aanvullen, ze
niettemin hun eigen karakter blijven
behouden en twee onderscheiden contracten vormen, waarbij ze de partijen
op grand van verschillende titels tot
verschillende prestaties verplichten, zodat het voorwerp van die vorderingen
dus verschillend is en de rechtsvorderingen bovendien niet als samenhangende
vorderingen kunnen behandeld worden,
terwijl, eerste onde1•deel, noch die motieven noch enig ander motief een regelmatig of passend antwoord vormen op
de in eisers naam genomen conclusie
waarin werd betoogd dat, hoewel beide
verwerende vennootschappen historisch
een eigen rechtspersoonlijkheid hebben,
de ene naar Belgisch recht, de Societe
generale des minerais, de andere naar
Za'irees recht, de Gecamines, zij in feite
associes zijn die samenwerken en dezelfde
industriele en commerciele betrachtingen
hebben, zodat het contract van technische bijstand dat in naam van de
Societe generale des minerais werd
gesloten en dat volledig past in het kader
van het door Gecamines ondertekende
aanwervingscontract, daannee, zoniet
een contract, (( dan tach zeker twee
contracten vormt die, krachtens de
betrachtingen van al de betrokken
partijen, elkaar zodanig aanvullen dat
men kan zeggen dat ze geen eigen
bestaan leiden, nu het ene slechts in
functie van het andere bestaat », zodat
de Belgische rechtbanken zowel bevoegd
zijn om kennis te nemen van de rechts-

vordering tegen de Societe generale des
minerais als van de rechtsvorderingen
tegen Gecamines, aangezien artikel 6, 1o,
van het contract van technische bijstand
een beding van forumkeuze voor de
Belgische rechtbanken bevat of, althans,
dat de twee rechtsvorderingen samenhangend zijn ; daaruit volgt dat het
arrest niet regelmatig of zeker niet op
gepaste wijze met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet); op zijn minst de premissen van de
redenering waarop het steunt geen
logische verantwoording vormen voor de
daaruit afgeleidde beslissing van nietbevoegdheid, nu overigens wordt vastgesteld dat het ene contract integrerend
deel uitmaakt van het andere en dat zij
elkaar aanvullen (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1•deel, uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat eisers rechtsvorderingen tegen de Societe generale
des minerais, enerzijds, en Gecamines,
anderzijds, ten gevolge van de beeindiging van zijn overeenkomst, op een geheel
van nauw met elkaar verbonden omstandigheden berusten aangezien is aangetoond en niet wordt betwist dat,
enerzijds, eiser werd aangeworven en
in dienst genomen door de tweede verweerster, de Societe generale des minerais,
die, naar luid van de bewoordingen van
de overeenkomst van teclmische samenwerking die op 15 februari 1967 werd
gesloten tussen haar en de eerste verweerster, Gecamines (toen Gecomin), de
aanwerver blijkt te zijn voor laatstgenoemde om haar het niet-Afrikaans
technisch personeel te bezorgen dat
nodig is voor de goede werking van haar
onderneming en, anderzijds, dat de te
Brussel op 22 februari 1968 tussen eiser
en de verweerster Societe generale des
minerais gesloten overeenkomst, verklaart integrerend deel uit te maken van
het aanwervingscontract tussen eiser
en Gecamines, wat uitdrukkelijk wordt
herhaald in de preambule van de laatstgenoemde overeenkomst die op 28 maart
1968 te Kinshasa werd ondertekend;
daaruit volgt dat, nu de maatschappelijke zetel van de Societe generale des
minerais in Belgie was gevestigd, de
Belgische rechtbanken die bevoegd zijn
om kennis te nemen van de rechtsvordering tegen haar, eveneens bevoegd
zijn om kennis te nemen van de rechtsvordering tegen Gecamines en dat, door
het tegendeel te beslissen, het arrest,
dat artikel 635, 10°, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt, niet wettelijk verant-
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woord is (schending van de artikelen 30
en 635, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek);

de-1·de onderdeel, de hewering dat het
voorwerp van de rechtsvordering ten
aanzien van de heide verwerende vennootschappen niet hetzelfde is, vermits
de verplichtingen uit de door eiser met
elk van hen gesloten overeenkomsten
verschillend zijn, het voorwerp en de
oorzaak van de rechtsvordering verwart
(schending van al de in het middel
hedoelde artikelen, inzonderheid 23, 29,
702 en inzonderheid 702, 3°, van het
Gerechtelijk Wethoek) en hijgevolg niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
vie1·de onde1·deel, geen enkel motief
van het arrest, zelfs niet impliciet,
antwoordt op het middel dat in eisers
conclusie wordt afgeleid uit het feit dat,
mocht de rechthank heslissen dat het
heeling van forumkeuze niet toepasselijk
is, wat onmogelijk lijkt, « het geschil in
elke stand van het geding » aanhangig kon
worden gemaakt hij de Belgische rechthanken, '' aangezien Gecamines in Brussel
een hedrijfszetel had », nu de hewering
van het arheidshof dat « evenmin als de
hypothese van artikel 635, 10°, van het
Gerechtelijk Wethoek, de onder de
nu=ers 1 tot 9 en 11 van hetzelfde
artikel geformuleerde hypothesen ten
deze verantwoord zijn », dienaangaande
niet ter zake dienende is ; daaruit volgt
dat het arrest niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Wat hetreft het derde onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eisers rechtsvordering « strekt tot
hoofdelijke veroordeling, in solid~~m of de
ene bij gehrek aan de andere, ieder voor
zijn deel, van de vennootschappen
Gecamines en Societe generale des
minerais : wegens een hijkomende opzeggingsvergoeding, de tegenwaarde in Belgiselle frank tegen de hoogste dagkoers
op de dag van de hetaling van 2.310.477
zai:re en 431.105 Belgische frank; wegens
vergoeding voor het verlies hij de herverkoop van roerende goederen, 150.000 Belgiselle frank; wegens halfjaarlijkse premies 3 X 13.327 Belgische frank, hetzij
39.981 Belgische frank; wegens het verlies van de premie van wederindienstneming, 126.677 Belgische frank ";
Overwegende dat uit de vaststellingen

van het arrest hovendien hlijkt dat heide
verwerende vennootschappen op 15 februari 1967 een overeenkomst van
technische samenwerking hehhen gesloten luidens welke « de Societe generale
des minerais het niet-Mrikaans personeel
dat voor de goede werking van de onderneming vereist was zou aanwerven en
ter beschikking van Gecomin (thans
Gecamines) zou stellen, het (niet-Afrikaans) personeel met S.G.M. een overeenkomst van technische samenwerking
kon
sluiten
die
integrerend deel
uitmaakt van de arheidsovereenkomst
tussen dit personeel en Gecomin, dit
personeel zou hezoldigd worden door
Gecomin, terwijl de ter uitvoering van de
overeenkomsten van technische samenwerking verschuldigde sommen aan de hetrokkenen zouden uithetaald worden via
S.G.M. en door haar hoe dan ook zouden
verschuldigd zijn » ; dat op 22 fehruari
1968 een overeenkomst van technische
samenwerking werd gesloten tussen eiser
en de Societe generale des minerais,
krachtens welke laatstg€moemde « aan
de aangestelde (thans eiser) met toepassing van de voormelde overeenkomst
van 15 fehruari 1967 hepaalde hedragen
in Belgisch geld voor rekening van
Gecomin zou moeten storten » ; dat de
op 28 maart 1968 door eiser en de
vennootschap « Gecomin » ondertekende
aanwervingsovereenkomst « hepaalde dat
die vennootschap gei:ntimeerde (thans
eiser) als technisch aangestelde voor
onhepaalde duur in dienst nam en hem
verschillende hedragen in Belgische of
Congolese franken zou uithetalen of doen
uithetalen en dat al de hedragen die
hoe dan ook aan gei:ntimeerde verschuldigd waren via de Societe generale des
minerais aan hem zouden worden uithetaald >>;
Overwegende dat uit die vaststellingen
hlijkt dat de rechtsvordering met name
hetrekking had op de hedragen die door
de vennootschap Gecamines aan eiser
waren verschuldigd, ter uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst, en die aan
eiser moesten worden hetaald voor
rekening van Gecamines, door de Societe
generale des minerais, zoniet voor het
geheel, dan toch voor de in Belgische
franken verschuldigde hedragen ;
Overwegende dat het arrest niettemin
heslist dat « hoewel ten deze een rechtsband hestaat tussen de Societe generale
des minerais en gei:ntimeerde (thans eiser)
en het een enkele vordering betreft, die
vordering evenwel geenszins hetzelfde
voorwerp heeft ten aanzien van ieder
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van beide verweersters, aangezien de
verplichtingen verschillen die respectievelijk voortvloeien uit de overeenkomsten van 22 juni (lees februari) en
28 maart 1968 en waarvan de aangevoerde niet-uitvoering de oorzaak voor
de rechtsvordering vormt >> ;
Dat het arrest daaruit afleidt dat
artikel 635, 10°, van het Gerechtelijk
Wetboek, dat een enkele vordering veronderstelt die jegens elke verweerder
hetzelfde voorwerp beoogt, niet toepasselijk is op eisers rechtsvordering ;
Doch overwegende dat het arrest uit
het feit dat de vorderingen tegen de
verweersters
niet dezelfde oorzaak
hadden niet heeft kunnen afleiden dat
ze niet hetzelfde voorwerp hadden ;
Dat het arrest bijgevolg zijn beslissing
niet wettelijk verantwoord heeft volgens
welke artikel 635, 10°, van het Gerechtelijk W etboek niet toepasselijk was op
eisers rechtsvordering ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen ; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
5 juni 1978.- 3e kamer.- Voorzitte1·
en Verslaggever, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. - AndM·sluidende conclusie (1), de H. Duchatelet,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Fally, Dassesse en Ansiaux.

(1) Het arrest had op onaantastbare wijze
beslist dat tussen de vorderingen tegen de
verweersters geen samenbang bestond ; het
had bovendien beslist dat de vorderingen,
aangezien zij op verscheidene contracten
waren gegrond, niet dezelfde oorzaak hadden
en evenmin hetzelfde voorwerp, daar de verbintenissen uit die contracten niet dezelfde
waren; het openbaar ministerie heeft dus geconcludeerd dat het arrest geen schending
bevatte van artikel 635, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarin artikel 52, 10°, is
overgenomen van de wet van 25 maart 1876
houdende de Eerste titel van het Inleidend
Boek van het W etboek van Burgerlijke

3e
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST. -

B:m-

DIENDEN. BEDING VAN PROEFTIJD.
GEOOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE
D:E
ARBI<1IDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIEND:EN, ARTIKEL 3.- JAARLIJKS LOON VAN MEER DAN 180.000
FRANK. DIE PROEFTIJD MAG NIET
LANGER DAN ZES MAANDEN DUREN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDEN. BEDING VAN PROEFTIJD.
WETSBEPALING DIE DE MAXIMUMDUUR VAN DE PROEFTIJD VASTSTELT.DWINGENDE BEPALING TEN GUNSTE
VAN DE WERKNEMER.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDEN. BEDING VAN PROEFTIJD.
B:EDING WAARIN EEN PROEFTIJD
WORDT VASTGESTELD DIE LANGER IS
DAN HET W:ETTELIJKE MAXIMUM. GEVOLG.

1° Onde1· de gelding van a1·tikel 3, § 2, van
de wetten betreffende de m·beidsove?·eenkomst voo1· bedienden, geooih·dineerd bij
het koninklijk besluit van 20 juli 1955,
mooht de proejtijd voo1· de bedienden,
wie1· jaarlijks loon mee1• bedroeg dan
180.000 frank, niet lange1· d~wen dan
zes maanden (2).

2° De wetsbepaling tot vaststelling van de
maximumduur van het in de a1·beidsovereenkomst ve1•vatte beding van p1·oeftijd is een dwingende bepaling ten
gunste van de werkneme1·. (Art. 3, § 2,
gecoord. wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden van
20 juli 1975.)

Rechtsvordering, daar volgens die bepaling
een enkele oorzaak of een nauw verband tussen
de tegen de verweerders geformuleerde vorderingen moet bestaan (GuTT en STRANARTTHILLY, Rev. crit. jur. belge, 1973, " Examen
de jurisprudence : Droit judiciaire prive "•
nr. 61, blz. 223; Rep. p1·at. d1·. belge, d. II,
v° Competence en matiere civile et commm·ciale,
nrs. 53 en 1775).
(2) Het koninklijk besluit van 6 juni 1975
dat in werking getreden is op 1 juli 1975
heeft het bedrag van 180.000 frank verhoogd
tot 300.000 frank. In artikel 67, § 1, van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst staat hetzelfde bedrag vermeld.
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3o W anneer de arbeidsovereenkomst voor
bedienden een beding van p1•oejtijd
bevat waarin een proeftijd wordt vastgesteld die langer is dan het wettelij ke
maximum, wordt beschouwd dat dit
beding de duur van de proeftijd niet
bepaalt en bedraagt, overeenkomstig artikel 3, § 2, tweede lid, van de gecoih·dineerde wetten betreffende cle a1·beidsovereenkomst voo1· bedienclen van 20 fuli 1955,
die p1·oejtijd een maancl.
(LENAERTS, T. PERSONENVENNOOTSOHAP
Jl;!ET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
<< LI TRIMBLEU )),)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 mei 1977 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 3, inzonderheid
§§ 1, 2 en 4, 21, 22 van de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden, gecoiirdineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955, de genoemde
artikelen 1 en 3, §§ 1, 2 en 4, als gewijzigd
respectievelijk bij de artikelen 29 en 32
van de wet van 21 november 1969, en de
genoemde artikelen 21 en 22 als gewijzigd
respectievelijk bij de artikelen 50 en 52
van de wet van 21 november 1969, 6,
1108, 1128, 1131, 1134, 1135, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat, nu het vaststaat dat : 1° de op
25 april 1975 tussen de partijen gesloten
arbeidsovereenkomst voor bedienden bepaalt dat eiser op 1 mei 197 5 door
verweerster in dienst wordt genomen,
dat de overeenkomst voor een proeftijd
van twaalf maanden is gesloten, dat de
overeenkomst zal beiiindigd worden op
30 april 1976 en dat het jaarlijks loon
van eiser meer dan 180.000 frank
bedraagt, 2° verweerster in de brieven
van 16 en 25 juni 197 5 eiser in kmmis
heeft gesteld van een vooropzeg van
zeven dagen van 23 tot 30 juni 197 5,
3° eiser enkele dagen nadien verhuisd is
van het appartement dat verweerster
als onderdeel van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden te zijner beschikking had
gesteld, het arrest, om eisers rechtsvordering tegen verweerster te verwerpen
die strekte tot betaling van een vergoeding wegens beiiindiging gelijk aan
elf maanden loon, te vermeerderen met
het dubbel vakantiegeld, en ook tot
betaling van 100.000 frank schadevergoeding wegens wederrechtelijke be-

eindiging van de overeenkomst, en eisers
conclusie af te wijzen waarin werd betoogd dat, indien het arbeidshof zou
oordelen dat de overeenkomst een overeenkomst voor bepaalde tijd van een jaar
was met een proeftijd van twaalf
maanden, « dit ongeoorloofd beding vernietigd moest worden of tot het wettelijk
minimum moest worden herleid "• zegt
dat de eerste rechter, nu hij erop wees
dat een termijn van twaalf maanden
niet geoorloofd was, terecht heeft geoordeeld dat het proefbeding niet nietig was
en dat enkel de ongeoorloofde duur tot
de wettelijke normen moest teruggebracht worden; dat het geschreven
beding betrekkelijk de tijd niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de
het gehele proefbeding ; dat de eerste
rechter geoordeeld heeft dat hij de
proeftijd moest herleiden tot de wettelijke minimumtijd van een maand door
aan te voeren dat de wetgever die duur
op beperkende wijze regelt, met echter
een maximum tijd van drie maanden;
dat het aangewezen is de te lange
proeftijd in te korten teneinde het
onderling akkoord van de partijen te
eerbiedigen in zoverre zulks door de
imperatieve wet is toegestaan ; dat het
beroepen vonnis moet gewijzigd worden
in zoverre het een compenserende opzeggingsvergoeding toekende want de werkgever heeft, aangezien de afdanking
tijdens de proeftijd van drie maanden
gebeurde, kennis gegeven van de wettelijke opzegging van zeven dagen ; dat,
nu verweerster slechts gebruik heeft
gemaakt van haar recht tot afdanking,
eisers vordering tot schadevergoeding
wegens wederrechtelijke afdanking eveneens moet verworpen worden,
terwijl, naar luicl van artikel 3, § 2,
van de wetten betreffencle de arbeiclsovereenkomst voor bedienden, wanneer
de arbeidsovereenkomst een heeling van
proeftijd bevat, de proeftijd niet minder
dan een maand mag duren en niet meer
mag belopen dan respectievelijk drie of
zes maanden naargelang het jaarlijks
loon niet hoger of hoger is dan 180.000
frank; bijgevolg het heeling van proeftijd
dat ten deze was overeengekomen voor
een duur van twaalf maanden onwettelijk,
ongeoorloofd
en
nietig
was
(schending van artikel 3, inzonderheid
§§ 1, 2 en 4, van de wetten betreffende
de arbeidsovereenkomst voor bedienden,
gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van
20 juli 1955, genoemd artikel 3, §§ 1, 2 en
4, gewijzigd bij artikel 32 van de wet
van 21 november 1969); clit beding, gelet
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op zijn nietigheid, geen enkel gevolg kon
hebben en het arbeidshof daaraan dus
geen beperkt gevolg kon toekennen
(schending van de artikelen ll08, ll28,
ll31 ll34, 1135 en, voor zover als nodig,
6 va~ het Burgerlijk Wetboek); daaruit
volgt : 1° dat eisers verbintenis geacht
werd te zijn gesloten voor een duur van
een jaar en dat, bijgevolg, het arrest
op onwettelijke wijze weigert verweerster te veroordelen in de betaling van een
vergoeding wegens beeindiging van genoemde verbintenis (schending van de
artikelen 1, 21 en 22 van de wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1965, genoemde
artikelen 1, 21 en 22 respectievelijk
gewijzigd bij de artikelen 29, 50 en 52
van de wet van 21 november 1969, ll34
en ll35 van het Burgerlijk Wetboek);
2o dat het arrest op onwettelijke wijze
weigert verweerster te veroo~delen in de
betaling van schadevergoedmg wegens
wederrechtelijke beeindiging van de ove~
eenkomst (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek):
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de duur van de proeftijd in de arbeidsovereenkomst voor bedienden op twaalf
maanden werd bepaald ;
Overwegende dat die bepaling strijdig
is met een imperatieve wetsbepaling en
dus geen gevolg heeft ;
.
Overwegende dat de onrechtmat1ge
duur van de proeftijd toch niet tot de
nietigheid van het gehele bedin& v~n
proeftijd leidt, nu deze onrechtmat1ghe1d
dezelfde toestand ten gevolge heeft als
die welke zich voordoet wanneer omtrent
de duur van de proeftijd niets is vermeld;
dat, in dat geval, krachtens artikel 3, § 2,
tweede lid, van de gecoordineerde wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, de proeftijd een maand
bedraagt;
Dat het arrest, door te beslissen dat
" de te lange duur herleid moet worden "
tot het wettelijk maximum van de
proeftijd
'' teneinde.. het on<;ler~inge
akkoord van de partiJen te eerb1ed1gen,
in zoverre zulks door de imperatieve wet
is toegestaan ,, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter

daarover zal beslissen ; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
5 juni 1978.- 3• kamer.- Voorzitter,
de H. N aulaerts, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Bosly.
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiters,
de HH. Fally en Bayart.

2e KAMER. -

6 juni 1978,

WEGVERKEER. - TEOHNISOHE EISEN
WAARAAN DE MOTORRIJTUIGEN EN HUN
AANHANGWAGENS MOETEN VOLDOEN,PERIODIEKE TEOHNISOHE SOHOUWINGSOONTROLE. KONINKLIJK BESLUIT
VAN 15 MAART 1968, ARTIKEL 23, VERVANGEN BIJ ARTIKEL 7 VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 AUGUSTUS
1976. ZONDER BESTUURDER VERHUURDE AUTO'S. - VRIJST:ElLLING VAN
DIE OONTROLE.- VOORWAARDEN.

Luidens artikel 23, § 2, 2°, bj 2°, van het
koninklijk besluit van 15 maa1·t 1968
houdende algemeen reglement op de
techn~sche eisen waaraan auto's en hun
aanhangwagens moeten voldoen, welke
verordeningsbepaling is vm·vangen bij
m·tikel 7 van het koninklijk besluit van
11 mtgustus 1976, w01·den de pm·sonenauto's, auto's voor dubbel gebruik en
minibussen, die zonde1' bestutwder W01'den verhtttwd, van de pe1·iodieke cont1•ole
v1·ijgesteld op de dubbele vo01·wam•de
dat zij ve1·huu1·d zijn voo1· een minimumduur van twee jam· aan dezelfde gebntiker en dat het dubbel van het huU1'contract, dat ondubbelzinnig het voertuig
aandtddt, zich aan bo01·d van dit laatste
bevindt ( 1).
(SMET.)
ARREST,
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 april 1978 in hoger beroep
(1) Genoemd artikel 23 is nog gewijzigd
bij artikel 4 van het koninklijk besluit van
11 maart 1977 en nadien vervangen bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 maart
1978.
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gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde ;
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt om een volgens artikel 23 van
het koninklijk besluit van 15 maart 1968
aan de technische controle onderworpen
voertuig, namelijk een personenwagen,
in het verkeer op de openbare weg te
hebben gebracht, dat niet voorzien was
van een met zijn gebruik overeensteinmend schouwingsbewijs waarvan de geldigheidsduur niet verstreken was ;
Over het middel hiM'ttit afgeleid dat
de rechtbank ten onrechte van oordeel
was dat de huurkaart die eiser op
24 november 197 6 bij zich in zijn voertuig
had, niet gelijkwaardig is aan het dubbel
van het huurcontract in de zin van
artikel 23 van het koninklijk besluit van
15 maart 1968,
terwijl de huurkaart die door beide
partijen, verhuurder en lmurder, getekend is en de vermelding inhoudt
van het verhuurde voertuig en van
de huurtermijn, in se een volwaardige huurovereenkomst uitmaakt ; ze
dus als originele huurovereenkomst geldt
en derhalve ten minste gelijkwaardig
is met een dubbel van een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 23
van het koninklijk besluit van 15 maart
1968; de wet nergens bepaalt dat het
huurcontract in extenso dient aanwezig
te zijn in het voertuig, zodat eiser, gelet
op de aanwezigheid in zijn wagen van
de huurkaart waarvan hiervoren sprake
is, geen inbreuk op artikel 23 van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968
pleegde :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat : het door beklaagde bestuurde
voertuig gehuurd werd voor een 'lange
termijn, op het ogenblik van de vaststellingen al ongeveer twee jaar; beklaagde op het ogenblik van de feiten
de « kaart-verhuur op lange termijn"
heeft vertoond, maar zulks door de
verbalisanten onvoldoende werd geacht ;
het vertonen van het huurcontract door
de verbalisant werd gevraagd en de
beklaagde dit niet kon tonen, aanvoerend dat hij van de naamloze vennootschap Ciac bericht had gekregen dat
de reglementering ter zake kortelings
gewijzigd was ;
Overwegende dat het vonnis vervolgens
herinnert aan de twee voorwaarden tot
vrijstelling van de periodieke schouwingscontrole voor zonder bestuurder verhuurde voertuigen, als bepaald bij artikel 7 van het koninklijk besluit van

ll augustus 1976 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan auto's en hun
aanhangwagens moeten voldoen, nam.elijk dat : 1° de bedoelde voertuigen
moeten verhuurd zijn aan dezelfde
gebruiker voor een minimumduur van
twee jaar ; 2° het dubbel van het huurcontract, dat ondubbelzinnig het voertuig aanduidt, zich aan boord van het
voertuig moet bevinden ;
Overwegende dat het vonnis voorts
vaststelt dat : de naamloze vennootschap
Ciac, bij brief van 6 september 1976,
beklaagde van deze voorwaarden op de
hoogte had gebracht, eraan toevoegend
« Bij eenvoudige aanvraag van uwentwege zullen wij U een bijkomend exemplaar van het huurcontract toesturen " ;
de « kaart-verhuur op lange termijn" die niet eens de plaats en de datum van
het contract vermeldt, evenmin als de
duur van het contract - in geen enkel
opzicht als een dubbel van het contract
kan beschouwd worden ;
Overwegende dat het vonnis door deze
redengeving het besluit « dat de telastlegging aldus naar eis van recht bewezen
is gebleven " wettelijk rechtvaardigt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 juni 1978.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·,
Baron Richard, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Delva. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Leleux (van
de balie te Dendermonde).

2e KAMER. -

6 juni 1978.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENSTEli'Ili'IIGHEID.
VERZWARING
DOOR DE OORREOTIONELE RE10HTBANK,
IN HOGER BEROEP REOHTDOENDE, VAN
DE DOOR DE POLITIEREOHTBANK UITGESPROKEN STRAF. EENSTEli'Ili'IIGHEID VEREIST.

De correctionele rechtbank, in hoger beroep
rechtdoende, kan de door de politie-
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rechtbank uitgesp1•oken stmf niet verzwaren zonder de eenstemmigheid van
haar leden vast te stellen (I). (Art. 21lbis
Sv.)
(FERON.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 januari 1978 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 2llbis van
het W etboek van Strafvordering :
Overwegende dat eiser door de Politierechtbank te Asse onder meer wegens
het onder de telastlegging 0 omschreven
feit van vluchtmisdrijf, bij inbreuk op
artikel33, § 1-1°, van de Wegverkeerswet,
veroordeeld werd tot een geldboete van
100 frank, gebracht op 4.000 frank, of
een maand vervangende gevangenisstraf,
met vervallenverklaring van het recht
een motorvoertuig te besturen gedurende
een termijn van een maand ; dat op
hager beroep van eiser en van het
openbaar ministerie, de Correctionele
Rechtbanli:: te Brussel deze straf verzwaart door eiser wegens dezelfde telastlegging te veroordelen tot een geldboete
van 200 frank, gebracht op 8.000 frank,
of drie maanden vervangende gevangenisstraf, met vervallenverklaring van hetzelfde recht gedurende een termijn van
drie maanden, zonder vast te stellen
dat het vonnis ten deze is uitgesproken
met de eenparige stemmen van de leden
van de rechtbank ;
Dat het vonnis aldus artikel 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering
schendt;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 163 van het Wetboek van Strafvordering,

dom·dat het vonnis beslist dat : " beldaagde (thans eiser) beweert dat omdat bestuurder De Bandt de bestuurder van de wagen die de aanrijding
veroorzaakte beschreef als zijnde een
persoon van twintig a vijfentwintig jaar
- het beklaagde niet kan geweest zijn
(1) Cass., 29 januari 1974 (A1·r. cass., 1974,
biz. 587) en 13 december 1977, supra, biz. 456.

daar deze ongeveer vijfenvijftig jaar oud
was » en eiser dienvolgens veroordeelde
wegens de hem ten laste gelegde feiten,

terwijl eiser in zijn conclusie voorhield
dat door het verschil, groat dertig jaar,
tussen de leeftijd van eiser enerzijds en
de door de bestuurder van het aangereden
voertuig geraamde leeftijd van de bestuurder van het aanrijdend voertuig
anderzijds, het niet bewezen zijn, althans
het niet voldoende bewezen zijn blijkt
van het eiser ten laste gelegde vluchtmisdrijf, zodat het bestreden vonnis de
in het middel aangewezen beschikkingen
heeft geschonden :
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt op grand van een aantal niet
aangevochten nauwkeurige vaststellingen
waardoor het de opwerping van eiser
weerlegt ; dat het vonnis eisers conclusie
niet anders behoefde te beantwoorden
en zodoende diens veroordeling wegens
de hem ten laste gelegde feiten regelmatig
motiveert;
Dat het middel niet kan worden
aangenmnen ;
En overwegende voor het overige (wat
de telastleggingen A en B betreft), dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser veroordeelt wegens het onder de telastlegging 0
omschreven feit van vluchtmisdrijf en
hem vervallen verklaart van het recht
een motorvoertuig te besturen en uitspraak doet over de kosten ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in de helft van de kosten ; laat de overige
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende in
hager beroep.
6 juni 1978.- 2e kamer.- Vom·zitte1·,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggeve1', de H. Delva. Gelijkluidende
conclusie, de H. Duman, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Nelissen (van
de balie te Mechelen).

11842e KAMER. -
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1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- OORZAKELIJK
VERBAND TUSS:ElN FOUT EN SOHAD:El. BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1382.
- TOEZIOHT VAN HET HOF.
2° CASSATIE. B:ElVOEGDHEID. 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT
EN SCHADE. - BURGERLIJK WETBO:ElK,
ARTIK:ElL 1382. - TOEZIOHT VAN HET
HoF.
1° en 2° Het Hof van Oassatie gaat na of
de rechter ttit zijn onaantastbare vaststellingen i.v.m. het bestaan "Van de
jeiten wettig heeft kunnen ajleiden dat
61' tussen fout en schade een oorzakelijk
ve1·band, in de zin van a1·tikel 1382
van het Bu1'ge1·lijk Wetboek, aanwezig
is. (1) (Art. 1382 B.W.)
(MORITAN-MUNIZ, T. DAUW.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 januari 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na eiser
op strafrechtelijk gebied veroordeeld te
hebhen, hem vervolgens op civielrechtelijk gebied aileen aansprakelijk verklaart
voor het ongeval dat op 12 april 1977 te
Grimbergen plaatsgreep en hem veroordeelt om bij wijze van schadevergoeding
aan verweerder de som van een frank
provisioneel te betalen, op grond dat uit
de elementen van de zaak « kan opgemaakt worden dat (eiser) op het rijvak
van zijn tegenligger reed op het ogenblik
van het ongeval ,,
terwijl, ee1·ste onderdeel, het bestreden
vonnis eisers conclusie niet beantwoordt
waarin deze als verweermiddel opgeworpen had, enerzijds, dat er geen nood(1) Raadpl. cass., 12 oktober en 2 december
1977 en 28 april1978, sup1·a, blz. 203, 394 en
1004, alsmede de conclusie van het openbaar
ministerie voor het arrest van 28 april 1978,
sup1·a, blz. 1004.

zakelijk causaal verband was tussen de
hem ten laste gelegde fout en de schade
zoals ze is ontstaan en, anderzijds, ondergeschikt, - om de aansprakelijkheid ten
minste te horen verdelen - dat verweerder in ieder geval een fout had
begaan in noodzakelijk causaal verband
met het ongeval, door evenmin zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de
rijbaan te rijden, zodat het vonnis, dat
eiser aansprakelijk verklaart, en dat de
gehele aansprakelijkheid voor de gevolgen
van het kwestieuze ongeval ten laste van
eiser legt, zonder het door eiser opgeworpen verweer te beantwoorden, niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, uit de enkele vaststeiling dat eiser op het rijvak van zijn
tegenligger reed op het ogenblik van
het ongeval, het vonnis niet wettelijk
kan afieiden dat er tussen de fout van
eiser en de schade zoals zij zich heeft
voorgedaan een oorzakelijk verband
bestaat, of althans dat verweerder zelf
geen fout heeft begaan in oorzakelijk
verband met de schade, zodat het vonnis
door, om de enkele reden dat eiser op
het rijvak reed van verweerder, te
beslissen dat hij aileen verantwoordelijk
is voor de aanrijding tussen hem en
verweerder, niet wettelijk het bestaan
rechtvaardigt van een oorzakelijk verband tussen eisers fout en de schade
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de feitenrechter,
door erop te wijzen dat eiser niet zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan
reed, dat verweerder daarentegen wel
rechts van de rijbaan, op zijn rijstrook,
reed, dat diens voorligger voiledig naar
rechts is moeten uitwijken om de aanrijding te vermijden, en dat het feit dat
eiser zijn wagen links van de rijbaan
had geparkeerd aantoont dat hij links
van de rijbaan reed, op de rijstrook van
het tegenliggend verkeer, te kennen geeft
dat het schadegeval, zoals het zich heeft
voorgedaan, zonder de fout van eiser
niet zou ontstaan zijn ;
Dat het vonnis aldus wettelijk het
oorzakelijk verband vaststelt waardoor
de civielrechtelijke aansprakelijkheid van
eiser wordt gerechtvaardigd;
Overwegende dat het vonnis op grond
van verscheidene vaststellingen te kem>en
geeft dat aileen eiser een fout begaan
heeft;
Overwegende dat het aldus de conclusie
van eiser beantwoordt en tevens, door
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bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, wettelijk beslist dat aileen eiser
voor de geleden schade aansprakelijk
was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende, wat de beslissing op
de strafvordering betreft, dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 juni 1978.- 2e kamer.- Voorzitte1·,
Baron Richard, voorzitter. Vm·slaggever, de H. Delva. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. A. De Bruyn.

2e
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REOHTERLIJKE ORGANISATIE.
V AKANTIEKAMER. STRAFZAREN,
0NDERZOEK VAN DE ZAAR TIJDENS
DE GERECHTELIJRE VAKANTIE.- VoNNIB UITGESPROKEN TIJDENS HET GERECHTELIJK JAAR.- WETTIGHEID.

Geen wetsbepaling verbiedt dat rechters
die tijdens een vakantiezitting tussen
de Jste juli en de 31ste augustus een zaak
behandeld hebben het vonnis gedurende
het daa1·opvolgend gm·echtelijk jam· uitsp1·eken. (Artt. 334 tot 339 G.W.)

Overwegende dat het arrest de strafvordering door verjaring vervallen verklaart ; dat de voorziening van eiser
derhalve wegens het ontbreken van
belang niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerder :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 334, 335, 336
en 339 van het Gerechtelijk Wetboek,

doo1·dat het vonnis a quo op 2 september
1976 uitgesproken werd door de vakantiekamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, voor dewelke de
debatten op 26 augustus 1976 waren
gesloten, en doordat het bestreden arrest,
na verschillende beschouwingen van dit
vonnis tot de zijne te hebben gemaakt,
dit vonnis op civielrechtelijk gebied
bevestigt,
terwijl de voormelde artikelen van het
Gerechtelijk Wetboek aan de vakantiekamer niet toelaten haar vonnis te vellen
nadat het gerechtelijk jaar een aanvang
heeft genomen, waaruit volgt dat dit
vonnis nietig is, en dat het bestreden
arrest, door te overwegen en te beslissen
zoals gezegd, zich die nietigheid toeeigent
en aldus de ingeroepen wettelijke bepalingen schendt :
Overwegende dat de in het middel
vermelde artikelen van het Gerechtelijk
Wetboek, noch enige andere wettelijke
bepaling, verbieden dat de vakantiekamers, die tussen I juli en 31 augustus
een zaak hebben behandeld, hun beslissing uitspreken op een zitting door dezelfde rechters gehouden op een dag
waarop het nieuw gerechtelijk jaar reeds
een aanvang heeft genomen ;
Dat het middel naar recht faalt ;

(li'I:EERTS, T. BRUYLANDTS.)

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

ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 oktober 1977 op verwijzing
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op het arrest op 17 mei 1977
door het Hof gewezen ;

I. In zoverre de voorzeni~ng gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
CASSATIE,

1978. -

38

6 juni 1978.- 2e kamer.- Voo1·zitter,
Baron Richard, voorzitter. Verslaggever, de H. Versee. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Bayart.

11862 6 KAMER. -

7 juni 1978,

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING
TEGELIJKERTIJD
GERIORT
TEGEN RET DEFINITIEF EN OONTRADIOTOIR ARREST EN TEGEN RET ARREST
TOT VERBETERING VAN EEN LOUTERE
VERSOHRIJVING IN EEN VEROORDELEND
ARREST. - VoORZIENING TEGEN RET
VEROORDELEND ARREST INGESTELD NA
RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN
VAN ARTIKEL 373 VAN RET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. DE VERBETERINGSPROOEDURE
DOET
GEEN
NIEUWE TERMIJN LOPEN OM ZIOR IN
OASSATIE TE VOORZIEN TEGEN RET
VEROORDELEND ARREST. - NIET-ONTVANKELIJKHEID,
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - VERBETERENDE BESLISSING, IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 794 EN VOLGENDE VAN RET
GEREOHTELIJK WETBOEK, - BEGRIP
EN GEVOLG.
1° en 2° Een verbeterende beslissing is de
beslissing die, zonder uitbreiding, beperking of wijziging van de rechten
welke zijn gevestigd in de beslissing die
zij verbetert, zioh ertoe beperkt a.m.
een versohrijving te verbete1·en, zodat
zij aldus met de verbeterde beslissing
een geheel uitmaakt. De verbeteringsprooedttre kan dus geen nieuwe te1·mijn
doen lopen om zich in cassatie te voorzien
tegen de verbete1·de beslissing, en te laat
ingesteld is dan oak de voorziening die
tegen het veroordelend arrest is ingesteld
na het verstrijken van de termijn van
artikel 373 van het Wetboek van Stmjvordering. (Art. 794 G.W.)
(SAVOY.)
ARREST (vertaling).
RET HOF;- Gelet op de bestreden
arresten, op 10 januari 1978 en 21 maart
1978 door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat eiser zich op 31 maart
1978 in cassatie heeft voorzien, enerzijds
tegen het arrest van 10 januari 1978
dat onder meer het beroepen vonnis van
27 juni 1977 bevestigt in zoverre dat aan
eiser drie jaar gewoon uitstel toestaat
voor de tenuitvoerlegging van een jaar
van de dertig maanden tegen hem uitgesproken hoofdgevangenisstraf, en ander-

zijds tegen het arrest van 21 maart
1978 dat, op dagvaarding van het openbaar ministerie en bij toepassing van de
artikelen 794 en volgende van het
Gerechtelijk W etboek, « ter verbetering
van een verschrijving zegt dat de bij de
aanvang van het arrest van 10 januari
1978 weergegeven beschikking betreffende het uitstel .. . dient gelezen te
worden : met drie jaar gewoon uitstel
van de tenuitvoerlegging, enkel wat
een jaar betreft van de dertig maanden
hoofdgevangenisstraf », in plaats van
« met drie jaar gewoon uitstel » ;
Overwegende dat het arrest van
21 maart 1978 aldus enkel bepaalt dat
om de in hoger beroep bevestigde beschikking betreffende het uitstel te kennen,
de tekst van het vonnis zelf dient in
aanmerking genomen te worden, en
niet de op dat punt onvolledige samenvatting die daarvan bij de aanvang van
het arrest van 10 januari 1978 wordt
gegeven;
Dat het arrest van 21 maart 1978 dus
een gewone verschrijving in verband met
de omvang van het aan eiser toegestane
uitstel verbetert zonder daarbij de in
het arrest van 10 januari 1978 bevestigde
rechten uit te breiden, te beperken of te
wijzigen;
Dat het arrest van 21 maart 1978 een
verbeterende beslissing is in de zin van
artikel 794 en volgende van het Gerechtelijk W etboek ; dat het met het verbeterde arrest een gehee1 uitmaakt ;
Overwegende dat, nu daartegen geen
voorziening in cassatie werd ingesteld
binnen de wettelijke termijn, het arrest
van 10 januari 1978 de:finitief geworden
is ; dat de procedure tot verbetering
niet tot gevolg kan hebben gehad dat
eiser daardoor een nieuwe termijn ter
beschikking stond om zich in cassatie te
voorzien;
Overwegende dat uit het vooroverwogene blijkt dat de voorziening niet
ontvankelijk is omdat zij tegen het arrest
van 10 januari 1978 te laat werd ingesteld
en als bestrijding van het arrest van
21 maart 1978 van alle belang ontbloot is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 juni 1978.- 2 6 kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal. - Ple>:ter, de H. Van Egeren
(van de balie te Brussel).

,2e KAMER. -

1187

7 juni 1978,

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN.- NA EEN EERSTE VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN.- GRENZEN.

VAN RECHTSGEBIED.- VERNIETIGING
VAN DE BESCHIKKING. - VERWIJZING
VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE, ANDERS
SAMENGESTELDE RAADKAMER.

(CAPORALE.)

W anneer de 1·aadkamer met aanneming
van verzachte.nde omstandigheden de
beklaagde wegens een wanbedrijf naar
de politierechtbank heeft verwezen en een
vonnis wordt uitgesproken, waarbij de
rechtbank zich onbevoegd verklaart op
grand dat zich na de verwijzende
beschikking een omstandigheid heeft
voorgedaan, waardoo1• het feit door de
wet met een zwaa1·de1•e corTectionele
stmf wordt gestraft, ondeTzoekt het Hof,
waaTbij een verzoek tot regeling van
Techtsgebied aanhangig is, of beide
beslissingen in kmcht van gewijsde
zijn gegaan en of de vaststelling van
de 1·echter juist blijkt te zijn; zo ja, dan
vemietigt het Hof de beschikking en
verwijst de zaak naar dezelfde, anders
samengestelde madkamer (.2).

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

(PROCUREUR DES KONINGS
TE NEUFCHATEAU, IN ZAKE PIRSON.)

7 juni 1978.- ,2e kamer.- Voorzitter,
de H. Legros, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Sace.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat -generaaJ.

ARREST (vertaling).

Buiten het toepassingsgeval van artikel 40,
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken,
het geval van regelmatige afstand of dat
waarin tegen een arrest van verwijzing
naar het hof van assisen nag cassatiebe?"oep openstaat na het veroordelend
arrest, kan in strafzaken een partij zich
geen tweede maal in cassatie voo1·zien
tegen een en dezelfde beslissing (1).
(Art. 438 Sv.)

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied,
op ll mei 1978 door de Procureur des
Konings te N eufchateau ingediend ;

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN,- BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF
WORDT GECORRECTIONALISEERD.
VONNIS TOT ONBEVOEGDVERKLARING
VAN DE RECHTBANK GEGROND OP EEN
OMSTANDIGHEID DIE ZIOH NA DE BESCHIKKING HEEFT VOORGEDAAN EN
WAARDOOR HET FElT MET EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE ST.RAF WORDT
GESTRAFT. - BESLISSINGEN IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN. - REGELING

Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchateau, bij beschikking van .21 januari 1977 en met aanneming van verzachtende
omstandigheden, Philippe
Arthur Jean Marie Joseph Ghislain
Pirson, bediende, geboren te Mont-surMarchienne op 29 februari 1952, wonende
te Sint-Gillis, Bordeauxstraat 45, naar
de bevoegde politierechtbank heeft verwezen uit hoofde van, te Grapfontaine,
op 8 oktober 1976, door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg maar zonder
het oogmerk om de persoon van een
ander aan te randen, door het veroorzaken van een aan zijn persoonlijk
toedoen te wijten verkeersongeval, onopzettelijk slagen of verwondingen toegebracht te hebben aan Julien Meunier;
Overwegende dat Philippe Pirson voor
dat gerecht gedaagd werd om er terecht

(1) Cass., 27 juni 1977 (.Arr. cass., 1977,
biz. 1108),

(2) Cass., 17 februari 1975 (A1·r. cass.,
1975, biz. 673); raadpl. cass., 7 september
en 12 oktober 1977, supra, biz. 29 en 201.

,2e KAMER. -

7 juni 1978,
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te staan zowel wegens het in de beschikking van de raadkamer omschreven
feit als wegens overtreding van het
W egverkeersreglement ;
Overwegende dat de politierechtbank
zich bij vonnis van 14 april 1978 onbevoegd heeft verklaard om van de ten
laste gelegde feiten kennis te nemen,
op grond " dat blijkens een medisch
attest dat door advocaat Gribomont als
raadsman van de toekomstige burgerlijke
partij werd neergelegd, het slachtoffer
Julien Meunier ten gevolge van de bij
het ongeval van 8 oktober 1976 opgelopen
letsels overleden is " ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer van 21 januari 1977 en
het vonnis van 14 april 1978 in kracht
van gewijsde zijn gegaan en dat door hun
onder linge tegenstrij digheid een geschil
over rechtsmacht is ontstaan dat de
rechtsgang belemmert; dat er derhalve
grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de procedurestukken
blijkbaar uitwijzen dat het overlijden
van Julien Meunier zou kunnen toe te
schrijven zijn aan de Philippe Pirson
ten laste gelegde onopzettelijke slagen
of verwondingen ; dat de overtredingen
van het Wegverkeersreglement blijkbaar
met die feiten samenhangen ;
Overwegende dat op onopzettelijk
doden zwaardere straffen staan dan op
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau van 21 januari 1977; beveelt
dat van dit arrest zal worden melding
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de
anders samengestelde raadkamer van
dezelfde rechtbank.
7 juni 1978.- 2 8 kamer.- Voorzitter,
de H. Legros, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Stranard. Gel#kluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

RET KRUISPUNT DAT HIJ OPRIJDT. DIE VOORRANG HANGT NIET AF VAN DE
WIJZE WAAROP DE BESTUURDER DAAR
RIJDT, AL WAS HET DOOR ONREGELMATIG NAAR LINKS AF TE SLAAN OP DE
WEG DIE HIJ OPRIJDT.

De voormng die artikel 12.3.1 van het
W egverkeersreglement van 1 decembe1·
1975 toekent aan de bestu~u·de1· die van
rechts komt op het kruispunt dat hij
op1·ijdt, hangt niet af van de manier
waa1·op die bestuurde1· ?"ijdt en hij
behoudt die voor1·ang zelfs ingeval hi}
naa?" links afslaat niettegenstaande een
ve?"kee?"steken hem ve1·plicht rechts af te
slaan (1).
(GILAIN EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«ROYALE BELGE ,, T. MARANOA.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 januari 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet over de civielrechtelijke
vorderingen van de eisers jegens verweerder;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 5, 12.3.1 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering,
doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
de weggebruikers die in de Kruidtuinlaan
naar de Schaarbeekse Poort toe rijden,
met geen enkele aanduiding gewezen
worden op de in de Pachecolaan aangebrachte verkeerstekens waarbij de
bestuurders die zich van laatstgenoemde
laan op de Kruidtuinlaan begeven,
verplicht worden naar rechts af te slaan
naar de Schaarbeekse Poort toe - wat
voor hen het verbod inhoudt aan de
Kruidtuinlaan linksaf te gaan - , het
vonnis daaruit afleidt dat de weggebruikers in de Kruidtuinlaan dan ook

7 juni 1978.
(1) Raadpl. cass., 14 februa1i 1966 (Bttll. en

WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1 DECEMBER 1975. ARTIKEL 12.3.1.- VOORRANG VAN DE
BESTUURDER DIE VAN REOHTS KOMT OP

Pas., 1966, I, 760), 5 juni 1969 (A1·1·. cass.,
1969, biz. 971); 12 november 1973 (ibid., 1974,
biz. 291) en 29 november 1976 (ibid., 1977,
biz. 350).
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normaal moeten verwachten aan het
kruispunt met de Pachecolaan voorrang
rechts te moeten verlenen, maar niettemin oordeelt dat in onderhavig geval
de wagen van eiser Gilain die, in strijd
met de voormelde verkeerstekens, naar
links is afgeslagen, voor de verweerder
Maranca een niet te voorziene hi:ndernis
opleverde, en alle aansprakelijkheid voor
het ongeval aan Gilain toerekent op
grond dat (( hierbij in aanmerking te
nemen is dat Maranca taxichauffeur is
en ten tijde van het ongeval zijn taxi
bestuurde, dat moet worden aangenomen
dat hij dat kruispunt en de daarbij
horende verkeerstekens perfect kende
doordat hij er elke week zo niet elke dag
verscheidene malen langs komt ,,
te?·wijl de op elke bestuurder rustende
verplichting om voorrang te verlenen aan
de van rechts komende bestuurder een
algemene strekking heeft die op alle
weggebruikers en onder alle omstandigheden toepasselijk is behalve indien naar
de vorm regelmatige en voldoende zichtbare verkeerstekens in een afwijking
daarvan voorzien ; de persoonlijke bekendheid van een weggebruiker met een
kruispunt en met de verkeerstekens
langs de rechts van hem uitkomende
rijbaan hem niet kan ontslaan van de
verplichting voorrang te verlenen aan de
van rechts komende bestuurder,
waaruit volgt dat doordien het verklaart dat Maranca voor een niet te
voorziene hindernis is komen te staan,
op de enkele grond dat moet aangenomen
worden dat hij het kruispunt en de
daarbij horende verkeerstekens perfect
kende, het vonnis in strijd komt met het
beginsel van de voorrang rechts en
derhalve niet wettelijk verantwoord is,
aangezien op zichzelf de persoonlijke
bekendheid met de plaats en met de
daarbij horende verkeerstekens in onderhavig geval niet voldoende is om te
bewijzen dat verweerder voor een niet
te voorziene hindernis is komen te staan
(schending van alle in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen) ; dat het vonnis
althans niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Dat het vonnis, dat enkel op grond
van de in het middel weergegeven overweging met beroep op de persoonlijke
bekendheid van verweerder met de
verkeerstekens bij het kruispunt beslist
dat de links naar het Rogierplein afslaande wagen van eiser voor verweerder
een niet te voorziene hindernis heeft
opgeleverd en dat alle aansprakelijkheid
voor het ongeval aan eiser moet worden
toegerekend, derhalve niet wettelijk verantwoord is ;
Dat het middel gegrond is ;

Overwegende dat, luidens de vermeldingen van het vonnis, de weggebruikers
die, zoals verweerder, in de Kruidtuinlaan
naar de Schaarbeekse Poort toe reden,
met geen enkele aanduiding erop gewezen
werden dat de van rechts uit de Pachecolaan komende bestuurders de verplichting
hadden rechts af te slaan ;

(1) Raadpl. cass., 28 april 1961 (Bull.
en Pas., 1961, I, 925) en de noot get. R. H.;
5 oktober 1967 (Ar?'. cass., 1968, blz. 172) en
noot 4, op blz. 173; 11 april1969 (ibid., 1969,
blz. 742); 6 mei 1971 (ibid., 1971, blz. 881)
en 24 mei 1974 (ibid., 1974, blz. 1063);
23 september en 6 oktober 1977, sup1•a,
blz. 107 en 168.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
zal worden melding gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de zaak naar de Oorrectionele Rechtbank
te Nijvel, zitting houdend in hoger
beroep.
7 juni 1978.- 2e kamer.- Voo?·zitte?',
de H. Legros, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
Mevr.
Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraaL- Pleite?', de H. L. Simont.

1e

KAMER. -

8 juni 1978.

OVEREENKOMST. -

NIETIGHEID

WE-

GENS BEDROG. STILZWIJGEN DAT
EEN KUNSTGREEP KAN OPLEVEREN IN
D:El ZIN VAN ARTIKEL 1116 VAN HET
BURGERLIJK
WETBOEK.
VOORWAARDEN,

H et stilzwij gen van een pa?·tij, bij het
sluiten van een ove?·eenkomst, kan in
bepaalde omstandigheden, bedrog opleveren in de zin van artikel 1116 van
het Burge?·lijk Wetboek, wanneer het
bet?·ekking heeft op een jeit waardoor
de andere pm·tij, indien zij ervan op de
hoogte was geweest, tegen minde?' bezwa?·ende voorwaarden zou hebben gecontracteerd ( 1).

1190(WITMEUR EN LITISOONSORTEN,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« OOMPTOIR LIEGEOIS
EN VIATOUR REUNIS ».)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 13 januari 1977 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beschikkingen van het
arrest betrekkelijk het eerste punt van
de tegenvordering van de eisers ;
Over het eerste middel, afge1eid uit
de schending van de artikelen ll08, ll09,
1ll6, 1ll7, 1134, 1135, 1382, 1383, 1641,
1643, 1645 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat het
eerste punt van de tegenvordering van de
eisers niet gegrond is om de door de eerste
rechter aangegeven en door het arrest
overgenomen reden volgens welke er niet
werd aangetoond dat het verzwijgen
door de organen van de verwerende
vennootschap van het gebrek aan rentabiliteit van de overgedragen onderneming
wegens de beroepsonbekwaamheid van
de directeur van de genoemde onderneming, gepaard zou gegaan zijn met
misdadige arglistigheden en leugenachtige
verklaringen, en daaruit afleidt dat
verweersters bedrog niet is bewezen,
trwwijl, eerste onderdeel, het stilzwijgen
van een partij die voor haar medecontractant een feit verbergt dat hem,
indien hij daarvan op de hoogte was
geweest, belet zou hebben onder dezelfde
voorwaarden te contracteren, een bedrog
door nalatigheid vormt; door, enerzijds,
de redenen van de eerste rechter aan te
nemen die had vastgesteld dat verweerster iets had verzwegen door de eisers
niet in te lichten nopens een feit dat ze
uit zichzelf niet konden ontdekken en
dat, indien het gekend was, hen zou
hebben aangezet om onder minder
bezwarende voorwaarden te contracteren, en door, anderzijds, te eisen, met
overname van de redenen van de eerste
rechter, dat de eisers, terwijl verweersters verzwijging was aangetoond, bovendien de duidelijke leugenachtige verklaringen zouden aantonen die verweerster zou hebben gedaan, het arrest
het wettelijk begrip bedrog gepleegd in
de pre-contractuele verhoudingen miskent (schending van de artikelen 1108,
1109, 1116, 1117, 1382 en 1383 van het

Burgerlijk Wetboek), het beginsel van
de goede trouw bij het sluiten en uitvoeren van de overeenkomsten (scherrding van de artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek), inzonderheid
bij de koopovereenkomst (schending
van de artikelen 1641, 1643 en 1645 van
het Burgerlijk Wetboek), en zijn beslissing bovendien stetmt op tegenstrijdige
motieven (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

Over het tweede onderdeel :

Dat het tweede onderdeel van het
middel feitelijke gronds1ag mist ;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest, met
overname van de redenen van de eerste
rechter, vaststelt dat de eisers beweren
het slachtoffer te zijn geweest van misdadige arg1istigheden die erin bestonden
dat verweerster bewust de tekortkoming
van de heer D ... voor hen verborgen
heeft gehouden ;
Overwegende dat het stilzwijgen van
een partij, bij het sluiten van een overeenkomst, in bepaalde omstandigheden,
bedrog kan uitmaken in de zin van
artike1 1116 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer het betrekking heeft op een feit
waardoor de andere partij, indien zij
ervan op de hoogte was geweest, tegen
minder bezwarende voorwaarde zou
hebben gecontracteerd;
Dat het arrest evenwel erop wijst dat
een private deskundige de eisers had
uitge1egd waarom aan het beroepsrendement van de heer D... moest
worden getwijfeld, door hen aan te
zetten de modaliteiten van zijn loon te
wijzigen, hetgeen, duidelijk op hun
aanvraag en aanwijzigingen, gebeurde
op 5 februari 1970 op de vooravond van
de overdracht ;
Dat het arrest daaruit zonder tegenstrijdigheid en zonder schending van de
in dit onderdeel van het middel bedoelde
bepa1ingen van het Burgerlijk Wetboek
heeft kunnen afleiden dat de eisers v66r
de overdracht op de hoogte waren van het
aangevoerde risico, waardoor alle grond
werd ontnomen aan het verwijt dat er
bedrog werd gepleegd ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan aangenomen worden ;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
8 juni 1978.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Trousse, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Mahillon. Gtlijkluidende conclusie, de H.
Colard, advocaat-generaal. Pleiters,
de HR. Van Ryn en Ansiaux.

1°

KAMER. -

8 juni 1978,

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLI.JKE
ZAKEN. BESORIKKENDE GEDEELTE
DAT OP
TEGENSTRI.TDIGE REDENEN
BERUST.- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

N iet 1·egelmatig gemotiveerd is de beslissing
waa1·van het beschikkende gedeelte op
tegenstrijdige redenen berust ( 1). (Art. 97
Grondwet.)
(VANDEK~ROKROVE, T.AUVRAY
EN LITISOONSORTEN DEROOK~TTE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
8 juni 1978.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Trousse, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Mahillon. Gelijkluidende conclusie, de H.
Colard, advocaat-generaal. Pleiters,
de HR. Houtekier en Bayart.

1e
1°

KAMER. -

9 juni 1978.

ONVERDEELDHEID.
ARTIKEL 577bis VAN RET BURGERLI.JK WETBOEK.- DAAD TOT BEROUD VAN RET
GOED. DAAD VAN VOORLOPIG BEREER. BEGRIPPEN.

(1) Cass., 4 februari 1977 (Arr. cass., 1977,
biz. 631); raadpl. cass., 23 februari 1978,
sup1•a, biz. 749.

2°

ONVERDEELDHEID.
ARTIKEL 577bis VAN RET BURGERLI.JK WETBOEK. IN RUUR GEGEVEN ONVERDEELD GOED. VORDERING TOT INKORTING VAN DE RUUR.- VORDERING
VAN EEN DER MED~El!GENAARS. VOORWAARDEN VOOR DE ONTVANK~
LI.JKREID VAN DIE VORD~RING.

3°

ONVERDEELDHEID.
ARTIKEL 577bis VAN RET BURGERLI.JK WETBOEK. DADEN VAN BEHEER EN
DADEN VAN BESORIKKING. DADEN
VERRIORT
DOOR
EEN
DER
MEDEEIGENAARS.
GELDIGHEID
T.A.V.
DERDlilN DIE MET DIE MEDEEIGENAAR
EEN OONTRAOT HEEFT GESLOTEN.

1° Een vordering tot inkorting van een huur
instellen is noch een daad tot behoud
van het goed, noch een daad van voorlopig beheer, in de zin van artikel577bis,
§ 5, van het Burgerlijk Wetboelc; een
dergelijlce vordering kan dtts niet doo?'
een enkele medeeigenaar worden ingesteld (2).
2° De ondeelbaarheid van de huu1· belet dat

een medeeigenaa?' rechtsgeldig inlcorting
van de duur van de pacht kan vorde?·en,
zonde?' de ande1·e medeeigenaars daarbij
te betrelclcen (3).
3° De bepaling van artikel 577bis, § 6, van
het Burgerlijk Wetboelc, naar luid
waarvan, in geval van onverdeelde eigendom, alle andere daden van beheer dan
die van voorlopig beheer en de daden
van beschiklcing, om geldig te zijn,
moeten geschieden met medewerking
van alle medeeigenaars, 1·egelt slechts
de bet1·ekkingen tussen medeeigenaars;
zij slaat niet op de bet1·ekking tussen die
medeeigenaars en derden (4).
(2) Over de begrippen daden tot behoud
van het goed en daden van beheer, raadpi.
DE PAGE, d. V, nr. 1160, biz. 1029; DEKKERS,
d. I, nr. 998, biz. 587 ; KLUYSKENS, Zalcenrecht, nr. 94, A, b; DERINE, T.P.R., 1969,
biz. 716-718; VIEUJEAN, Rev. t1•. d1•. civil,
1966, blz. 414; GLANSDORFF, Jou1•n. t1•ib.,
1968, biz. 3, nr. 18; noot onder cass., 17 mei
1951 (Bull. en Pas., 1951, I, 627); CABMAN,
Rev. crit. ju1·. belge, 1972, biz. 342.
(3) Raadpl. cass., 4 december 1941 (Bull.
en Pas., 1941, I, 443); 17 mei 1951 (ibid.,
1951, I, 627); 23 oktober 1952 (ibid., 1953, I,
92); 21 april 1955 (ibid., 1955, I, 902);
VIEUJEAN, Rev. crit. jur. belge, 1962, blz. 253,
254.
(4) Cass., 4 december 1941 (Bull. en Pas.,
1941, I, 443).

1192(PAULY, T. BOELEN P., BOELEN J,,
BENATS, BOELEN V. EN BOELEN H.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 juni 1976 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Tongeren ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 544, 577bis, in het
bijzonder de §§ 5 en 6, (dit laatste artikel
ingevoegd bij de wet van 8 juli 1924,
artikel 1) van het Burgerlijk Wetboek
en, voor zoveel als nodig, 97 van de
Grondwet,
do01·dat het vonnis, om eisers beroep
ongegrond te verldaren, vaststelt dat de
oorspronkelijke eis van de verweerders
ontvankelijk was, hoewel die eis slechts
door enkele van de rechthebbenden
in de onverdeeldheid werd ingesteld,
en dit om de reden « dat ten deze,
overeenkomstig artikel 577bis, § 5, lid 2,
van het Burgerlijk Wetboek, elke medeeigenaar alleen mag handelen »,
te1·wijl de vordering van de verweerders ertoe strekte de duur van een
pachtovereenkomst te doen verminderen,
en dergelijke daad geenszins onder de in
artikel 577bis, § 5, lid 2, bedoelde daden
tot behoud van het goed en van voorlopig
beheer ressorteert, doch een daad van
beheer uitmaakt, waarvoor, overeenkomstig artikel 577bis, § 6, de medewerking van alle medeeigenaars is vereist :
Overwegende dat, evenals het opzeggen
van een huur, ook het instellen van een
vordering tot inkorting van een huur
noch een daad tot behoud van het goed,
noch een daad van voorlopig beheer in
de zin van artikel 577bis, § 5, is die
wettelijk door de medeeigenaar alleen
kan worden verricht ;
Dat de vordering tot inkorting van
de huur er immers niet toe strekt de
zaak of haar vruchten tegen plotse of
voorbijgaande voordelen of gebeurtenissen te beschermen of plotse of voorbijgaande voordelen niet voor de zaak te
laten verloren gaan, maar ertoe strekt
de duur van de door de pachtovereenkomst op de zaak toegekende rechten te
wijzigen, en met name die rechten
vroeger tot beeindiging te brengen op
een wijze die de andere medeeigenaars,
die mogelijk de langere huur wensen
te behouden, aanbelangt ;
Overwegende dat de pachter de geldigheid van de door een medeeigenaar

toegestane pacht weliswaar niet op grand
van artikel 577bis, § 6, van het Burgerlijk
Wetboek zou kunnen betwisten;
Overwegende echter dat ten opzichte
van de pachter de ondeelbare aard van
het pachtrecht belet dat een medeeigenaar, zonder de andere medeeigenaars
voor de rechter op te roepen, geldig de
inkorting van de pacht kan vorderen ;
Overwegende dat het vonnis, door de
vordering ontvankelijk te verklaren hoewei de andere medeeigenaars niet voor de
rechter waren opgeroepen, artikel 577bis,
§ 6, van het Burgerlijk W etboek schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, doet het bestreden
vonnis te niet ; zegt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hasselt, zitting houdend in
hager beroep.
9 juni 1978.- 1e kamer.- VoO?'Zitter
en Ve?·slaggeve?', de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. KringR, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Hutzler.

1e KAMER. -

9 juni 1978.

1° HUWELIJKSCONTRACT. - WETTELIJKE GEMEENSOHAP, ZOALS DIT
STELSEL BESTOND VOOR DE WET VAN
14 JULI 1976. - ARTIKEL 1437 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK. - VERGOEDING DIE EEN VAN DE EOHTGENOTEN AAN DE GEMEENSOHAP IS VERSOHULDIGD.- VASTSTELLING VAN HET
BEDRAG VAN DIE VERGOEDING.
2° HUWELIJKSCONTRACT. - WETTELIJKE GEMEENSOHAP, ZOALS DIT
STELSEL BESTOND VOOR DE WET VAN
14 JULI 1976. - ARTIKEL 1409, 4°,
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. HERSTELLINGEN TEN LASTE VAN EEN
VRUOHTGEBRUIKER. - BE GRIP.

1° Onder het stelsel van artikel 1437 van
het Burgerlijk Wetboek, zoals dit Mtikel
luidde v66r de wet van 14 juli 1976,

-
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was de vergoeding die een der echtgenoten
verschuldigd was wegens een bedmg
dat uit de gemeenschap was genomen
om pe1·soonlijke schulden of lasten te
voldoen, gelijk aan het bedrag waarmee
de gemeenschap zich verarmd had en niet
aan het voo1·deel dat het vermogen van
de echtgenoot ten goede was gekomen
doo1· de betaling tot bevrijding van zijn
schuld (1).
2° Ve1·bete1·ings-, vergrotings- en onder-

houdswe?·ken aan een eigen on1·oerend
goed van een der echtgenoten zijn geen
ten laste van de vruchtgebruikers van
dat goed komende herstellingen en vallen
dus niet uit dien hoofde ten laste van de
gemeenschap; de gemeenschap kan aanspmak maken op een ve1·goeding indien
zij die kosten he~ft voorgeschoten (2).
(Art. 1409, 4°, Burgerlijk Wetboek
v66r de wijziging bij de wet van
14 juli 1976).

(NYS M., NYS A., HEEREN
EN NYS J., T. LENS.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 12 januari 1977 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
(1) Vgl. artikel 1435 van het Burgerlijk
Wetboek, sinds de inwerkingtreding van de
wet van 14 juli 1976.
Onder de gelding van de bepalingen van
v66r de nieuwe wet werd een onderscheid
gemaakt tussen de noodzakelijke en de
nuttige uitgaven en de uitgaven uit weelde.
Er bestonden toen twee verschillende
opvattingen. Volgens de eerste had de gemeenschap recht op volledige terugbetaling van
het door haar uitgegeven bedrag, ongeacht
de bestemming ervan. Volgens de tweede kon
de gemeenschap enkel aanspraak maken op
terugbetaling hetzij van het volledig bedrag
dat voor noodzakelijke uitgaven was aangewend, hetzij van het bedrag van de meerwaarde van het eigen goed ten gevolge van
nuttige uitgaven, terwijl de uitgaven uit
weelde niet werden vergoed.
Voorstanders van de eerste opvatting zijn
o.a. LAURENT, d. XII, biz. 494; DE PAGE,
d. X, 1ste bd., blz. 814; DEKKERS, d. III,
nr. 278, biz. 181 ; 8CHIOKS, d. V, biz. 171 ; '
THIRY, Cou1•s de d1•oit civil, d. III, biz. 390 ;
GuNZBURG, Huwelijlcscontracten, biz. 150;
0L. RENARD, Regime mat?·imonial de d1'0it
commun, blz. 109 ; RENAULD en 8TIENON,

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 605, 606, 607, 1319,
1320, 1322, 1370, lid 4, 1371, 1409, I 0 en
4°, 1437 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de vermogensverschuiving zonder oorzaak,
dom·dat het arrest voor recht zegt dat
de nalatenschap van wijlen Rosalie Van
Herck ertoe gehouden is aan de gemeenschap Lens-Van Herck een bedrag te
betalen van 838.226 frank voor uitgaven
verricht aan het persoonlijk goed van
de erflaatster op grond : dat niet, zoals
de eisers het ten onrechte stellen, de
verrijking van het patrimonium van een
van de echtgenoten, maar wel de verarming van de gemeenschap als maatstaf
geldt voor de waardering van de vergoeding in geval van uitgaven door de
gemeenschap ten behoeve van een eigen
goed van een van de echtgenoten ; dat
alle bedenkingen van de eisers betreffende
de uitgaven door de gemeenschap die

Rep. nota?'., v" Regimes mat?·imoniauw,
biz. 459; SoHrorrs, Rev. p1·at. not., 1928,
biz. 225; BAUGNIET, Rev. pmt. not., 1931,
blz. 169, noot 2; id., Rev. prat. not., 1944,
blz. 223, noot 3 ; id., Rev. crit. jU1'. belge, 1954,
blz. 27; SUETENS-BOURGEOIB, « Vergoedingen
in het huwelijksvermogensrecht en muntontwaarding », T.P.R., 1972, biz. 22 en vlg. ;
RENABD en DELIEGE, Rev. m·it. j1~1·. belge, 1976,
biz. 96.
De tweede wordt verdedigd door : POTHIER
(uitg. DUPIN), d. VI, blz. 360; GUILLOUABD,
d. II, blz. 450 ; Hue, d. IX, blz. 259 ; BAUDRYLAOANTINERIE, d. XVI, bd. 1, nrs. 843bis
en vlg., biz. 793; COLIN en 0APITANT, d. III,
nr. 498, blz. 283; AUBRY en RAU (ESMEIN),
d. VIII, § 511, biz. 165; PLANIOL, d. IV,
nr. 891, biz. 294, en nr. 918, blz. 303; JessERAND, d. III, nrs, 330-331, blz. 175; KLUYSKENS, Huwelijkscont?·acten (uitg. 1950), nr. 195,
biz. 321; 8AVATIER, d. III (uitg. 1951), nr. 125,
biz. 78, en nr. 126, blz. 79 ; RENAULD, Reg·imes
mat?·imoniauw, nr. 1282, blz. 748; RoDIERE
en PONT, d. II, blz. 240 ; COLOMER, Instabilite
monetai1·e et 1·egimes mat?·imoniauw, nr. 52,
biz. 61.
(2) Raadpl. DE PAGE, d. VI, nr. 342,
biz. 276; id., nrs. 358 en vlg., biz. 290;
KLUYSKENS, Zaken?'echt, nrs. 201 en 202,
biz. 212 en 213; GALOPIN, Les biens, nr. 199,
blz. 181 ; AUBRY en RAU (EBMEIN), d. II,
§ 231, nrs. 432 en 433 ; PLANIOL en RAYNAUD,
D1·oit civil, d. II, blz. 2, " Les biens », nr. 75,
biz. 98, en nr. 78, blz. 101 ; H., L. en J.
MAZEAUD, Le9ons de droit civ~l, d. II, bd. 2
(5de uitg.), nr. 1680, blz. 360.
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geen meerwaarde aan het eigen goed van
de vrouw bijbrachten, derhalve ondoelmatig zijn ; dat weliswaar de kosten van
gewoon onderhoud, die voortvloeien
uit het genot dat de gemeenschap had
van het eigen goed van de echtgenote,
niet in aanmerking komen voor vergoeding, doch dat de door de eisers onder
onderhoudskosten gerangschikte posten
in werkelijkheid geen onderhoud, maar
aanschaf, oprichting, verbetering en uitbreiding betreffen ; dat de uitgave voor
schildering in dit verband voor betwisting
in aanmerking kon komen, ware het niet
dat uit het deskundigenverslag blijkt
dat het ten deze schilderwerken betreft
die tijdens de afwerking van de nieuwe
woning werden uitgevoerd ; dat zij aldus
inrichtings- en geen onderhoudskosten
zijn,
terwijl, eer8te onde1·deel, de door de
nalatenschap van de erflaatster te betalen
vergoeding gelijk is aan het profijt dat
haar patrimonium uit de door de gemeenschap betaalde kosten heeft getrokken,
zonder het bedrag van de kosten te
mogen overschrijden, zodat de conclusie
van de eisers over de door de gemeenschap gedane kosten die geen meerwaarde
voor het eigen goed van de erflaatster
hebben opgeleverd en die slechts destijds
enig praktisch nut hebben gehad, niet
ondoelmatig waren en het arrest de
bedragen van 64.228 frank, 5.171 frank,
90.119 frank, 9.129 frank en 23.350 frank
ten onrechte in de vergoeding begrijpt
(schending van de artikelen 1370, lid 4,
1371, 1409, 1o, 4°, 1437 van het Burger·
lijk Wetboek en van voormeld algemeen
rechtsbeginsel) ;
tweede onderdeel, de aan het eigen goed
van de erflaatster gedane onderhoudskosten, die ten laste van de gemeenschap
vallen en blijven, zonder vergoeding,
alle herstellingen zijn die ten laste van
de vruchtgebruiker vallen, dit zijn alle
herstellingen behalve de grove herstellingen, zoals de in het deskundigenverslag
vermelde werken van nieuwe vloer,
sanitaire apparaten, plafond-isolaties,
plankenvloer, hernieuwing roofing, behangwerken, schilderwerken ; de ten
laste van de gemeenschap blijvende
herstellingen dus geenszins beperkt zijn
tot gewone herstellingen ; dit laatste
begrip vaag en onduidelijk is en geenszins
door de wetgever wordt vermeld (schending van de artikelen 605, 606, 607, 1409,
1° en 4°, 1437 van hetBurgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet) ;
derde onderdeel, de in het gerechtelijke

deskundigenverslag vermelde en in het
vorige onderdeel aangewezen kosten van
onderhoud ook werkelijke onderhoudskosten zijn, zodat het arrest de bewijskracht van het gerechtelijke deskundigenverslag miskent en ten onrechte vergoeding aan de gemeenschap uit dien
hoofde toekent (schending van de artikelen 605, 606, 607, 1319, 1320, 1322,
1409, 1° en 4°, en 1437 van het Burgerlijk
Wetboek);
vie1·de onderdeel, het door de eisers
bedoelde bedrag van 10.934 frank
schilderwerken volgens de deskundige
geenszins betaald werd voor de afwerking
van de nieuwe woning, maar integendeel
voor latere onderhoudswerken, zodat
het arrest de bewijskracht van het verslag
miskent ; het in alle geval onmogelijk is
na te gaan op welk bedrag van schilder·
werken dit motief slaat (schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 143 7 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals dit v66r de
wet van 14 juli 1976 luidde en ten deze
toepasselijk is, bepaalde : " Telkens als
een bedrag uit de gemeenschap wordt
genomen, hetzij om persoonlijke schulden
of lasten van een van de echtgenoten
te voldoen, zoals de prijs of een gedeelte
van de prijs van een eigen onroerend
goed of de afkoop van grondlasten, hetzij
om zijn persoonlijke goederen terug te
krijgen, te bewaren of te verbeteren,
en in het algemeen telkens als een van
beide echtgenoten uit de goederen van de
gemeenschap een persoonlijk voordeel
heeft getrokken, is hij daarvoor vergoeding verschuldigd » ;
Overwegende dat vooreerst aan te
nemen is dat uit de tekst van deze
bepaling blijkt dat het woordje "daarvoor » niet slaat op het persoonlijk
voordeel, maar op " het bedrag dat uit
de gemeenschap wordt genomen », waarvan het artikel een reeks voorbeelden
opsomt, opsomming die het afrondt met
de zinsnede << en in het algemeen telkens
als een van beide echtgenoten uit de
goederen van de gemeenschap een persoonlijk voordeel heeft getrokken » ;
Overwegende verder dat, evenals
krachtens de toenmalige artikelen 1433
en 1436 van het Burgerlijk Wetboek, in
geval van vergoedingen verschuldigd
door de gemeenschap aan een echtgenoot,
de vergoeding steeds gelijk is aan de
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« prijs >> of de « verkoopprijs >> die in de
gemeenschap was gevallen, zo ook voor
de door voorme1d artike1 1437 bepaa1de
vergoeding van de echtgenoot aan de
gemeenschap, a1s maatstaf voor de
waardering van de vergoeding waarop
de gemeenschap recht heeft, moet ge1den :
de verarming van de gemeenschap ;
Dat overigens, indien a1s maatstaf
van de vergoeding aileen het voordee1
zou worden aangehouden dat het patrimonium van de echtgenoot uiteinde1ijk
uit de door de gemeenschap betaa1de
kosten heeft gehaa1d (zonder evenwe1
het bedrag van deze kosten te mogen
overschrijden), de echtgenoot die ten
bate van zijn eigen goed tot deze uitgaven
overgaat, zou kunnen worden aangezet
tot overdadige of wee1de-uitgaven die de
gemeenschap bovenmatig zouden verarmen zonder dat haar een overeenstemmende en billijke vergoeding zou
verschuldigd zijn ;
Overwegende dat het arrest dienvo1gens, zonder de in het onderdee1
aangehaa1de wetsbepa1ingen of het a1gemeen rechtsbeginse1 van de vermogensverschuiving zonder oorzaak te schenden,
heeft kunnen oorde1en dat de conc1usie
waarin de eisers betwistten dat de in
het onderdee1 verme1de uitgaven enige
meerwaarde voor het eigen goed van de
erflaatster hadden opge1everd, niet ter
zake dienend was en die bedragen in de
vergoeding heeft kunnen begrijpen ;
Dat het onderdee1 naar recht faa1t ;

W at het tweede onderdee1 betreft :
Overwegende dat, 1uidens het oud
artike1 1409, 4°, van het Burger1ijk
W etboek, de gemeenschap, wat de 1asten
betreft, omvat : « de ten 1aste van de
vruchtgebruiker komende herstellingen,
wat betreft de onroerende goederen
die niet in de gemeenschap vallen >> ;
Overwegende dat het arrest echter,
zonder enige onduide1ijkheid, vastste1t
dat de door de eisers « onder onderhoudskosten gerangschikte posten, in werke1ijkheid geen onderhoud, maar aanschaf,
oprichting, verbetering en uitbreiding
betreffen >> ;
Overwegende dat het arrest zodoende
imp1iciet doch zeker bes1ist - en zonder
schending van de in het onderdee1
aangehaa1de
wetsbepa1ingen
heeft
kunnen oorde1en - dat deze kosten niet
behoren tot de herstellingen tot onderhoud die krachtens artike1 605 van het
Burger1ijk Wetboek ten 1aste van de
vruchtgebruiker komen en derha1ve overeenkomstig voorme1d artike1 1409, 4°,

ten 1aste van de gemeenschap blijven en
niet voor vergoedh1g in aanmerking
komen;
Dat het onderdee1 niet kan worden
aangenomen ;
W at. het derde onderdee1 betreft :
Overwegende dat de bedoe1de en door
de eisers in het tweede onderdee1 nader
aangewezen posten voorkomen onder
een reeks uitgaven die het deskundigenvers1ag rangschikt onder het hoofd
« verbeterings-, vergrotings- en onderhoudswerken alleen voor wat het eigenlijk
woonhuis betreft >> ;
Dat voor zover de door de eisers
bedoe1de posten door het deskundigenvers1ag niet a1s verbeterings- of vergrotings- maar a1s onderhoudswerken zouden
zijn aangezien, het arrest, door in strijd
met de opinie van de deskundige te
oorde1en dat die post.en in werke1ijkheid
geen onderhoud betreffen, de bewijskracht van het deskundigenvers1ag niet
miskent;
Dat in zoverre het onderdee1 ste1t
dat de kwestieuze posten werke1ijk
onderhoudskosten zijn, het opkomt tegen
de feitelijke en soevereine vaststelling
van het arrest 1uidens we1ke deze posten
in werke1ijkheid geen onderhoud betreffen;
Dat het onderdee1 niet kan worden
aangenomen ;
W at het vierde onderdee1 betreft :
Overwegende dat de eisers in de akte
van hoger beroep en in conclusie s1echts
een uitgave van schi1derwerken uitdrukke1ijk betwistten, met name << een
bedrag van 9.382 frank voor het uitvoeren van schi1derwerken in 1958 door
A. Van den Broeck >> ;
Overwegende dat derha1ve moet
worden aangenomen dat, wanneer het
arrest van een betwiste uitgave voor
schilderwerken gewaagt, het de voorme1de uitgave bedoe1t ;
Overwegende dat voorme1de uitgave
in het deskundigenvers1ag voorkomt
onder een reeks uitgaven, gerangschikt
onder het hoofd « Kostprijs (uitgaven)
van de woningbouw, betrekking hebbend
op de uitvoering van de oorspronke1ijke
woningbouw >> en a1daar wordt verme1d
als «e) schilderwerken 1958 A. Van den
Broeck : 9.382 frank>>, terwijl de door de
eisers bedoe1de uitgave van 10.934 frank
voorkomt a1s « schilderwerken binnen
en buiten, 1968 >> onder het hoofd
« verbeterings-, vergrotings- en onderhoudswerken >> aan het woonhuis, doch

-

1196

in de akte van hoger beroep en in de
oonolusie niet wordt betwist ;
Dat het onderdeel, hetwelk op een
verkeerde interpretatie van het arrest
rust, feitelijke grondslag mist ;

(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN SOCIALE VOORZORG,
T. CIDEM S. EN M.)

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

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 februari 1977 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

9 juni 1978.- 1e kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conolttsie, de H. Krings, advooaat-generaal.
Pleite1·s, de HH.
Houtekier en De Gryse.

3e KAMER. -

12 juni 1978.

10 MINDER-VALIDEN.- TEGEl\10ET-

KOMINGEN. - TURKSE ONDERDANEN.
- GEEN RECHT OP TEGEMOETKOMING.
2° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - TEGEMOETKOMINGEN
AAN MINDER-VALIDEN. 0ASSATIEGEDING. VOORZIENING VAN DE
BELGISOHE STAAT TEGEN EEN BESLISSING OVER EEN VORDERING INGESTELD
DOOR OF TEGEN EEN GEREOHTIGD:El. VoORZIENING INGEWILLIGD. VEROORDELING VAN ElSER IN DE KOSTEN.
1° Tu1·kse onderdanen kunnen geen aanspraak op tegemoetkomingen aan
minde1·-validen maken met toepassing
van het Algemeen Ve1·drag tussen het
Koninkrijk Belgie en de Republiek
Turkije b6t1·ejjende de sociale zeke1·heid,
ondertekend op 4 juli 1966 te B1·ussel
en goedgekeu1·d doo1· de handeling van
de wetgevende macht van 26 februari
1968. (Wet van 27 juni 1969, art. 4, 1°.)
2° Wanneer het Hoj, na de voo1·ziening
van de Belgische Staat te hebben
ingewilligd, een beslissing vernietigt
ove1· een vo1·dering gegrond op de
wetgeving inzake tegemoetkomingen aan
minder-validen en ingesteld door of
tegen een gerechtigde, ve1·oordeelt het
eiser in de lwsten van het cassatiegeding (1). (Ger. W., artt. 582, 1°,
1017, tweede lid, en llll, vierde lid.)
(1) Vgl. cass., 10 oktober 1973 (Ar1·.· cass.,
1974, blz. 165) en 24 november 1976 (ibid.,
1977, blz. 331).

ARREST.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, inzonderheid
§ 1, 1°, en § 3, a, van het Algemeen
Verdrag tussen het Koninkrijk Belgie
en de Republiek Turkije betreffende de
sociale zekerheid, ondertekend te Brussel
op 4 juli 1966 en goedgekeurd bij de wet
van 26 februari 1968, en 4, inzonderheid
1°, van de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen,
doordat het arrest beslist dat de dochter
van de verweerders, die niet de Belgisohe
maar de Turkse nationaliteit bezit, op
grond van het Algemeen V erdrag tussen
het Koninkrijk Belgie en de Republiek
Turkije aanspraak mag maken op gelijkheid van behandeling met Belgische
onderdanen inzake de wettelijke tegemoetkomingen aan minder-validen,
terw~jl de door vermeld verdrag ingevoerde gelijkheid van behandeling beperkt is tot de in § 1 van artikel 2 van
het Verdrag opgesomde wetgevingen
betreffende de sooiale zekerheid, waaronder de tegemoetkomingen aan mindervaliden niet voorkomen :
Overwegende dat het arbeidshof, bij
arrest van 12 mei 1976, de debatten
heropend heeft om de partijen in de
gelegenheid te stellen te onderzoeken of
de rechtspraak van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen te
Luxemburg, luidens welke het prinoipe
van gelijld1eid van behandeling, dat
in de E.E.G.-verordening nummer 1408/
7l van 14 juni 1971 betreffende de
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun
gezin die zioh binnen de Gemeenschap
verplaatsen vervat ligt, ook op de
tegemoetkomingen ten behoeve van de
minder-valide minderjarige kinderen van
de ingeweken arbeiders dient toegepast
te worden, bij analogie ook kan gelden
ten aanzien van het Algemeen V erdrag
tussen het Koninkrijk Belgie en de
Republiek Turkije betreffende de sooiale
zekerheid, op 4 juli 1966 te Brussel
ondertekend en goedgekeurd door de
wet van 26 februari 1968;
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Overwegende dat het bestreden arrest
aanneemt dat de dochter van de verweerders, op grond van voormeld verdrag, aanspraak mag maken op gelijkheid
van behandeling inzake wettelijke tegemoetkomingen aan minder-validen;
Overwegende dat artikel 1 van voormeld verdrag bepaalt : " De Belgische
en Turkse onderdanen die werknemers
zijn of ingevolge de in artikel 2 van dit
verdrag opgesomde wetgevingen betreffende de sociale zekerheid, met werknemers gelijkgesteld zijn, worden respectievelijk aan de in Turkije of in Belgie
van kracht zijnde wetgevingen onderworpen en genieten, evenals hun rechthebbenden, de voordelen ervan onder
dezelfde voorwaarden als de onderdanen
van elk dezer Staten >> ; dat artikel 2
van dit verdrag bepaalt : " De wetgevingen betreffende de sociale zekerheid
waarop dit verdrag toepasselijk is, zijn :
l. in Belgie : a) de wetgeving betreffende
de ziekte- en invaliditeitsverzekering
voor arbeiders, bedienden, ... »;
Dat uit deze bepalingen volgt dat
voormeld verdrag eveneens gelijkheid
van behandeling invoert voor de wetgevingen betreffende de sociale zekerheid;
Overwegende echter dat voormeld
verdrag en de reeds vermelde E.E.G.verordening verschillen, wat hun toepassingsgebied betreft ;
Dat de E.E.G.-verordening, krachtens
artikel 4, inderdaad ve.n toepassing is
« op alle wettelijke regelingen betreffende de volgende takken van sociale
zekerheid », waaronder de prestaties bij
invaliditeit, terwijl het verdrag, krachtens artikel 2, toepasselijk is op de
wetgevingen betreffende de sociale zekerheid, waaronder, in Belgie, de wetgeving
betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor arbeiders, bedienden,
enz ... ;
Overwegende dat, nu het begrip " alle
wettelijke regelingen betreffende de prestaties van invaliditeit » ruimer is dan
het begrip « wetgeving betreffende de
ziekte- en invaliditeitsverzekering voor
arbeiders en bedienden », de werkingssfeer van voormelde verordening eveneens ruimer is dan de werkingssfeer van
voormeld verdrag ;
Dat verder, zoals ook blijkt uit de
memorie van toelichting bij het wetsantwerp houdende goedkeuring van voormeld verdrag, dit verdrag aileen betrekking heeft op de sociale zekerheidsuitkeringen die door sociale bijdragen
worden gestijfd, hetgeen niet het geval is

met de tegemoetkomingen aan mindervaliden, terwijl voormelde E.E.G.-verordening, luidens artikel 4, lid 2, toepasselijk is op de regelingen welke al dan
niet op bijdragebetaling berusten;
Dat de wetgeving op de tegemoetkomingen niet valt onder de regelingen,
waarop het genoemde verdrag toepasselijk is;
Overwegende derhalve dat, door te
beslissen dat de dochter van de verweerders, die de Turkse nationaliteit bezit,
aanspraak mag maken op gelijke behandeling als die welke de Belgische
onderdanen inzake wettelijke tegemoetkomingen aan minder-validen genieten,
het arrest de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het onderhavige arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
12 juni 1978.-3 8 kamer.- Voo1·zitter
en Verslaggever, de H. Gerniers, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. van
Heeke.

38 KAMER. -

12 juni 1978.

1° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. KOSTWINNER VAN HET
GEZIN. 0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE HOGE MILITIERAAD.
2° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. KOSTWINNER VAN HET
GEZIN. VERWERPING OMDAT EEN
BROER EN EEN ZUSTER KUNNEN HELPEN
VOORZIEN IN HET LEVENSONDERHOUD
VAN DE OUDERS. - WETTIGHEID.
3° CASSATIEMIDDELEN. - DIENSTPLIOHT.- MIDDEL GEGROND OP STUKKEN DIE NIET AAN DE HOGE MILITIERAAD ZIJN OVERGELEGD. NIETONTVANKELIJKHEID.
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1° De jeitelijke beoordeling, door de Hoge
M ilitieraad, dat een dienstplichtige al
dan niet de kostwinner van zijn oude1·s
is, is onaantastbaar (1). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
art. 10, § 1, 1o.)

(RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T. CHEVALIER.)

2o De verwe1'Ping van een v1·aag om uitstel
van een dienstplichtige als kostwinner
van het gezin, is wettig gerechtvaa1·digd
door de vaststelling dat een broer en een
zuster, oak al zijn zij gehuwd, in het
levensonderhoud van de ouders kunnen
helpen voorzien (2). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april1962,
art. 10, § 1, 1o.)

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 21 oktober 1976 door het
Arbeidshof te Brussel op verwijzing
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof op
29 oktober 1975 gewezen (5);

3o Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat geg1•ond is op stukken die niet aan
de Hoge Militieraad zijn overgelegd (3).
(VANDERGUCHT.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
12 juni 1978.- 3e kamer.- Voorzitter
en Ve1·slaggever, de H. Gerniers, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

12 juni 1978.

WERKLOOSHEID.- RECHT OP WERKHUISARBEILOOSHEIDSUITKERING. DERS. ARTIKEL 130 VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER
1963 TOEPASSELIJK.

Artikel130 van het koninklijk besluit van
20 december 1963, luidens hetwelk
werkloosheidsuitkering in beginsel maar
wordt toegekend in geval van weJ•kloosheid in een volledige dienstbetrekking
en dat de voorwaarden bepaalt waaronder de werknemer met een onvolledige
dienstbetrekking werkloosheidsuitkering
kan genieten, is toepasselijk op de
huisarbeiders (4).
(1) en (2) Cass., 29 mei 1978, sup1·a, biz. 1148.
(3) Cass., 15 oktober 1975 (A1·r. cass.,
1976, biz. 215).
(4) Vgl. cass., 6 november 1974 (Ar1·. cass.,
1975, biz. 305).

ARREST.

Over het middel afgeleid uit de schen·
ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 130 en 148 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals
het werd gewijzigd en aangevuld, wat
betreft voornoemd artikel 130, door
artikel 2 van het koninldijk besluit van
18 februari 1965, artikel 2 van het
koninklijk besluit van 24 oktober 1967
en artikel 1 van het koninklijk besluit
van 4 mei 1973, en uit de schending van
artikel 10 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid,
doordat, hoewel het vaststaat dat
verweerster, om een bedrijvigheid te
rechtvaardigen gedurende een aantal
werkdagen vereist om werkloosheidsuitkering te genieten, zich beroepen
heeft op de arbeid die ze verricht heeft
in hoedanigheid van huisarbeidster, het
arrest, na bepaald te hebben dat voor de
" werkloze huisarbeidsters de werkloosheidsreglementering eigen specifieke regelen bezit, die bovendien strenger
gehouden worden dan die gesteld voor
de werknemers in de onderneming ,,
beslist dat de " huisarbeidsters, om
toelaatbaar te worden, zich onder meer
te schikken hebben naar de norm van
artikel 10 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964, waar zij worden geconfronteerd met het wettelijk bepaald
minimumuurloon ,, en dat " echter eenmaal toegelaten, zij om vergoedbaar te
kunnen worden, dienen te voldoen aan
de voorwaarden van artikel 148 van het
voormelde koninklijk besluit, zonder dat
voor hen nog verdere normen gesteld
worden betreffende het volledige of
onvolledige karakter van hun dienstbetrekking ,, en bijgevolg oordeelt dat
verweerster " terecht aanspraak maakte
op de werkloosheidsuitkeringen vanaf
de datum van haar aanvraag " daar
enerzijds << niet betwist wordt dat zij
(5) Arr. cass., 1976, biz. 274.
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toelaatbaar was " en anderzijds " uit
de gegevens van de administratieve
bundel afdoende blijkt dat zij voldoet
aan de vereisten van voormeld artikel 148 >>, en hieraan toevoegt dat het
door eiser " aangevoerde middel met
betrekking tot de toetsing van de zaak
aan artikel 130, § 2, 2°, en 2bis, van
voormeld koninklijk besluit niet ter zake
dienend is en dienvolgens te verwerpen
is >>,
terwijl, om aanspraak te maken op de
toekenning van werkloosheidsuitkering
en bijgevolg vergoedbaar te zijn, iedere
werknemer, eens toelaatbaar tot het
voordeel van de werkloosheidsuitkeringen, het bewijs moet leveren dat hij
voldoet aan de voorwaarden daartoe
vereist, met name dat hij tewerkgesteld
was in een volledige dienstbetrekking
in de zin van artikel 130, § 1, van het
vermelde koninldijk besluit of minstens,
in een onvolledige dienstbetrekking, in
de zin van § 2 van ditzelfde artikel 130;
niet wordt afgeweken van deze regels
wanneer, zoals in dit geval, de aanvrager
van uitkeringen een huisarbeider is,
vermits de bepalingen van artikel 148
van het voornoemde koninklijk besluit,
dat de toekenningsvoorwaarden eigen
aan deze categoric van arbeiders bepaalt,
niet, in tegenstelling met wat het arrest
voorhoudt, de algemene voorwaarden
van toepassing voor alle werknemers
vervangen, doch met deze voorwaarden
te cumuleren zijn ; daaruit volgt dat,
door, zoals in dit geval, de voorwaarden
voor de vergoedbaarheid van verweerster
inzake werldoosheidsuitkering te beperken tot de enkele voorwaarden opgesomd in het voornoemde artikel 148,
het arrest deze bepaling schendt alsook
die van vermeld artikel 130 en derhalve
niet wettelijk verantwoord noch, bijgevolg, regelmatig gemotiveerd is :
Overwegende dat in principe werkloosheidsuitkering maar wordt toegekend in
geval van werkloosheid in een volledige
dienstbetrekking ; dat van deze bepaling
van artikel 130, § 1, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid wordt
afgeweken in § 2, die de voorwaarden
bepaalt waaronder de werknemer met
een onvolledige dienstbetrekking niettemin binnen bepaalde grenzen werkloosheidsuitkering kan genieten ;
Overwegende dat geen bepaling de
huisarbeiders aan deze voorschriften
onttrekt; dat artikel 148 van hetzelfde
koninklijk besluit daaraan bijkomende
voorwaarden stelt voor huisarbeiders ;

Overwegende dat uit wat voorafgaat
volgt dat de huisarbeider moet bewij zen
dat hij werldoos is in een volledige
dienstbetrekking; dat, bij gebreke dit
bewijs te leveren, hij mag bewijzen dat
hij de voorwaarden vervult waarin
werknemers met een onvolledige dienstbetrekking werkloosheidsuitkering kunnen genieten ;
Dat het arbeidshof artikel130 schendt,
door dit artikel niet toepasselijk te
verklaren op huisarbeiders ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van het
onderhavige arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing ;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk vVetboek, veroordeelt eiser
in de kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
12 juni 1978.- 3e kamer.- Voorzitter,
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de H. Janssens.
Gelijkluidende conclusie, de
H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. L. Simont.
Dezelfde dag werden 18 analoge arresten gewezen op de voorziening van
dezelfde eiser.

3e

KAMER.-

12 juni 1978,

ARBEIDSOVEREENKOMST. -

BE-

EINDIGING BI.J ONDERLING AKKOORD.
BEPALINGEN BETREFFENDE DE OPZEGGINGSVERGOEDING NIET
TOEPASSELI.JK.

W anneer pa1·tijen de a1·beidsove1·eenkomst
bij onderling akkoo1'd beeindigen en
ove1'eenkomen dat de ene partij aan de
andere een vergoeding verschuldigd is,
vinden de bepalingen van de a1·beidsove1·eenkomstenwetgeving betreffende de
opzeggingsve1'goeding geen toepassing,
oak al wordt de ve1·goeding in de overeenkomst
opzeggingsvergoeding
genoemd (1).
(DE LAERE, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« PETROOHIM >>.)
ARREST.

HET HOF ; (1) Raadpl.

Gelet op het bestreden

TAQUET
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en WANTHIEZ, Preavis-
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arrest, op 2 mei 1977 door het Arbeidshof
te Antwerpen gewezen ;
Over het midde1 afgeleid uit de
schending van de artike1en 1134, 1135,
1319 1320 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 14, 15, §§ 2 en 3, 22 van de bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract, zoals gewijzigd door
de wet van 21 november 1969,
do01·dat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot betaling van een
vergoeding van 2.519.724 frank verwerpt
op grond : dat de overeenkomst van
15 januari 1976 uitdrukkelijk stelt. dat
partijen bij onderling akkoord een emde
maakten aan de arbeidsovereenkomst
voor bedienden op 31 januari 1976 en dat
verweerster daarbij een vergoeding van
24 maal het basismaandloon aan eiser
zal uitkeren; dat, in strijd met wat het
beroepen vonnis beslist, deze overeenkomst geenszins het bij artikel 15, § 2,
van de gecoordineerde wetten bedoelde
akkoord omtrent de door de werkgever
in acht te nemen opzeggingstermijn
uitmaakt ; dat derhalve de consideransen
van de eerste rechter betreffende de
gevolgen van de niet-naleving van die
termijn, inzonderheid die betreffende
de grootte en de inhoud van de in die
hypothese verschuldigde vergoeding, ten
deze irrelevant zijn ; dat een werkgever
en een werknemer steeds bij onderling
goedvinden een einde kunnen maken aan
hun arbeidsovereenkomst en geen enkele
wetsbepaling hen verhindert daarbij een
bepaalde vergoeding ten voordele van de
werknemer te beclingen ; dat eiser derhalve geen aanspraak kan maken op
enige andere vergoeding dan die waarmede hij instemde en die in concreto
door partijen op vierentwintigmaal zijn
basismaandwedde, dit is op 24 X
54.225 frank = 1.301.400 frank, werd
vastgesteld,
te1·wijl, eerste onde1•deel, de overeenkomst van 15 januari 1976 niet voorzag
in de toekenning van een vergoeding
aan eiser maar integendeel in de toekenning van een opzeggingsvergoeding,
zodat het arrest de bewijskracht van de
akte miskent en ten onrechte weigert
de regels van de opzeggingsvergoeding
toe te passen (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 14, 15, §§ 2 en 3, en 22 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1955);
tweede onderdeel, de op 15 januari door
partijen gesloten overeenkomst, die een
einde maakte aan de in 1965 voor

onbepaalde tijd tussen partijen g~sloten
arbeidsovereenkomst voor bed1enden
tegen 31 januari 1976 met een opz~g
gingsvergoecling van 24 maal de baslsmaandwedde, een miskenning is van de
aan eiser wettelijk toekomende opzeggingsvergoeding (schending van de artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 14, 15, §§ 2 en 3, en 22 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1955)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat in een schrijven van 15 januari 1976 uitgaande van verweerster
en door eiser " voor akkoord met de
inhoud » ondertekend, de partijen, met
onderling akkoord, een einde gemaakt
hebben aan de arbeidsovereenkomst
voor bedienden per 31 januari 1976 en
bepaald hebben dat verweerster een
<< opzeggingsvergoeding » z:;tl uitkeren gelijk aan 24 maal de baslSmaandwedde
van eiser, onder aftrekking van de
voorheffing, het arrest beslist dat de
partijen aldus, bij onderlinf?: akkoord,
een einde maken aan de arbeldsovereenkomst voor bedienden per 31 januari 1976
en bepalen dat verweerster daarbij een
« vergoeding » van 24 maal het basismaandloon van eiser zal uitkeren ;
Overwegende dat, nu het arrest erkent
dat de kwestieuze overeenkomst inhoudt
dat verweerster eiser een opzeggingsvergoeding zal 1;litkeren en n1;l e~n
opzeggingsvergoecling een vergoedmg 1s,
het arbeidshof, zonder van voormeld
schrijven een interpretatie te 12even ~ie
met de termen ervan onveren1gbaar IS,
ervan gewag heeft kunnen maken dat
verweerster, bij het beeindigen van de
overeenkomst, een « vergoeding '' zal
uitkeren;
Overwegende dat, nu de regels van de
opzeggingsvergoeding slechts van .. t?epassing zijn ingeval . van eenz1Jd1ge
beeindiging van de arbmdsovereenkomst,
het arbeidshof terecht voormelde regels
ten deze niet heeft toegepast, omdat het,
naar zijn mening, hier ging om de
beeindiging van een arbeidsovereenkomst
bij onderling akkoord ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een arbeidsovereenkomst, die bij onderling akkoord wordt
gesloten, ook bij onderling akkoord kan
worden beeindigd ;
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat een werkgever en een
werknemer steeds, bij onderling akkoord,
een einde kunnen maken aan hun

