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8" De voorbereiding van de wet wijst
leiden dat het verbieden van de voortzet- erop dat de wetgever de uitdrukkingen
ting van de werken niet wettelijk ver- « werken ondernemen », in het Frans
antwoord is t.a. v. artikel 6, nu de in die « entamer des travaux », in een zeer
bepaling voorziene beperkingen slechts ruime maar niet in een onbeperkte zin
worden toegestaan voor het behoud van heeft opgevat (supra nrs. 20 en 21).
het landschap, hetgeen niet meer mogelijk is (supra nrs. 12, 15 en 16).
9" De stelling aannemen dat het feit
5" Neemt men dat standpunt aan, dan aileen dat regelmatig begonnen werken
is de samenhang tussen de verschillende verder worden uitgevoerd een misdrijf
bepalingen van de wet van 7 augustus is, leidt tot onoverkomelijke moeilijkheden. Het treffende bewijs ervan is wel1931 volmaakt.
Artikel 6 staat toe het beginnen van licht artikel 23 van de wet waarbij het
de meest diverse werken te verbieden. herstel in de oorspronkelijke staat wordt
De schending van dat verbod kan ertoe voorgeschreven.
leideu dat de werken op bevel van de
De eigenaar te verplichten tot het
burgemeester of van de gouverneur wor- herstel in de staat van v66r het begin
den stilgelegd (artikel 10), dat een geld- van de werken, wanneer deze regelmatig
boete wordt toegepast (artikel 21, 2") en zijn begonnen, zou onbillijk zijn.
dat een veroordeling wordt uitgesproken
Anderzijds, indien men hem veroortot herstel van het landschap in zijn
deelt tot herstelling in de staat van v66r
oorspronkelijke staat (artikel 23).
Maar artikel 6, hoe ruim het ook moge het koninklijk besluit tot rangschikking,
zijn, staat niet toe de voortzetting van wanneer dit besluit wordt genomen,
regelmatig begonnen werken te verbie- zoals ten deze, terwijl de bouw aan de
den en derhalve zijn de artikelen 10, 21, gang is, zou dit tot gevolg hebben dat
onvoltooide gebouwen definitief worden
2" en 23 evenmin van toepassing.
behouden (supra nrs. 24, 25 en 26).
6" Indien men daarentegen dat standpunt niet aanneemt en indien men
30. Nog een kort woord over het
denkt dat artikel 6 het mogelijk maakt tweede middel van de eisers Huize
verbod op te leggen om dergelijke wer- Ernest Claes en Van Hemelrijck Jan.
ken voort te zetten, dan valt daaruit
Dat middel is afgeleid uit schending
enkel af te leiden dat het toepassingsgebied van artikel 6 ruimer is dan dat van van artikel 97 van de Grondwet en
omvat twee onderdelen. Het eerste
de andere bedoelde bepalingen.
onderdeel lijkt mij niet ontvankelijk, bij
De omvang van dat toepassingsgebied gebrek aan duidelijkheid. Het tweede
maakt het niet mogelijk, door analogie, onderdeel, waarin eiser aanvoert dat op
ook het toepassingsgebied uit te breiden zijn conclusie geen antwoord is vervan:
strekt, mist volgens mij feitelijke grond- artikel 10 op grond waarvan de slag, aangezien het arrest m.i. op de in
overheid de onregelmatig ondernomen het middel vermelde conclusie heeft
werken kan doen stilleggen,
geantwoord.
- artikel 21, 2", dat straf stelt op het
Besluit : verwerping.
welbepaalde feit « werken te hebben
ondernomen die zijn verboden bij het
koninklijk besluit tot rangschikking van
ARREST
een landschap », en
- artikel 23 dat voorziet in herstelling in de oorspronkelijke staat op
HET HOF; - Gelet op het bestrekosten van de veroordeelde (supra den arrest, op 8 februari 1979 gewenr. 17).
zen door het Hof van Beroep te
7" Het wettelijk stelsel is praktisch Antwerpen, rechtdoende als rechtshetzelfde voor de landschappen en de college waarnaar de zaak is verwemonumenten (supra nr. 23). Op grond zen;
daarvan kan een voorlopige rangschikking plaatshebben waarvan de uitwerkGelet op het arrest, op 1 feselen dezelfde zijn als die van de bruari 1977 door het Hof gewedefinitieve rangschikking en definitief zen (3);
worden als er binnen de wettelijke l - - - - - - - - - - - - - - - - - termijn een koninklijk besluit tot rang(3) A.C., 1977, 607.
schikking komt (supra nr. 19).
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arrest nog slechts uitspraak doet
over de rechtsvorderingen van de
eisers, burgerlijke partijen, tegen
verweerder;
Overwegende dat de beide voorzieningen gericht zijn tegen hetzelfde arrest en dat zij derhalve
dienen te worden samengevoegd;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 10, 21, meer
bepaald 2", van de wet van 7 augustus
1931 op het behoud van monumenten en
landschappen, gewijzigd bij decreet van
13 juli 1972 van de Nederlandse Cultuurraad, 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 17 april 1972, waarbij gerangschikt
wordt als landschap, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 6 van voormelde.
wet, het geboortehuis van Ernest Claes
en omgeving te Zichem,
doordat het bestreden arrest beslist
dat verweerder geen inbreuk had
gepleegd op voormelde wettelijke en
reglementaire bepalingen en dienvolgens
de vordering van de eisers, strekkende
tot schadevergoeding en onder meer tot
herstel van het kwestieuze landschap in
zijn vroegere staat, ongegrond verklaart,
zulks op grond dat sedert 14 oktober 1971 verweerder in het bezit was van
een regelmatige vergunning om drie
nieuwe woningen te bouwen op zijn erf,
gelegen naast het geboortehuis van
Ernest Claes, dat voormeld koninklijk
besluit van 17 april 1972 op 28 mei 1972
van kracht werd, dat verweerder ten
minste op 19 april 1972 met de bouwwerken begonnen was, dat verweerder zich
niet heeft gehouden aan de verplichting
de werken stop te zetten na het in
werking treden van voormeld klasseringsbesluit, maar hiervoor niet gestraft
kon worden, dat de eerder ingeroepen
bepalingen van de wet van 7 augustus
1931 aileen het aanvangen van de door
het klasseririgsbesluit verboden werken
beteugelt en niet de voortzetting van de
werken die op rechtsgeldige wijze werden ondernomen vooraleer het besluit
van kracht werd, dat weliswaar gezegd
klasseringsbesluit van 17 april 1972 verbood nieuwe bouwwerken tot stand te
brengen of de bestaande uitwendig te
wijzigen met uitzondering van de noodzakelijke onderhoudswerken, doch, hoe
ruim ook deze bepalingen mogen opgevat worden, dit niet kon leiden tot een
uitbreid~ng van de hoger bedoelde bepalingen van de wet van 7 augustus 1931,

terwijl enerzijds door voormelde bepalingen van het klasseringsbesluit van
17 april 1972 verboden werd niet aileen
nieuwe bouwwerken aan te vatten, maar
ook reeds v66r het in werking treden
van het besluit aangevatte bouwwerken
voort te zetten, tenzij waar het zou gaan
om onderhoudswerken, en anderzijds
door voormelde bepalingen van de wet
van 7 augustus 1931 eveneens niet aileen
het aanvatten maar ook het voortzetten
van reeds aangevatte werken wordt
getroffen:

Overwegende dat de beslissing,
waartegen het middel is gericht,
onverenigbaar is met het arrest van
verwijzing van 1 februari 1977;
Dat het middel dezelfde draagwijdte heeft als het middel dat door
dit arrest werd aangenomen;
Dat het, derhalve, door de verenigde kamers van het Hof moet
worden onderzocht;
Overwegende dat het klasseringsbesluit van 17 april 1972, genomen
krachtens de bij artikel 6 der wet
van 7 augustus 1931 aan de Koning
verleende bevoegdheid om beperkingen te stellen aan de rechten van
de eigenaars, welke door de behartiging van het nationaal belang worden opgelegd, verbiedt : « nieuwe
bouwwerken tot stand te brengen of
de bestaande uitwendig te wijzigen,
met uitzondering van de noodzakelijke . onderhoudswerken
»; dat
onder zodanig verbod, gelet op de
termen ervan en op het doel van het
besluit, namelijk verdere wijzigingen te voorkomen, mede begrepen
is de voortzetting van v66r het van
kracht worden van het verbod aangevangen werken, behoudens onderhoudswerken;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 21, 2", van de wet van
7 augustus 1931, waarbij strafbaar
wordt gesteld << hij die werken heeft
ondernomen welke verboden zijn
bij koninklijk besluit tot rangschikking van een landschap, tenware zij
bij koninklijk besluit van latere

-903datum werden toegelaten », moet
19 maart 1980 - Verenigde kamers worden begrepen in samenhang met Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorde artikelen 6 tot 10 van dezelfde zitter - Verslaggever : de h. Boon wet, die strekken om elke wijziging Andersluidende conclusie (4) van mevr.
advocaat-generaal - Advote verhinderen, ten einde niet aileen Liekendael,
het landschap in zijn oorspronke- caten : mrs. Bayart; Vlassak, Leuven.
lijke toestand te bewaren, maar ook
de eventueel door de Staat verschuldigde vergoeding niet nodeloos
hoger te doen oplopen; dat de
uitdrukking « werken ondernemen Nr. 458
welke verboden zijn », zoals overigens
de
Franse
uitdrukking
1• KAMER - 20 maart 1980
« entamer des travaux interdits », in
die zin moet begrepen worden dat 1° NIEUWE VORDERING - BURGERzij het voortzetten van v66r het LUKE ZAKEN - WIJZIGING VAN DE VORDEverbod aangevangen werken niet RING- BEGRIP.
uitsluit;
2° NIEUWE VORDERING LIJKE ZAKEN -

BURGERWIJZIGING VAN DE VORDE-

Overwegende dat het arrest, door
RING - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE
te oordelen dat de voortzetting van
RECHTER VAN DE OORSPRONKELIJKE VORDEv66r het van kracht worden van het
RING - ONWETTIGE WIJZIGING.
klasseringsbesluit en :tia verkregen
BURGERLIJKE
bouwvergunning begonnen werken, 3° RECHTBANKEN
ZAKEN - WIJZIGING VAN DE VORDERING niet getroffen wordt door de verAMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER
bodsbepaling van het klasseringsbeVAN DE OORSPRONKELIJKE VORDERING sluit en niet strafbaar is gesteld
ONWETTIGE WIJZIGING.
door artikel 21, 2°, van de wet van
7 augustus 1931, de draagwijdte van 1o De vervanging van een vordering
wegens onrechtmatige daad door een
de genoemde bepalingen op onwetvordering wegens het verbreken van
tige wijze beperkt en de beslissing,
het evenwicht tussen naburige eigendat verweerder de strafbare feiten,
dommen vormt een wijziging van de
die hem verweten worden, niet
vordering en doet dus een nieuwe
heeft gepleegd zodat de vorderingen
vordering ontstaan (1). (Art. 807
van de burgerlijke partijen moeten
Ger.W.)
afgewezen worden, niet wettelijk
2o en 3° De artt. 702 en 807 Ger. W.:
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

worden geschonden en het algemeen
beginsel van het recht van verdediging
wordt miskend door de beslissing die
ambtshalve de oorspronkelijke vordering wijzigt, met name door een vordering wegens onrechtmatige daad te
vervangen door een vordering wegens
het verbreken van het evenwicht tussen naburige eigendommen (2).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt 1 - - - - - - - - - - - - - - - op de kant van de vernietigde
Vervolg nota's arrest nr. 457:
beslissing; veroordeelt verweerder
Het O.M. was van oordeel dat, volgens
in de kosten; verwijst de zaak naar de(4)
wetsbepaling die straf stelt op het ondernehet Hof van Beroep te Gent; zegt men van verboden werken, hij die regelmatig
dat dit rechtscollege zich, overeen- met werken was begonnen voordat zij waren
komstig artikel 1120 van het verboden en deze enkel voortzet, niet strafGerechtelijk Wetboek, dient te voe- baar is. Zie hierover de concl. van het O.M.
Nota's arrest nr. 458:
gen naar de beslissing van het Hof
betreffende het beslechte rechts(1) en (2) Zie de verwijzingen in de concl.
punt.
van het O.M. in Bull. en Pas., 1980, I, 892.
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gebrek aan waakzaamheid bij de bewaARREST ( vertalir.£/)
ring van een gebrekkige zaak; en terwijl
het vonnis dus, door het inwilligen van
HET HOF; - Gelet op het bestre- verweersters rechtsvordering te verantdoor het niet door haar aangeden vonnis, op 7 december 1!)78 in · woorden
voerde feit dat de schade waarvan de
hoger beroep gewezen door de vergoeding werd gevraagd burenhinder
Rechtbank van Eerste Aanleg te zou zijn waardoor het evenwicht tussen
Dinant;
de eigendommen werd verstoord, ambtshalve de oorzaak van verweersters vorOver het middel, afgeleid uit de schen- dering heeft gewijzigd en eiseres niet in
ding van de artikelen 702, 807 en 1138, 2•, de gelegenheid heeft gesteld zich tegen
van het Gerechtelijk Wetboek, van het het aanvoeren van een dergelijk feit
algemeen beginsel van de eerbiediging te verdedigen (schending van de
van de rechten van de verdediging en artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk
van het algemeen beginsel dat de rech- Wetboek en van het algemeen beginsel
ter verbiedt uitspraak te doen over niet van de eerbiediging van de rechten van
gevorderde zaken,
de verdediging); het vonnis bovendien
doordat het bestreden vonnis de het voorwerp van de vordering heeft
beslissing van de eerste rechter bevestigt gewijzigd en uitspraak doet over niet
waarbij eiseres wordt veroordeeld tot gevorderde zaken nu verweerster geen
terugbetaling van de herstellingskosten vergoeding vroeg voor de verstoring van
van.de· schade aan verweersters gebouw het evenwicht tussen haar eigendom en
ten gevolge van het werpen van een dat van eiseres, doch enkel de terugbetahalve steen van op haar eigendom, op ling van de kosten van de herstellingen
grond dat, hoewel niet is aangetoond dat aan het platform van haar gebouw
eiseres of haar aangestelden een fout (schending van artikel 1138, 2•, en van
hebben begaan « de hinder die ge'inti- het algemeen beginsel dat de rechter
meerde (thans verweerster) heeft onder- verbiedt uitspraak te doen over niet
vonden als burenhinder kan worden gevorderde zaken) :
beschouwd; dat immers de schade ten
gevolge van het gooien van keien of
Overwegende dat verweerster in
stenen een ongemak vormt dat, redelijkerwijze; de normale ongemakken van het gedinginleidend exploot een
buurschap overschrijdt en dat overigens vergoeding vroeg voor de schade
het verkeer van duizenden bezoekers en aan haar gebouw door stenen die
de niet te voorziene en onvermijdelijke neerstortten van de citadel te
ongemakken die daaruit kunnen voort- Dinant; dat zij haar vordering liet
vloeien voor de eigenaars van de nabu- steunen op de artikelen 1382 en
rige erven een duidelijke verstoring van
1384 van het Burgerlijk Wetboek, nu
het evenwicht tussen de respectieve en
wederkerige voordelen van de naburige zij eiseres aansprakelijk stelde op
grond van een gebrek aan toezicht
eigenaars vormen »,
terwijl de rechter bij wie in burger- van haar aangestelden en als
lijke zaken een vordering aanhangig is bewaarder van de zaken die de
gemaakt, niet bevoegd is om ambtshalve schade hebben veroorzaakt;
de oorzaak daarvan te wijzigen of om
Overwegende dat het vonnis, na
een geschil op te werpen dat de open- te hebben beslist dat eiseres niet de
bare orde niet raakt en waarvan het
minste
aquiliaanse
fout
heeft
bestaan in de conclusie van de partijen
wordt uitgesloten; verweerster, ten deze, begaan, haar niettemin veroordeelt
noch in haar oorspronkelijke dagvaar- tot vergoeding van de door verweerding noch in haar conclusie, gewag heeft ster geleden schade en die beslisgemaakt van hinder die de normale sing hierop grondt dat « de schade
ongemakken van het buurschap over- ten gevolge vr. n het gooien van
schrijdt en/of van een verstoring van het keien of stenen een ongemak vormt
evenwicht tussen haar eigendom en dat dat, redelijkerwijze, de normale
van eiseres; zij tot §taving van haar
vordering tot terugbetaling van de ongemakken van buurschap overkosten van de schade aan haar gebouw schrijdt en dat overigens het verenkel heeft aangevoerd dat er een keer van duizenden bezoekers en de
(•

LA
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ongemakken die daaruit kunnen
1• KAMER - 20 maart 1980
voortvloeien voor de eigenaars van
de naburige erven een duidelijke 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN verstoring van het evenwicht tussen
WE'ITELIJKE BEPALINGEN WAARVAN TOEde respectieve en wederkerige voorPASSING IS GEMAAKT - OPGAVE DOOR DE
delen van de naburige eigenaars
RECHTER IN DE REGEL NIET VEREIST.
vormen »;
ONGEVAL
Dat het vonnis aldus zijn beslis- 2° ARBEIDSONGEVAL
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR EN VAN HET
sing laat steunen op het verstoren
WERK- BESLUITWET VAN 13 DEC. 1945, ART.
van het evenwicht tussen de twee
1, TWEEDE LID, EN WET VAN 10 APRIL 1971,
naburige eigendommen ten gevolge
ART. 8, § 1 - DRAAGWIJDTE.
van hinder die de normale ongemakken van buurschap overschrijdt 3° ARBEIDSONGEVAL
ONGEVAL
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR EN VAN HET
en die voortvloeit uit het verkeer
WERK- BEGRIP.
van talrijke bezoekers;
Dat de beslissing bijgevolg niet op 1o In burgerlijke zaken behoeft de recheen aquiliaanse fout steunt, zoals
ter, tenzij de partijen hem bij conclusie erom verzoeken, de wettelijke
verweerster vroeg, doch op een verbepalingen die hij toepast niet op te
storing van het evenwicht tussen de
geven, wanneer de wettigheid van zijn
naburige eigendommen;
beslissing anderszins kan worden
Overwegende dat uit geen enkel
getoetst (1).
stuk van de rechtspleging blijkt dat
verweerster in de loop van het 2° Art. 1, tweede lid, KB. van 13 dec.
1945 betreffende de vergoeding der
geding haar vordering heeft gewijschade voortspruitende uit arbeidsonzigd om een billijke en aangepaste
gevallen en art. 8, § 1, Arbeidsongevalvergoeding wegens een dergelijke
lenwet van 10 april 1971 zeggen in
verstoring van het evenwicht te
dezelfde bewoordingen wat onder
bekomen;
« ongeval op de weg naar en van het
werk » moet worden verstaan.
Dat het vonnis bijgevolg, door
ambtshalve de oorspronkelijke vor- 3° Wettig is de beslissing van de rechter
dering te wijzigen, de artikelen 702
dat het ongeval waardoor een werkneen 807 van het Gerechtelijk Wetmer is getroffen een ongeval is op de
hoek en het beginsel van het recht
weg naar of van het werk, wanneer hij
vaststelt dat de werknemer, toen hij
van verdediging miskent;
samen met zijn werkgever van een
Dat het middel gegrond is;
opdracht in de uitoefening van zijn
ambt terugkeerde, vrij over zijn tijd
kon beschikken en mocht kiezen met
welk vervoerm1ddel hij huiswaarts zou
keren, dus geen handeling meer verrichtte ter uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst en zich dus niet meer in
arbeidsverband bevond (2).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten
(<DE SOCIALE VOORWRG > C.V.
aan en zegt dat de feitenrechter
T. DESMET, DELHAMENDE)
erover zal beslissen; verwijst de
ARREST ( vertaling)
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Namen, zitting houdend
HET HOF; - Gelet op het bestrein hoger beroep.
den arrest, op 12 januari 1979 door
het Hof van Beroep te Bergen
20 maart 1980
1• kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor- gewezen;
zitter- Verslaggever: mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, advocaat-generaal Advocaat: mr. A. De Bruyn.

(1) Zie Cass., 7 jan. 1971 (A.C., 1971, 437).
(2) Zie Cass., 9 okt. 1974 (A.C., 1975, 179).
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Over het middel, afgeleid uit de schen- arbeidsovereenkomst en die overeen-·
ding van de artikelen 2, 1779, 1", komst dus niet meer aan het uitvoeren
1780 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 8, 9, was; dat de Raad van State in zijn
46, 104, 4" en 8", 106 van de Arbeidsonge- advies over de wet van 10 april 1971 de
vallenwet van 10 april 1971, 1 van het bovenvermelde oplossing voorstond door·
koninklijk beslUlt van 25 oktober 1971 te beslissen dat " de werknemers die
tot vaststelling van de datum waarop de zich van hun woonplaats begeven naar
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de plaats waar een bijzondere opdracht
in werking treedt, 1, 19 van de wetten moet uitgevoerd worden, zich in feite op
betreffende de vergoeding der schade de weg naar en van het werk bevinden >>,
voortspruitende uit de arbeidsongevalterwijl, eerste onderdeel, de vraag of
len, gecoordineerd bij het koninklijk het litigieuze ongeval van 14 sepbesluit van 28 september 1931, gewijzigd tember 1971 een arbeidsongeval of een
bij de wetten van 9 juni 1945, ongeval op de weg naar of van het werk
10 juli 1951, 16 maart 1954, 11 juni 1964, was, niet kon worden opgelost met
1, 2 van de besluitwet van 13 de- toepassing van de bepalingen van de
cember 1945 betreffende de vergoeding Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
der schade voortspruitende uit ongeval- die pas op 1 januari 1972 in werking is
len die zich op de weg naar of van het getreden en die geen terugwerkende
werk voordoen, 1, 5 van de wetten kracht heeft; uit de bestreden motieven
betreffende
het
bediendencontract, hoe dan ook niet blijkt welke wetgeving
gecoordineerd bij het koninklijk besluit het arrest wil toepassen (schending van.
van 20 juli 1955, gewijzigd bij de wet van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wet20 juli 1961, en 97 van de Grondwet,
hoek, 7, 8, 9, 46, 104, 4" en 8", 106 van de
wet van 10 april 1971, 1 van het koninkdoordat het arrest; na verweerder te lijk besluit van 25 oktober 1971, 1, 19 van
hebben veroordeeld om aan verweerster het koninklijk besluit van 28 september
een provisionele vergoeding ten belope 1931, 1, 2 van de besluitwet van
van 300.000 frank te betalen en een 13 december 1945 en 97 van de Grandgeneesheer als deskundige te hebben wet),
aangesteld om verweerster te onderzoetweede onderdeel, het litigieuze ongeken en de gevolgen van het ongeval van
14 september 1971 vast te stellen, voor val gebeurde toen verweerster zich in de·
recht zegt dat eiseres verweerder moet door haar baas bestuurde wagen bevond,
vrijwaren voor die veroordelingen, op die haar naar haar woonplaats zou
grond dat het feit dat verweerster heeft brengen, en zij dus aan diens leiding,
aanvaard samen met haar baas terug te toezicht en gezag was onderworpen; het.
rijden van Beverlo naar haar woonplaats feit dat verweerster voordien vrijwillig
te Loverval, geenszins bewijst dat zij en zonder voorafgaande verplichting had
tijdens die weg onder zijn gezag, Ieiding aanvaard de terugweg in het voertuig
en toezicht zou hebben gestaan; dat uit van haar baas af te leggen, niet implide volgende overwegingen integendeel ceert dat zij op het ogenblik van het
blijkt dat er geen enkele gezagsverhou- ongeval niet onder zijn gezag stond; de
ding tussen verweerder en verweerster toepassingsvoorwaarden van de wet
meer bestond nadat het onderhoud voor trouwens precies op dat ogenblik moeten
de bespreking van de aankoop van het vervuld zijn, hetgeen door het arrest niet
vliegtuig even voor middernacht beein- wordt vastgesteld {schending van de
digd was met het sluiten van het con- artikelen 1, 19 van het koninklijk besluit
tract; dat verweerster vanaf dat ogenblik van 28 september 1931, 1, 2 van de
volledig vrij over haar tijd kon beschik- besluitwet van 13 december 1945, 1779,
ken; dat zij zelf het vervoermiddel om 1", 1780 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
naar huis terug te keren kon kiezen; dat 5 van het koninklijk besluit van
verweerster enkel in verweerders voer- 20 juli 1955, 97 van de Grondwet en, voor
tuig terugkeerde omdat zij volledig en zover nodig, 7, 8, 9, 46 van de wet van
uit vrije wil instemde met het vriende- 10 april 1971) :
lijk voorstel van laatstgenoemde haar tot
W at het eerste onderdeel betreft :
Loverval te voeren om daarna zelf naar
zijn woonplaats te Nijvel te rijden; dat
Overwegende dat zowel volgens
die overwegingen de mening staven dat
verweerster, door haar baas te vergezel- artikel 1, tweede lid, van de besluitlen tot bij de terugkeer van een bijzon- wet van 13 december 1945 betrefdere opdracht te Beverlo, geen hande- fende de vergoeding der schade
ling uitvoerde die bepaald was in haar voortspruitende uit ongevallen die
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1• kamer
zich op de weg naar of van het werk
voordoen, als volgens artikel 8, § 1, Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorvan de Arbeidsongevallenwet van zitter - Verslaggever : de h. Closon Gelijkluidende conclusie van de h.
10 april 1971, de enige ten deze in Krings,
advocaat-generaal - Advocaat :
het geding zijnde regel, die bepaalt mr. Houtekier.
wat een ongeval op de weg naar of
van het werk is, dezelfde is;
Dat, bijgevolg, nu de rechter in
burgerlijke zaken de wetsbepalingen die hij toepast niet behoeft op
te geven, tenzij partijen hem bij Nr. 460
conclusie erom verzoeken, dit
1• KAMER- 20 maart 1980
onderdeel van het middel, bij
gebrek aan belang, niet ontvanke1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
lijk is;
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN Wat het tweede onderdeel beBESCHIKKEND GEDEELTE GEGROND OP DUBtreft:
NIET GEMOTIBELZINNIGE REDENEN Overwegende dat het arrest met
VEERDE BESLISSING - BEGR!P.
name erop wijst dat verweerster
aileen verplicht was naar Beverlo te 2° VOORZIENING IN CASSATIE BESLISSING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
gaan om daar samen met de tweede
KAN WORDEN INGESTELD BURGERLLJKE
verweerder, haar werkgever, de verZAKEN - PARTLJ DIE BELANG HEEFI' BLJ HET
richtingen inzake het sluiten van CASSATIEBEROEP- BELANG - BEG RIP.
een contract over de aankoop van
een vliegtuig uit te voeren; dat zij, 3° CASSATIE - OMVANG - BURGERLLJKE
zodra het contract was gesloten, vrij
ZAKEN - PARTIJ ONWETTIG VEROORDEELD
over haar tijd kon beschikken en
IN DE KOSTEN T.A.V. PARTLJEN TEGEN WIE ZLJ
GEEN GEDING HAD AANGESPANNEN - VERaileen kon beslissen welk vervoermiddel zij zou gebruiken om naar· NIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE BESLISSING OVER DE KOSTEN TA.V. PARTLJEN DIE
huis terug te keren; dat zij de
terugweg enkel in verweerders NIET IN HET GEDING ZLJN BETROKKEN.
voertuig heeft afgelegd omdat zij 1" Dubbelzinnig en dus niet regelmatig
met redenen omkleed, is het arrest,
helemaal en uit vrije wil heeft
waarbij een partij jegens zekere veringestemd met het voorstel van
weerders in de kosten van het hager
laatstgenoemde;
beroep wordt veroordeeld, zonder dat
Dat het arrest aldus beslist dat
kan worden uitgemaakt of het die
verweerster, door samen met haar
partij enkel in de kosten van haar
werkgever terug te keren van een
hager beroep tegen dat van de verweerders veroordeelt dan wei of het
bijzondere opdracht te Beverlo,
die partij ook veroordeelt in de kosten
geen handeling heeft uitgevoerd die
van het principaal en het incidenteel
bepaald was in haar arbeidsoverhoger beroep van die verweerders
eenkomst en die overeenkomst niet
tegen andere verweerders die in de
meer aan het uitvoeren was;
zaak zijn betrokken en waarmee de
Dat het arrest bijgevolg wettig
partij die in de kosten is veroordeeld
geen geding had aangespannen (1}.
beslist dat het aan verweerster
overkomen ongeval een ongeval op
2" en 3" Wanneer een arrest een partij in
de weg naar of van het werk is;
de kosten van het hoger beroep jegens
Dat dit onderdeel van het middel
zekere verweerders veroordeelt en
aldus niet kan worden uitgemaakt of
niet kan worden aangenomen;
daarin de kosten begrepen zijn van
het principaal en het incidenteel hager
beroep van die verweerders tegen

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

(1) Zie Cass., 2 dec. 1976 en 17 juni 1977
(A.C, 1977, 386 en 1073).

-908andere verweerders die in de zaak zijn of zij daarvan, bij gebrek aan vereffebetrokken en waarmee de partij die in ning, uitgesloten zijn (schending van
de kosten is veroordeeld geen geding artikel 97 van de Grondwet);
had aangespannen, heeft die partij er
tweede onderdeel, het arrest, bij ontbelang bij zich in cassatie te voorzien stentenis van enig geding tussen eiser
tegen aile in de zaak betrokken ver- en de medeverweerders sub 9 tot 13,
weerders, daar de vernietiging van de eiser niet wettig kon veroordelen tot de
beslissing over de kosten, in dat geval, kosten van hoger beroep van die vervoor alle verweerders geldt.
weerders, jegens wie hij niet in het
ongelijk was gesteld (schending van de
artikelen 1017, eerste lid, en 1042 van het
(THONE T. DARTIENNE E.A.)
Gerechtelijk Wetboek); het arrest, dat
ARREST ( vertaling)
zijn beslissing door geen enkel motief
verantwoordt, bovendien niet regelmatig
HET HOF; - Gelet op het bestre- met redenen is omkleed (bovendien
den arrest, op 14 maart 1979 door schending van artikel 97 van de
Grondwet):
het Hof van Beroep te Luik geweOverwegende dat het arrest eiser
zen;
Overwegende dat uit het beroe- veroordeelt « in de kosten van hager
pen vonnis en uit het arrest blijkt beroep die ten aanzien van de
dat de twaalfde verweerster Her- partijen Dartienne en consorten
mans en niet Herman heet, zoals in Peret (de eerste acht verweerders)
de voorziening wordt vermeld; dat vereffend worden tot beloop van het
die verschrijving moet verbeterd enkele bedrag van 8.000 frank,
zijnde de rechtsplegingsvergoeding
worden;
die onder hen wordt verdeeld »;
Dat het arrest aldus niet duidelijk
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de sub nummers maakt of het eiser ook veroordeelt
1 tot 8 in de voorziening van in de kosten van de principale en
incidentele hogere beroepen van de
vermelde verweerders :
acht eerste verweerders tegen de
Over het eerste middel, ...
negende tot dertiende verweerders;
Dat de door het arrest uitgesproDat het middel feitelijke grandken veroordeling in de kosten
slag mist;
wegens die dubbelzinnigheid niet
Over het tweede middel, afgeleid uit regelmatig met redenen is omkleed;
de schending van de artikelen 1017,
Dat het middel gegrond is;
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
gewijzigd bij artikel 15 van de wet van
B. In zoverre de voorziening
24 juni 1970, 1042 van hetzelfde wetboek gericht is tegen de in de voorziening
en 97 van de Grondwet,
onder de nummers 9 tot 13 verdoordat het arrest, waarin geen melde verweerders :
andere beschikking nopens de kosten
van hoger beroep voorkomt, eiser in de
Over
het
middel
van
nietkosten van hoger beroep veroordeelt, ontvankelijkheid dat door de verweerterwijl het die kosten enkel vereffent ten ders onder de nummers 9, 10, 11 en
aanzien van de verweerders sub 1 tot 8,
13 tegen de voorziening is opgeworpen;
terwijl, eerste onderdeel, bij ontstenOverwegende dat uit het anttenis van een andere beslissing over de
kosten van de medeverweerders sub 9 woord op het tweede middel volgt
tot 13, die beslissing, door eisers veroor- dat voor de feitenrechter geen
deling in de kosten van hoger beroep die geding aanhangig was tussen eiser
ten aanzien van de verweerders sub 1 en de verweerders sub 9 tot 13;
tot 8 vereffend werden tot beloop van
Dat eiser echter, we gens de dubhet in het arrest aangegeven bedrag, aan
dubbelzinnigheid lijdt ten aanzien van belzinnigheid van zijn veroordeling
de vraag of de kosten van hoger beroep in de kosten van hager beroep, er
van de medeverweerders sub 9 tot 13 in belang bij heeft een voorziening
de veroordeling begrepen zijn, dan wel tegen die verweerders in te stellen;
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heeft geleden en die door de dader
Dat het
middel
van
nietmoet worden vergoed (1). (Artt.
ontvankelijkheid niet kan aangeno1382 en 1383 B.W.)
men worden;
Overwegende dat het tweede mid- (• DE BIJ-DE VREDE > N.V. T. MEYSMAN, c BELGIE
del om bovenvermelde redenen ten
INDUSTRIE >, c MOVA • P.V.B.A.)
aanzien van die verweerders geARREST ( vertaJing)
grond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest enkel in zoverre
het uitspraak doet over de kosten
van 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; veroordeelt eiser in negen tiende van de
kosten; houdt de overige kosten aan
en zegt dat de feitenrechter daarover zal beslissen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
20 maart 1980- 1" kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse, Van Ryn, L. Simont en A. De
Bruyn.

Nr. 461

1• KAMER- 20 maart 1980

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST)-

(BUITEN

RAMING VAN DE
SCHADE - LATERE GEBEURTENISSEN ZONDER ENIG VERBAND MET DE FOUT EN DE
SCHADE GEGEVENS WAARMEE GEEN
REKENING WORDT GEHOuDEN BIJ DE
BEOORDELING VAN DE TE VERGOEDEN
SCHADE.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1979 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 46, 47 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
gewijzigd bij de artikelen 4 en 5 van de
wet van 7 juli 1978 en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na erop gewezen te
hebben dat het verkeersongeval, waarbij
op 19 september 1970 te Roosdaal
(Pamel) De Baerdemaeker Joseph en De
Smet Jozef betrokken waren, uitsluitend
te wijten is aan de fout van laatstgenoemde; « dat De Baerdemaeker op
22 september 1970 aan zijn verwondingen bezweek; dat Meysman Marguerite
gehuwd was met De Baerdemaeker
Joseph ... ; dat zij op 24 december 1971
hertrouwd is met Dekocker Antoon, dus
vijftien maanden na het overlijden van
haar eerste man », beslist « dat de
rechter ter beoordeling van de schade
ten gevolge van een misdrijf die door de
dader ervan moet vergoed worden, zich
weliswaar moet plaatsen op het ogenblik
van zijn uitspraak, maar dat hij bij die
beoordeling geen rekening mag houden
met latere gebeurtenissen die geen verband houden met de schuld en de
schade zelf, die de toestand van de
benadeelde partij zouden verbeterd of
verergend hebben; dat het tweede huwelijk van de eerste gei:ntimeerde, alsmede
de eventualiteit van dat tweede huwelijk,
zich na het misdrijf hebben voorgedaan
en geen ·verband houden met het misdrijf en met de eigenlijke schade die
daaruit voortvloeit; dat daarmee dus
geen rekening kan worden gehouden bij
de vaststelling van het bedrag van die
materiiHe en morele schade; dat de
uitvoering van de verplichting tot onderhoud door de tweede man geen vergoeding vormt voor het aan de De Smet te
wijten verlies van de voordelen die de

Ter beoordeling van de omvang van de
schade mag de rechter geen rekening
houden met latere gebeurtenissen die
geen verband houden met de fout of
de schade zelf, waardoor de toestand
van de benadeelde verbeterd of verergerd is; die gebeurtenissen hebben
niets te maken met de schade die de
(1) Zie Cass., 1 juni 1976 (A.C., 1976, 1086) en
benadeelde ten gevolge van de lout 20 juni 1977 (ibid., 1977, 1082).
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gedeelte van de inkomsten van haar
eerste man », en eiseres veroordeelt om
aan Marguerite Meysman het volgende
te betalen : 1" in eigen naam, de bedragen 618.885 frank + 50.000 frank +
125.000 frank; 2" qualitate qua voor haar
zoon Gunter De Baerdemaeker, het
bedrag van 75.000 frank; 3" qualitate qua
voor haar zoon Joris De Baerdemaeker,
het bedrag van 75.000 frank; 4" in eigen
naam en qualitate qua voor haar voornoemde kinderen, als erfgenamen van
wijlen hun vader en man, De Baerdemaeker
Joseph,
het
bedrag
van
15.000 frank, al die bedragen vermeerderd met de vergoedende interest sedert
19 september 1970 en met de gerechtelijke interest, en aan Belgie Industrie,
arbeidsongevallenverzekeraar van het
slachtoffer, het bedrag van 3.202.205
frank dat niet meer bedraagt dan het
volgens het gemene recht berekende
bedrag van de schade die de weduwe
Marguerite Meysman voor dezelfde
schadeposten heeft geleden, vermeerderd met de vergoedende interest vanaf
de uitbetaling en met de gerechtelijke
interest,

terwijl, eerste onderdeel, de feitenrechter bij de raming van de schade zich
moet plaatsen op het ogenblik waarop
hij uitspraak doet; de materiele schade
van de weduwe en de kinderen van het
slachtoffer, zoals het arrest vaststelt,
bestaat in het verlies van de inkomsten
van het slachtoffer die hen persoonlijk
ten goede kwamen omdat het slachtoffer
zijn door de wet opgelegde verplichting
van hulp en bijstand heeft uitgevoerd;
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
degene verplicht door wiens schuld aan
een ander schade wordt veroorzaakt,
deze volledig te vergoeden, wat impliceert dat de feitenrechter de omvang
van die schade in concreto moet beoordelen en de benadeelde moet herstellen
in de staat waarin hij zich zou bevinden
indien de door hem aangeklaagde fout
niet was begaan; de door het arrest
erkende omstandigheid dat de weduwe
Marguerite Meysman op 24 december
1971 met Antoon Dekocker is hertrouwd,
v66r het ogenblik waarop de rechter
uitspraak moest doen, hoewel dat hertrouwen na het ongeval is gebeurd en
niets uitstaande had met de fout van de
aansprakelijke, tot gevolg kan hebben
dat Marguerite Meysman de inkomsten
en de bijstand van haar tweede echtgenoot geniet op een wijze die kan vergeleken worden met haar vroegere toe-

stand en zich aldus in een toestand
bevindt die veel minder nadelig is dan
die op het ogenblik van het overlijden
van haar eerste echtgenoot; dat hertrouwen slechts mogelijk was wegens het
overlijden van de eerste echtgenoot en
dus geenszins vreemd is aan de door
Marguerite Meysman geleden schade,
doch integendeel bijdraagt tot de bepaling van de omvang van die schade; het
geenszins gaat om een waarschijnlijkheid of vermoeden, doch om een vaststaande gebeurtenis waardoor de toestand van de weduwe en de kinderen
van het slachtoffer beduidend kan verbeterd worden; het arrest dus de materiele en morele schade van de laatstgenoemden ten gevolge van het overlijden
van Joseph De Baerdemaeker niet wettig kon beoordelen zonder rekening te
houden met het hertrouwen van de
weduwe Marguerite Meysman, waardoor
haar toestand kon worden verbeterd, en
dat geenszins vreemd is aan de door
haar geleden schade (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);

tweede onderdeel, naar luid van
artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 .april 1971, de verzekeraar, ten
deze Belgie Industrie, op eigen risico
een rechtsvordering als bepaald bij
artikel 46, § 1, kan instellen en in dat
geval gesubrogeerd is in de rechten van
het slachtoffer of diens rechthebbenden
tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke persoon, tot beloop van de
bedragen die hij hun heeft betaald en
van een bedrag gelijk aan het kapitaal
dat de door hem verschuldigde waarde
van de jaarlijkse vergoeding of rente
vertegenwoordigt; de arbeidsongevallenverzekeraar in die onderstelling echter
geen andere rechten kan uitoefenen dan
die welke het slachtoffer of zijn rechthebbenden hadden kunnen uitoefenen
en die strekken tot vergoeding van de
door de arbeidsongevallenverzekering
gedekte schade, in casu de schade ten
gevolge van het verlies van de voordelen
van de beroepsinkomsten van het slachtoffer, zelfs indien het bedrag van de
uitbetalingen door Belgie Industrie als
arbeidsongevallenverzekeraar meer bedraagt dan het volgens het gemene recht
berekende bedrag van de schade die de
weduwe van het slachtoffer voor
dezelfde schadeposten heeft geleden; nu
het bedrag van de materiele schade van
de weduwe en de kinderen van het
slachtoffer niet wettig is beoordeeld, de
veroordeling van eiseres om aan Belgie
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te betalen het Hof niet in staat stelt na
te gaan of die beslissing wettig is
(schending van de "rtikelen 46 en 47 van
de wet van 10 april 1971 en 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, naar luid van
artikel 5 van de wet van 5 juli 1978, in
de onderstelling dat het Hof zou oordelen dat het Hof van Beroep te Brussel
die wet tot wijziging van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 moest
toepassen, de verzekeraar, ten deze Belgie Industrie, een rechtsvordering kan
instellen tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke tot beloop van wat hij
krachtens artikel 46, § 2, eerste lid, van
de wet van 10 april 1971 heeft betaald en
van een bedrag gelijk aan het kapitaal
dat de door hem verschuldigde waarde
van de jaarlijkse vergoeding of rente
vertegenwoordigt, hij die burgerlijke
rechtsvordering
kan
instellen
op
dezelfde wijze als het slachtoffer of zijn
rechthebbenden, en worden gesubrogeerd in de rechten die het slachtoffer of
zijn rechthebbenden, bij niet-vergoeding
overeenkomstig artikel 46, § 2, eerste lid,
krachtens het gemene recht hadden
kunnen uitoefenen; de arbeidsongevallenverzekeraar in die onderstelling evenwel geen andere rechten kan uitoefenen
dan die welke het slachtoffer of zijn
rechthebbenden hadden kunnen uitoefenen en die strekken tot vergoeding van
een door de arbeidsongevallenverzekering gedekte schade, in casu de schade
ten gevolge van het verlies van de
voordelen van de beroepsinkomsten van
het slachtoffer, zelfs indien het bedrag
van de uitbetalingen door Belgie Industrie als arbeidsongevallenverzekeraar
meer bedraagt dan het volgens het
gemene recht berekende bedrag van de
schade die de weduwe van het slachtoffer voor dezelfde schadeposten heeft
geleden; nu het bedrag van de materiiHe
schade van de weduwe en de kinderen
van het slachtoffer niet wettig is beoordeeld, de veroordeling van eiseres om
aan Belgie lndustrie een bedrag van
3.202.505 frank te betalen het Hof niet in
staat stelt na te gaan of die beslissing
wettig is (schending van de artikelen 4
en 5 van de wet van 7 juli 1978 tot
wijziging van de wet van 10 april 1971 en
97 van de Grondwet) :

verweerster bij de vaststelling van
de schade die voortvloeit uit het
verlies van de inkomsten van haar
man, die overleed ten gevolge van
het ongeval dat te wijten is aan de
eigen daad van de verzekerde van
eiseres;
Overwegende dat de rechter, bij
de beoordeling van de schade, geen
rekening mag houden met gebeurtenissen die na de fout hebben
plaatsgehad en op deze fout en op
de schade zelf geen betrekking hebben, waardoor de toestand van de
benadeelde partij zou verbeterd of
verergerd zijn; dat die gebeurtenissen niets uitstaande hebben met de
schade die de benadeelde partij ten
gevolge van het misdrijf heeft gele-.
den en die de dader van het misdrijf moet vergoeden;
Overwegende dat het bNeede
huwelijk een gebeurtenis is die na
het misdrijf heeft plaatsgehad en
niets uitstaande heeft met dat misdrijf en met de ten gevolge daarvan
geleden schade;
Dat, uit de omstandigheid dat
enkel het overlijden van het slachtoffer de weduwe in staat heeft
gesteld bij haar bNeede echtgenoot
steun te vinden, die kan worden
vergeleken met de steun die zij van
het slachtoffer ontving, niet kan
worden afgeleid dat het hertrouwen
van de eerste verweerster en de
eventueel daaruit voortvloeiende
financH~le voordelen een gevolg zouden zijn van de fout van de verzekerde van eiseres en een vaststaande invloed zouden hebben op
de vergoedingen die verweerster
kan eisen van de veroorzaker van
het ongeval of van diens verzekeraar;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
W at het tweede en het derde
onderdeel betreft :

Overwegende dat uit het antOverwegende dat uit de in het
middel herhaalde motieven blijkt woord op het eerste onderdeel van
dat het arrest geen rekening houdt het middel volgt dat het arrest, door
met het hertrouwen van de eerste aan de eerste verweerster de door

-912(DE WILDE T. JANIShaar gevorderde vergoedingen toe te
kennen, zijn beslissing wettelijk CURATOR VAN HET FAILL. ARMALAS P.V.B.A.)
verantwoordt;
ARREST
Dat het middel in die onderdelen,
waarin wordt betoogd dat die vergoedingen niet wettelijk verantwoord zijn en dat bijgevolg de aan
de tweede verweerster toegekende
bedragen evenmin wettelijk verantwoord zijn, naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 maart 1980
1• kamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Closon Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Biitzler, De Bruyn en
Simont.

Nr. 462
3•

KAMER -

24 maart 1980

ARBEIDSOVEREENKOMST -

ONTSLAG
- DRINGENDE REDEN - KENNISGEVING OMSCHRIJVING VAN DE DRINGENDE REDEN.

De dringende reden ter verantwoording
van het ontslag op staande voet moet
in de kennisgeving zodanig worden
uitgedrukt dat daardoor, eiJerzijds, de
ontslagen partij op de hoogte wordt
gebracht van de haar verweten fei~en
en, anderzijds, de rechter het ernstige
karakter van de aangevoerde reden
kan beoordelen en kan nagaan of het
dezelfde is als die welke voor hem
wordt ingeroepen (1). (Art. 18, A.O.B.)
(2)

------------------1
(1) Cass., 2 juni 1976 (A.C._. .1976, 1095) en
27 feb. 1978, eerste zaak (ibid., 1978, 757);
raadpl. Cass., 8 juni 1977 (ibid., 1977, 1039).
(2) Thans art. 35 van de wet van 3 juli 1978.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1979 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 20 van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij artikel 12 van de
wet van 21 november 1969,
doordat het arrest eerst melding
maakt van het ontslag wegens dringende
reden, · door de zaakvoerster van de
personenvennootschap met bepe~kte
aansprakelijkheid Armalas aan e1ser
betekend op 18 januari 1977 en aan eis~r
bij aangetekend schrijven aangezegd m
de volgende termen : « Hierbij bevestig
ik u uw onmiddellijke afdanking wegens
zwaarwichtige redenen. Het is zo dat u
in de loop van deze voorroiddag mijn
echtgenoot, Van Hoorde Roger, zwaar
hebt beledigd in het bijzijn van andere
werknemers, zonder enige reden. Wij
zijn dan ook zo vrij u onmiddellijk uit
het personeelsregister te schrappen.
Getekend mevrouw Raman Marcelle »;
en doordat bet arrest vervolgens beslist
dat de aldus aangevoerde dringende
reden « voldoende nauwkeurig voorkomt
en voldoende gespecificeerd is » en
oordeelt dat « het niet hoeft dat de
beledigende woorden zelf per se in de
ontslagbrief vermeld werden, wanneer
deze blijken uit een strafrechtelijke
informatie, geopend dezelfde dag op
grond van een door de zaakvoerster van
verweerster bij de politie ingediende
klacht, waarin de door eiser uitgesproken beledigende termen precies verwoord werden »,
terwijl, eerste onderdeel, deze formulering van de ontslagbrief, waarin noch
de aard van de verweten belediging noch
de plaats waar en het tijdstip waarop
deze zou uitgesproken zijn, vermeld
staan, de rechter niet in de mogelijkheid
stelt om het ernstige karakter te beoordelen van de reden aangevoerd in de
brief tot kennisgeving van de opzegging
en het hem ook niet mogelijk maken na
te gaan of de in die brief bedoelde
beledigingen overeenstemmen met die
welke, op grond van de ingediende
klacht, voor hem werden aangevoerd;
daaruit blijkt dat het arbeidshof, uit de
in het arrest aangevoerde motieven, niet
wettelijk kon afleiden dat de in de brief
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voorkomt en voldoende gespecificeerd is
Overwegende dat het arbeidshof
(schending van het eerste lid van het
zijn beslissing grondt op het
voormelde artikel 20);
tweede onderdeel, het feit dat even- motief : « het betreft onweerlegbaar
tueel uitgesproken beledigingen het en ondubbelzinnig zware belediginvoorwerp uitmaken van een op dezelfde gen zonder enige reden tegen de
dag als het ontslag neergelegde klacht heer Van Hoorde Roger, in de
en geopende strafrechtelijke informatie, voormiddag van 18 januari 1977 in
niet gelijk staat met het zenden binnen het bijzijn van andere werkde wettelijke termijn van drie dagen van nemers »;
een schrijven waarin zij zouden vermeld
Dat uit het antwoord op het
zijn, en deze klacht, die niet binnen drie
dagen aan eiser ter kennis werd eerste onderdeel blijkt dat deze
gebracht of gestuurd, de wettelijk voor- motivering wettelijk volstaat om de
geschreven aangetekende brief niet ver- beslissing te schragen;
mag te vervangen, zodat de belediginDat derhalve
het
onderdeel
gen, die het voorwerp uitmaken van een
klacht, niet als wettelijk genotificeerd in gericht is tegen een motief dat niet
acht kunnen worden genomen (schen- noodzakelijk was, althans in verding van het derde lid van hetzelfde band met de inhoud van de berichtartikel 20) :
geving;
Dat het onderdeel niet ontvankeWat het eerste onderdeel betreft: lijk is bij gebrek aan belang;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de dringende reden, ter
verantwoording van het ontslag
zonder opzegging in de kennisgeving van 18 januari 1977, zo wordt
uitgedrukt dat de rechter erin verneemt dat het gaat om : a) beledigingen door de werknemer, b) aan
de echtgenoot van de zaakvoerster,
c) in het bijzijn van andere werknemers, d) zonder enige reden uitgesproken, e) in de voormiddag van
18 januari 1977;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 maart 1980 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Janssens Andersluidende conclusie (3) van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en Hutzler.

Dat het arbeidshof wettelijk heeft Nr. 463
kunnen oordelen dat de dringende
reden in bedoelde kennisgeving
3• KAMER - 24 maart 1980
zodanig wordt uitgedrukt dat de
rechter het ernstige karakter van de 1° LOON- BEGRIP- OPZEGGINGSVERGOEaangevoerde reden kan beoordelen
DING.
en nagaan of het dezelfde is als die
welke voor hem wordt ingeroepen;
2° ARBEIDSOVEREENKOMST
OPZEGGINGSVERGOEDING -

BEREKENING.

Dat, in tegenstelling met wat het
onderdeel voorhoudt, het arbeidshof 3° ARBEID - ARBEIDS- EN RUSITIJDEN FEESTDAG DIE
BETAALDE FEESTDAGEN wettelijk beslist dat het tijdstip van
VALT NA DE BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSde belediging wordt aangeduid in de
kennisgeving; dat de plaats van het 1 - - - - - - - - - - - - - - - (3) Het openbaar ministerie was van oordeel
gebeuren niet steeds een noodzakedat de dringende reden in de kennisgeving
lijk gegeven is;
niet voldoende nauwkeurig tot uitdrukking
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

was gebracht, omdat hierin niet nader was
omschreven waarin de beweerde beledigingen
bestonden.
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LOON VOOR DE FEESTDAG.

arbeidsovereenkomst, behoudens de uitzonderingen bepaald bij het derde en
het vierde lid van de bedoelde wetsbepa1o De opzeggingsvergoeding, die geen ling, ten deze, volgens de aangevochten.
tegenprestatie voor verrichte arbeid is, besissing zelf, niet van toepassing, zodat"
is geen loon voo1· de toepassing van de het vonnis, door eisers vordering a£ te
arbeidsovereenkomstenwetgeving (1). wijzen op grond van de motivering die
het bevat en die hier kortheidshalve
(Art. 22 A.O.W.)
voor herhaald dient te worden gehouden,
2o De opzeggingsvergoeding is niet gelijk de in het middel vermelde uitdrukkelijke
aan het loon dat de werknemer tijdens wettekst schendt :
de niet genoten opzeggingstermijn zou
verdiend hebben, indien hij niet op
Overwegende dat, luidens artistaande voet ware ontslagen, maar
moet worden berekend met inachtne- kel 14 van het in het middel verming van het loon waarop de werkne- melde
koninklijk
besluit
van
mer aanspraak heeft op het ogenblik 18 april 1974, de werkgever gehouwaarop de arbeidsovereenkomst een den blijft tot betaling van het loon
einde neemt (2). (Art. 22 A.O.W.)
3°

Toekenning van een opzeggingsvergoeding aan een werknemer die op
staande voet is ontslagen, belet niet
dat deze, onder de voorwaarden
bepaald door art. 14 KB. 18 april1974,
aanspraak kan maken op loon voor
een feestdag die valt na de beiHndiging van de arbeidsovereenkomst.
(HOULLEBERGHS T. PRINTEX N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 december 1976 in
laatste aanleg gewezen door de
Arbeidsrechtbank te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 14 van het koninklijk
besluit van 18 april 1974 tot bepaling van
de algemene wijze van uitvoering van de
wet van 4 januari 1974 betreffende de
feestdagen,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat eiser op 24 april 1975
werd ontslagen, en zonder te betwisten
dat hij op 1 mei daaropvolgend nog
volledig werkloos was, zijn vordering
strekkende tot het bekomen van het
loon voor deze wettelijke feestdag ongegrond verklaart,
terwijl de werknemer recht heeft op
de betaling van het loon voor de feestdagen die vallen in de periode van veertien
dagen volgend op het einde van de
(1) Raadpl. Cass., 9 okt. 1978 (A.C., 1978-79,
156) met noot 3.
(2) Raadpl. de conclusie van het O.M. bij
Cass., 3 april 1978, in het R. W:, 1977-1978, kol.
2441 (inzonderheid kol. 2445 en 2446).

voor de feestdagen die vallen in de
periode van veertien dagen die volgt
op het einde van de arbeidsovereenkomst of van de verrichting van de
arbeid; dat het voorlaatste lid van
hetzelfde artikel hierop twee uitzonderingen maakt, namelijk wanneer
de werknemer de overeenkomst"
zonder een dringende reden beeindigt of wanneer de werkgever ze om
een dringende reden beeindigt; dat
luidens het laatste lid de verplichting om het loon te betalen in ieder
geval ophoudt zodra de werknemer
door een nieuwe arbeidsovereenkomst verbonden is of voor een
nieuwe werkgever arbeid verricht;
dat in geen uitzondering op de
verplichting tot betaling is voorzien,
wanneer de werkgever de overeenkomst zonder dringende reden op
staande voet heeft beeindigd en een
opzeggingsvergoeding heeft betaald; ·
Overwegende dat het vonnis enerzijds vaststelt dat eiser in dienst
van verweerster was van 20 november 1972 af en op 24 april 1975
ontslagen werd tegen betaling van
een « verbrekingsvergoeding » gelijk
aan vier weken loon; dat de feestdag van 1 mei 1975, waarvoor eiser
betaling van het loon vraagt, uiteraard in de periode van veertien
dagen valt die volgt op het einde
van de arbeidsovereenkomst; dat
het vonnis anderzijds eisers bewering niet tegenspreekt dat hij op
1 mei 1975 nog volledig werkloos
was;

-
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eisers vordering afwij st op grond : een opzeggingsvergoeding derhalve
dat de « verbrekingsvergoeding » de toekenning van loon voor een
bedoeld in artikel 22 van de wet van feestdag, onder de voorwaarden
10 maart 1900 op de arbeidsovereen- bepaald in artikel 14 van het
komst << een forfaitaire schadever- koninldijk besluit van 18 april 1974,
goeding is die het geheel van de niet in de weg staat;
door de werknemer geleden schade
Dat de redengeving van het vondekt »; dat eiser « niet bewijst dat nis de verwerping van eisers vordede "verbrekingsvergoeding " in hui- ring niet wettelijk verantwoordt;
dig geval niet overeenstemt met het
Dat het middel gegrond is;
loon dat had moeten betaald worden
indien de opzeggingstermijn wel in
acht genomen was »; dat « eiser die
een dergelijke vergoeding heeft ontOm die redenen, vernietigt de
vangen derhalve geen enkel nadeel
heeft ondervonden door het feit dat bestreden beslissing; beveelt dat
de betaalde feestdag van 1 mei 1975 van dit arrest melding zal worden
viel in de opzeggingstermijn die had gemaakt op de kant van de verniemoeten nageleefd worden »; « dat de tigde beslissing; houdt de kosten
'cumulatie van beide vergoedingen aan en zegt dat erover door de
tevens strijdig kan geacht worden feitenrechter zal worden beslist;
met de ratio legis van voornoemd verwijst de zaak naar de Arbeidsartikel 14 »; « dat in onderhavig rechtbank te Leuven.
geval de uitbetaling van het loon
24 maart 1980- a· kamer- Voorzitvoor de betaalde feestdag gedekt ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
wordt door het feit dat de dag loon, - Verslaggever: de h. Versee- Gelijkdie zich anders in de opzeggingspe- Juidende conclusie van de h. Lenaerts,
riode zou gesitueerd hebben, nu valt advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
in een periode gedekt door de Biitzler en Bayart.
forfaitaire schadevergoeding »; « dat
het derhalve duidelijk is dat eiser
voor de wettelijke feestdag van
1 mei 1975 geen dubbele uitbetaling
kan bekomen »;
Overwegende dat de in artikel 22 Nr. 464
van de wet van 10 maart 1900
bedoelde opzeggingsvergoeding, die
a• KAMER- 24 maart 1980
geen tegenprestatie voor verrichte
arbeid is, geen loon is voor de REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - VERZOEK
toepassing van die wet; dat deze
TOT ONTHEFFING VAN HET VERVAL VAN ~EN
vergoeding niet gelijk is aan het
TE LAAT INGEDIENDE AANVRAAG OM VRIJLAloon dat de werknemer tijdens de
TING WEGENS UITZONDERLIJKE REDENEN niet genoten opzeggingstermijn zou
OMSTANDIG GEMOTIVEERDE AKTE VAN
verdiend hebben, indien hij niet op
HOGER BEROEP - GEEN ANTWOORD - NIET
staande voet was ontslagen, maar
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
berekend wordt met inachtneming
Niet
regelmatig met redenen omkleed is
van het loon waarop de werknemer
de beslissing van de Hoge Militieraad
aanspraak heeft op het ogenblik
die niet antwoordt op de omstandig
waarop de arbeidsovereenkomst een
gemotiveerde akte van hager beroep
einde neemt; dat een opzeggingsverwaarin de dienstplichtige vermeldt om
goeding samen kan worden genoten
welke redenen hij zijn aanvraag om
met loon hetzij door de werknemer
vrijlating te laat heeft ingediend en
verdiend in een nieuwe dienstbeuiteenzet waarom deze redenen zodanig uitzonderlijk zijn dat zij de ontheftrekking, hetzij aan de werknemer
fing van het verval van zijn laattijdige
verschuldigd krachtens een wette-

-916aanvraag verantwoorden,
overeenkomstig art. 20, § 3, Dienstplichtwetten

grond van artikel 50 van het koninklijk
besluit van 9 april 1965 betreffende de,
Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij
(1).
heeft eiser (thans verweerder) het
(DE RUYCK)
wachtgeld dat hij voor de dag van
24 maart 1980 - 3• kamer - Voorzit- 14 november 1975 ontving, moeten terugter en verslaggever : de h. Gerniers, betalen daar hij binnen 6 weken na de
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende voornoemde gewerkte feestdag geen
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat- aanspraak heeft laten gelden bij verweerster (thans eiseres) op de vergoegeneraal.
dingen bepaald bij de artikelen 11 en
14 van de wet van 4 januari 1974
(inhaalrustdag); daar artikel 50 van het
koninklijk besluit van 9 april 1965
bepaalt dat geen wachtgeld wordt verleend voor de inhaalrustdagen toegekend
krachtens de wet of krachtens een al
Nr. 465
dan niet algemeen verbindend verklaarde beslissing van het bevoegde
paritair comite of krachtens de collec3• KAMER - 24 maart 1980
tieve arbeidsovereenkomsten of de
gebruiken die van kracht zijn in de
ARBEID - ARBEIDS- EN RUS'ITIJDEN
en op grond van de·
BETAALDE FEESTDAGEN - INHAALRUSTDAG koopvaardij
- BETALING VAN HET WON- WERKGEVER genoemde artikelen 11 en 14 van de wet
van 4 januari 1974 op de betaalde
TEN LASTE VANWIE DE BETALING VALT.
feestdagen en 3 van de collectieve
De betaling van het loon voor een arbeidsovereenkomst voor shoregangers,
inhaalrustdag valt ten Jaste van de dient de vordering als gegrond toegewerkgever die de werknemer op de kend te worden »,
inhaalrustdag in dienst heeft. (Art. 9,
terwijl, eerste onderdeel, de overweK.B. 18 <JPril 1974.)
gingen van het vonnis uitsluitend
betrekking hebben op het gebeurlijk
(• REDERIJ COMPAGNIE MARITIME BELGE • N.V. recht van verweerder op loon voor een
wettelijk bepaalde inhaalrustdag; noch
T. MERVILLE)
de artikelen 11 en 14 van de wet van
ARRES~
4 januari 1974, noch artikel 50 van het
koninklijk besluit van 9 april 1965 - dit
HET HOF; - Gelet op het bestre- laatste heeft aileen betrekking op de
den vonnis, op 28 januari 1977 door Pool der Zeelieden - bepaalt door wie
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, dit loon voor de wettelijk bepaalde
inhaalrustdag moet worden betaald; dit
in laatste aanleg, gewezen;
uitdrukkelijk
wordt
geregeld
door
artikel. 9 van het koninklijk besluit van
Over het middel, afgeleid uit de schen- 18 april 1974 waarvan de tekst luidt als
ding van de artikelen 50 van het konink- volgt : « De betaling van het loon voor
lijk besluit van 9 april 1965 betreffende een feestdag, een vervangingsdag of een
de Pool van de Zeelieden ter Koopvaar- inhaalrustdag valt ten laste van de
dij, 11, 14 van de wet van 4 januari 1974 werkgever die de werknemer op dat
betreffende de feestdagen, 9 van het ogenblik in dienst heeft; wanneer de
koninklijk besluit van 18 april 1974 tot werknemer gelijktijdig bij verscheidene
bepaling van de algemene wijze van werkgevers in dienst is, betaalt ieder
uitvoering van de wet van 4 januari 1974 van dezen een aandeel in het loon, in
betreffende de feestdagen en 97 van de evenredigheid met de arbeid die in zijn
Grondwet,
dienst is verricht » (schending van de
11, 14 van de wet van
doordat het vonnis beslist dat eiseres 4artikelen
januari 1974, 50 van het koninklijk
de som van 1.637 frank moet betalen als
loon voor de wettelijk bepaalde inhaal- besluit van 9 april 1965 en 9 van het
rustdag om de volgende redenen : << op koninklijk besluit van 18 april 1974);
(1) Cass., 10 maart 1980 (A.C., 19'i'l}-80, nr.
432).

tweede onderdeel, door na te laten
enige wetsbepaling die een veroordeling
van eiseres kan verantwoorden, in zijn
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Om die redenen, vernietigt het
wettelijk gemotiveerd is (schending van bestreden vonnis; beveelt dat van
artikel 97 van de Grondwet) :
dit arrest melding zal worden
Omtrent de grond van niet- gemaakt op de kant van de vernieontvankelijkheid door verweerder tigde beslissing; houdt de kosten
hieruit afgeleid dat het middel fei- aan en zegt dat de feitenrechter
ten en recht vermengt, nu het erover zal beslissen; verwijst de
onderzoek ervan het Hof ertoe ver- zaak naar de Arbeidsrechtbank te
plicht na te gaan of verweerder op Mechelen.
de inhaalrustdag van 14 november
24 maart 1980- 3• kamer- Voorzit1975 al dan niet in dienst van ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Janssens eiseres was :
Overwegende dat het vonnis wel Gelijkluidende conclusie van de h.
advocaat-generaal - Advocavaststelt dat verweerder het wacht- Lenaerts,
ten : mrs. De Baeck en Dassesse.
geld dat hij voor 14 november 1975
van de Pool van de Zeelieden ter
Koopvaardij had ontvangen, diende
terug te betalen, omdat hij binnen
6 weken na de feestdag van Nr. 466
11 november 1975 zijn aanspraak op
een inhaalrustdag niet had doen
3• KAMER- 24 maart 1980
gelden; dat evenwel noch in het
vonnis noch in het middel wordt 1° ARBEIDSOVEREENKOMST
aangenomen dat de inhaalrustdag, SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE
waarop verweerder recht had, op OVEREENKOMST- BEGRIP.
14 november 1975 viel; dat in het
vonnis of het middel evenmin het 2° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP
recht op loon afhankelijk wordt DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- PLAATS
gesteld van de vraag of verweerder WAAR DE WERKNEMER WERKT- BEGRIP.
op die dag aldan niet in dienst van 3° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP
eiseres was;
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- ONGEVAL
Dat de grond van niet-ont- OVERKOMEN OP WEG NAAR HUIS NA RAADvankelijkheid niet kan worden aan- PLEGING VAN EEN ARTS - VOORWAARDEN
WAARONDER HET EEN ONGEVAL OP DE WEG
genomen;
NAAR EN VAN HET WERK IS.
Wat het eerste onderdeel betreft : 1" Tijdens de schorsing van de uitvoeOverwegende dat, luidens artiring van de arbeidsovereenkomst is
kel 9, eerste lid, van het koninklijk
iedere partij, behoudens de uit de wet
besluit van 18 april 1974, de betaling
voortvloeiende uitzonderingen, bevrijd
van het loon voor een feestdag, een
van haar verplichtingen tegenover de
vervangingsdag of een inhaalrustandere partij en is zij in de onmogedag ten laste valt van de werkgever
lijkheid de rechten die zij uit de
die de werknemer op dat ogenblik
overeenkomst put, te doen gelden (1).
in dienst heeft;
2" De plaats waar de werknemer werkt,
Dat de betaling van het loon voor
.in de zin van art. 8, § 1, tweede lid,
een inhaalrustdag, volgens deze
Arbeidsongevallenwet, is de plaats
waar hij, in de uitvoering van zijn
bepaling, ten laste valt van de
arbeidsovereenkomst, onder het gezag
werkgever die de werknemer op de
van de werkgever staat (2).
inhaalrustdag in dienst heeft;

· d
d r
3" Een ongeval op de weg naar en van
D a t h e t vonms
e veroor e Ing
het werk is het ongeval dat de werkvan eiseres tot betaling van loon
nemer op de terugweg naar huis
voor een inhaalrustdag door de in l - - - - - - - - - - - - - - - het middel aangehaalde overwegin(1) Cass., 25 nov. 1970 (A.C., 1971, 286).
gen niet wettelijk verantwoordt;
(2) Cass., 17 april 1978 (A.C., 1978, 944).
Dat het onderdeel gegrond is;
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periode gedurende welke de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst niet
geschorst is, de arbeid met instemming van de werkgever heeft onderbroken om, op verzoek van de verzekeraar, een geneesk:undig onderzoek
in verband met de gevolgen van een
vorig arbeidsongeval te ondergaan (3).
(Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
(ZthUCH N.V. T. VERCKENS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1978
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 1102, 1134,
1780 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
7 . van de wet van 10 maart 1900 op
de
arbeidsovereenkomst
(thans
de
artikelen 2 en 17 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), 7, 8, 27, 49 en 50 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest beslist dat het aan
verweerder op 3 juni 1976 overkomen
ongeval als een arbeidsongeval moet
worden aangezien in de zin van artikel 8
van de Arbeidsongevallenwet, op grond
dat de oproeping door de arbeidsongevallenverzekeraar geen schorsing van de
arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft
« te meer daar bewezen is dat de
werkgever zijn akkoord betuigde met
het feit dat gei'ntimeerde (thans verweerder) zich voor controleonderzoek bij
Dr. Elens aanbood », en dat derhalve
« deze feiten zich situeren in de sfeer
van de rechten en de plichten die aan
elk van de partijen bij de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst toegekend zijn;
dat bijgevolg het controleonderzoek van
gei'ntimeerde een integrerend dee! uitmaakt van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst », en verder dat
« de arbeider recht heeft op het wettelijk
herstel van de opgelopen schade wanneer de werkgever de verplaatsing van
de arbeider toegelaten heeft en de verplaatsing niet in zijn uitsluitend voordeel of om redenen van persoonlijke
aard verricht wordt »,
(3) Raadpl. de in de noten 1 en 2 vermelde
arresten, alsmede Cass., 9 okt. 1974 (A.C:, 1975,
179); raadpl. eveneens de conclusie van het
O.M., in R. W:, 1980-1981, kol. 107.

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
vaststelt, althans niet betwist, dat de
getroffene op de dag van het ongeval
zijn arbeid niet heeft verricht ten einde
zich te begeven naar het medisch onderzoek waarop hij werd ontboden door de
arbeidsongevallenverzekeraar; uit de
loutere omstandigheid dat bewezen zou
zijn dat de werkgever verweerder toelating zou gegeven hebben om zich op dit
controleonderzoek aan te bieden, - wat
niet inhoudt dat de werkgever gezag,
leiding en toezicht uitoefende gedurende
de afwezigheid van de werknemer - het
arrest wettelijk niet mocht afleiden dat
de contractuele verplichtingen uit de
arbeidsovereenkomst op de dag waarop
het ongeval zich heeft voorgedaan, niet
geschorst waren (schending van aile in
het middel vermelde wetsbepalingen);
tweede onderdeel, het kabinet van de
raadgevende geneesheer, waar de getroffene een controleonderzoek heeft ondergaan op ontbieding door de arbeidsongevallenverzekeraar, geen plaats is waar
de getroffene werkte in de zin van
artikel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet, zodat het arrest niet wettelijk
mocht beslissen dat het ongeval, dat zich
heeft voorgedaan op de terugweg van dit
medisch onderzoek, als arbeidsongeval
diende erkend te worden (schending van
de artikelen 7 his en 8 van de Arbeidsongevallenwet van 10 juli 1971) :

Overwegende dat het arrest, door
zijn eigen motieven en door verwijzing naar die van het beroepen
vonnis, vaststelt dat verweerder, die
op 31 januari 1975 getroffen was
door een arbeidsongeval, waarbij hij
een armbreuk opliep, zich in verband hiermede op 3 juni 1976 voor
een consolidatie-onderzoek bij de
raadgevende geneesheer van eiseres, op haar verzoek, moest aanbieden; dat hij op de terugweg naar
zijn woning, na dit onderwek, met
zijn bromfiets ten val kwam en zijn
werkgever· hieromtrent een aangifte
van arbeidsongeval indiende bij
diens arbeidsongevallenverzekeraar,
eiseres;
Overwegende dat, wanneer een
door een arbeidsongeval getroffene
door de verzekeraar wordt opgeroepen voor een geneeskundig onderzoek in verband met het ongeval,
dit onderzoek als zodanig wel een

919 ~
arbeidsonderbreking, maar geen Nr. 467
schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst
tot
gevolg
2• KAMER - 25 maart 1980
heeft; dat van zulke schorsing
sprake is wanneer partijen, behou- STEDEBOUW - WERKEN UITVOEREN OF IN
dens de uit de wet voortvloeiende
STAND HOVDEN ONTBREKEN VAN EEN
uitzonderingen, bevrijd zijn van hun BOUWVERGUNNING - VEROORDELING VAN
verplichtingen tegenover elkaar en EEN BEKLAAGDE DIE BEWEERT HOUDER TE
ZIJN VAN EEN VERGUNNING TOT EXPLOITATIE
in de onmogelijkheid zijn de rechten die zij uit de overeenkomst VAN EEN KAMPEERTERREIN- NAAR RECHT
putten, te doen gelden; dat zulks VERANTWOORDE BESLISSING.
niet het geval is wanneer de arbeid Naar recht verantwoord is de veroordeeenvoudig is onderbroken als gevolg
Jing wegens overtreding van art. 44
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedevan een hiervoor
omschreven
bouw waarin de rechter vaststelt dat
onderzoek;
~

Overwegende dat, wanneer het
bedoelde onderzoek plaatsheeft tijdens een periode gedurende welke
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet . geschorst is, en de
getroffene zich naar het onderzoek
begeeft met instemming van de
werkgever, de getroffene tijdens de
arbeidsonderbreking
onder
het
gezag van de werkgever staat; dat
hij zich tijdens het onderzoek dienvolgens bevindt op een plaats waar
hij werkt in de zin van artikel 8, § 1,
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

de beklaagde werken heeft uitgevoerd
of in stand gehouden zonder enige bij
die wetsbepaling vereiste bouwvergunning; de omstandigheid dat die
beklaagde houder zou geweest zijn
van een vergunning tot exploitatie van
een kampeerterrein heeft geen invloed
op de wettigheid van de veroordeling,
nu de afgifte van een vergunning
krachtens de wet op het kamperen of
krachtens het Algemeen Reglement op
de Arbeidsbescherming de vergunninghouder niet vrijstelt van het nakomen van de stedebouwkundige voorschriften. (Artt. 44, 64 en 65 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)

(MICHIELS T. WERKGROEP ISIS V.Z.W., LIBENS,
GEMEENTE BREE; WERKGROEP ISIS V.Z.W.,
FAESSEN T. MICHIELS)

Dat het arbeidshof derhalve wetARREST
telijk beslist dat het ongeval, dat
verweerder is overkomen toen
HET HOF; - Gelet op het bestrehij van het geneeskundig onderzoek naar huis terugkeerde, een den arrest, op 28 februari 1979 door
arbeidsongeval is in de zin van het het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
voornoemde artikel 8;
A. Op de vovrziening van Petrus
Dat het middel niet kan worden Michiels :
aangenomen;
I. In zoverre de voorziening
gericht .is tegen de besliss.ing op de
tegen de eiser ingestelde strafvordering en vordering tot herstel :
Om die redenen, verwerpt de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
voorziening; veroordeelt eiseres in
schending van de rechten van de verdede kosten.
24 maart 1980 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Versee - GeJijkluidende conclusie van
de
h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. VanRyn en Biitzler

diging, het algemeen rechtsb!'!ginsel van
het contradictoir karakter van de debatten en artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, « wat betreft de
vergunde campingu1tbating », oordeelt
« dat deze inderdaad op 30 maart 1971
verleende vergunnmg tot opnchtmg van
een publiek kampeerterrem, m toepas-

-920sing van het koninklijk besluit van
23 december 1954 betreffende de organisatie van de kampeerterreinen, echter
vervallen is bij ontstentenis van een
tijdige nieuwe aanvraag, zoals vereist bij
artikel 31 van het koninklijk besluit van
29 oktober 1971, in uitvoering van de wet
op de camping van 30 april 1970 »,
terwijl, nu uit geen enkel stuk waarop
de rechters in boger beroep vermochten
acht te slaan, blijkt of kan blijken dat de
op 30 maart 1971 verleende vergunning
tot oprichting van een publiek kampeerterrein vervallen zou zijn, of dat eiser
nagelaten zou hebben tijdig een nieuwe
aanvraag te doen, en nu geenszins
betwist werd, noch in eerste aanleg,
noch in boger beroep, dat, zoals de
eerste rechter trouwens uitdrukkelijk
vaststelde, • (eiser) daarenboven, hetgeen niet betwist wordt, vergunningen
bekomen had en nog heeft voor de
inrichting van het recreatiecentrum en
het aanleggen van een camping », de
twijfels die de rechters in boger beroep
eventueel, bij ontstentenis van enig positief of negatief gegeven desaangaande in
het strafdossier, konden hebben over de
juistheid van de niet betwiste vaststelling van de eerste rechter, hen verplichtte om aan eiser de vraag te stellen
of hij al dan niet tijdig een nieuwe
aanvraag gedaan had en hem eventueel
te verzoeken de bewijsstukken van tijdige aanvraag te leveren, zodat het
arrest, door eiser niet in de gelegenheid
te stellen zich op deze volstrekt nieuwe,
tegen de niet betwiste vaststelling van
de eerste rechter indruisende aantijging
te verdedigen, hetgeen hij gemakkelijk
had kunnen doen door de eenvoudige
voorlegging van het bewijs van de tijdige
aanvraag, eisers rechten van verdediging
en het algemeen beginsel van het contradictoir karakter van de debatten
geschonden heeft en daarenboven, door
niet aan te duiden op welke elementen
de rechters in boger beroep deze volstrekt nieuwe en op eigen initiatief
genomen vaststelling baseren, het Hof in
de onmogelijkheid stelt de wettigheid
van de bestreden beslissing na te gaan,
zowel wat betreft de door eiser aangevoerde rechtvaardigingsgrond, als wat
betreft de verwerping van eisers in het
kader van de eis tot afbraak bij conclusie opgeworpen verweer dat, om te
voldoen aan de voorwaarden van de
vergunde exploitatie van kampeerterrein, krachtens artikel 2, 9•, van het
koninklijk besluit van 29 oktober 1971,
het terrein uitgerust moet zijn met een

gesloten en overdekt gebouw voor sanitaire doeleinden, alsmede, met het oog
op de klassering krachtens artikel 18
van hetzelfde koninklijk besluit, met een
ontspanningszaal :

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens het zonder
bouwvergunning oprichten en in
stand houden van achtereenvolgens
een ontspanningszaal, een woning
en toiletten, en eisers stelling op
tweeerlei grond verwerpt;
Dat het, in de consideransen die
door het middel worden bestreden,
oordeelt dat die stelling op feitelijke
onjuistheden steunt, daar de ver-.
gunning tot exploitatie van een
kampeerterrein vervallen was en de
gebouwen in kwestie niet tot de
zweminrichting behoorden, maar
hetzij prive waren (de woning),
hetzij
tot
het
kampeerterrein
behoorden (de ontspanningszaal en
de toiletten);
Overwegende echter dat het
arrest vervolgens, in consideransen
waarop het middel geen kritiek
oefent, uiteenzet dat « in elk geval
de
verschillende
desbetreffende
wetgevingen, met name die van
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, op de Camping en de Arbeidsbescherming, geenszins aanleiding
geven tot tegenstrijdige gevolgen
en verplichtingen, doch integendeel
samen te voegen en aanvullende
vereisten stellen, zodat een verleende vergunning krachtens een
dezer wetgevingen geen vrijstelling
medebrengt van de vergunningen
vereist door de andere »;
Dat het arrest dat nader uitlegt
en bovendien vaststelt dat eiser
« zich hiervan zeer goed rekenschap
heeft gegeven en tot tweemaal toe
tot in graad van beroep de vereiste
vergunning heeft nagestreefd, zodat
hij geenszins zijn goede trouw kan
inroepen vermits hij toch de werken
uitvoerde en in stand hield, niettegenstaande twee weigeringen, een
bevel tot stopzetting der werken en
een zegellegging, welke verbroken
werd »;

-921Overwegende dat het arrest met 2• Uit het feit dat een bestuurder van
een voertuig niet enkel bij de rijksdeze laatste overwegingen zijn
wacht bleef aandringen om de zaak te
beslissing tot veroordelin~ van eiser
regelen zonder een bloedstaal te
wettelijk verantwoordt; dat de
nemen, maar oak dat hij bij de
afgifte van een vergunning krachgelaedeerde erop aangedrongen heeft
tens de wet op het kamperen of
dat rijkswacht noch politie zouden
krachtens het Algemeen Reglement
worden verwittigd, dat hij de plaats
van het ongeval heeft verlaten en dat
voor de Arbeidsbescherming de verde gelaedeerde, enkel door de numgunningverkrijger immers niet vrijmerplaat van de beklaagde te noteren,
stelt van het nakomen van de stedediens identiteit kon achterhalen, kan
bouwkundige voorschriften;
de rechter wettig afleiden dat die
Dat het middel opkomt tegen
bestuurder de vlucht heeft genomen
overtollige redenen en derhalve niet
met de bedoeling zich te onttrekken
aan de dienstige vaststellingen van
ontvankelijk is;
Jichaamsgesteldheid ten gevolge van
alcoholverbruik (2).

Om die redenen; verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorzieningen.

(VANOPPEN
T. WELTENS, c GROEP EAGLE STAR • N.V.)
ARREST

HET HOF; -

Gelet op het bestre-

25 maart 1980
2• kamer
den arrest, op 25 oktober 1979 door
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- het Hof van Beroep te Antwerpen
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van mevr. gewezen;
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Karel Van Alsenoy, Brussel;
H. Moonen, Hasselt.

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

Nr. 468
2• KAMER - 25 maart 1980

1• De omstandigheid dat een beklaagde
na een ongeval niet onmiddellijk is
weggereden en zijn wagen eerst
geparkeerd had in de nabijheid van de
plaats van het ongeval, belet niet dat
de rechter uit andere omstandigheden
kan afleiden dat hij de vlucht heeft
genomen om zich aan de dienstige
vaststellingen te onttrekken (1).

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 33 van de Wegverkeerswet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens vluchtmisdrijf, hoewel uit het
dossier blijkt en in de conclusie erop
werd gewezen dat eiser zijn voertuig
plaatste op de parking van het restaurant Sarma en de getuige zelfs specificeerde dat hij eiser rond zijn voertuig
had zien drentelen,
terwijl, eerste onderdeel, voor de toepassing van artikel 33 van het Wegverkeersreglement vereist is dat men te
doen heeft met een ogenblikkelijk misdrijf;
tweede onqerdeel, eiser, zoals in de
conclusie ontwikkeld werd, niet de
bedoeling kan hebben gehad te vluchten,
nu zijn identiteit gekend was, en dit ook
niet heeft gedaan vermits hij na enige

· (1) Zie Cass., 10 april 1967 (A.C., 1967, 967)
en 29 april 1968 (ibid., 1968, 1084).

(2) Zie Cass., 7 dec. 1964 (Bull. en, Pas., I,
1965, 343).

1° WEGVERKEER -

VLUCHTMISDRIJF
BESLISSING DAT DE BEKLAAGDE NA HET
ONGEVAL NIET ONMIDDELLIJK IS WEGGEREDEN - GEEN BELETSEL VOOR DE RECHTER
OM UIT ANDERE OMSTANDIGHEDEN VLUCHTMISDRIJF AF TE LEIDEN.

2° WEGVERKEER -

VLUCHTMISDRIJF BESTUURDER DIE DE VLUCHT NEEMT OM
ZICH AAN DE DIENSTIGE VASTSTELLINGEN TE ·
ONTTREKKEN - BEGRIP.

-922Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende, voor het overige,
dat de substanW~le of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

tijd gewoon naar huis is gegaan en zijn
huis gelegen is op enkele honderden
meters van de plaats van het ongeval,
alwaar hij na enkele minuten aangetroffen werd door de verbalisanten; de
overweging van het arrest, dat eiser bij
de rijkswacht bleef aandringen om de
zaak te regelen zonder een bloedstaal te
nemen, volledig irrelevant is met betrekking tot de vraag of men al dan niet te
doen heeft met een vluchtmisdrijf; voor
de toepassing van artikel 33 van het
Wegverkeersreglement het opzet zich
door de vlucht aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, vereist is :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat de beklaagde na het ongeval niet onmiddellijk is weggereden
en zijn wagen eerst geparkeerd had
in de nabijheid van de plaats van
het ongeval niet verhindert dat de
rechter uit andere omstandigheden
kan afleiden dat hij de vlucht heeft
genomen om zich aan de dienstige
vaststellingen te onttrekken;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 maart 1980 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Chatel,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. Fissette, Hasselt.

Nr. 469
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1° CASSATIEMIDDELEN -

VORM
STRAFZAKEN- OPGAVE VAN DE GESCHONDEN WE'ITELLJKE BEPALINGEN OPGAVE
NIET VEREIST.

Wat
het
tweede
onderdeel
betreft:
Overwegende dat het arrest niet 2° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN - BESCHIKKENDE GEDEELTE aileen vaststelt dat de eiser bij de
BEG RIP.
rijkswacht bleef aandringen om de
zaak te regelen zonder een bloed- 3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN staal te nemen, maar ook dat eiser
CONBURGERLLJKE RECHTSVORDERING bij de burgerlijke partij erop aangeCLUSIE VAN DE BURGERLLJKE PARTLJ WAARBLJ HET BEDRAG VAN DE VORDERING WORDT
drongen heeft da:t rijkswacht noch
BEPERKT -DOOR DE RECHTER MEER TOEGEpolitie zouden worden verwittigd,
KEND DAN GEVR!\AGD- ONWETTIGHEID (1).
dat hij de plaats van het ongeval
heeft verlaten en dat de burgerlijke 1" De beklaagde die tot staving van zijn
partij aileen via de notering van
cassatieberoep een middel aanvoert,
zijn nummerplaat zijn identiteit kon
behoeft de wettelijke bepalingen niet
achterhalen;
aan te wijzen die volgens hem zouden
geschonden zijn, ook al is het cassatieDat het arrest uit het geheel van
beroep gericht tegen de beslissing op
deze elementen wettig kon afleiden
de burgerlijke rechtsvordering; het is
dat eiser de vlucht had genomen
voldoende dat hij de aangevoerde
met het opzet zich te onttrekken
onwettigheid wei bepaalt (2).
aan de dienstige vaststellingen
omtrent zijn toestand ingevolge
(1) Zie Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 965),
alcoholverbruik;
30 maart 1978 (ibid., 1978, 857) en 28 sept.
Overwegende dat het onderdeel 1979 (A.C., 1979-80, nr. 68).
voor het overige opkomt tegen de
(2) Cass., 11 april 1972 (A.C., 1972, 751) en
onaantastbare beoordeling van de noot 2; 14 okt. 1974 (ibid., 1975, 205) en 10 jan.
1978 (ibid., 1978, 550).
feitelijke gegevens door de rechter;

-9232° Elke beslissing van de rechter betreffende een betwisting is een beschikkend gedeelte, ongeacht de plaats van
die beslissing in het vonnis of het
arrest (3} en de vorm ervan (4).
(KEUSTERS T. BECKERS)

arrest de betwisting omtrent het al
dan niet cumuleren van rust- en overlevingspensioen tussen de partijen
ambtshalve niet kon opwerpen zonder
uitspraak te doen buiten de perken van
het gevraagde en zich schuldig te maken
aan machtsoverschrijding :

ARREST

Over
de
grond
van
niet1o
ontvankelijkheid door verweerster tegen
HET HOF;- Gelet op de bestre- het cassatiemiddel opgeworpen en hierden arresten, respectievelijk op uit afgeleid dat, in zoverre dit cassatie14 november 1975, 30 april 1976, middel van machtsoverschrijding ge19 januari 1979 en 27 juni 1979 door waagt, het de wettelijke bepalingen niet
waarvan de schending wordt
het Hof van Beroep te Antwerpen aanduidt,
aangevoerd :

gewezen;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het arrest van
19 januari 1979 :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending
van de
artikelen
702,
807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek alsook van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen boven het gevraagde,
doordat het arrest gewezen op
19 januari 1979 overweegt dat « wat de
uiteindelijke berekeningswijze van de
schade der burgerlijke partijen betreft,
partijen de rechtspraak van het Hof van
Cassatie in casu, welke zich opdringt
met betrekking tot de belangen van de
burgerlijke partij, niet hebben ontmoet
in hun conclusies in boger beroep; dat
het hof van beroep desaangaande verwijst naar onder meer volgende arresten
van het Hof van Cassatie ... » en aldus
ambtshalve het probleem opwerpt van
het al dan niet cumuleren van rustpensioen en overlevingspensioen, probleem
dat niet de openbare orde maar de
particuliere belangen der partijen aangaat,
terwijl de partijen in hun aanvankelijke conclusies in hoger beroep het eens
waren over de berekeningswijze van het
inkomstenverlies uit rustpensioen en
beroepsziekte waar zij dit verlies zochten in het verschil tussen het gedeelte
van het rustpensioen van het slachtoffer
waaruit de burgerlijke partij persoonlijk
voordeel haalde en het overlevingspensioen dat haar ter vervanging van bet
rustpensioen wordt uitbetaald, zodat het
(3) Cass., 1 okt. 1974 en 28 april 1975 (A.C.,
1975, 145 en 945).
(4) Zie Cass., 5 feb. 1975 (A.C., 1975, 637).

Overwegende dat de verwezene,
die een cassatiemiddel aanvoert tot
staving van zijn voorziening, de
wettelijke bepalingen, die volgens
hem zouden geschonden zijn, niet
moet opgeven zelfs wanneer de
voorziening gericht is tegen de
beslissing op de civielrechtelijke
vordering; dat het volstaat dat hij,
zoals ten
deze,
duidelijk
de
gepleegde onwettigheid aanduidt;
Dat het middel van niet ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2o Over het cassatiemiddel zelf :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de partijen, « wat de
uiteindelijke berekeningswijze van
de schade van de burgerlijke partij
betreft, de rechtspraak van het Hof
van Cassatie in casu, welke zich
opdringt met betrekking tot de
belangen van de burgerlijke partij,
in conclusie niet hebben ontmoet »
en, na verwijzing naar verscheidene
arresten van dit Hof, de heropening
van de debatten beveelt;
Overwegende dat elke beslissing
van de rechter betreffende een
betwisting een dispositief vormt,
ongeacht de plaats waar deze beslissing in het vonnis of het arrest
voorkomt en de vorm waarin ze is
uitgedrukt;
Overwegende dat het hof van
beroep, door te oordelen dat, met
betrekking tot de uiteindelijke berekeningswijze van de schade door
verweerster opgelopen, de rechtspraak van het Hof van Cassatie

-924zich opdringt », beslist de mate- Nr. 470
riele schade van verweerster, de
burgerlijke partij, overeenkomstig
2" KAMER- 25 maart 1980
bedoelde rechtspraak te berekenen,
met andere woorden de cumulatie HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- BURtoe te passen van het gedeelte van
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPREhet rustpensioen van het slachtoffer
KEND VONNIS HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK waaruit verweerster persoonlijk
BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER.
voordeel haalde, met het overlevingspensioen dat deze laatste Op het ontvankelijk hager beroep van de
geniet;
burgerlijke partij tegen een vrijspre«

Dat, door de cumulatie aan te
nemen, hoewel de burgerlijke partij
bij conclusie slechts het verschil
tussen beide pensioenen had gevorderd, het arrest beslist een hogere
vergoeding toe te kennen dan het
gevraagde bedrag en derhalve uitspraak doet over niet gevorderde
zaken;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het arrest van 19 januari 1979 de vernietiging meebrengt van het eindarrest van
27 juni 1979, waartegen eiser zich
eveneens regelmatig heeft voorzien
en dat het gevolg is van eerstgenoemd arrest;

kend vonnis kan de appelrechter,
i.v.m. de burgerlijke rechtsvordering,
nagaan of het misdrijf waarop die
rechtsvordering is gegrond, bewezen is
en of het de burgerlijke partij heeft
benadeeld (1).
(AASSMI T. VERMEEREN, DIRVEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 oktober 1979 in
hoger beroep en na verwijzing
gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Turnhout;
Gelet
op
het
arrest,
op
24 april 1979 door het Hof gewezen
(2);
I. ............ ..

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
Om die redenen, en zonder dat er door verweerder tegen eiser ingeaanleiding toe bestaat het tweede stelde civielrechtelijke vordering :
middel te onderzoeken, dat niet tot
Over het middel, afgeleid uit de schenruimere cassatie kan leiden, verwerpt de voorziening in zoverre zij ding van de kracht van gewijsde van het
van de Correctionele Rechtbank
gericht is tegen de arresten van vonnis
te Antwerpen,
14 november 1975 en 30 april 1976;
doordat het vonnis eiser op civielrechvernietigt de arresten van 19 ja- telijk
gebied schuldig verklaart aan een
nuari 1979 en 27 juni 1979; beveelt overtreding van het Wegverkeersregledat van het thans gewezen arrest ment en veroordeelt tot betaling van de
melding zal worden gemaakt op de door verweerder geleden schade,
kant van de vernietigde beslissinterwijl eiser, door vonnis geveld door
gen; veroordeelt eiser en verweer- de Correctionele Rechtbank te Antwerster elk in de helft van de kosten; pen, op strafrechtelijk gebied werd vrijverwijst de aldus beperkte zaak gesproken van de overtreding van het
naar het Hof van Beroep te Brussel. Wegverkeersreglement, hem verweten in

1-----------------------------

25 maart 1980- 2" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Chatel,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van
Ryn en Dassesse.

(1) Cass., 18 jan. 1977 (A.C., 1977, 557);
29 mei 1979 (ibid, 1978-79, 547) en
5 maart 1980 (ibid, 1979-80, nr. 428); zie Cass.,
6 maart 1972 (ibid., 1972, 626) met voetnoot

E.K.
(2) A.C., 1978-79, 1003.

-925Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

de rechtstreekse dagvaarding en de
tegen hem ingestelde civielrechtelijke
eisen ongegrond werden verklaard, ingevolge de vrijspraak; het vonnis van de
correctionele rechtbank kracht van
gewijsde heeft bekomen; het gezag van
het strafrechtelijk gewijsde
erga
omnes » geldt; het vonnis dit beginsel,
essentieel voor de rechtszekerheid,
miskent:

25

maart

1980

-

2'

kamer

-

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. L. Simont; 0. Truyen,
Antwerpen.

Overwegende dat het vonnis,
waarbij de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen zich onbevoegd ver- Nr. 471
klaart om over de civielrechtelijke
2' KAMER- 25 maart 1980
vordering van verweerder te beslissen ingevolge de vrijspraak van
eiser, vernietigd is bij arrest van het 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
- PLAATSOPNEMING DOOR DE
Hof van 24 april 1979, behalve in STRAFZAKEN
RECHTER- INACHTNEMING VAN DE
zoverre het eiser op de tegen hem EERSTE
REGELS INZAKE OPENBAARHEID VAN DE
ingestelde strafvordering vrijspreekt TERECHTZITTINGEN NIET VASTGESTELD zonder kosten; dat de aldus BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
beperkte zaak naar de Correctionele
BEROEP GEGROND OP DE VASTSTELLINGEN
BLJ DE PLAATSOPNEMING - NIETIGHEID.
Rechtbank te Turnhout, zitting houdende in hoger beroep, is verwezen;
dat laatstvermelde rechtbank der- 2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENNIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE
halve, althans wat de civielrechteBEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE
lijke vordering van verweerder BESLISSING
OP
DE
STRAFVORDERING
betreft, over diens hoger beroep
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE
moest beslissen;
BESLISSING OP DE BURGERLLJKE RECHTSOverwegende dat het hoger
beroep van verweerder tegen het
vonnis, dat de rechtbank onbevoegd
verklaart om over de civielrechtelijke vordering van verweerder te
beslissen ingevolge de vrijspraak
van eiser, verhindert dat de in
kracht van gewijsde gegane vrijspraak van eiser aan verweerder
kan worden tegengeworpen, aangezien de rechter in hoger beroep ten
gevolge van de devolutieve kracht
van het hoger beroep uitspraak
moet doen over de civielrechtelijke
vordering van verweerder; dat met
het oog hierop de rechter in hoger
beroep noodzakelijk moest nagaan
of, zoals verweerder beweerde, eiser
een fout had begaan, zelfs al was
die fout het misdrijf waarvan hij in
dezelfde strafzaak was vrijgesproken;

VORDERING VAN DE BEKLAAGDE, DIE OP
DEZELFDE ONWETTIGHEID IS GEGROND (1).

1• Wanneer in strafzaken, nadat de eer-

ste rechter zich ter plaatse heeft
begeven, noch het proces-verbaal
nopens die onderzoeksmaatregel, noch
het vonnis vaststellen dat de regels
inzake openbaarheid van de terechtzittingen zijn in acht genomen, Jijdt
het vonnis in hager beroep, dat zijn
beschikkende gedeelte onder meer
grondt op de vaststellingen tijdens de
plaatsopneming, zelf aan nietigheid
(2).
(STULEMEYER T. D'HAESELEER)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 oktober 1979 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

Dat het middel naar recht faalt;

(1) Zie Cass., 16 jan. 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 296).

III. ...............

(2) Cass., 4 okt. en 21 nov. 1978 (A.C.,
1978-79, 147 en 328).

-926Overwegende dat het op 10 oktober 1979 ingestelde cassatieberoep
een herhaling is van dat van
8 oktober 1979; dat eiseres afstand
doet van het cassatieberoep van
10 oktober 1979;
I. .............. .
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiseres ingestelde strafvordering:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 153, 190 van het
Wetboek van Strafvordering, 96 en
97 van de Grondwet,
doordat het vonnis het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, zowel op
strafrechtelijk
als
burgerrechtelijk
gebied bevestigt, onder meer op grond
dat « uit het proces-verbaal van plaatsbezoek van 11 januari 1979 evenals het
getuigenverhoor gehouden door de
rechtbank op 9 juni 1979 blijft dat enkel
mevr. Weymeers Rachel staande houdt
dat de door D'Haeseleer Edmond achtergelaten vrachtwagen niet zichtbaar was
op 100 meter; (...) dat de verbalisanten
op het ogenblik van het ongeval de
zichtbaarheid op 200 meter schatten en
Tissegem, op interpellatie bij het plaatsbezoek, verduidelijkt dat, wanneer de
vrachtwagen van op 200 meter afstand
onduidelijk zichtbaar was, hij van op
100 meter zonder twijfel wel zichtbaar
was waarbij hij beweert 100 meter te
hebben afgestapt alvorens de zichtbaarheid vast te stellen; (... ) dat een dergelijke precieze, nauwkeurige en formele
verklaring van de verbalisant niet kan
ontkracht worden door de verklaring
van een enkele getuige temeer daar
honderden andere voertuigen op deze
drukke baan de vrachtwagen zonder
ongeval en in dezelfde omstandigheden
voorbij gereden hebben »,
terwijl, wanneer in strafzaken de eerste rechter zich ter plaatse heeft begeven en noch het proces-verbaal van deze
onderzoeksmaatregel noch het vonnis
vaststellen dat de regels betreffende de
openbaarheid van de terechtzittingen
werden in acht genomen, het vonnis in
hoger beroep, dat zijn beschikkend
gedeelte onder meer grondt op de bij
deze plaatsopneming gedane vaststellingen, zelf door nietigheid is aangetast

(schending van de artikelen 153, 190 van
het Wetboek van Strafvordering, 96 en
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat de politierechtbank bij vonnis van 12 december 1978 een plaatsopneming heeft
bevolen, die op 11 januari 1979 is
geschied;
Overwegende dat noch het op
laatstgenoemde datum opgestelde
proces-verbaal noch het beroepen
vonnis van 10 april 1979 vaststellen
dat bij de plaatsopneming de
behandeling van de zaak openbaar
is geweest;
Dat derhalve het bestreden vonnis, dat de vaststellingen die de
eerste rechter bij de plaatsopneming heeft gedaan niet weert en
integendeel zijn beslissing uitdrukkelijk erop stoelt, nietig is;
Dat het middel gegrond is;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eiseres tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging medebrengt van
de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eiseres tegen verweerder, die op dezelfde onwettigheid is gegrond;
Om die redenen, verleent akte
van de afstand; vernietigt de bestreden beslissing in zoverre zij uitspraak doet over de strafvordering
tegen eiseres, over de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen
verweerder en over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit <;lrrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiseres in de
kosten van haar cassatieberoep van
10 oktober 1979; veroordeelt eiseres
in een vierde van de kosten van
haar cassatieberoep van 9 oktober 1979 en laat de overige daaraan
verbonden kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte

-927zaak naar de Correctionele RechtOver het tweede middel, afgeleid uit
bank te Leuven, zitting houdend in de schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoger beroep.

hoek,
25 maart 1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorOver het eerste middel, afgeleid uit de
zitter Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie- schending van de artikelen 1315, 1382,
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 1384, eerste lid, en 1384, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek,
mr. R. Hutzler.
doordat het arrest het aangevochten
vonnis bevestigt en beslist dat dit vonnis
eiseres met reden aansprakelijk geacht
heeft omdat zij ten zeerste onvoorzichtig
zou geweest zijn op een tentoonstelling,
waar groot en klein aanwezig was,
Nr. 472
toestellen rijklaar zonder toezicht achter
te laten,
1• KAMER- 26 rna art 1980
terwijl, eerste onderdeel, de vordering,
blijkens de bewoordingen van de inlei1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN dende dagvaarding, in zoverre zij tegen
was
gericht,
uitdrukkelijk
OVEREENKOMST)
OORZAKELIJK eiseres
steunde op de aansprakelijkheid van
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE eiseres voor haar beweerde aangestelde,
BEGRIP.
zekere A. Roose (die « nalatig geweest is
2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER- in de bewaking van het hem toeverLIJKE ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN trouwd toestel >>) en uit geen enkele van
OVEREENKOMST - GEVOLGTREKKING DOOR de vaststellingen van het arrest kan
DE RECHTER UIT ZIJN VASTSTELLINGEN afgeleid worden dat de eisers (lees : de
verweerders) ten gronde het bewijs hadAFGELEID- TOEZICHT VAN HET HOF.
den geleverd dat voornoemde persoon
1° en 2° Uit de vaststelling dat een tot het personeel van eiseres zou behohandelsvennootschap op een tentoon- ren, ondanks de bewering van eiseres tot
stelling, waar volwassenen en kinde- het tegendeel, zodat het arrest de wetteren aanwezig waren, een rijklare hak- lijke regeling van de bewijslast schendt
selmachine zonder enig toezicht heeft en derhalve niet wettelijk kon beslissen
achtergelaten en dat kinderen die ten dat eiseres inderdaad de aansprakelijkgevolge van haar nalatigheid in bewe- heid oploopt wegens de schade veroorging hebben gebracht, waardoor een zaakt door een aangestelde (schending
van hen schade heeft geleden, leidt de van de artikelen 1315 en 1384, derde lid,
rechter wettig at dat die vennootschap van het Burgerlijk Wetboek);
een tout heeft begaan welke die
tweede onderdeel, voor zover het
schade heeft
veroorzaakt.
(Artt. arrest de aansprakelijkheid van eiseres
1382 en 1383 B.W.)
steunt op de aansprakelijkheid voor de
zaak onder haar bewaring, geen enkele
(• INTERNATIONAL HAR,VESTER COMPANY OF van de vaststellingen van het arrest
BELGIUM > N.V. T. VAN ACKERE, GOBIEN, SIX, inhoudt dat eiseres inderdaad de veldhakselaar op het ogenblik van het ongeKORTRIJKSE VERZEKERINGEN N.V.)
val onder haar bewaring had, en het
ARREST
arrest niet opgeeft door welk gebrek
deze zaak zou zijn aangetast, zodat uit
RET HOF;- Gelet op het bestre- de motieven van het arrest niet blijkt
de toepassingsvoorwaarden van
den arrest, op 27 april 1978 door het dat
artikel 1384, eerste lid, van het BurgerHof van Beroep te Gent gewezen;
lijk Wetboek verenigd zijn (schending
Over het middel van niet-ont- van artikel 1384, eerste lid, van bet
vankelijkheid van de voorziening door Burgerlijk Wetboek);
het openbaar ministerie ambtshalve
derde onderdeel, in zoverre het arrest
opgeworpen ...
een fout blijkt aan te houden bij eiseres
op grond van de overweging dat zij
Dat het middel van niet-ont- toestellen rijklaar zou hebben achtergevankelijkheid gegrond is;
laten op een tentoonstelling, het geens-

-928zins opgeeft op welke gronden, andere
dan de nalatigheid van een aangestelde
of het gebrek van de zaak, bewezen zou
zijn dat eiseres inderdaad dit toezicht
persoonlijk diende uit te oefenen en
waarin zij aan haar zorgvuldigheidsplicht zou zijn te kort gekornen, zodat
het arrest op onwettelijke wijze tot de
aansprakelijkheid van eiseres besluit
(schending van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te oordelen dat eiseres ten zeerste onvoorzichtig was op een tentoonstelling,
waar groot en klein aanwezig was,
toestellen rijklaar zonder toezicht
achter te laten, het arrest de in
aanmerking genomen fout bepaalt
en aldus zijn beslissing wettelijk
verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat de eerste twee onderdelen
betreft:
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat eiseres aansprakelijk is
wegens de daad van een aangestelde of wegens een gebrek van de
zaak, maar haar aansprakelijk verklaart op grond van een eigen fout;
Dat de onderdelen die op een
onjuiste uitlegging van het arrest
berusten feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
26 rnaart 1980 - 1" karner - Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluidende conclusie van de h. Durnon, procureur-generaal - Advocaat : rnr. Van
Ryn.

Nr.473
1• KAMER- 26 maart 1980
1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN MIDDEL AFGELEID UIT
SCHENDING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBE-

GINSEL WAARUIT DE VOORRANG VAN INTERNATIONAALRECHTELIJKE
REGELS
BOVEN
INTERNRECHTELIJKE REGELS WORDT AFGELEID- MIDDEL WAARIN NIET NADER WORDT
BEGINSEL
IS
BEPAALD
WAARIN
DAT
ONTVANKELIJK
GESCHONDEN
NIET
CASSATIEMIDDEL (1).

(1) Ten deze had het Hof niet nader te
bepalen welke de inhoud en de draagwijdte is
van het algemeen rechtsbeginsel waaruit
wordt afgeleid dat de internationaalrechtelijke
regels voorrang hebben boven de regels van
het interne recht. Dat beginsel verplicht de
rechter, in geval van strijdigheid tussen een
van de eerstbedoelde en een van de laatstbedoelde regels, de internrechtelijke bepaling
buiten toepassing te Iaten. (Cass., 27 mei 1971
(A.C., 1971, 959) met cone!. proc.-gen. Ganshof
van der Meersch, en 14 jan. 1976 (ibid., 1976,
547).
Het arrest van 26 sept. 1978 (A.C., 1978-79,
116) steunt veeleer elliptisch op het « rechtsbeginsel volgens hetwelk een internationaalrechtelijke verdragsregel, die rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorde, voorrang
heeft boven de internrechtelijke regels >.
In werkelijkheid is dat beginsel, zoals de
bepaling van art. 107 Gw., enkel een bijzondere toepassing van een meer algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter
geen toepassing mag maken van een beslissing, met name een norm, waarbij een hogere
bepaling wordt geschonden of waarbij de
rechtsmacht en de bevoegdheden die kunnen
worden uitgeoefend, worden overschreden.
Krachtens dat algemeen beginsel willen de
hoven en rechtbanken geen toepassing maken
- en de rechtsleer betwist niet dat zij zulks
moeten doen - : a) van besluiten, verordeningen, administratieve beslissingen die in strijd
zijn met de Grondwet; b) van een koninklijk
besluit, genomen op grond van een wet tot
toekenning van bijzondere of buitengewone
machten, dat buiten die machten treedt; c) van
een besluit, verordening, administratief reglement, waarbij een decreet van een cultuurraad'
wordt geschonden; d) van een ministerieel
besluit, van een andere verordening die in·
strijd zijn met een koninklijk besluit; e) van
een afzonderlijk koninklijk besluit waarbij
geen rekening wordt gehouden met een verordenend koninklijk besluit (dienaangaande
beroept men zich vaak op het adagium - dat
een toepassing is van het beginsel - patere
legem quam ipse fecisti); f) van een koninklijk of ministerieel besluit, een provincie- of
gemeenteverordening, een
administratieve
beslissing waarbij een al~emeen rechtsbeginsel wordt geschonden; g) van een wet, een
besluit, een verordening, een beslissing waarbij het internationaal en met name het
gemeenschapsrecht wordt geschonden.
F.D.

-929II. Op de voorziening van de
2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGE<<
Intercast »,
MENE) - « THEORIE VAN DE VERTROU- vennootschappen
WENSLEER IN HET VERBINTENISSENRECHT • << Cast North America Ltd » en
<< Cast Europe » :
- GEEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.
3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN MIDDEL AFGELEID UIT
SCHENDING VAN DE • BEGINSELEN ONTLEEND
AAN DE THEORIE VAN DE VERTROUWENSLEER
IN HET VERBINTENISSENRECHT • NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL.

2" en 3" Al is eventueel de « theorie van
de vertrouwensleer in het verbint;enissenrecht » opgenomen in de bepalingen van dat recht, toch dient schending van wetsbepalingen waarin die
« theorie » haar weerslag heeft, te
worden aangevoerd in een cassatiemiddel en niet schending van een
zogezegd principe of zogezegde beginselen ontleend aan de « theorie van de
vertrouwensleer in het verbintenissenrecht ».
(REDERIJ c DIS A/S VESTLAND >, REDERIJ
• AMLIE RICH & CIE A/S • T. VENNOOTSCHAP
NAAR AMERIKAANS RECHT • THE NEW HAMPSHIRE F1RE INSURANCE COMPANY '• VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT • FORD TRACTOR
(BELGIUM) LIMITED •; VENNOOTSCHAP NAAR
ZWITSERS RECHT • INTERCAST •, VENNOOTSCHAP NAAR CANADEES RECHT • CAST NORTH
AMERICA LIMITED '• • CAST EUROPE • N.V. T.
VENNOOTSCHAP NAAR AMERIKAANS RECHT
« THE NEW HAMPSHIRE •, REDERIJ c DIS A!S
VESTLAND '• REDERIJ • AMLIE RICH & CIE A/S •)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1978 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn
gericht en derhalve, overeenkomstig
artikel 1083 van het Gerechtelijk
Wetboek, dienen te worden samengevoegd;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134,
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 85, 91
in boek II van het Wetboek van Koophandel en 97 van de Grondwet, van het
geheel van de bepalingen van het Verdrag van 24 augustus 1924, van de
prioriteit van het Verdragsrecht op
intem recht en van de beginselen ontleend uit de theorie van de vertrouwensleer in het verbintenissenrecht,
doordat het arrest uit de overwegingen dat aan een « economische
gebondenheid » geen rechtsgevolgen
kunnen worden gehecht, en daarom
moet worden aangenomen dat appellante
een autonome rechtspersoonlijkheid is,
afleidt dat eerste en tweede verweersters
beschermde derde-dragers zijn in de zin
van artikel 91 in boek II van het
Wetboek van Koophandel,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
aldus niet antwoordt op de conclusie van
de eiseressen in zoverre deze conclusie
ook, ongeacht de vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen verzender en
geadresseerde, wees op een vertrouwd
zijn met, of de schijn opwekken vertrouwd te zijn met elkaars beleid van de
betrokken ondernemingen uit de Fordgroep, en. zulks als een voldoende reden
omschreef om eerste (lees tweede) verweerster niet als een beschermenswaardige derde te beschouwen (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest aldus niet
wettelijk kon besluiten, zonder de eigen
kenmerken en grenzen van het abstract
karakter van het cognossement te miskennen, zoals georganiseerd in de regels
neergelegd in het Verdrag van 24 augustus 1924 en artikel 91 in boek II van het
Wetboek van Koophandel (schending
van alle bepalingen) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing niet enkel laat steunen op
de considerans die door het middel
I. Op de voorziening van de wordt aangehaald, maar ook op de
rederijen << DIS A/S Vestland » en beschouwing dat << de bewering dat
het hier zou gaan om gefingeerde
« Amlie Rich & Cie A/S »
vennootschappen, die ertoe strekken
een louter formele barriere op te

-930werpen om derden rechten te ont- ziening van de vennootschappen
nemen of zichzelf te beschermen, << Intercast », << Cast North America
zonder meer geponeerd wordt en Ltd » en << Cast Europe » : zonder
hiervan geen enkel bewijs naar acht te slaan op de overige grieven
van de eiseressen die tot geen
voren wordt gebracht »;
Dat het onderdeel feitelijke ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest, in
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel be- zoverre het uitspraak doet over de
eis van de verweersters onder 1 en
treft :
2 tegen de eiseressen en tegen deze
Overwegende, enerzijds, dat de laatsten veroordelingen uitspreekt,
schending van verscheidene wetsbe- behalve in zoverre het hoger beroep
palingen wordt aangevoerd, de ontvankelijk werd verklaard en in
artikelen 1134 en 1382 van het zoverre het beslist dat de vennootBurgerlijk Wetboek, de artikelen 85 schap << Ford Tractor (Belgium)
en 91, boek II van het Wetboek van Ltd » een derde drager van het
Koophandel, artikel 97 van de · cognossement is; verklaart onderhaGrondwet, << het geheel van de vig arrest bindend voor de verweerbepalingen van het Verdrag van sters 3 en 4; beveelt dat ervan
24 augustus 1924 », zonder te preci- melding zal worden gemaakt op de
seren waardoor deze bepalingen kant van de gedeeltelijk vernietigde
geschonden werden;
beslissing; houdt de kosten aan en·
Dat, anderzijds, de regel, volgens zegt dat erover door de feitenrechwelke een bepaling van internatio- ter zal worden beslist; verwijst de
naal recht het primaat op het aldus beperkte zaak naar het Hof
interne recht dient te hebben, niet van Beroep te Gent.
kan ingeroepen worden zonder aan
26 maart 1980 - 1' kamer - Voorzitte duiden hoe deze regel geschonter : de h. Wauters, eerste voorzitter den werd;
Verslaggever : de h. Sury - GelijkluiOverwegende, ten slotte, dat, zo dende conclusie van de h. Dumon, proeventueel de << theorie van de ver- cureur-generaal- Advocaten : mrs. De
trouwensleer in het verbintenissen- Gryse, Dassesse en VanRyn.
recht » opgenomen is in de bepalingen van dat recht, de schending van
de wetsbepalingen waarin deze
<<
theorie » haar neerslag heeft,
dient aangevoerd te worden, en niet Nr. 474
de loutere schending van een zogezegd principe of zogezegde << be1' KAMER- 26 maari 1980
ginselen » ontleend aan << de theorie
van de vertrouwensleer in het 1° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEESHEREN DISCIPLINAIRE VERVOLGING verbintenissenrecht »;
PROVINCIERADEN EN RADEN VAN BEROEPDat het onderdeel niet ontvanke- TAAK
DE TEKORTKOMINGEN VAN OP HET
lijk is;
TABLEAU VAN DE ORDE INGESCHREVEN
LEDEN TE STRAFFEN, WAARDOOR DE EER EN
DE WAARDIGHEID VAN HET BEROEP KAN
TEKORTKOMING
WORDEN AANGETAST INZAKE PLICHTENLEER - NIET UITSLUITEND
DIE WELKE BIJ EEN WETSBEPALING IS VASTGESTELD.

Om die redenen, voegt samen de
op de algemene rol onder nummers
2692 en 2694 ingeschreven zaken;
rechtdoende op de voorziening van
de rederijen << D/S A/S Vestland » 2° WETI'EN EN BESLUITEN - BEPAen << Amlie Rich & Cie A/S » : LINGEN VAN EEN CODE VAN DE MEDISCHE
verwerpt de voorziening en de eis PLICHTENLEER OPGESTELD DOOR DE NATIOtot bindendverklaring van het NALE RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEarrest; veroordeelt de eiseressen in REN DIE NIET BIJ EEN IN MINISTERRAAD
de kosten; rechtdoende op de voor- OVERLEGD KONINKLIJK BESLUIT VERBIN-
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GEEN WE'ITEN ZIJN IN DE ZIN VAN DE
ARTr. 608 EN 1080 GER.W.
(V ... M ... T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 juni 1979
gewezen door de nederlandstalige
raad van beroep van de Orde der
Geneesheren;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, meer bepaald
2o en 3°, 13 van het koninkli.jk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der Geneesheren, 138 van de
Code van de Geneeskundige Plichtenleer, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat de raad van beroep van de
Orde der Geneesheren tegen eiser een
tuchtstraf van acht dagen schorsing van
het recht. de geneeskunde in Belgie te
beoefenen, uitspreekt op grond dat eiser
zou nagelaten hebben de raad om advies
te vragen nopens de houding die hij
diende aan te nemen ingevolge een
geschil gerezen tussen zijn collega
Dr. V ... en het bestuur van de instelling
waar zij beiden werkzaam waren, vervolgens op grond dat eiser handelingen
met een eerder bedenkelijk karakter zou
hebben gesteld ten einde de gevolgen
van de afwezigheid van zijn collega
Dr. V ... zoveel als mogelijk op te vangen,
en meer bepaald de manier waarop hij
het voor de niet als psychiater erkende
Dr. Ve ... mogelijk maakte in de bet.rokken instelling werkzaam te zijn, en ten
slotte op grond dat eiser, met miskenning van de bepaling vervat in het
artikel 138 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, zich gedragen heeft
als iemand die zijn kandidatuur stelde
om een collega, die ontslagen was uit
een ambt dat hij in een prive-inrichting
uitoefende, op te volgen zonder daarover
met hem contact te hebben opgenomen
noch met zijn provinciale raad,
terwijl, eerste onderdeel, geen enkele
wetsbepaling een geneesheer ertoe verplicht zijn provinciale raad om advies te
vragen zodra hij zich in een « delicate
positie , bevindt en de provinciale raad
noch de raad van beroep van de Orde
der Geneesheren bevoegd zijn enige
sanctie uit te spreken tegen de leden
van de Orde wegens een gebrek aan
inwinning van advies in een dergelijke

situatie, zodat de raad van beroep niet
vermocht deze omstandigheid als reden
voor de uitspraak van een tuchtstraf in
aanmerking te nemen (schending van de
artikelen 6, meer bepaald 2o en 3°, en
13 van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 bet.reffende de Orde
der Geneesheren);

tweede onderdeel, de raad van beroep
niet vermocht te beslissen dat eiser zich
had ingespannen om de gevolgen van de
afwezigheid van Dr. V ... zoveel als mogelijk op te vangen door het stellen van
« handelingen die een eerder bedenkelijk karakter tonen zoals blijkt uit de
ondervragingen van Dr. Van M ... (thans
eiser) door het dagelijks bestuur en door
de raad, meer bepaald de manier waarop
hij het voor de niet als psychiater
erkende Dr. Ve ... mogelijk maakte aldaar
werkzaam te zijn, ook terwijl hij zelf
slechts een beperkt aantal uren aanwezig was », nu uit deze ondervragingen en
meer bepaald uit de ondervraging van
13 juli 1978 zowel als uit de briefwisseling uitgaande van klager zelf en gericht
aan de voorzitter van de provinciale raad
van Brabant, en meer bepaald uit
brieven van 6 februari
1978 en
20 februari 1978 en uit de brief in bijlage
van Professor Dr. R.. P ... gericht aan
Dr. V ... en aan Dr. Van M ... , alsmede uit
de ondervraging van klager, Dr. V ... , voor
de raad van beroep zelf, blijkt dat de
directie en meer bepaald de voorzitter
van de beheerraad van de vereniging
zonder winstgevend doel Sint-A. .. , de
beer Ver ... , voornoemde Dr. Ve... aan
eiser heeft opgedrongen zodat de raad
zijn voorstelling der feiten niet kon
aanhouden zonder miskenning van de
bewijskracht van deze ondervraging en
briefwisseling
(schending
van
de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek};
derde onderdeel, nu artikel 138 van de
Code van de Geneeskundige Plichtenleer
bepaalt : « Wanneer een geneesheer uit
een ambt dat hij in een openbare of
prive-inrichting uitoefende, wordt ontslagen of geschorst, mag een geneesheer
zijn kandidatuur slechts stellen nadat hij
contact heeft opgenomen met de betrokken collega en met zijn provinciale raad
van de Orde. Deze laatste zal er voor
waken dat de regels van de plichtenleer
worden nageleefd. De geneesheer die
meent een wettige beweegreden te hebben om geen contact op te nemen met
zijn collega moet die reden ter beoordeling aan de provinciale raad voorleggen »,
dit artikel als voorwaarde voor zijn
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raad van beroep dat eiser « zich gedragen heeft als iemand die zijn kandidatuur stelde om zijn collega, die ontslagen
was uit een ambt dat hij in een priveinrichting uitoefende, op te volgen zonder daarover met hem contact te hebben
opgenomen noch met zijn provinciale
raad ... » niet toelaat na te gaan of eiser
al dan niet zijn kandidatuur heeft
gesteld, zodat de beslissing van de raad
het Hof niet in de mogelijkheid stelt na
te gaan of eiser zich al dan niet in de
toepassingsvoorwaarden van het artikel 138 van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer bevond (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

artikelen 138 van de Code van de
Geneeskundige Plichtenleer en artikel 97
van de Grondwet);
vijfde onderdeel, voor zover dient aangenomen dat · de raad heeft beslist dat
eiser zich slechts gedroeg als iemand die
zijn kandidatuur stelde en dat deze
omstandigheid zou volstaan opdat de
raad een overtreding van artikel 138 van.
de Code van de Geneeskundige Plichtenleer zou kunnen vaststellen, de raad dit·
artikel klaarblijkelijk miskent, nu dit in
een duidelijke en ondubbelzinnige tekst
een werkelijke kandidaatstelling en derhalve
duidelijke
wilsuiting
vereist
(schending van artikel 138 van de Code
van de Geneeskundige Plichtenleer) :

vierde onderdeel, voor zover zou dienen te worden aangenomen dat de raad
van beroep heeft beslist dat eiser wel
degelijk zijn kandidatuur stelde ter
opvolging van zijn collega die uit zijn
ambt in een prive-inrichting wordt ontslagen, de raad niet tot dergelijke vaststelling kon besluiten zo hij niet vooraf
vaststelde dat een procedure tot vervanging van de bij ministerieel besluit
benoemde titelvoerende geneesheer was
ingesteld, wat enerzijds een procedure
tot ontslag van de titelvoerende geneesheer en ahderzijds een procedure tot
benoeming van een nieuwe titularis
inhoudt, en eiser hierbij dan zijn kandidatuur stelde, en de raad in elk geval de
duidelijke en ondubbelzinnige conclusie
van eiser, die deze vereiste inriep door
te stellen « aangezien het natuurlijk niet
uitgesloten is, dat de vereniging zonder
winstgevend oogmerk Sint-A. .. eenzijdig
en eigenmachtig een bepaalde procedure
tot vervanging zou hebben ingesteld; dat
deze instelling, na aan Dr. V... de
toegang op 3 februari 1978 te hebben
ontzegd, ten overstaan van de overheid
moest gedekt zijn voor haar gesloten
afdeling; dat het geenszins denkbeeldig
is dat ze de naam van concluant zou
hebben vernoemd; dat, aangezien het
eventueel en vooralsnog niet aangetoond
eenzijdig optreden van de kliniek, alleszins buiten weten en zonder medewerking van concluant is geschied », niet
heeft beantwoord, zodat de raad van
beroep, niet zonder gebrek aan een
noodzakelijke vaststelling en in elk geval
niet zonder gebrekkige beantwoording
van het in conclusie van eiser aangevoerde middel, tot het bestaan van een
kandidaatstelling in hoofde van eiser
vermocht te besluiten, ten einde haar
beslissing te staven (schending van de

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de deontologische verplichtingen of tekortkomingen die wettelijk een geneesheer
ten laste kunnen worden gelegd niet
uitsluitend die zijn welke door een
wetsbepaling worden voorzien;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het onderdee! zelf blijkt dat de grief erop
neerkomt de onaantastbare interpretatie, door de rechter, van een
akte te kritiseren en geenszins de
rechter te verwijten de bewijskracht
ervan te miskennen;
Wat pet derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing
eiser geenszins een sanctie oplegt
omdat . hij zich niet gedragen heeft
zoals voorgeschreven door artikel 138 van de door het onderdeel
bedoelde Code, maar omdat hij zich,
in strijd met de deontologische verplichtingen, gedragen heeft als
iemand die zijn kandidatuur ter
opvolging van een ontslagen collega
stelde;
Dat derhalve de door het onderdee! naar voren gebrachte grief op
een verkeerde interpretatie van de
beslissing rust;
W at het Vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in dit
onderdeel de beslissing slechts
bestrijdt voor zover zij zou hebben
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kandidaat had gesteld tot de opvolging van zijn ontslagen collega;
2• KAMER_ 26 maart 1980
Overwegende dat uit de beslissing BESCHERMING VAN DE MAATduidelijk blijkt dat de raad van
SCHAPPIJ - INTERNERING - BEPALINberoep aan eiser slechts als tekortGEN BETREFFENDE DE VERSCHIJNING VAN
koming aanrekent dat hij zich
EEN VERDACHTE VOOR DE ONDERZOEKSGEgedragen heeft als iemand die een
RECHTEN INZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS
dergelijke kandidatuur stelt;
- BEPALINGEN NIET VAN TOEPASSING.
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 15, § 1,
eerste en tweede lid, van het
koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren bepaalt dat
de nationale raad van de Orde de
algemene beginselen en de regels
vaststelt betreffende de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid, de waardigheid en de
toewijding die onontbeerlijk zijn
voor de uitoefening van het beroep,
dat deze beginselen en regelen de
Code van Medische Plichtenleer
vormen en dat de Koning, bij een in
de Ministerraad overgelegd besluit,
verbindende kracht kan verlenen
aan deze Code en aan de aanpassingen die door de nationale raad
zouden gedaan worden;
Overwegende dat, nu de Koning
die verbindende kracht aan de door
de nationale raad opgestelde Code
van Medische Plichtenleer niet
heeft verleend, artikel 138 van deze
Code geen wetsbepaling is in de zin
van de artikelen 608 en 1080 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 maart 1980 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : baron Vin~otte GeJijkluidende conclusie van de h. Dumon,
procureur-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Gryse.

De bepalingen van de artt. 5, derde lid,
en 20, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis inzake het door de grittier van
het onderzoeksgerecht aan de raadsman van de verdachte te geven bericht
zijn niet van toepassing als een verdachte verschijnt voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over
een vordering tot interneiing.
(CABRON)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1980 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, tweede lid,
van de wet tot bescherming van de
maatschappij tegen de abnormalen en
de gewoontemisdadigers, 5, tweede lid,
en 20, vijfde lid, van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat bet arrest is gewezen zonder
dat
een
van
eisers
raadslieden,
Mr. Denis, regelmatig in kennis werd
gesteld van dag en uur van verschijning
voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep en van bet
feit dat bet dossier ten minste vier
dagen v66r die zitting ter beschikking
werd gesteld op de griffie :

Overwegende dat de verdachte
voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Brussel verschenen is ten gevolge
van het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij
· wordt beslist dat niet dient te worden ingegaan op de vordering tot
internering van de verdachte en dat
er geen grond is tot vervolging;
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ontvankelijk is, in zoverre daarin de
schending wordt aangevoerd van de
2• KAMER- 26 maart 1980
bepalingen van de Wet op de Voorlopige Hechtenis, die ten deze niet REGELING VAN
RECHTSGEBIED
van toepassing is;
STRAFZAKEN BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBU VERDACHTEN
Overwegende dat, voor het oveWEGENS GECORRECTIONALISEERDE MISDArige, het door de griffier overeenDEN EN EEN NIET GECORRECTIONALISEERDE
komstig artikel 7, tweede lid, van de
MISDAAD NAAR DE CORRECTIONELE RECHTWet tot Bescherming van de MaatBANK WORDEN VERWEZEN VONNISGEschappij te geven bericht van plaats,
RECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
dag en uur van verschijning niet op
OMDAT EEN VAN DE MISDADEN NIET GECORRECTIONALISEERD IS- TOEZICHT VAN HET
straffe van nietigheid is voorgeHOF BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
schreven; dat het verzuim ervan
GEWUSDE GEGAAN - ONBEVOEGDVERKLAalleen dan kan leiden tot vernietiRING GEGROND LUKEND - VERNIETIGING
ging van de rechtspleging wanneer
VAN DE BESCHIKKING WAT DE GECORde verdediging daardoor in haar
RECTIONALISEERDE MISDADEN BETREFT,
rechten is geschaad;
BEHALVE VOOR ZOVER ZU VERZACHTENDE
Overwegende dat uit de geding- ·
stukken blijkt dat eiser voor de
kamer van inbeschuldigingstelling
is verschenen zowel op 10 januari 1980, op welke dag de zaak
enkel
was
verdaagd,
als
op
24 januari 1980 en bijgestaan werd
door zijn twee raadslieden, Mr. Gillet en Mr. Denis, en dat hij op
laatstgenoemde terechtzitting zonder enig voorbehoud verweer heeft
gevoerd; dat hij dus niet kan aanvoeren dat het recht van verdediging is miskend;

OMSTANDIGHEDEN HEEFT AANGENOMEN VERWUZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING (1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK
IN ZAKE SAUDEMONT, DELZELLE)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 25 februari 1980 door de
procureur des Konings te Doornik
ingediend;

Overwegende dat de raadkamer
Dat het middel in dat opzicht niet van de Rechtbank van Eerste Aankan worden aangenomen;
leg te Doornik, bij beschikking van
21 februari 1979, met aanneming
Over het tweede middel, afgeleid uit
van
verzachtende omstandigheden,
de schending van artikel 97 van de
Saudemont Jacques, geboren op
Grondwet,
26 maart 1929 te Peruwelz, en
Delzelle
Gerard,
geboren
op
Dat het middel feitelijke grand- 6 juli 1928 te Peruwelz, respectievelijk secretaris en ontvanger van de
slag mist;
Commissie van Openbare OnderEn overwegende dat ... ;
stand te Peruwelz, naar de correctionele rechtbank heeft .verwezen,
ter zake dat zij, hetzij als daders,
Om die redenen, verwerpt de hetzij als mededaders, binnen een
periode
van
drie
j aar
voor
voorziening.
26 november 1976 en vroeger, waar26 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit- bij het laatste feit niet vroeger dan
ter en verslaggever : baron Richard, op 26 november 1976 werd gevoorzitter Gelijkluidende conclusie pleegd,

van de h. Duchatelet, advocaat-generaal ! - - - - - - - - - - - - - - - - - Advocaten : mrs. D. Gerard, Nijvel;
(1) Cass., 14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 181).
P. Gillet, Brussel.
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het misdrijf hebben uitgevoerd of stukken vals waren (telastlegging
aan de uitvoering rechtstreeks heb- B),
ben meegewerkt, hetzij door enige
C) de tweede, tussen 31 mei 1966
daad tot de uitvoering zodanige
hulp hebben verleend dat de mis- en 16 november 1976, meermalen,
daad of het wanbedrijf zonder die hetzij het misdrijf heeft uitgevoerd
bijstand niet had kunnen worden of aan de uitvoering rechtstreeks
gepleegd, hetzij door giften, belof- heeft meegewerkt, hetzij door enige
ten, bedreigingen, misbruik van daad tot de uitvoering zodanige
gezag of van macht, misdadige kui- hulp heeft verleend dat de misdaad
perijen of arglistigheden, die mis- of het wanbedrijf zonder die bijdaad of dat wanbedrijf rechtstreeks stand niet had kunnen worden
hebben uitgelokt, namelijk dat zij gepleegd, hetzij door giften, belofals ambtenaar of openbaar officier, ten, bedreigingen, misbruik van
in de uitoefening van hun bedie- gezag of van macht, misdadige kuining, met bedrieglijk opzet of met perijen of arglistigheden, die mishet oogmerk om te schaden valshe- daad of dat wanbedrijf rechtstreeks
den hebben gepleegd, hetzij door heeft uitgelokt, namelijk dat hij als
valse handtekeningen, hetzij door ambtenaar of openbaar officier, of
vervalsing van akten, geschriften of als met een openbare dienst belast
handtekeningen, hetzij door onder- persoon, ten deze als ontvanger van
schuiving van personen, hetzij door de Commissie van Openbare Ondergeschriften, in openbare registers of stand te Peruwelz, openbare of priandere openbare akten na het vate gelden, geldswaardige papieren,
opmaken of het afsluiten ervan stukken, effecten, akten, roerende
gesteld of ingevoegd, in hun respec- zaken, welke hij uit kracht of uit
tieve hoedanigheid van secretaris en hoofde van zijn bediening onder
ontvanger van de Commissie van zich had, bedrieglijk heeft verOpenbare Onderstand te Peruwelz, duisterd ten nadele van verschilen met hetzelfde opzet of hetzelfde lende personen, met de omstandigoogmerk om te schaden van die heid dat de verduistering de
valse stukken gebruik hebben gestelde zekerheid te boven gaat
gemaakt, wetende dat die stukken (telastlegging C);
Overwegende
dat
Saudemont
vals waren (telastlegging A),
Jacques bovendien bij dezelfde
beschikking naar de correctionele
B) de eerste., als ambtenaar of rechtbank is verwezen : hetzij het
openbaar officier, met bedrieglijk misdrijf te hebben uitgevoerd of aan
opzet of met het oogmerk om te de uitvoering i'echtstreeks te hebschaden, in de uitoefening van zijn ben meegewerkt, hetzij door enige
bediening, namelijk als secretaris daad tot de uitvoering van zodanige
van de Commissie van Openbare hulp te hebben verleend dat de
Onderstand te Peruwelz valsheden misdaad of het wanbedrijf zonder
heeft gepleegd, hetzij door valse die bijstand niet had kunnen worhandtekeningen, hetzij door verval- den gepleegd, hetzij door giften,
sing van akten, geschriften of hand- beloften, bedreigingen, misbruik
tekeningen, hetzij door onderschui- van gezag of van macht, misdadige
ving van personen, hetzij door kuiperijen of arglistigheden, die
geschriften, in openbare registers of misdaad of dat wanbedrijf rechtandere openbare akten na het streeks te hebben uitgelokt, nameopmaken of het afsluiten ervan lijk als ambtenaar of openbaar offigesteld of ingevoegd, en, met het- cier of als een met een openbare
zelfde bedrieglijk opzet of met het- dienst belast persoon, ten deze als
zelfde oogmerk om te schaden, van secretaris van de Commissie van
genoemde valse stukken gebruik Openbare Onderstand te Peruwelz,
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ten, akten, roerende zaken, welke feiten wegens verzachtende omstanhij uit kracht of uit hoofde van zijn digheden slechts met correctionele
bediening onder zich had, bedrieg- straffen kunnen gestraft worden;
lijk te hebben verduisterd ten beveelt dat van dit arrest melding
nadele van verschillende personen, zal worden gemaakt op de kant van
met de omstandigheid dat de de gedeeltelijk vernietigde beslisbeklaagde geen zekerheid heeft sing; verwijst de aldus beperkte
gesteld (telastlegging D);
zaak naar de kamer van inbeschulOverwegende dat de raadkamer digingstelling van het Hof van
geen verzachtende omstandigheden Beroep te Bergen.
in aanmerking heeft genomen voor
26 maart 1980 2• kamer deze telastlegging;
Voorzitter
:
baron
Richard
Overwegende dat de Correctionele Verslaggever : de h. Kreit - GelijkluiRechtbank te Doornik zich bij op dende conclusie van de h. Duchatelet,
tegenspraak gewezen vonnis van advocaat-generaal.
20 december 1979 onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de
aan de beklaagden ten laste gelegde
feiten op grond dat de in de telast- Nr. 477
legging D bedoelde feiten luidens
artikel 240, eerste lid, van het Straf2• KAMER- 26 maart 1980
wetboek gestraft worden met een
criminele straf daar de eerste WEGVERKEER
VOETGANGER
beklaagde geen zekerheid heeft
WEGVERKEERSREGL. 1 DEC. 1975, ART.
gesteld, en dat de misdrijven
42.4.4. - VOETGANGER DIE ZICH OP DE RIJsamenhangend zijn;
BAAN BEGEEFI' - OVERTREDING - OMSTANOverwegende dat de beschikking
DIGHEID - BEGRIP.
van de raadkamer van 21 februari 1979 en het vonnis van de De rechter die zich beperkt tot de
vaststelling dat een voetganger de
correctionele rechtbank van 20 derijbaan is blijven oversteken en geen
cember 1979 in kracht van gewijsde
voorrang heeft verleend aan een voerzijn gegaan en dat uit hun tegentuig dat door zijn Jichten van zeer ver
strijdigheid een negatief geschil
zichtbaar was, geeft geen verantwoording voor de veroordeling van die
over rechtsmacht is ontstaan dat de
voetganger wegens overtreding van
gang van het gerecht belemmert;
art. 42.4.4 Wegverkeersregl., omdat hij
Dat er grond is tot regeling van
niet vaststelt dat die voetganger zich
rechtsgebied;
op een plaats, waar het verkeer noch
door een bevoegd persoon noch do01·
Overwegende dat de sub D ten
verkeerslichten geregeld wordt, op de
laste gelegde feiten de bij artirijbaan heeft begeven zonder de
kel 240, eerste lid, van het Strafwetnodige voorzichtigheid en zonder
boek bepaalde misdaad schijnen te
inachtneming van de naderende voerzijn en dat de sub A, B en C ten
tuigen (1).
laste gelegde feiten samenhangend
(LOUVRIER)
schijnen te zijn met de in de
telastlegging D bedoelde feiten;
ARREST ( vertaJing)
HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt den vonnis, op 1 december 1979 in
de op 21 februari 1979 gewezen hoger beroep gewezen door de Corbeschikking van de raadkamer van rectionele Rechtbank te Luik;
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 1- - - - - - - - - - - - - - - (1) Zie Cass., 4 juni 1974 (A.C 1974, 1083).
Doornik, behalve in zoverre daarbij
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gericht is tegen de beslissingen op en met inachtneming van de ·nadede rechtsvordering van het open- rende voertuigen »;
baar ministerie jegens de verOverwegende dat het vonnis, door
weerders:
enkel te vermelden dat « Louvrier
de rijbaan is blijven oversteken en
Dat de voorziening niet ontvanke- geen voorrang heeft verleend aan
lijk is·
Duchesne, die nochtans door zijn
'
lichten van zeer ver zichtbaar was »,
niet vaststelt dat eiser zich niet
II. Wat het overige van de voor- voorzichtig en zonder inachtneming
ziening betreft :
van de naderende voertuigen op de
Over het tweede middel, afgeleid uit rijbaan heeft begeven;
de schending van de artikelen 42.4.4 van
Dat de beslissing niet wettelijk
het koninklijk besluit van 1 december
verantwoord
is;
1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en 97 van
Dat het middel gegrond is;

........

I

de Grondwet,
doordat het vonnis, na te hebben
vermeld dat eiser « de rijbaan is blijven
oversteken en geen voorrang heeft verleend aan Duchesne, die nochtans door
zijn lichten van zeer ver zichtbaar was »,
beslist dat het aan eiser in de rechtstreekse dagvaarding ten laste gelegde
feit bewezen is en derhalve eiser veroordeelt tot een geldboete van 26 frank of
een vervangende gevangenisstraf van
acht dagen, hem verwijst in de kosten
van beide instanties en hem tevens
veroordeelt om aan de burgerlijke partij
Dussart een vergoeding van 34.550 frank,
verhoogd met de interesten vanaf
17 december 1978, alsmede de kosten
van beide instanties te betalen,
terwijl de rechter niet op grond van de
enkele in het vonnls vermelde omstandigheid, dat eiser de rijbaan is blijven
oversteken toen het voertuig van
beklaagde zichtbaar was geworden, kan
oordelen dat hij iich onvoorzichtig op de
rijbaan had begeven en zonder inachtneming van de naderende voertuigen,
zodat het bestreden vonnis, waarbij eiser
veroordeeld wordt wegens overtreding
van artikel 42.4.4 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 zonder dat
wordt vastgesteld dat ten deze de
bestanddelen van die overtreding aanwezig zijn, alle in het middel aangehaalde
bepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat artikel 42.4.4
van het koninklijk besluit van
1 december 1975 bepaalt : « op de
plaatsen waar het verkeer noch
door een bevoegd persoon noch
door verkeerslichten geregeld wordt,
mogen de voetgangers zich slechts

Overwegende dat de vernietiging,
op de niet beperkte voorziening '[an
beklaagde, van de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering
de vernietiging meebrengt van de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders Albine Dussart en Jean
Duchesne jegens eiser, welke beslissingen het gevolg zijn van de eerste;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,

Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
daarbij uitspraak wordt gedaan over
de rechtsvordering van het openbaar ministerie jegens de verweerders; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de verweerders
in de helft van de kosten en eiser in
een vierde ervan alsmede in de
kosten van betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdend
in hager beroep.
·
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betalen en zich onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de door de twee
eiseressen tegen verweerder ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen, op grond
dat uit de synthese en het onderling
verband tussen de gegevens van het
dossier, onder meer de plaatsgesteldheid
en de verklaringen van de getuige Halliez alsook het onderzoek ter terechtzitting, blijkt dat de eerste rechter zich
terecht en met passende redenen, die de
Nr. 478
rechtbank overneemt, aldus heeft uitgesproken over de vraag aan wie de
2' KAMER - 26 maart 1980
botsing te wijten is; dat Van Holle haar
wettelijke en reglementaire verplichtinREDENEN VAN DE VONNISSEN EN gen niet stipt is nagekomen, gelet op de
ARRESTEN - STRAFZAKEN - OMSTAN- omstandigheden eigen aan de zaak en
DIGE CONCLUSIE VAN EEN BEKLAAGDE IN de bijzondere verkeersbehoeften; dat zij
VERKEERSZAKEN BESLISSING VAN DE zichzelf in de toestand heeft gebracht
zich eigenaardig genoeg
RECHTER GEGROND OP ALGEMENE OVERWE- waarop zij
GINGEN DIE OP GELIJK WELK AUTO- beroept;
ONGEVAL VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJNterwijl, eerste onderdeel, de eiseres
GEEN
ANTWOORD
OP
DE
CONCLUS!E Van Holle in haar conclusie van hoger
beroep uitdrukkelijk betoogde dat haar
(ART. 97 GW.).
versie van het ongeval bevestigd was
(VAN HOLLE, SOCIALE VOORZORG N.V.
door de plaatsopneming; er immers
T. PAQUET)
ongeveer 300 meter afstand was tussen
de plaats waar zij haar inhaalmaneuver
ARREST ( vertaling)
had ingezet en de plaats van het ongeval, haar inhaalmaneuver onmogelijk
HET HOF; - Gelet op het bestre- lang had kunnen duren, de versie van
den vonnis, op 4 december 1979 in eiseres overeenstemde met de gegevens
boger beroep gewezen door de Cor- van het dossier en haar geen enkele fout
kon worden verweten, het ongeval te
rectionele Rechtbank te Charleroi;
wijten was aan de onoplettendheid van
Paquet; noch het bestreden vonnis waarI. Op de voorziening van de van de motieven vaag en onnauwkeurig
beklaagde Van Holle
zijn, noch het beroepen vonnis ten
genoegen van recht antwoorden op deze
specifieke kritiek van eiseres en geensDat de voorziening derhalve niet zins het bestaan aantonen van het tegen
ontvankelijk is bij gebrek aan haar bewezen verklaarde feit; de tweede
eiseres, die dezelfde belangen heeft als
belang;
de eerste, zich eveneens kan beroepen
II. Op het overige van de voorzie- op het niet beantwoorden van de concluning van Van Holle, beklaagde en sie (schending van de artikelen 97 van
Grondwet, 154 van het Wetboek van
burgerlijke partij, en de voorziening de
Strafvordering en 16.4.1", c, van het
van de Sociale Voorzorg, burgerlijke koninklijk besluit van 1 december 1975);
partij :
tweede onderdeel, ...
Over het middel, afgeleid uit de schenW at het eerste onderdeel betreft :
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het
Overwegende dat het vonnis verBurgerlijk Wetboek, 154 van het Wet- meldt dat « uit de synthese en het
hoek van Strafvordering, 10.1.2" en 3", onderling verband tussen de gegeen 16.4.1", c, van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende alge- vens van het dos · ier, onder meer de
meen reglement op de politie van het plaatsgesteldheid en de verklaringen van de getuige Halliez, alsook
wegverkeer,
doordat de rechtbank de eiseres Van het onderzoek ter terechtzitting
Holle veroordeelt om aan de verweerder blijkt dat de eerste rechter zich
Paquet het bedrag van 17.202 frank te terecht en met passende redenen,
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heeft uitgesproken over de vraag
aan wie de botsing te wijten is en
2• KAMER - 26 maart 1980
over de schadeloosstelling, dat is
komen vast te staan dat de 1° VOORZIENING IN CASSATIE
beklaagde Van Holle haar wettelijke AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERLJJKE
en reglementaire verplichtingen niet RECHTSVORDERINGEN - VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE GERICHT TEGEN VERSCHEIstipt is nagekomen, gelet op de
DENE VERWEERDERS - AFSTAND VAN DE
omstandigheden eigen aan de zaak VOORZIENING
« IN ZOVERRE ZOU WORDEN
en de bijzondere verkeersbehoeften,
GEOORDEELD DAT DE BESLISSING OVER EEN
dat zij zichzelf gebracht heeft in de VAN DE BURGERLJJKE RECHTSVORDERINGEN
toestand waarop zij zich eigenaardig GEEN EINDBESLISSING IS • - VAAGHEID genoeg beroept, dat de gegevens, AFSTAND WAAROP HET HOF GEEN ACHT VERMAG TE SLAAN (1).
waarvan tijdens de debatten gebleken is, niet het bewijs hebben
opgeleverd van enige fout die de
aansprakelijkheid van de recht- 2° WEGVERKEER - VOORRANG - VOORRANG
RECHTS
OVERTREDING
VAN
streeks
gedaagde
Paquet
zou
ART. 12.3.1 WEGVERKEERSREGL. 1 DEC.
meebrengen »;
1975

NIET BEWEZEN VERKLAARD- BESLIS-

SING GEGROND OP DE VASTSTELLING DAT
Overwegende dat die gronden van
HET VOERTUIG VAN DE BEKLAAGDE DIE EEN
het vonnis algemene beschouwingen
KRUISPUNT KWAM OPGEREDEN, STILSTOND
zijn welke voor gelijk welk verOP HET OGENBLIK VAN DE BOTSING- NIET
keersongeval kunnen gelden en
NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING.
geen antwoord vormen op de in het
middel aangegeven omstandige conclusie;
3° WEGVERKEER - VOORRANG - VOOR-

Dat het middel gegrond is;

RANG RECHTS - VOORRANG ONAFHANKELJJK VAN DE MANIER WAAROP DE VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER RJJDT.

2" Niet naar recht verantwoord is het

Om die redenen, en zonder dat er
vonnis waarin uit de enkele vaststelgrond bestaat tot onderzoek van de
Jing dat het voertuig van de beklaagde
overige onderdelen van het middel
die een kruispunt kwam opgereden,
stilstond op het ogenblik van de botdie niet tot ruimere cassatie kunnen
sing met het voertuig van de voorlijden, vernietigt het bestreden vonranghebbende bestuurder, wordt afgenis, in zoverre daarbij uitspraak
Jeid dat de beklaagde bij het oprijden
wordt gedaan over de burgerlijke
van dat kruispunt zich heeft gedragen
rechtsvorderingen;
verwerpt
de
naar de bepalingen van artt. 12.3.1 en
voorzieningen voor het overige;
12.5 Wegverkeersregl. (2).
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslis- 3" De voorrang welke art. 12.3.1 Wegverkeersregl. aan de van rechts komende
sing; veroordeelt verweerder in de
bestuurder toekent, hangt niet af van
kosten; verwijst de aldus beperkte
de manier waarop hij rijdt (3) en geldt
zaak naar de Correctionele Recht:..
over de hele breedte van de door hem
bank te Bergen, zitting houdend in
gevolgde weg(4).
hoger beroep.
26 maart 1980
2• kamer
Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.

(1) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 278).
(2) Zie Cass., 6 sept. 1971 (A.C., 1972, 15).
(3) Zie Cass., 20 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 733).
(4) Cass., 10 nov. 1975 (A.C., 1976, 321).

940rechtsvordering van eiseres jegens
verweerder vernietiging meebrengt
van de beslissingen op de burgerARREST ( vertaling)
lijke rechtsvorderingen van de verHET HOF; - Gelet op het bestre- weerders jegens eiser, welke beslisden vonnis, op 16 november 1979 in singen op dezelfde onwettigheid
hoger beroep gewezen door de Cor- berusten, ook al heeft eiser dienrectionele Rechtbank te Marche- aangaande afstand gedaan van zijn
voorziening;
en-Famenne;
(TASTENHOYE, BOON T. LAMBERT,
DE FEDERALE VERZEKERINGEN)

I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde:
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens verweerder,
medebeklaagde :
Overwegende dat eiser
niet
bevoegd is om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering:
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de strafvordering verjaard
is en eiser geen kosten van die
rechtsvordering ten laste legt; dat
de voorziening in dat opzicht niet
ontvankelijk is bij · gebrek aan
belang;
C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
tegen eiser ingesteld :
a) door verweerder :
Overwegende dat eiser afstand
heeft gedaan van zijn voorziening;
b) door verweerster :
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van zijn voorziening
doch « enkel in het geval dat zou
worden beslist dat deze burgerrechtelijke beschikkingen eveneens niet
definitief zijn >>;
Overwegende dat het Hof geen
acht kan slaan op die afstand
wegens de vage formulering ervan;
Overwegende dat eiser, die zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien, geen middel aanvoert;
Overwegende evenwel dat de
hierna uitgesproken vernietiging
van de beslissing op de burgerlijke

II. Op de voorzieni:rig van eiseres,
burgerlijke partij :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens verweerder,
beklaagde:
Overwegende dat eiseres, die in
geen kosten jegens de openbare
partij werd veroordeeld, niet bevoegd is om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke
rechtsvordering van
eiseres jegens verweerder, beklaagde:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12.3.1, 12.5 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat, nu vaststaat dat het ongeval
zich had voorgedaan op een kruispunt
waar de regels inzake voorrang van
rechts van toepassing waren en dat eiser
rechts van verweerder kwam gereden,
het vonnis in zijn beschikkende
gedeelte, enerzijds, het vonnis van
26 juni 1979 bevestigt waarbij de politierechtbank te Marche-en-Famenne eiser
had veroordeeld om aan verweerster
de volledige door haar gevorderde
« voorlopige » bedragen te betalen,
verhoogd met de compensatoire interesten en de kosten, en waarbij zij zich
onbevoegd had verklaard om kennis te
nemen van de burgerlijke partijstelling
van eiseres jegens verweerder, anderzijds, eiser verwijst in de kosten van zijn
hoger beroep; dat het vonnis ter verantwoording van dat beschikkend gedeelte
beslist dat de uitspraak van de eerste
rechter dient te worden bevestigd, waarbij aileen eiser aansprakelijk werd verklaard voor het ongeval, op grond dat
eisers schuld bewezen is maar dat « er
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(thans verweerder) verweten fout », vermits « uit de positie van beide voertuigen na de botsing kan worden afgeleid
dat de wagen van Lambert waarschijnlijk stilstond op het ogenblik van de
botsing, zoals Lambert trouwens heeft
verklaard » en « Tastenhoye hoe dan ook
voldoende ruimte had om te passeren »,
terwijl, eerste onderdeel, een tekortkoming aan de verplichting om voorrang te
verlenen, bepaald bij artikel 12.3.1
van
het
koninklijk
besluit
van
1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, aan een voorrangschuldig bestuurder kan worden ten Iaste gelegd,
ongeacht of die bestuurder al dan niet
stilstond op het ogenblik van de botsing;
de voorrang die bij genoemd artikel
wordt toegekend aan de bestuurder die
van rechts het kruispunt komt oprijden,
geldt over de gehele breedte van de door
die bestuurder gevolgde weg met inbegrip van het verlengde van elk van de
trottoirs die van die weg deel uitmaken;
de voorrang van doorgang bovendien los
staat van de wijze van rijden van de
voorranghebbende bestuurder en de
rechter de voorrangschuldige bestuurder
van zijn verplichting enkel kan ontslaan
als hij vaststelt dat het rijgedrag van de
voorranghebbende bestuurder, met name
zijn snelheid, zodanig was dat de voorrangschuldige bestuurder in zijn redelijke verwachtingen werd bedrogen en
dit rijgedrag voor hem een geval van
overmacht heeft opgeleverd zodat hem
geen fout kan worden verweten; de
rechter derhalve, met de enkele vaststelling dat verweerders voertuig waarschijnlijk stilstond op het ogenblik van
de botsing of dat eiser voldoende plaats
had om te passeren, geen voldoende
wettelijke verantwoording geeft aan de
beslissing waarbij elke schuld ten
gevolge van een overtreding van de
artikelen 12.3.1 en 12.5 van voormeld
koninklijk besluit van 1 december 1975,
aan de zijde van verweerder uitgesloten
wordt en waarbij verweerder vrijgesteld
wordt van aile, zelfs gedeeltelijke, aansprakelijkheid voor het ongeval, vermits
de omstandigheid dat eiser een fout in
oorzakelijk verband met het ongeval had
begaan op zichzelf niet elke schuld van
verweerder vermag uit te sluiten (schending van de artikelen 12.3.1, 12.5 van het
koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, het vonnis met
voormelde vaststellingen evenmin antwoordt op het in de conclusie van hoger
beroep aangevoerde middel waarbij de
eisers, met name op grond van de
vermeldingen in de conclusie van eerste
aanleg van verweerster, betoogden dat
het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan indien verweerder voor het kruispunt was gestopt en niet « volledig in
het midden » ervan had gestaan, in die
zin dat eiser, in plaats van verweerders
voertuig aan te rijden, dan zou terecht
gekomen zijn op het erf van een hoeve
gelegen aan de weg die hij volgde, zodat
eiser althans ten dele aansprakelijk
diende te worden verklaard voor het
ongeval om verweerder niet te hebben
Iaten voorgaan; het vonnis derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende · dat, enerzijds, niet
wettelijk verantwoord is het vonnis
waarbij
wordt beslist
dat de
beklaagde de hem bij de artikelen 12.3.1, e, 12.5 van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting heeft nageleefd, op grond van
de enkele vaststelling dat het voertuig van de beklaagde, die het
kruispunt kwam opgereden, stilstond op het ogenblik van de botsing met het voertuig van de voorranghebbende bestuurder;
Overwegende dat, anderzijds, de
voorrang van de bestuurder die op
de openbare weg rijdt, geldt over de
gehele breedte van de weg en los
staat van de manier waarop hij
rijdt;
Overwegende dat de rechter, om
verweerder vrij te spreken en alle
aansprakelijkheid voor het ongeval
ten laste van eiser te leggen, zich
ertoe beperkt de in het middel
weergegeven beschouwingen te vermelden;
Overwegende dat het vonnis op
die wijze zijn beschikkend gedeelte
niet naar recht verantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
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treft:
2" KAMER- 26 maart 1980
Overwegende dat het vonnis, nu
het vermeldt dat « uit de positie van VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAbeide wagens na de botsing kan VING VAN DE HECHTENIS - ART. 5 WET
worden afgeleid dat de wagen van VAN 20 APRIL 1874, GEW. BIJ ART. 3 WET
Lambert waarschijnlijk stilstond op VAN 13 MAART 1973 - REDENGEVING.
het ogenblik van de botsing, zoals
Lambert trouwens verklaard heeft, De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligen dat Tastenhoye hoe dan ook
heid raken dat de voorlopige hechtenis
voldoende ruimte had om door te
moet worden gehandhaafd, worden
rijden >>, antwoordt op de in het
onder vermelding van gegevens eigen
middel bedoelde conclusie;
aan de zaak of de persoonlijkheid van

Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van eisers voorzie. ning, voor zover die gericht is tegen
de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van
verweerder
jegens eiser; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre daarbij uitspraak wordt gedaan over de burgerlijke rechtsvorderingen van eiseres jegens verweerder en van de
verweerders jegens eiser, behalve in
zoverre beslist wordt dat eiser een
fout in oorzakelijk verband met het
ongeval heeft begaan en in zoverre
een deskundige aangewezen wordt
om verweerder te onderzoeken ter
aanvulling van de aan de deskundige toevertrouwde opdracht; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt iedere verweerder in de helft van de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Verviers, zitting houdende in hoger
beroep.
26 maart 1980 2" Kamer Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Dassesse.

de verdachte nauwkeurig omschreven
door het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarin wordt
gewezen op de ernst van de feiten,
rekening ermee houdende dat zij zich
herhaaldelijk voordeden en een dodelijk afloop hadden, op de gevaarlijke
persoonlijkheid van de verdachte
wegens haar aanhoudende neiging tot
overtreding van welbepaalde wetten
en haar gedrag waarvan de invloed
zeez· schadelijk is voor de Jichamelijke
gezondheid en zedelijkheid van de
jeugd.
(BRESCIA)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1980
gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 5 van de wet van 20 april 1874 op
de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973,
doordat het arrest, ter bevestiging van
de beroepen beschikking en ter handhaving van de hechtenis van eiseres, zich
beperkt tot het overnemen van « de
gronden uit het aanhoudingsbevel en de
bestreden beschikking » onder toevoeging « dat de invrijheidstelling van de
verdachte bovendien de openbare veiligheid die de burgers terecht door de
rechterlijke overheid beschermd willen
zien, ernstig zou schaden », zonder
daarbij te antwoorden op het omstandig
verweer waarbij eiseres in haar conclusie voor het hof van beroep deed gelden
dat « het voor het onderzoek niet langer
nodig is » de voorlopige hechtenis te
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uitzonderlijke omstandigheden die de maken; dat het arrest derhalve volopenbare orde raken, noch de vrees voor doet aan de vereisten van artikel 5
herhaling van gelijkaardige feiten, noch
de bestraffing, noch enige andere iden- van de wet van 20 april 1874;
Dat het arrest niet meer behoefde
tieke of soortgelijke omschrijving van de
voorgaande begrippen de handhaving te antwoorden op een conclusie die
van de voorlopige hechtenis kunnen ten gevolge van de vaststellingen
verantwoorden » en dat « door te ver- van het arrest niet meer ter zake
melden dat concluante reeds veroordeeld dienend was;
werd ofschoon zij nog uitstel kan genieOverwegende dat de substantiele
ten, vooruitgelopen wordt op de beslisof op straffe van nietigheid voorgesing van de feitenrechter » :
schreven rechtsvormen in acht zijn
Overwegende dat het arrest de genomen en de beslissing overeenhandhaving van de voorlopige hech- komstig de wet is gewezen;
tenis beveelt met overneming van
de gronden uit het bevel tot aanOm die redenen, verwerpt de
houding en de bestreden beschikvoorziening; veroordeelt eiseres in
king;
Overwegende dat het aanhou- de kosten.
dingsbevel op 25 september 1979
26 maart 1980 2• kamer
tegen eiseres werd verleend uit Voorzitter : baron Richard Verhoofde van : valsheid in onder- slaggever : de h. Stranard - Gelijkhandse geschriften en meermalen Juidende conclusie van de h. Duchatelet,
slaapmiddelen, verdovende midde- advocaat-generaal - Advocaat : mr.
len of andere psychotrope stoffen, R. Swennen, Luik.
die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen, in groep te hebben
gebruikt en voor een ander het
gebruik van dergelijke
stoffen Nr. 481
gemakkelijker te hebben gemaakt,
met de omstandigheid dat het mis1• KAMER - 27 maart 1980
drijf werd gepleegd ten aanzien van
minderjarigen hoven de volle leef- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
tijd van zestien jaar en dat het
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN gebruik van voormelde stoffen de
MOTIVERING NIET LOGISCH - GEEN SCHENdood heeft veroorzaakt van VinDING VAN ART. 97 GRONDWET (1).
cenzo Ali; dat het aanhoudingsbevel
wijst op de ernst van de feiten, die 2° BEWIJS - VERMOEDEN - BURGERLLJKE
ZAKEN - FEITELLJK VERMOEDEN - BURGERimmers
bij
herhaling
werden
gepleegd en de dood hebben veroorLLJK WETBOEK, ART. 1353 - VERMOEDEN
OVERGELATEN AAN HET OORDEEL OF AAN
zaakt, en op de geyaarlijke persoonlijkheid van de v~rdachte wegens
HET BELEID VAN DE RECHTER (2).
haar aanhoudende neiging tot overBURGERtreding van welbepaalde wetten en. 3° CASSATIEMIDDELEN
LLJKE ZAKEN MIDDEL DAT KRITIEK
wegens haar vooral en voor de
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN
lichamelijke en de morele gezondREDEN
NIET
ONTVANKELLJK
CASheid van de jeugd maatschappelijk
SATIEMIDDEL (3).
schadelijk gedrag;
Dat het arrest door overneming
van die gronden nauwkeurig aan- · (1) Cass., 11 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 106);
Cass., 29 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 136) en
geeft welke gegevens eigen aan de zie
4 jan. 1980 {ibid., 1979-80, nr. 266).
zaak of de persoonlijkheid van de
(2) Cass., 8 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1181).
verdachte ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden zijn die de open(3) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 90); zie
bare veiligheid raken en de handha- Cass., 18 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 246).

-9444° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN tot de verplichtingen van de partijen
ARRESTEN _ BURGERLIJKE ZAKEN _ inzake de uitoefening van bet in arti-,
kel 6 bedongen voorkeurrecht, enerzijds,
CONCLUSIE - MIDDEL DAT TER ZAKE NIET
« dat beslist moest worden vermeden dat
MEER DIENEND IS WEGENS DE VASTSTELLIN(verweerder) door enige chantage (eiseGEN VAN DE RECHTER- GEEN VERPLICHres) ertoe kon dwingen hem gunstiger
TING VOOR DE RECHTER OP DAT MIDDEL TE
voorwaarden te verlenen; dat evenzeer
ANTWOORDEN (4).
moest worden vermeden dat verweerder
door een voortijdige mededeling aan
(LES EDITIONS DU LOMBARD N.V.
(eiseres) ... het gevaar liep het voordeel
T.GRATON)
van zijn aan de gang zijnde onderhandelingen met derden te verliezen », zodat
ARREST ( vertaJing)
verweerder, zonder verplicht te zijn het
origineel of het afschrift mede te delen
HET HOF;- Gelet op het bestre- van de inhoud van het aanbod al dan
den arrest, op 15 februari 1979 door niet met vermelding van de derde, v66r
het Hof van Beroep te Brussel 31 december 1975, eiseres enkel de hem
voorgestelde prijsvoorwaarden moest ter
gewezen;
kennis brengen, anderzijds, « dat het
Over het eerste middel, afgeleid uit de verwijt van (eiseres) dat er bepaalde
schending van de artikelen 1, 3 van de verschillen bestaan tussen de voorstellen
wet van 22 maart 1886 op het auteurs- van
de
derde
als
vermeld
op
recht, 1101, 1102, 1108, 1126, 1134, 1135, 26 november 1975 en die welke op
1156, 1160, 1161, 1165, 1168 tot 1171, 1175, 23 december 1975 in afschrift werden
1178, 1181, 1315, 1322, 1582, 1584, 1591, medegedeeld, zonder belang is », daar
1592 van het Burgerlijk Wetboek, die verschillen niet aileen gering zijn,
870 van het Gerechtelijk Wetboek en doch ook « niets veranderen aan het feit
97 van de Grondwet,
dat (eiseres), het is voldoende haar
doordat, het hof van beroep op de brieven van die periode te lezen, in het
hoofdvordering van verweerder tot ver- geheel niet van plan was een voorstel te
derde was
goeding van de schade die eiseres hem doen zoals door de
zou berokkend hebben door, krachtens aangeboden », dat bovendien « (eiseres)
artikel 6 van bet contract van er blijkbaar geen belang bij heeft om
31 juli 1969, vanaf 1 januari 1976 ten het contract eerlijk en oprecht met
onrechte « ... bij gelijke prijsvoorwaar- (verweerder) voort te zetten », daar
den, een voorkeurrecht te willen uitoefe- eiseres in onderhandeling was getreden
nen op heel de produktie van de auteur en ten slotte in juli 1976 een contract
in verband met een of meer belden die had gesloten met een derde wiens werk
gepubliceerd waren ... » en op de tegen- van dezelfde aard zou zijn als dat van
vordering van eiseres om, als sanctie van verweerder, en op grond dat eiseres, die
dat recht, verweerder, voor de periode niet afweek van haar foutief standpunt
van 1 januari 1976 tot 31 december 1980, dat zij reeds op 14 november 1975 had
verbod op te leggen het geheel of een ingenomen, in haar aanvullende conclugedeelte van zijn produktie in verband sie van eerste aanleg eisen heeft gesteld
met een of meer door eiseres gepubli- die haar aansprakelijkheid nog groter
ceerde belden door derden te doen maakten en strengere veroordelingen te
uitgeven, bet beroepen vonnis bevestigt haren laste rechtvaardigden, en dat
dat, na te hebben beslist 'dat de op « voormelde oordeelkundige gronden van
31 juli 1969 tussen partijen gesloten het beroepen vonnis passend antwoorovereenkomst op 31 december 1975 was den op de beschouwingen van (eiseres)
geeindigd, eiseres had veroordeeld om over de door haar begane fout, door
verweerder provisioneel 1.000.000 frank precies de nadruk te leggen op de
schadevergoeding te betalen plus de wederrechtelijkheid van haar houding
interest en de kosten, heropening van de en vooral van haar tegenstand »,
debatten had bevolen alvorens uitspraak
terwijl, eerste onderdeel, ...
te doen over de rest van de hoofdvordering, en aan eiseres haar tegenvordering
tweede onderdeel, ...
had ontzegd, op grond, met betrekking
derde onderdeel, .. .
vierde onderdeel, .. .
(4) Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 123);
vijfde onderdeel, door uit te sluiten
zie Cass., 31 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1148),
18 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 301), 1 en 28 feb. dat eiseres er eind 1975 belang bij had
1980 (ibid., 1979-80, nrs. 336 en 411).
dat bet contract eerlijk en oprecht zou

-945worden voortgezet, op grond dat eiseres
nadien in juli 1976 een contract had
aangegaan met een tekenaar wiens werk
van dezelfde aard zou zijn als dat van
verweerder, het arrest gronden bevat die
niet logisch zijn en steunt op overwegingen die geen feitelijke vermoedens kunnen opleveren (schending van de
artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet); het
arrest bovendien niet antwoordt op de
conclusie waarin eiseres aanvoerde dat
zij een contract mocht aangaan met een
andere tekenaar en tevens in rechte de
uitoefening van haar voorkeurrecht
mocht blijven eisen, daar zij jegens
verweerder geen exclusiviteitsverbintenis had aangegaan; dit gebrek aan
motivering een schending is van
artikel 97 van de Grondwet :
Wat het vierde onderdeel betreft :
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel
van het middel, voor zover hierin
wordt betoogd dat artikel 97 van de
Grondwet werd geschonden omdat
de gronden van het arrest « niet
logisch zijn », niets te maken heeft
met die wetsbepaling en, derhalve,
niet ontvankelijk is;
OverWegende dat het arrest, door
met name uit het door eiseres met
een andere tekenaar gesloten contract af te leiden dat zij er geen
belang bij had dat het contract
eerlijk en oprecht zou worden
voortgezet en, bijgevolg, dat zij de
activiteit van verweerder wilde stilleggen zonder enige bedoeling van
publikatie, stei.mt · op een feitelijk
vermoeden waarvan het de bewijswaarde in overeenstemming met de
andere elementen van de zaak
moest beoordelen;
Dat het arrest derhalve de
artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat het arrest, wat het overige
betreft, eiseres niet als fout aanrekent dat zij met een andere tekenaar dan verweerder een contract
heeft gesloten; dat het derhalve niet
behoefde te antwoorden op de in
dit onderdeel vermelde conclusie

waarin werd betoogd dat zij met
een andere tekenaar een contract
mocht aangaan;
Dat het middel in dit opzicht niet
kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na ongegrondverklaring van de stelling van eiseres dat
zij, voor de uitoefening van haar voorkeurrecht, van verweerder mededeling
van het vaste aanbod van een derde
mocht eisen de veroordeling van eiseres tot provisionele betaling van
1.000.000 frank bevestigt en haar als fout
aanrekent dat zij een niet te rechtvaardigen standpunt had ingenomen en
overweegt dat « ( eiseres ), die op haar
standpunt bleef en het zelfs nog verscherpte, in haar aanvullende conclusie
van eerste aanleg eisen stelde die haar
aansprakelijkheid nog groter maakten
en strengere veroordelingen te haren
laste rechtvaardigden; dat voormelde
oordeelkundige gronden van het beroepen vonnis passend antwoorden op de
beschouwingen van eiseres in haar aanvullende conclusie over de door haar
begane fout, door precies de nadruk te
leggen op de wederrechtelijkheid van
haar houding en vooral van haar
tegenstand »,
terwijl het enkele feit in rechte verkeerde aanspraken te doen gelden geen
misbruik is van het recht om zich in
rechte te verdedigen; het arrest derhalve
het wederrechtelijk en foutief karakter
van de tegenstand in rechte van eiseres
niet mocht afleiden uit de enkele vaststelling dat haar aanspraken als niet
te rechtvaardigen moesten worden beschouwd (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek}; het arrest bovendien niet
antwoordt op de conclusie waarin eiseres aanvoerde dat de verklaring van de
eerste rechter dat zij haar standpunt in
haar aanvullende conclusie van eerste
aanleg had verscherpt, niet juist was
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat het arrest een
wettige verantwoording geeft voor
zijn beslissing dat eiseres vanaf
november en december 1975 een
fout had begaan;

-946Dat de door het middel bekritiseerde grond, die enkel betrekking
heeft op een « nog grotere
aansprakelijkheid >> wegens de
« volharding
» en de « verscherping >> van de houding van
eiseres ten overvloede is gegeven;
dat het middel in dit opzicht niet
ontvankelijk is;

ren dat hij werkelijk vrij was »; dit
gebrek aan motivering een schending is
van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende
dat
het
arrest
beslist dat de foutieve aanspraken
van eiseres inzake de verlenging
van de overeenkomst van 1969 in
oorzakelijk verband staan met de
schade die verweerder heeft geleden
zowel ten gevolge van zijn gedwongen inactiviteit als van het niet
verschijnen van de werken die normaal zouden uitgegeven en verkocht
zijn in de boekhandel;
Dat het die beslissing met name
afleidt uit de overweging dat verweerder door de negatieve en agressieve houding van eiseres gedwongen werd bepaalde contracten met
een andere uitgever op te geven
zolang het bestaande geschil, dat te
wijten was aan de foutieve eisen
van die eiseres, niet gerechtelijk
was beslecht;
Dat het arrest derhalve niet meer
behoefde te antwoorden op de in
het middel aangevoerde conclusie
van eiseres die niet meer ter zake
.
.
dien~nd. _was w~g~ns. de vaststellmgen In ZIJn beshss1ng,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Dat het arrest, wat het overige
betreft, niet behoefde te antwoorden
op de in het middel vermelde conclusie betreffende het foutief karakter van de « tegenstand >> in rechte
van eiseres, welke conclusie geen
belang meer had wegens de vaststelling dat er v66r de indiening van
de rechtsvordering een fout was
begaan;
Dat het middel in zoverre niet
k
d
.
an wor en aangenomen,
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond-~
wet,
.
doordat het arrest,
om. e1seres
te
veroordelen
u;>t. betahng
van
1.000.000 frank prov1s10nele schadevergoeding aan verweerder, beslist dat « de
foutieve aanspraken van (eiseres) inzake
de verlenging van de overeenkomst
van 1969, overigens tegen dezelfde prijsvoorwaarden als in die overeenkomst, in
oorzakelijk verband staan met de schade
die verweerder heeft geleden zowel ten
Om die redenen, verwerpt de
gevolge van zijn betrekkelijke gedwongen inactiviteit als van het niet verschij- voorziening; veroordeelt eiseres in
nen van de werken die normaal zouden de kosten.
uitgegeven en verkocht zijn in de
27 maart 1980- 1• kamer- Voorzitboekhandel »,
ter en verslaggever : ridder de SchaetGelijkluiterwijl die gronden van het arrest niet zen, afdelingsvoorzitter
dende conclusie van mevr. Liekendael,
antwoorden op het middel van de aan- advocaat-generaal
- Advocaten : mrs.
vullende
conclusie waarin eiseres
Dassesse
en
Kirkpatrick.
betwistte dat er een oorzakelijk verband
bestond tussen de fout die haar zou
worden toegeschreven en de door verweerder aangevoerde schade, op grond
dat « •.• zo tussen Dargaud en (verweerder) niet een met de belofte van Dar- Nr. 482
ga\ld overeenstemmend contract is
gesloten, zulks komt, hetzij omdat ver1• KAMER - 27 maart 1980
weerder tevreden was met een aanbod
dat te vaag was om die uitgever te
(BUITEN
kunnen binden, hetzij omdat (verweer- AANSPRAKELIJKHEID
der) zelf zodanig onzeker was over zijn
OVEREENKOMST)
OORZAKELIJK
toestand dat hij het risico niet durfde
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE nemen zijn nieuwe uitgever te verzekeBEGRIP.

-947De beslissing dat een fout de oorzaak
van en niet de aanleiding tot de
schade is geweest, is naar recht vei'antwooi'd wanneer de I'echter vaststelt
dat zonder die fout de schade niet zou
zijn ontstaan zoals zij zich heeft
voorgedaan (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.}
(MOL, • BROEDERS VAN LIEFDE
T. CORMANN, AHN)

>

V.Z.W.

ARREST ( vertaJing)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1979 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

schade, en aldus de artikelen 1382 en
1383 van bet Burgerlijk Wetboek schendt
die, voor bet bestaan van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, vereisen dat de
begane fout de oorzaak van en niet de
aanleiding tot de schade is geweest
(schending van de artikelen 1382 en
1383 van bet Burgerlijk Wetboek}; bet
arrest bijgevolg op basis van dat motief
niet wettig kon beslissen dat de aansteller aansprakelijk was (schending van
artikel 1384, derde lid, van bet Burgerlijk Wetboek};
tweede onderdeel, bet tegenstrijdig is
te overwegen, enerzijds, dat bet gebrek
aan toezicht enkel de aanleiding is
geweest tot een gestoei dat gevaarlijk
was voor de veiligheid van de aan de
bewaring van eiseres Mol toevertrouwde
kinderen en, anderzijds, dat, zonder die
onvoorzichtigheid, de schade niet zou
zijn ontstaan zoals ze zich in concreto
heeft voorgedaan en de gronden van bet
arrest althans dubbelzinnig zijn daar
niet met zekerheid kan worden uitgemaakt of de appelrechters van oordeel
waren dat de fout van Mol de oorzaak
van dan wel de aanleiding tot de door
Ahn geleden schade was (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383, 1384,
derde lid, van bet Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dooi'dat bet arrest, na te hebben
vastgesteld dat bet kind Desire Delie
niets foutiefs heeft gedaan, met wijziging van bet beroepen vonnis beslist dat
mevr. Mol en, bijgevolg, ook haar meester aansprakelijk zijn en dat zij de door
bet slachtoffer van dat ongeval geleden
schade moeten vergoeden, op grond dat
Mol « een nalatigheid heeft begaan bij
Over het middel in zijn geheel :
bet toezicht op de aan haar toeverOverwegende dat het arrest vasttrouwde kinderen en dat voorts, zonder
stelt
dat de opvoedster, eerste eisedat foutieve gedrag, de schade· niet zou
zijn ontstaan; dat de opvoedster Mol, res, door zich er niet tegen te
door zich niet ertegen te verzetten dat verzetten dat drie doofstomme kindrie kinderen, onder wie bet slachtoffer, deren, onder wie het slachtoffer dat
zich aan haar rechtstreeks toezicht ont- ernstig gewond werd bij het spelen
trokken, aanleiding heeft gegeven tot in het struikgewas van een openeen voor de veiligheid van die kinde- baar park, zich aan haar rechtren gevaarlijk gestoei; dat, zonder streeks toezicht onttrokken, de aande onvoorzichtigheid van gei:ntimeerde
Franc;oise Mol, de schade niet zou zijn leiding heeft doen ontstaan tot een
ontstaan zoals ze zich in concreto heeft voor de veiligheid van die kinderen
gevaarlijk gestoei;
voorgedaan >>,
terwijl, eerste onderdeel, bet arrest,
Dat het arrest aldus niet beslist
tot vaststelling van de aansprakelijkheid
van mevr. Mol, verklaart dat deze een dat de nalatigheid van de opvoedfout heeft begaan, namelijk een gebrek ster bij het toezicht op de haar
aan behoorlijk toezicht dat de aanleiding toevertrouwde kinderen, welke nais geweest tot een voor de veiligheid van latigheid het als een foutieve gedrade kinderen gevaarlijk gestoei tijdens ging bestempelt, enkel de aanleiding
hetwelk het ongeval zich heeft voorge- tot en niet de oorzaak van de
daan, en dat die fout in noodzakelijk
causaal verband staat met de geleden schade is geweest;
(1) Zie Cass., 5 maart 1974 (A.C., 1974, 737)
en 15 dec. 1975 (ibid., 1976, 467); zie Cass.,
14 okt. en 4 nov. 1975, 6 jan. en 19 maart 1976
(ibid., 1976, 198, 298, 523 en 847) en 21 dec.
1976 (ibid., 1977, 446).

Dat het arrest integendeel zegt
dat, zonder de onvoorzichtigheid
van de opvoedster, de schade niet
zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft
voorgedaan;
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opzegging niet nietig doch de gevolgen
Overwegende dat uit die niet
ervan treden eerst in op de wettelijke
tegenstrijdige en ondubbelzinnige
datum. (1). (Impliciet.) (Boek III,
vaststellingen blijkt dat het arrest
titel VIII, afd. 2bis, art. 14 B.W.}
zijn beslissing, dat er tussen de fout
(BURLET T. FELOAGE)
van de eerste eiseres en de schadelijke gevolgen van het ongeval een
ARREST ( vertaling)
oorzakelijk verband bestaat, regelmatig met redenen omkleedt en
HET HOF; - Gelet op de bestrenaar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden den vonnissen, op 5 september 1978
en 5 december 1978 in hoger beroep
aangenomen;
gewezen door de Rechtbank van
En overwegende dat wegens ver- Eerste Aanleg te Namen;
werping van de voorziening de door
de eiseressen ingestelde vordering
I. ...............
tot bindendverklaring van het
arrest, bij gebrek aan belang, niet 1----------------ontvankelijk wordt;
(1) Het Hof heeft het derde onderdeei van
Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot
bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
27 maart 1980 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Ansiaux.

Nr. 483
1e

KAMER-

27 maart 1980

HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR- HUURDER IN HET BEZIT VAN HET
VERHUURDE GOED GELATEN NA HET EINDE
VAN DE HUUR- NIEUWE HUUR VOOR ONBEPAALDE TIJD - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER- OPZEGGINGSTERMLJN VAN MINDER DAN ACHTTIEN MAANDEN- GEVOLG.

Wanneer de huurder, die vervallen is
van het recht op hernieuwing van
een handelshuurovereenkomst van
bepaalde duur, na het verstrijken van
die termijn in het bezit van het
verhuurde goed wordt gelaten en de
verhuurder achteraf, om de aldus voor
onbepaalde tijd tot stand gekomen
huurovereenkomst te beeindigen, de
huurder opzegt met een termijn van
minder dan achttien maanden, is die

het middei, afgeieid uit schending van art. 97
Gw., waarin eiser zich beriep op dubbeizinnigheid in de motivering van het bestreden
vonnis, gegrond verkiaard en het bestreden
vonnis vernietigd.
Die grief van dubbelzinnigheid ondersteit
dat de bekritiseerde redengeving voor ten
minste twee verschillende uitieggingen vatbaar
is en dat de bestreden beslissing voigens de
ene uitlegging naar recht te verantwoorden is,
terwiji zuiks voigens de andere niet het gevai
is.
Is de bestreden beslissing naar recht verantwoord, ongeacht de uitlegging van haar motieven, dan is het middei afgeieid uit hun
dubbeizinnigheid, bij gebrek aan beiang, niet
ontvankelijk. (Zie • De motivering van de
vonnissen en arresten en de bewijskracht van
de akte •, piecht. openingsrede van proc.-gen.
Dumon, toen 1• adv.-gen., voor het Hof van
1 sept. 1978, 'biz. 14, nr. · 10, inz. noot 26, b,
biz. 15.)
Indien de bestreden beslissing echter, voigens beide mogelijke uitleggingen, aan onwettigheid lijdt, is het middei afgeieid uit de
schending van art. 97 Gw. evenmin ontvankelijk, omdat in dat gevai de grief van dubbeizinnigheid niet onder die grondwettelijke
bepaling vait. (Cass., 21 juni 1979, A.C., 1978-79,
1270).
In het onderhavige gevai had men de
verweerder, die vervalien was van het recht op
hernieuwing van een handeishuurovereenkomst van bepaaide duur, in het bezit van het
verhuurde goed geiaten na het einde van de
huur. Aldus was, overeenkomstig art. 14, derde
lid, Handeishuurwet, een nieuwe huur voor
onbepaalde tijd tot stand gekomen, die de
verhuurder siechts kon beeindigen mits hij
ten minste achttien maanden vooraf opzegde.
De eiser had voor de feitenrechter een
vordering tot verweerders uitzetting ingesteid
en de rechter had die vordering ongegrond
verkiaard op grond van redenen waarvan het
Hof zegt dat « daaruit niet kan worden
opgemaakt of het vonnis beslist dat eiser geen
opzegging had gegeven dan wei dat hij een

(Zie vervolg nota volgend biz.)

-949II. In zoverre de voorziening artikel 14, derde lid, van de wet op de
gericht is tegen het vonnis van handelshuurovereenkomsten, de verhuurder (eiser) de huur slechts kon
5 december 1978 :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1317, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 14,
inzonderheid derde lid, van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis van 5 december 1978 beslist dat « tussen partijen
een op 15 juli 1959 ingaande mondelinge
handelshuur werd gesloten betreffende
een pand gelegen te La Bruyere, deelgemeente Meux, rue du Village 85; dat die
beide partijen toegeven dat die huur
werd aangegaan voor negen jaar; dat
geen enkel verzoek tot hernieuwing van
de huur werd gedaan binnen de wettelijke termijn voor het einde van die
periode; dat appellant (verweerder) in
het gehuurde goed is gebleven en huur
is blijven betalen zonder enig protest
van gei:ntimeerde (eiser); dat bijgevolg
vanaf 15 juli 1968 tussen partijen een
nieuw contract voor onbepaalde tijd is
tot stand gekomen; dat, krachtens
opzegging had gegeven, doch dat deze niet in
aanmerking kon worden genomen omdat ze
binnen een kortere termijn dan de wettelijke
was gegeven >,
Het Hof stelt aldus vast dat de motieven van
het bestreden vonnis voor tweeerlei uitlegging
vatbaar zijn.
Uit voormeld art. 14, derde lid, volgt dat in
de eerste uitlegging, te weten het ontbreken
van opzegging, de eiser de nieuwe handelshuurovereenkomst voor onbepaalde tijd niet
mocht beeindigen, en dat de beslissing tot
weigering van uitzetting van de huurder, dus
volgens die uitlegging, naar recht zou verantwoord zijn.
Uit de vernietiging op het middel waarin de
eiser zich beriep op dubbelzinnigheid van de
motieven van het bestreden vonnis blijkt dus
dat, volgens de tweede uitlegging van die
motieven, d.w.z. indien de rechter verhuurders
vordering tot uitzetting had afgewezen, niet
omdat er geen opzegging was gegeven, maar
wei omdat de opzeggingstermijn korter was
dan de wettelijke, de beslissing niet naar recht
verantwoord zou zijn.
Het Hof bevestigt aldus impliciet zijn rechtspraak, volgens welke de opzegging die v66r
de wette!ijke datum is gegeven niet nietig is,
maar de gevolgen ervan eerst op die datum
intreden. (Zie Cass., 4 jan. 1960, A.C., 1960,
401 en de noot 1.)
Wanneer de redenen van een rechterlijke
bes!issing onbegrijpelijk zijn, wordt art. 97
Gw. ook geschonden, niet wegens dubbelzinnigheid maar wei wegens vaagheid.

E.L.

beeindigen mits hij ze ten minste
18 maanden vooraf opzegde; ·dat gei:ntimeerde, bij gebrek aan kennisgeving van
een dergelijke opzegging, niet gerechtigd
is de uitzetting van appellant te eisen »,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, niet kan worden
uitgemaakt
of
het
vonnis
van
5 december 1978 beslist dat eiser geen
opzegging had gegeven dan wel d.at de
opzegging die was gegeven binnen een
kortere termijn dan de wettelijke niet in
aanmerking kon worden genomen, waaruit volgt dat het vonnis, wegens die
dubbelzinnige motivering, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis zegt
« dat, krachtens artikel 14, derde lid,
van de wet op de handelshuurovereenkomsten, de verhuurder de huur
slechts kon beeindigen mits hij ze
ten minste 18 maanden vooraf
opzegde; dat gei:ntimeerde (eiser),
bij gebrek aan kennisgeving van
een dergelijke opzegging, niet
gerechtigd is de uitzetting van
appellant (verweerder) te eisen »;
Dat op grond van die motivering
niet kan worden uitgemaakt of het
vonnis beslist dat eiser geen opzegging had gegeven dan wel dat hij
een opzegging had gegeven, doch
dat deze niet in aanmerking kon
worden genomen omdat ze binnen
een kortere termijn dan de wettelijke was gegeven;
Dat het vonnis, dat steunt op
dubbelzinnige gronden, niet regelmatig met redenen is omkleed;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis van 5 december
1978; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
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zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dinant, zitting houdend
in hoger beroep.

(DEVER T. KOLBACH)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1979 in hoger
27 maart 1980- 1• kamer- Voorzit- beroep gewezen door de Rechtbank
ter en verslaggever : ridder de Schaet- van Eerste Aanleg te Brussel;
zen, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
Over het middel, afgeleid uit de scherradvocaat-generaal Advocaat : mr. ding van de artikelen 6, 203, 205, § 1, 207,
L. Simont.
211, 212, 217, 221, 222, 1217, 1220 van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de
wetten van 20 november 1896 en
14 juli 1976, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis afwijzend beschikt op de vordering van
Nr. 484
eiseres strekkende tot veroordeling van
verweerder om haar een uitkering tot
onderhoud van 8.000 frank per maand te
1• KAMER - 27 maart 1980
betalen, dit is zijn bijdrage in de kosten
1° HUWELIJK - RESPECTIEVE RECHTEN van onderhoud en opvoeding van de
twee minderjarige kinderen van de parEN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN
tijen, op grond dat de echtgenoten
VERPLICHTING BIJ TE DRAGEN IN DE
weliswaar heiden moeten bijdragen in
c LASTEN VAN DE HUISHOUDING • - BEGRIP.
de kosten van onderhoud en opvoeding
van hun kinderen, doch die verplichting
2° UITKERING
TOT
ONDERHOUD
niet noodzakelijk moet worden uitgeAFSTAMMING- VERPLICHTING VAN DE
voerd door daaraan rechtstreeks en uitOUDERS OM HUN KINDEREN KOST EN
sluitend een welbepaald gedeelte van
ONDERHOUD
TE
VERSCHAFFEN
hun inkomsten te besteden wanneer,
ART. 203 B.W.- SAMENWONEN VAN OUDERS zoals in het onderhavige geval, ouders
EN KINDEREN DIE MAAR EEN ENKEL HUIS- en kinderen samenwonen en dus slechts
HOUDEN VORMEN - VERPLICHTING BEHO- een huishouden vormen; dat de feitelijke
RENDE TOT
DE
LASTEN VAN
DE toestand van de partijen en van hun
HUISHOUDING •.
kinderen trouwens overeenstemt met die
1° en 2° Wanneer ouders en kinderen LAMPE-FRANZEN, « Le regime primaire ou les
samenwonen en dus slechts een enkel droits et devoirs respectifs des epoux », in « La
huishouden vormen, is de bijdrage die nHorme des droits et devoirs respectifs et des
een van de echtgenoten van de andere regimes matrimoniaux •, edit. du Jeune Barvordert om, overeenkomstig art. 203 reau, 1977, biz. 132 en 161). Wanneer ouders en
B. W., te voldoen aan de verbintenis die kinderen samenwonen en dus slechts een
zij, door de enkele daad van het enkel huishouden vormen, maakt de bijdrage
die een van de echtgenoten van de andere
huwelijk, samen hebben aangegaan vordert
om aan hun kinderen kost, onderhoud
om aan hun kinderen kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen (art. 203 B.W.)
en opvoeding te verschaffen, een dee] dee! uit van die • lasten van de huishouding ».
van de « Jasten van de huishouding ».
Ten deze had de door eiseres gevorderde
(1). (Artt. 203 en 221 B.W.)
bijdrage betrekking op minderjarige kinderen.
Uitzonderlijk zou een dergelijke bijdrage ook
meerderjarige kinderen kunnen gevorderd worden (zie Cass., 7 feb. 1963, Bull. en
Pasic., 1963, I, 647, en 14 maart 1980, A.C.,
1979-80, nr. 446), daar de plicht tot onderhoud
en· opvoeding, die bij art. 203 B.W. aan de
ouders is opgelegd, soms wegens bijzondere
omstandigheden na de meerderjarigheid van
het kind kan blijven voortbestaan (zie Cass.,
2 sept. 1965, Bull. en Pasic., 1966, I, 4, en de
noot 1, getekend R.H.).
Over de toepassing van art. 203 B.W., zie ook
Cass., 2 juni 1978, A.C., 1978, 1173, en
7 nov. 1978, ibid., 1978-79, 275.
E.L.

-------------------1 voor
(1) Art. 218, 1• lid, B.W., v66r de vervanging
door art. 1 van de wet van 14 juli 1976,
bepaalde dat ieder der echtgenoten bijdraagt
in de « lasten van de huishouding » naar zijn
vermogen en zijn staat.
Het nieuw art. 221 van dat Wetboek (art.
1 van voornoemde wet van 14 juli 1976)
bepaalt dat iedere echtgenoot in de • lasten
van het huwelijk » bijdraagt naar zijn vermo-

gen.
·
De « lasten van het huwel""k
IJ », d"1e rmmer
zijn dan de « lasten van de huishouding »,
omvatten deze (zie J. DE GAVRE en M.-F.
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van artikel 211 van het Burgerlijk Wet- zijn verbintenis om bij te dragen in
hoek; dat eiseres, die moest aantonen de kosten van onderhoud en opvoedat haar echtgenoot niet bijdroeg in de ding van zijn kinderen niet uitvoert;

kosten van onderhoud en opvoeding van
hun beide kinderen, in feite helemaal
geen rekening houdt met dit aspect van
haar vordering, doch aileen tracht te
bewijzen dat haar echtgenoot aan de
behoeften van de huishouding niet
genoeg van zijn inkomsten besteedt, wat
iets anders is,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, het vonnis, dat, enerzijds, beslist dat verweerder in de kosten
van opvoeding en onderhoud van de
beide kinderen kan bijdragen door
onrechtstreekse en niet nader bepaalde
betalingen en prestaties en dat, anderzijds, de rechtsvordering van eiseres
afwijst omdat zij tracht aan te tonen dat
verweerder niet voldoende bijdraagt in
de behoeften van de huishouding, steunt
op tegenstrijdige en duistere gronden;
het onderhoud en de opvoeding van de
kinderen immers niet een zaak is die
buiten de behoeften van de huishouding
valt en er, volgens de eigen overwegingen van het vonnis, zeker deel van
uitmaakt (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 203, 205, § 1, 207, 212,
217, 221 en 222 van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, na erop gewezen te hebben dat de rechtsvordering van eiseres strekte tot veroordeling van verweerder om een
maandelijks bedrag te betalen als
bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding .van de minderjarige kindereil van de partijen, het
vonnis zegt dat ten deze « ouders en
kinderen samenwonen en dus
slechts een huishouden vormen )) ;
Dat het vonnis ook vermeldt dat
eiseres, . die moest aantonen dat
haar echtgenoot niet bijdroeg in de
kosten van onderhoud en opvoeding
van hun beide kinderen, in feite
helemaal geen rekening houdt met
dit aspect van haar vordering, doch
aileen tracht te bewijzen dat haar
echtgenoot aan de behoeften van de
huishouding niet genoeg van zijn
inkomsten besteedt, wat « iets
anders is »; dat het eraan toevoegt
dat niet is bewezen dat verweerder

Overwegende dat, in de door
het vonnis vastgestelde feitelijke
omstandigheden, de bijdrage die
een van de echtgenoten van de
andere vordert om, overeenkomstig
artikel 203 van het Burgerlijk Wethoek, te voldoen aan de verbintenis
die zij, door de enkele daad van het
huwelijk, samen hebben aangegaan
om aan hun kinderen kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen,
deel uitmaakt van de lasten van de
huishouding;
Overwegende dat het vonnis, door
· de rechtsvordering van eiseres op
voormelde motieven ongegrond te
verklaren, in het onzekere laat of
het in feite beslist dat eiseres niet
bewijst dat verweerder niet in de
vereiste mate in de lasten van de
huishouding heeft bijgedragen, dan
wei of het in rechte beslist dat de
kosten van onderhoud en opvoeding
van de kinderen verschillen van de
lasten van de huishouding;
Dat door die dubbelzinnigheid het
Hof de wettigheid van de beslissing
niet kan toetsen, zodat het vonnis
niet regelmatig met redenen is
omkleed;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; 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 Rechtbank
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting
houdend in hoger beroep.
27 maart 1980 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
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(VAN HOOF, BOGAERTS T. STAD LIER)

Nr. 485
1• KAMER- 28 maart 1980
1° KQOP- VERKOOP VAN EEN ONROEREND
GOED - VERKOOP VAN EEN MET NIET ZICHTBARE ERFDIENSTBAARHEDEN BEZWAARD
ONROEREND GOED - ERFDIENSTBAARHEDEN
DOOR DE VERKOPER NIET OPGEGEVEN GEVOLGEN T.A.V. ZIJN VERBINTENISSEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN DUBBELZINNIGE REDENEN - NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING
-BEGRIP.

1• Jndien de verkoper van een onroe-

rend goed dat bezwaard is met niet
zichtbare erfdienstbaarheden die niet
zijn opgegeven en die zo gewichtig
zijn dat er reden is om te vermoeden
dat de koper niet zou hebben gekocht
ingeval hij die gekend had, kan deze
de ontbinding van het contract vorderen, tenzij hij verkiest met schadevergoeding genoegen te nemen. (Art.
1638 B.W.)
2" Dubbelzinnig is de beslissing die, ter

verwerping van de vordering tot schadevergoeding van de koper van een
perceel waarin zich een riool bevond
waarvan de verkoper aan de koper
geen gewag maakte, steunt op een
clausule van de koopakte waarin
wordt bedongen .. dat de verkoper in
verband met de aard van de ondergrand en de materialen of bouwwerken die zich daarin zouden kunnen
bevinden, niets waarborgt » en op de
overweging dat de riool in de bouwgrond van de koper onder het woord
« bouwwerken » dient te worden
begrepen, en a.!dus in het onzekere
laat of de rechter oordeelt dat de riool
enkel een bepaald bouwwerk is als
bedoeld in die clausule, zodat niet
wordt geantwoord op de conclusie va.n
de koper ten betoge dat het ging om
een niet zichtbare erfdienstbaarheid
die krachtens art. 1638 B. W. had
moeten worden opgegeven, dan wei of
hij beslist dat het, oak al is de riool
een niet zichtbare erfdienstbaarheid,
ze als zodanig genoegzaam in de
koopakte is opgegeven door het beding
dat wijst op de mogelijkheid dat er
bouwwerken bestaan (1). (Art. 97 Gw.)
(1) Zie Cass., 8 mei 1978 (A.C., 1978, 1046).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1979 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322, 1602, 1603, 1604, 1625, 1626,
1628, 1630, 1638, 1641, 1643, 1644,
1645 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest de door de eisers
tegen verweerster ingestelde vordering
tot betaling van een schadevergoeding
van 29.553 frank wegens uit te voeren
werken aan de bouwgrond en van
100.000 frank wegens minderwaarde van
dezelfde bouwgrond verwerpt op grond
dat, nu de verkoopakte van 20 september 1974 in zijn algemene voorwaarden bedingt : « aangaande de aard van
de bodem en de materialen of bouwwerken die zich daarin zouden kunnen
bevinden, wordt door de verkoopster
(thans verweerster) niets gewaarborgd »,
het duidelijk is dat onder het woord
« bouwwerken » de bestaande riool op de
bouwgrond van de eisers dient begrepen
te worden; dat ten aanzien van deze
duidelijke bepalingen alle middelen van
de eisers falen; dat de eisers de nodige
peilingen moesten doen of bij het stadsbestuur de nodige inlichtingen moesten
nemen, hetgeen mogelijk was door
navraag naar de bestaande plannen; dat
ten slotte de eisers op hun eigen verantwoordelijkheid grintpalen sloegen,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster,
die niet ontkende op de hoogte te zijn
geweest van het bestaan van de riolering
onder de aan de eisers verkochte grond,
gehouden was het bestaan daarvan in
het bijzonder bij de verkoop aan de
eisers te verklaren; dat zij zulks niet
gedaan heeft en dientengevolge vrijwaring wegens uitwinning of verborgen
gebrek aan de eisers verschuldigd is ten
gevolge van het bestaan van deze
onzichtbare erfdienstbaarheid onder de
door de eisers gekochte grond (schending van de artikelen 1134, 1135, 1602,
1603, 1604, 1625, 1626, 1628, 1630, 1636,
1638, 1641, 1643, 1644 en 1645 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat de akte
van verkoop een clausule bevatte, volgens welke verweerster geen waarborg
verleende voor de bouwwerken die zich
in de bodem bevonden, geenszins
inhoudt dat zij daardoor het bestaan van
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erfdienstbaarheid aan de eisers had
medegedeeld; de motieven van het arrest
desaangaande onvolledig en dubbelzinnig zijn daar de verplichting deze niet
zichtbare erfdienstbaarheid mede te
delen niet eens vermeld wordt (schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322, 1602, 1626, 1638 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, dezelfde clausule,
in algemene bewoordingen opgesteld
zijnde, in geen geval verweerster van
haar verplichting tot vrijwaring wegens
uitwinning of verborgen gebrek kan
ontslaan daar, nu verweerster hetbestaan van de onzichtbare erfdienstbaarheid kende, zij deze laatste aan
eiseres in het bijzonder had moeten
mededelen; het feit dat de eisers bij het
stadsbestuur inlichtingen konden nemen
en op eigen verantwoordelijkheid grintpalen sloegen daaraan niets afdoet en
deze motieven de beslissing niet wettelijk verantwoorden (schending van de
artikelen 1134, 1135, 1602, 1603, 1604,
1625, 1626, 1630, 1636, '1638, 1641, 1643,
1644, 1645 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 .van de Grondwet) :
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de eisers in
conclusie aanvoerden dat de riool
die zich in de door hen aangekochte
grond bevond een niet zichtbare
erfdienstbaarheid was, welke, overeenkomstig artikel 1638 van het
Burgerlijk Wetboek, door verweerster bij de verkoop moest worden
opgegeven;
Overwegende dat, door te beslissen dat het duidelijk is dat in
het door het middel weergegeven
beding van de verkoopakte van
20 september 1974 onder het woord
« bouwwerken » de bestaande riool
op de bouwgrond van eiseres dient
begrepen te worden en dat ten
aanzien van deze duidelijke bepalingen aile middelen van de eisers
in rechte falen, het arrest in het
onzekere laat of het oordeelt dat de
riool slechts een gewoon in het
beding bedoeld « bouwwerk » is,
waarbij de rechters dan het omstandig verweer van de eisers nopens
het kenmerk van niet zichtbare

erfdienstbaarheid van die riool niet
in acht nemen, dan wei dat, ook al
is de riool een niet zichtbare erfdienstbaarheid, ze als zodanig voldoende in de verkoopakte werd
opgegeven door het beding dat wijst
op het mogelijk bestaan van bouwwerken;
Dat het
gegrond is;

onderdeel

in

zoverre

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het eerste en op het
derde onderdeel, die tot geen ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve
in zoverre het uitspraak doet over
de tegenvordering van verweerster;
beveelt dat van onderhavig 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 het Hof
van Beroep te Brussel.
28

maart

1980

r

kamer

-

Voorzitter : de h. Versee, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :

mrs. Houtekier en Bayart.

Nr. 486
1• KAMER- 28 maart 1980
1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN AGGLOMERATIEBELASTING - INDIRECI'E BELASTING - BEGRIP.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN AGGLOMERATIEBELASTING - INDIRECI'E BELASTING - BEZWAAR
- ONBEVOEGDHEID VAN DE BESTENDIGE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD EN VAN
HET HOF VAN BEROEP WAARBLJ HOGER
BEROEP IS INGESTELD TEGEN DE BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE

(1).

(1) en (2) Zie Cass., 2 maart 1956 (Bull en
Pas., 1956, I, 692).

-9543° BEVOEGDHEID EN AANLEG II. In zoverre de voorziening
GEMEENTE-, PROVINCIE- EN AGGLOMERATIE- gericht is tegen het arrest van
BELASTING INDIRECI'E BELASTING 23 oktober 1979 :
BEZWAAR- BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE
RECHTBANKEN (2).

1• Een

agglomeratiebelasting betreffende bet optrekken van bouwwerken
of gebouwen beeft als grondslag een
door de belastingplichtige verrichte
afzonderlijke of voorbijgaande handeling en dient dus als een indirecte
belasting te worden aangemerkt (3).
(MARUBENI BENELUX DEVELOPMENT N.V.
T. AGGLOMERATIE BRUSSEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 22 juni 1979 en
23 oktober 1979 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de beide arresten gewezen zijn op een door eiseres bij het hof van beroep aanhangig gemaakte voorziening tegen een
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant gewezen
beslissing, die, volgens eiseres, uitspraak zou kunnen hebben gedaan
inzake taksen analoog met het
patent betreffende naamloze vennootschappen en commanditaire
vennootschappen op aandelen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het arrest van
22 juni 1979 :
Over bet middel van niet-ontvankelijkh.eid door verweerster tegen
deze voorziening aangevoerd, ...

Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 603, 3•, van het
Gerechtelijk Wetboek en 1 van de wet
van 22 juni 1877,
doordat het hof van beroep zich in het
arrest van 23 oktober 1979 onbevoegd
verklaart om over het geschil uitspraak
te doen, en daartoe overweegt : enerzijds, dat de litigieuze belasting een
indirecte belasting is om de reden ~ dat
uit artikel 2 van de litigieuze agglomeratieverordening van 18 december 1974
blijkt dat de belasting geheven wordt op
het feit van bouwen; dat een dergelijke
belasting, welke gebeurtenissen (materitHe feiten of juridische handelingen)
van toevallige of voorbijgaande aard
treft, een indirecte belasting uitmaakt,
waarover de gewone rechter bevoegd
is », en, anderzijds, dat de litigieuze
belasting geen met het patent gelijkgestelde belasting uitmaakt, om de reden
« dat uit hetzelfde artikel 2 van deze
verordening blijkt dat de betwiste belasting slechts de bouwheer betreft en niet
gevestigd is in verhouding met een
beroep noch berekend wordt volgens
bepaalde indicien van de handelsbedrijvigheid »,
terwijl, eerste onderdeel, de aangevoerde overweging niet volstaat om te
beslissen dat het over een indirecte
belasting gaat,
tweede onderdeel, de aangevoerde
overweging niet volstaat om te beslissen
dat de litigieuze belasting geen met het
patent gelijkgestelde belasting uitmaakt,
zodat het hof van beroep zich ten
onrechte op grond van deze overwegingen onbevoegd heeft verklaard om over
het geschil uitspraak te doen (schending,
in elk onderdeel, van aile ingeroepen
wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat door de in het
middel weergegeven motieven het
arrest vaststelt dat de litigieuze
belastingverordening van 1e agglo(3) Zle Cass., 2 maart 1956 (Bull en Pas., meratie Brussel als grondslag heeft
1956, I, 692) met voetnoot F.D.; Cass., 24 okt.
1957 (ibid., 1958, I, 170) en de concl. van een afzonderlijke of voorbijgaande
proc.-gen. Ganshof van der Meersch, toen door de belastingplichtige verrichte
adv.-gen., alsmede het arrest van dezelfde dag handeling en aldus zijn beslissing
in zake dezelfde partijen; Cass. 27 juni 1967 wettelijk verantwoordt dat het gaat
(A. C., 1967, 1309) en Cass., 17 dec. 1968 (ibid,
1969, 385}; zie ook Rep. prat. dr. beige, v" Taxes om een indirecte belasting en dat de
provinciales et communales, nrs. 76 e.v.
bestendige deputatie, noch daarna
Dat het middel van
ontvankelijkheid gegrond is;

niet-

-955het hof van beroep, bevoegd was om
over de reclamatie van eiseres uitspraak te doen;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft:
OverWegende dat, nu uit het antwoord qp het eerste onderdeel blijkt
dat het hof van beroep wettelijk
beslist dat de betwisting betrekking
heeft op een indirecte locale belasting, en nu een zodanige beslissing
meteen uitsluit dat het om een
« taks analoog met het patent » zou
kunnen gaan, het onderdeel gericht
is tegen ten overvloede gegeven
redenen;
Dat het onderdeel derhalve
wegens het ontbreken van belang
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
28 maart 1980- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Versee,
Gelijkluiwaarnemend voorzitter
dende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys

Bouuaert en Bayart.
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GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - AGGWMERATIEBELASTING INDIREGrE BELASTING- BEGRIP.

op aile bouwwerken of gebouwen
waarvan het werk na de lste januari
van het jaar waarvoor de belasting is
gevestigd, leidt de rechter wettig at
dat die belasting slaat op « het optrekken van bouwwerken of gebouwen »,
als grondslag heeft een door de belastingplichtige verrichte afzonderlijke of
voorbijgaande handeling en dus als
een indirecte belasting dient te worden aangemerkt (1).
(MARUBENI BELELUX DEVEWPMENT N.V.
T. AGGWMERATIE BRUSSEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 december 1979
gewezen door de bestendige deputatie van de Provincieraad van Brabant;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de art~kelen 603, 3•, van het
Gerechtelijk Wetboek, 1 van de wet van
22 juni 1865 en 1 van de wet van
22 juni 1877,
doordat de beslissing het door eiseres
ingediende bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaart, omdat de betwiste
belasting een indirecte belasting is,
terwijl deze belasting als een directe
belasting moet worden aangemerkt :

Overwegende dat eiseres een
bezwaarschrift indiende bij de
bestendige deputatie van de Provindieraad van Brabant tegen een te
haren laste door verweerster gevestigde aanslag in de belasting op
bouwwerken en gebouwen;
Overwegende dat luidens de toepasselijke verordening van 18 december 1974 van de agglomeratie
Brussel, met ingang van 1 januari 1974 en ten voordele van deze
agglomeratie een belasting WOrdt
gei:nd op bouwwerken en gebouwen
opgetrokken op haar grondgebied
(artikel 1), de belasting verschuldigd
is door de bouwheer (in de vorm
van consignatie), zodra het bouwwerk een aanvang neemt, de be1 t'
l' ht'
rt
h d
·
1s
_a_s_r_n_gp
__1c__1_g_e_e_o_e__g_e_o_u_e_n_ _

Uit de vaststelling dat een agglomeratieverordeing voor die agglomeratie een
belasting invoert op de op haar grondgebied opgetrokken bouwwerken en
gebouwen, dat de belasting verschuldigd is door de opdrachtgever, zodra
bet bouwwerk een aanvang neemt, dat
de belastingplichtige ertoe gehouden is
de opening van het bouwwerk uiterlijk 1
binnen vijftien daaropvolgende dagen
(1) Zie het voorgaande arrest van dezelfde
aan te geven en dat voor het eerste dag in zake dezelfde partijen, met de verwijdienstjaar de belasting verschuldigd is zingen in noot 3.

-956de opening van het bouwwerk uiter- GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE HEEFT T.A.V. EEN
lijk binnen de vijftien volgende NADERHAND INGESTELDE VORDERING TOT
dagen aan te geven (artikel 2), en ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.
voor het eerste dienstjaar de belasting verschuldigd is voor alle bouwHet gezag van het rechterlijk
werken of gebouwen waarvan het 1° gewijsde
is beperkt tot wat de rechter
werk na 1 januari 1974 geopend
heeft beslist over een punt dat in
werd (artikel 13, tweede lid);
betwisting was en tot wat; om reden
van het geschil dat voor de rechter
Overwegende dat uit deze bepawas gebracht en waarover de partijen
lingen blijkt dat de betwiste belastegenspraak hebben kunnen voeren,
ting slaat op het « optrekken van
de noodzakelijke grondslag, al was het
bouwwerken of gebouwen » en als
impliciet, van de beslissing uitmaakt
grondslag heeft een afzonderlijke of
(1). (Art. 23 Ger.W.)
voorbijgaande door de belastingplichtige verrichte handeling; dat zij
derhalve als een indirecte belasting 2° De cambiaire vordering heeft een
eigen grondslag, namelijk de wisseldient te worden aangemerkt;
verbintenis, en stoelt als dusdanig niet
Dat het middel naar recht faalt;
op de onderliggende verbintenis (2).
3° Hoewel de cambiaire vordering een

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

eigen grondslag heeft en als dusdanig
niet op de onderliggende verbintenis
stoelt; blijven in die vordering tussen
de onmiddellijk verbonden wisselpartijen, o.a. de betrokkene-acceptant en
de trekker, de verweermiddelen uit
hun onderlinge verhoudingen tegenstelbaar (3).

28 maart 1980- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Versee,
waarnemend voorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert en Bayart.

4° Hoewel in

de cambiaire vordering
tussen de onmiddellijk verbonden
wisselpartijen, o.a. de betrokkeneacceptant en de trekker, de verweermiddelen uit hun onderliggende verhoudingen tegenstelbaar zijn, heeft de
beslissing waarbij de rechter die vordering inwilligt, zonder dat hem enig
geschil nopens de onderliggende overeenkomst werd overgelegd, geen gezag
van gewijsde t.a. v. een naderhand
ingestelde vordering tot ontbinding
van de aan de wisselbrief onderlig-.
gende overeenkomst(4).

Nr. 488
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1° RECHTERLIJK GEWIJSDE GERLIJKE ZAKEN GEWIJSDE- BEGRIP.

GEZAG

VAN

BUR-

HET

2° WISSELBRIEF -

CAMBIAIRE VORDERING- GRONDSLAG VAN DIE VORDERING.

·

3° WISSELBRIEF -

CAMBIAIRE VORDERING - ONMIDDELLIJK VERBONDEN WISSELPARTIJEN - DE VERWEERMIDDELEN UIT HUN
ONDERLIGGENDE VERHOUDINGEN KUNNEN
WORDEN TEGENGEWORPEN.

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTER DIE ENKEL DE
CAMBIAIRE VORDERING TUSSEN DE ONMIDDELLIJK
VERBONDEN
WISSELPARTIJEN
INWILLIGT GEEN GESCHIL NOPENS DE
ONDERLIGGENDE OVEREENKOMST AAN DE
RECHTER OVERGELEGD BESLISSING DIE

(1) en (4) Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79,
148) en de noot, 23 okt. 1979 (ibid., 1979-80,
nr. 127); raadpl. • Het rechterlijk gewijsde en
het Gerechtelijk Wetboek •, plechtige openingsrede van eerste adv.-gen. Mahaux, voor
het Hof van 1 september 1971, in R. W:,
1971-72, kol. 105 tot 147, inzonderheid kol. 119.
(2) en (3) Cass., 26 nov. 1976 (A.C., 1976, 338),
en de noten 1 en 3, en 30 sept. 1977 (ibid.,
1978, 145); raadpl. ook noot J. Ronse onder
Cass., 26 nov. 1976, voormeld, in R.W:, 1976-77,
kol. 1645 tot 1649, alsook noot J. Heenen in
Rev. crit. jur. beige, 1978, biz. 223 tot 242, en
noot J. Ronse in R. W:, 1977-78, kol. 834 en 835,
onder Cass., 30 sept. 1977, voormeld.

957(• EMILE MAES EN ZONEN ~ N.V.
T. c TEXINCO > P.V.BA.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1978
door het Hof van Beroep te Gent
onder nr. 11.847/78 van de algemene
rol gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 23 tot en met
27 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest het bestaan en het
zeker karakter van de schuldvordering
van verweerster tegen eiseres aanneemt,
en het verweer van eiseres verwerpt die
aanvoerde dat verweerster het bestaan
van een beweerde schuldvordering niet
meer kon inroepen, nu zij geen excepties had doen gelden tegen de door
eiseres ingestelde en door de rechtbank
toegewezen cambiaire vordering, dit
alles op grond van de overweging : « Het
feit dat gelntimeerde (thans verweerster)
in de cambiaire vordering eventueel
gebruik had kunnen maken van een
exceptie geput uit de onderliggende
overeenkomst en dit niet deed, heeft
slechts betekenis in de cambiaire vordering zelf, maar laat haar recht tot aparte
betwisting van die onderliggende overeenkomst in de vordering van gelntimeerde (thans verweerster) tot ontbindingvan de overeenkomst heel en onverlet. In deze vordering werd het thans
door appellante (thans eiseres) opgeworpen middel van ontoelaatbaarheid trouwens niet eens ter sprake gebracht •,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar laatste conclusie deed gelden : « de
feiten waarop de gelntimeerde (thans
verweerster) nu steunt om te beweren
dat zij tegen de appellante (thans eiseres) een zekere, opeisbare en vaststaande schuldvordering bezit, kon zij
luidens de hierboven aangehaalde rechtspraak ook als verweermiddelen aanwenden tegen de vordering die op grond
van de geaccepteerde wisselbrieven door
appellante tegen haar werd gesteld en
die heeft geleid tot de vonnissen waarvan hier sprake (bedoeld werden de
vonnissen van 21 december 1973 en
15 maart 1974 van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel); in deze procedure heeft echter de gelntimeerde deze
middelen niet aangewend; zij liet zich
integendeel veroordelen en liet de vonnissen die aldus werden gewezen in

kracht van gewijsde treden; aldus is met
gezag van gewijsde tussen de partijen op
definitieve wijze uitgemaakt dat de verkoopovereenkomst, die tussen de partijen tot stand kwam, volkomen rechtsgeldig is en dat de prijs die de gelntimeerde krachtens deze verkoopovereenkomst aan appellante te betalen had op
effectieve wijze ook aan deze laatste
verschuldigd was; de gelntimeerde kan
dus over geen vordering meer beschikken om de gezegde verkoopovereenkomst te doen nietig verklaren en zich
de betaalde verkoopprijs geheel of ten
dele te doen terugbetalen, laat staan dat
zij nog aanspraak zou kunnen maken op
een schadevergoeding gesteund op het
feit dat de bedoelde verkoop aangetast
was door een verborgen gebrek; het
gezag van gewijsde van de gerechtelijke
beslissingen die reeds tussen de partijen
werden gewezen en die kracht van
gewijsde verkregen, verzet zich daartegen », en terwijl tussen de onmiddellijke verbonden wisselpartijen, zoals de
betrokkene-acceptant en de trekker, aile
verweermiddelen uit hun onderliggende
verhoudingen tegenstelbaar blijven en
verweerster derhalve de verweermiddelen, die zij uit de onderlinge rechtsverhouding meende te kunnen halen, aan
eiseres had moeten tegenstellen toen
deze van haar de betaling van de
geaccepteerde wisselbrief vorderde, en
terwijl, nu verweerster op zodanige verweermiddelen geen beroep deed, de
tegen
haar
bij
vonnissen
van
21 december 1973 en 15 maart 1974 van
de Rechtbank van Koophandel te Brussel uitgesproken en in kracht van
gewijsde gegane veroordeling tot betaling van de wisselschuld gezag van
gewijsde heeft en het haar onmogelijk
maakte in een latere vordering, gesteund
op de onderliggende rechtsverhouding,
de gegrondheid van deze betaling terug
te
betwisten
(schending
van
de
artikelen 23 tot en met 27 van het
Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, eiseres in haar
laatste conclusie in hoger beroep eveneens deed gelden : « op het ogenblik
waarop de procedure gevoerd werd die
tot deze vonnissen heeft geleid (met
name de veroordeling tot betaling van de
wisselbrieven - toelichting door eiseres
toegevoegd), had de gelntimeerde reeds
kennis van de feiten waarvan zij nu
gewaagt (dat blijkt op onbetwistbare
wijze uit de stukken, genummerd
II bis/1 tot en met 72, die zich bevinden
in het dossier dat de concluante (thans

-958eiseres) in de hoofdzakelijke procedure
aanwendt, welk dossier ook nu neergelegd wordt) » en terwijl het arrest, hetzij
op dit middel niet antwoordt, derhalve
niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet),
hetzij impliciet aanneemt dat, zelfs
indien verweerster kennis had van de
verweermiddelen die zij uit de onderliggende verhouding met eiseres kon putten en kon tegenstellen aan de vordering
tot betaling, zij in elk geval, indien zij
daartoe niet overging en veroordeeld
werd tot betaling van de wissels, terugbetaling kon bekomen op grond van een
vordering tot ontbinding van de onderliggende overeenkomst, in welk geval
het arrest de miskenning inhoudt van
het gezag van het rechterlijk gewijsde.
dat toekomt aan de beslissing houdende
veroordeling tot betaling van de wissels
(schending van de artikelen 23 tot en
met 27 van het Gerechtelijk Wetboek);

ingeleide cambiaire vordering dan wei
naar de vordering tot ontbinding van de
verkoopovereenkomst :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechters door
de · in het middel overgenomen
beschouwing te kennen geven dat,
zelfs indien verweerster, op het
ogenblik dat uitspraak werd gedaan
over de tegen haar door eiseres op
grond van de wisselschuld ingestelde vordering, kennis had van de
feiten die ze later aanvoerde tot
staving van haar vordering tot ontbinding van de aan de wissels
onderliggende overeenkomst, de
vonnissen gewezen in de op de
wisselschuld gegronde vorderingen
geen gezag van gewijsde kunnen
hebben in de vordering tot ontbinderde onderdeel, de exceptie van ding van de overeenkomst, nu vergewijsde in elke stand van het geding weerster in de cambiaire vordering
kan worden· voorgedragen voor de feitenrechter voor wie de vordering is geen exceptie, geput uit de onderligingesteld en het aldus irrelevant is dat gende overeenkomst, heeft doen
het middel van ontoelaatbaarheid in de gelden;
vordering tot ontbinding van de onderOverwegende dat het gezag van
liggende overeenkomst niet eerder door het rechterlijk gewijsde beperkt is
eiseres werd ingeroepen, doch voor de tot wat de rechter heeft beslist over
eerste maal ter sprake werd gebracht in
hoger beroep tegen een beslissing van een punt dat in betwisting was en
de beslagrechter met betrekking tot een tot wat, om reden van het geschil
geschil tussen dezelfde partijen en innig dat voor de rechter was gebracht en
verbonden met de vordering tot ontbin- waarover de partijen tegenspraak
ding van de overeenkomst, vermits de hebben kunnen voeren, de noodzadoor eiseres ingeroepen exceptie van het kelijke grondslag, al weze het impligewijsde ertoe strekt te horen beslissen ciet, van de beslissing uitmaakt;
dat verweerster geen schuldvordering
Overwegende dat, hoewel in de
tegen haar bezit, hetgeen impliceert dat
vordering tussen de
een vordering tot ontbinding niet meer cambiaire
mogelijk is, zodat het arrest, in zoverre onmiddellijk verbonden wisselparhet heeft willen zeggen dat de door tijen de verweermiddelen uit hun
eiseres ingeroepen exceptie van het onderliggende verhoudingen tegengewijsde niet in aanmerking kwam · stelbaar blijven, de rechter nochomdat er geen beroep op werd gedaan in
de vordering tot ontbinding van de tans, door het enkel feit dat de
verkoopovereenkomst, artikel 27 van het cambiaire vordering bij hem aanGerechtelijk Wetboek schendt, althans, hangig is gemaakt, niet oordeelt,
in zoverre het arrest, door te beslissen ook niet impliciet, over enig geschil
« in deze vordering werd het thans door ontstaan uit de onderliggende overappellante (thans eiseres) opgeworpen ·eenkomst; dat de cambiaire vordemiddel van ontoelaatbaarheid trouwens ring immers een eigen grondslag
.niet eens ter sprake gebracht », op heeft, namelijk de wisselverbintenis,
dubbelzinnige wijze is gemotiveerd, derhalve schending inhoudt van artikel 97 en als zodanig niet op de onderligvan de Grondwet, vermits niet duidelijk gende verbintenis stoelt;
is of de rechters in hoger beroep hebben
Overwegende dat ten deze niet
willen verwijzen naar de door eiseres wordt aangevoerd dat aan de rech-

-95928 maart 1980- 1" kamer- Voorzitter, die uitspraak deed over de
cambiaire vorderingen, enig geschil ter en verslaggever : de h. Versee,
voorzitter Gelijkluinopens de onderliggende overeen- waarnemend
dende conclusie van de h. Tillekaerts,
komst werd overgelegd noch zelfs advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
dat in zijn vonnissen de rechter van De Gryse en A. De Bruyn.
deze overeenkomst enig gewag
maakt;
Overwegende dat, door te beslissen zoals het doet, het bestreden
arrest een juiste toepassing maakt Nr. 489
van de artikelen 23 tot en met
27 van het Gerechtelijk Wetboek;
3" KAMER - 31 maart 1980
dat, in zoverre zij de schending van
die artikelen inroepen, de onderde- RECHTERLIJKE ORGANISATIE
VERBOD VOOR DE LEDEN VAN HOVEN EN
len naar recht falen;
RECHTBANKEN EN VOOR DE RAADSHEREN OF
Overwegende dat de rechters de RECHTERS IN SOCIALE ZAKEN DE VERDEDIin het tweede onderdeel aange- GING VAN EEN PARTIJ TE VOEREN- BEGRIP.
haalde conclusie van eiseres beantwoorden, nu ze beslissen dat, zelfs Uit de artt. 297 en 300 Ger. W. volgt niet
dat een raadsheer of eeh rechter in
indien de erin aangehouden bewesociale zaken, als orgaan van een
ring juist was, er niettemin, ten
representatieve werknemersorganisadeze in de vordering tot ontbinding
tie, in naam van die organisatie geen
van de onderliggende overeenkomst,
beroep mag instellen voor de arbeidsgeen gezag van gewijsde verbonden
rechtbank tegen de beslissing van een
werkgever inzake het aantal techniwas aan de vonnissen op de camsche bedrijfseenheden of juridische
biaire vorderingen; dat, · in zoverre
entiteiten voor de sociale verkiezingen
het de schending van artikel 97 van
(1).
de Grondwet inroept, het tweede
onderdeel feitelijke grondslag mist;
(• TRANSPORTS DEMONT¥ • N.V. E.A.
T. BELGISCHE TRANSPORT ARBEIDERSBOND)
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zich
ARREST ( vertaJing)
ertoe beperkt vast te stellen dat « in
deze vordering », dit is duidelijk en
HET HOF; - Gelet op het bestreondubbelzinnig de er onmiddellijk den vonnis, op 25 januari 1979 door
aan voorafgaande vermelde vorde- de Arbeidsrechtbank te Verviers in
ring, met name die van verweerster laatste aanleg gewezen;
tot ontbinding van de overeenkomst,
« het thans door eiseres opgeworOver het middel, afgeleid uit de schenpen middel van ontoelaatbaarheid ding van de artikelen 297 en 300 van het
trouwens niet ter. sprake werd ge- Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, om de
bracht »; dat het geenszins de
beslissing bevat dat eiseres in de vordering gedeeltelijk in te willigen,
door het hof van beroep behandelde door voor recht te zeggen dat de eisende
een comite voor veiligzaak niet meer de exceptie van het vennootschappen
heid, gezondheid en verfraaiing van de
gewijsde mocht aanvoeren omdat ze werkplaatsen moeten hebben, en om de
dat ook niet deed in de vordering eisende vennootschappen in de kosten te
tot ontbinding van de overeen- veroordelen en, zonder acht te slaan op
komst;
de regelmatige conclusie van de eerste
Dat het onderdeel feitelijke eiseres waarin zij betoogde dat de provinciale secretaris van wie het gedingingrondslag mist;

leidend verzoekschrift uitgaat, « raadsheer in sociale zaken is in het arbeidshof en een partij mondeling noch schrif-

Om die redenen, verwerpt de l----------------voorziening; veroordeelt eiseres in
(1) Zie Cass., 29 nov. 1972 (A.C., 1973, 310).
de kosten.

-960telijk mag verdedigen (artikel 297 van mogen
geven; dat,
anderzijds,
het Gerechtelijk Wetboek) >> en « dat artikel 300 van hetzelfde wetboek
daaruit volgt dat de rechtsvordering niet dezelfde regels van onverenigbaarontvankelijk is », beslist : « dat het feit heid toepasselijk maakt op de werdat de ondertekenaar van het verzoekschrift een raadsheer in sociale zaken in kende en plaatsvervangende raadshet arbeidshof is, de geldigheid van de heren in sociale zaken, op de rechrechtspleging niet bei:nvloedt; dat hij ters in sociale zaken en op de
inderdaad binnen het raam van zijn rechters in handelszaken, behouhoofdberoep heeft gehandeld en zijn dens drie uitzonderingen die op het
organisatie niet in rechte heeft vertegen- geschil geen betrekking hebben;
woordigd, wat een deontologische fout
Overwegende dat uit die wetsbekon zijn, doch die organisatie door een
aangenomen volmachthouder heeft laten palingen niet volgt dat een raadsheer of een rechter in sociale zaken
vertegenwoordigen »,
terwijl artikel 297 van het Gerechtelijk van een arbeidsgerecht, als orgaan
Wetboek bepaalt dat de leden van hoven, van een representatieve werknerechtbanken, parketten en griffies mon- mersorganisatie, welke krachtens
deling noch schriftelijk de verdediging artikel
7 van het voornoemd
van de partijen mogen voeren en hun koninklijk besluit van 18 oktober
geen consult mogen geven; die regel niet 1978 het beroep waarvan sprake is
enkel de onafhankelijkheid wil waarbor- in die bepaling kan instellen, geen
gen van de leden van hoven en rechtbanken door te vermijden dat zij in beroep in naam van die organisatie
rechte zouden verschijnen voor een par- mag instellen;
tij die in het geding is, doch ook het
Dat het middel naar recht faalt;
vertrouwen in de rechterlijke macht wil
behouden door te verhinderen dat zij
ervan verdacht zou worden ten aanzien
van bepaalde partijen welwillendheid
aan de dag te leggen, welke indruk zou
kunnen gewekt worden bij de andere
partijen en bij derden indien een lid van
de rechterlijke orde in rechte zou verschijnen om een partij te vertegenwoordigen en haar verdediging te voeren en
de werkende en plaatsvervangende
raadsheren in sociale zaken ingevolge
artikel aoo van het Gerechtelijk Wetboek
onderworpen zijn aan de regel van
artikel 297 van dat wetboek :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
a1 maart 1980- a• kamer- Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Clason- GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal Advocaat : mr.

Ansi aux.

Overwegende dat uit de vaststellingen van het vonnis volgt dat Nr. 490
verweerder voor de arbeidsrechtbank een verzoekschrift heeft ingea• KAMER - 31 maart 1980
diend dat werd ondertekend door
zijn provinciale secretaris, die ove- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE ONDERNEMING rigens raadsheer in sociale zaken in
TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - BEGRIP.
het Arbeidshof te Luik is, en dat hij
op de terechtzitting van de recht- Wanneer de rechter vaststelt dat twee
bank is verschenen door een aangehandelsvennootschappen dezelfde fanomen volmachthouder;
briek en dezelfde directie hebben, dat
zij hun personeel vrij geregeld uitwisOverwegende dat, enerzijds, artiselen en industrieel van elkaar afhankel 297 van het Gerechtelijk Wetkelijk zijn en uit die gegevens afleidt
boek bepaalt dat de leden van
dat beide vennootschappen in Ieite
hoven, rechtbanken, parketten en
een technische bedrijfseenheid vorgriffies mondeling noch schriftelijk
men, kan hij niet wettig beslissen dat
de verdediging van de partijen
die vennootschappen afzonderlijke
mogen voeren en hun geen consult
ondernemingsraden en comite's voor

-961veiligheid en gezondheid moeten
oprichten, op grand dat vanaf de
totstandkoming van de tweede vennootschap een ondernemingsraad en
een comite voor veiligheid bij die
entiteit is opgericht, en dat sedertdien
geen enkel nieuw gegeven aan het
licht is gekomen dat de betrekkingen
tussen beide vennootschappen heeft
gewijzigd, zodat een wijziging niet
opportuun is. (Art. 14, § 1, 1' en 2' lid,
van de wet van 20 sept. 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven;
art. 1, § 4, b, 1 en 2, van de wet van
10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers.)
(SOLVAY N.V., SOLVIC N.V. T.

<

A.B.V.V. •)

ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 12 januari 1979 door
de Arbeidsrechtbank te Namen in
laatste aanleg gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 14, § 1, eerste en
tweede lid, inzonderheid 1", en voor
zover nodig § 2, b, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de
wet van 28 januari 1963, artikel 1, en bij
het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, artikel 1, 1, § 4, a, b,
1 en 2, en voor zover nodig inzonderheid
b, 2, tweede lid en volgende, van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het
werk en van de werkplaatsen, met name
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978, artikel 9, en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, na in · feite te
hebben vastgesteld dat beide vennootschappen op grond van criteria inzake
hun ligging, hun directie, hun sociale
verhouding, en hun onderlinge industrit!le afhankelijkheid, in werkelijkheid
een enkele technische bedrijfseenheid
vormen zodat « het aanneembaar en
redelijk zou zijn dat er voor beide
vennootschappen een enkele ondernemingsraad en een enkel comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen is », desondanks zegt
dat de voorziening gegrond is die de
werknemersorganisatie, thans verweerder, heeft ingesteld tegen de beslissing
van de eiseressen om bij de volgende
sociale verkiezingen de bij ieder van hen

bestaande ondernemingsraden en comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen te fusioneren, op grond : dat, de werkgever vanaf
de totstandkoming van de tweede eiseres
een ondernemingsraad en een comite
voor veiligheid bij die entiteit heeft
opgericht, « wat er dus lijkt op te wijzen
dat hij op dat ogenblik oordeelde dat
zulks nodig of verplicht was », dat
« sedertdien geen enkel nieuw gegeven
aan het licht is gekomen dat de betrekkingen tussen beide vennootschappen
zou kunnen wijzigen » en dat « de
rechtbank een wijziging dienaangaande
dus niet opportuun acht »,
terwijl, eerste onderdeel, die motieven
niet antwoorden op het middel uit de
conclusie van de eiseressen ten betoge
dat, wanneer twee juridische entiteiten
samen een technische bedrijfseenheid
vormen, de wetten van 20 september
1948 en 10 juni 1952 niet de verplichting
opleggen meer dan een ondernemingsraad en een comite voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, die gemeenschappelijk zijn
voor de genoemde entiteiten, op te
richten (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de feitenrechter,
wanneer hij eenmaal heeft vastgesteld
dat de eiseressen op grond van de
voornoemde economische en sociale criteria een zelfde technische bedrijfseenheid vormen, niettegenstaande de opportuniteitsredenen die hij aangeeft, in
rechte niet kon beslissen dat de sociale
organen bij elke eiseres moesten opgericht worden, dat wil zeggen bij elke
juridische entiteit die slechts een afdeling is van een zelfde technische
bedrijfseenheid, zonder het geheel van
de bepalingen te schenden van de in
het middel aangevoerde wetten van
20 september 1948 en 10 juni 1952,
waarbij de oprichting van de genoemde
sociale organen wordt opgelegd bij een
onderneming in de zin van technische
bedrijfseenheid; het motief dat de werkgever bij de totstandkoming van de
tweede eiseres de noodzaak of de verplichting lijkt te hebben aangevoeld
afzonderlijke organen op te richten, van
twijfelachtige aard is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en bovendien niets uitstaande heeft met de economische en sociale criteria die de basis
vormen van de wettelijke omschrijving
van de technische bedrijfseenheid waarbij de sociale overlegorganen moeten
opgericht
worden
(schending
van
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dien, van de andere in het middel Duchatelet, advocaat-generaal - Advobedoelde bepalingen) :
eaten : mrs. Dassesse en Houtekier.

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat volgens de
artikelen 14, § 1, tweede lid, 1", van
de wet van 20 september 1948 en 1,
§ 4, b, 1, tweede lid, van de wet van
10 juni 1952, gewijzigd bij het
koninklijk besluit nr.
4
van
11 oktober 1978, onder onderneming
dient te worden verstaan de technische bedrijfseenheid, bepaald op
grond van economische en sociale
criteria, waarbij in geval van twijfel
de sociale criteria primeren;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de verwerende vennootschappen
dezelfde
fabriek
en
dezelfde directie hebben, dat zij hun
personeel vrij geregeld uitwisselen
en industrieel van elkaar afhankelijk zijn en uit die gegevens afleidt
dat beide vennootschappen in feite
een enkele technische bedrijfseenheid vormen;
Dat het bijgevolg, uitgaande van
de opportuniteitsoverwegingen die
het aangeeft, niet zonder schending
van de in het middel bedoelde
wetsbepalingen kon beslissen dat
hun ondernemingsraden en hun
comite's voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen
niet moeten fusioneren;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; 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 de Arbeidsrechtbank te
Hoei.
31 maart 1980- 3• kamer- Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Mahillon -

Nr. 491
3• KAMER- 31 maart 1980
1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN
WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN
- VOORZIENING GERICHT TEGEN DE VERWEERSTERS DIE RECHTSPERSOONLIJKHEID
HEBBEN EN TEGEN DE AFZONDERLIJKE ENTITEIT DIE ZIJ ZOUDEN VORMEN - GEEN VERMELDING IN HET CASSATIEBEROEP VAN DE
RECHTSVORM VAN DIE ENTITEIT VASTSTELLING DOOR HET HOF DAT DE RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DIE ENTITEIT UIT
NIETS BLIJKT - CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK IN ZOVERRE HET TEGEN DIE
ENTITEIT IS GERICHT.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE ONDERNEMING TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID VERSCHILLENDE JURIDISCHE ENTITEITEN WAARVAN WORDT VERMOED DAT ZIJ EEN TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID VORMEN VERMOEDEN- VOORWAARDE DAT c DE ACTIVITEITEN VAN DE DOOR SPLITSING ONTSTANE
JURIDISCHE ENTITEITEN OP ELKAAR AFGESTEMD BLIJVEN • - BEGRIP.

2" Door te zeggen dat juridisclle entitei-

ten, tot llet tegendeel wordt bewezen,
vermoed worden een tecllnische
bedrijfseenlleid te vormen wanneer
tegelijkertijd verscllillende voorwaarden zijn vervuld o.m. dat de activiteiten van de door splitsing ontstane
juridisclle entiteiten op elkaar afgestemd blijven, lleeft de wetgever doen
blijken dat llij van de gebruikelijke
betekenis van llet woord " splitsing ,
niet wil afwijken en dat de activiteiten
van de nieuwe juridisclle entiteit reeds
v66r de splitsing binnen een gelleel
moeten llebben bestaan; naar recllt
verantwoord is dus de beslissing dat
die voorwaarde niet is vervuld als
vastgesteld is dat de juridisclle entiteiten aclltereenvolgens zijn opgericht
om tegemoet te komen aan nieuwe
noden van llet verzekeringswezen of
aan noden die daarmee niets uitstaande llebben. (Art. 14, § 2, b, 4", wet
20 sept. 1948; art. 1, § 4, b, 2• lid, 4.)

-963(A.B.V.V. VAN BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE EA.
T. c GROEP FEDERALE VERZEKERINGEN >,
c DE FEDERALE VERZEKERINGEN • EA.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 januari 1979 in
laatste aanleg door de Arbeidsrechtbank te Brussel gewezen;
Over het middel van
nietontvankelijkheid dat door de verweersters tegen de voorziening is
opgeworpen in zoverre zij gericht is
tegen de « Groep Federale Verzekeringen » :
Overwegende dat de rechtsvorm
van de « Groep Federale Verzekeringen » in het verzoekschrift
niet wordt vermeld; dat uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat die
« Groep
» rechtspersoonlijkheid
heeft; dat het middel van nietontvankelijkheid gegrond is;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 23, § 1, 1° en 2°, 89
van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, 14, § 1, eerste lid, 1°, en § 2,
b, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven,
gewijzigd
bij
de
wetten
van 15 juni 1953, 15 maart 1954,
28 januari 1963, 16 januari 1967,
17 februari 1971 en 23 januari 1975, en
bij het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, 1, § 4, b, 1, derde lid, 1°,
en b, 2, derde lid, 4, van de wet van
10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, gewijzigd bij de
wetten van 17 juli 1957, 28 januari 1963,
16 januari 1967, 17 februari 1971 en
23 januari 1975, en bij het koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en van
artikel 97 van de Grondwet,
qoordat het vonnis beslist dat elke
verweerster een afzonderlijke technische
bedrijfseenheid vormt, op de volgende
gronden « de verweersters nemen weliswaar aan dat de drie eerste voorwaarden
bepaald bij de artikelen 1, § 3, en 9, § 5,
van het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978 vervuld zijn, doch betwisten dat de vierde voorwaarde zou
vervuld zijn, nu geen enkele splitsing
werd doorgevoerd, wat door de eisers

wordt aangenomen. De rechtbank moet
dus bepalen wat de Koning onder de
term splitsing heeft willen verstaan. Na
onderzoek van het verslag aan de
Koning voor het koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978 en het advies nr. 577
van 28 februari 1978 van de Nationale
Arbeidsraad, oordeelt de rechtbank dat
het nagestreefde doel duidelijk is : men
moet verhinderen dat een werkgever
door een kunstgreep de toepassing van
de wet zou omzeilen. De « splitsing »
waarvan sprake is in de tekst van het
besluit zal plaatsgrijpen in twee
gevallen : 1° eem technische bedrijfseenheid bestaat gedurende een bepaalde
tijd. Op zeker ogenblik scheidt de werkgever om eender welke reden een vroeger geheel en schept een of meer nieuwe
juridische entiteiten; 2° bij de oprichting
van de onderneming wordt de oprichting
van verschillende juridische entiteiten
niet verantwoord door de verwezenlijking van het maatschappelijk doel; de
werkgever heeft echter reeds bij de
aanvang beslist de activiteit van zijn
onderneming te spreiden over verschillende juridische entiteiten, die op economisch en sociaal vlak, echter slechts
een entiteit vormen. De rechtbank past
die beginselen toe op dit geval en stelt
vast dat de verwerende vennootschappen
op zeer verschillende tijdstippen werden
opgericht. De in die tijd zeer verspreide
oprichting van die verschillende entiteiten werd ingegeven door de zorg, wat de
eerste vier betreft, te beantwoorden aan
de ontwikkeling van nieuwe verzekeringssectoren. De twee laatstgenoemde
ondernemingen zijn werkzaam op gebieden die helemaal niets uitstaande hebben met het verzekeringswezen en zijn
niet op elkaar afgestemd. De rechtbank
oordeelt dat de « splitsing », in de zin
van het koninklijk besluit nr. 4, en gelet
op het door de Koning nagestreefde
doel, ten deze niet is verwezenlijkt »,

terwijl, eerste onderdeel, de vierde
voorwaarde van het vermoeden volgens
welke de verwerende vennootschappen,
die verschillende juridische entiteiten
vormen, slechts een enkele technische
bedrijfseenheid zijn, vervuld is, niet
enkel wanneer de oprichting van die
nieuwe vennootschappen reeds bij de
oprichting van de oorspronkelijke vennootschap werd overwogen, doch eveneens wanneer die vennootschappen, zonder formele splitsing, in de loop van de
jaren werden opgericht om aan nieuwe
noden te beantwoorden, op voorwaarde
dat de activiteiten van die nieuwe ven-
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eerste vennootschap afgestemd zijn; volgens de vaststellingen van het vonnis die
voorwaarde is vervuld wat betreft de
eerste vijf verweerders die allen gericht
zijn op verzekeringen (schending van de
artikelen 23, § 1, 1" en 2", 89 van de wet
van 5 augustus 1978, 14, § 1, eerste lid, 1",
en § 2,
b, van
de wet van
20 september 1948, 1, § 4, b, 1, derde lid,
1", en b, 2, derde lid, 4, van de wet van
10 juni 1952);
tweede onderdeel, de eisers in hun
conclusie uitdrukkelijk betoogden dat er
eveneens economische en financiele
betrekkingen bestonden tussen de verschillende vennootschappen van de
groep en met name tussen de verzekeringsmaatschappijen die de « gezondheidszorgen » en de « arbeidsongevallen » dekken en de Kliniek Park
Leopold waar de zieken werden behandeld; de immobilienvennootschap werkte
met de investeringen van de verzekeringsmaatschappijen; het vonnis die conclusie niet genoegzaam heeft beantwoord (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

splitsing bestonden, heeft laten blijken dat hij van die definitie niet wil
afwijken;
Overwegende dat het vonnis vast-.
stelt dat de verwerende vennootschappen en verenigingen achter- ·
eenvolgens zijn opgericht om tegemoet te komen aan nieuwe noden of
aan noden die met het verzekeringswezen niets uitstaande hebben;
Dat het vonnis, zonder de in het
middel bedoelde wetsbepalingen te
schenden, uit die vaststellingen wettig kon afleiden dat de splitsing in
de zin van het koninklijk besluit
nr. 4 ten deze niet is verwezenlijkt;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de eerste vier verweersters
afgescheiden sectoren van het verzekeringswezen beogen te dekken
en dat de activiteiten van de
twee laatstgenoemde ondernemingen niets uitstaande hebben met het
verzekeringswezen en niet op elkaar
afgestemd zijn;
Overwegende dat het vonnis aldus
de in het middel weergegeven conclusie beantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel14, § 2, b,
van de wet van 20 september 1948
houdende
organisatie van
het
bedrijfsleven, gewijzigd bij het
koninklijk besluit nr. 4
van
11 oktober 1978, bepaalt dat verschillende juridische entiteiten worden vermoed, tot het tegendeel
wordt bewezen, een technische
bedrijfseenheid te vormen onder
Om die redenen, verwerpt de
meer
op
voorwaarde
dat
:
« 4" de activiteiten van de door voorziening; veroordeelt de eisers in
splitsing ontstane juridische entitei- de kosten.
ten op elkaar afgestemd blijven »;
Overwegende dat in de genoemde
wet het begrip splitsing niet nader
wordt omschreven; dat dit begrip
dus volgens de gebruikelijke betekenis van die term moet uitgelegd
worden; dat splitsing betekent het
scheiden van personen of elementen
die een geheel vormden;

31 maart 1980- 3" kamer- Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en VanRyn.

Nr. 492

Dat de wetgever door te spreken
van juridische entiteiten waarvan
3" KAMER - 31 maart 1980
de activiteiten « op elkaar afgestemd blijven », wat veronderstelt ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGdat die activiteiten reeds v66r de
HEIDSCOMITE ONDERNEMING -

-965TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID VERSCHILLENDE JURIDISCHE ENTITEITEN VOORWAARDEN OM ALS EEN ENKELE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID TE WORDEN
BESCHOUWD.

De rechter verantwoordt niet naar recht
zijn beslissing dat de verschillende
juridische entiteiten geen technischf!.
bedrijfseenheid vormen, wanneer hiJ
die doet steunen op de omstandigheid
dat niet is aangetoond dat die entiteiten zijn opgericht om de toepassing
van de wet te omzeilen. (Art. 14, § 2, a,
wet 20 sept. 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven; art. 1, § 4, b, 2,
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers.)
(A.B.V.V. VAN BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
T., KONINKLIJKE TOURING CLUB VAN BELGIE •
V.Z.W. E.A.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 januari 1979 in
laatste aanleg door de Arbeidsrechtbank te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 23, § 1, 1• en 2•,
89 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, 14, § 1, tweede lid, 1•, en § 2,
eerste en tweede lid, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de
wetten van 15 juni 1953, 15 maart 1954,
28 januari 1963, 16 januari 1967,
17 februari 1971 en 23 januari 1975 en
bij het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, 1, § 4, b, 1, derde lid, 1•,
en b, 2, derde lid, 4, van de wet van
10 juni 1952 betreffende de gezon.dheid
en de veiligheid van de werknemers,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, gewijzigd bij de
wetten van 17 juli 1957, 28 januari 1963,
16 januari 1967, 17 februari 1971 en
23 januari 1975, en bij het koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en van
het algemeen rechtsbeginsel « fraus
omnia corrumpit »,
doordat het vonnis eisers vordering
om voor recht te doen zeggen dat de vijf
verweersters met het oog op de sociale
verkiezingen slechts een enkele technische bedrijfseenheid vormden, afwijst op
de volgende gronden : eiser moet volgens een vaste rechtspraak aantonen dat
een afzonderlijke juridische entiteit is

opgericht om de toepassing van de wet
inzake de ondernemingsraden en de
comites voor veiligheid en gezondheid te
omzeilen. Dat bewijs is niet geleverd : de
rechtbank stelt inderdaad vast dat de
vereniging zonder winstoogmerk « Touring Wegenhulp » en de naamloze vennootschap « Nevenmaatschappij van
Touring Wegenhulp » heiden een ondernemingsraad hebben, terwijl aile ondernemingen, behoudens de naamloze vennootschap « Travotel », een comite voor
veiligheid en gezondheid hebben. Men
betwist niet dat de talrijke juridische
entiteiten werden opgericht om te voldoen aan de voorschriften van het handelsrecht. Er is dus geen sprake van
bedrog. De verweersters erkennen weliswaar zelf dat het redelijk zou zijn te
erkennen dat « Touring Wegenhulp » en
de « Nevenmaatschappij van Touring
Wegenhulp » een enkele technische
bedrijfseenheid vormen zoals ook de
naamloze vennootschap « Touring Club
Reizen » en de naamloze vennootschap
« Travotel ». De vennootschappen voeren
aan dat « hergroepering » evenwel
onmogelijk is omdat zij zou leiden tot
verdwijning van de ondernemingsraad
en van de twee comites voor veiligheid
en gezondheid. De rechtbank oordeelt
dat die, nochtans redelijke, oplossing
niet in aanmerking kan worden genomen. Het nieuwe artikel 14 van de wet
van 20 september 1948 bepaalt immers
dat « dat vermoeden geen weerslag mag
hebben op de continulteit, de werking en
de
bevoegdheidssfeer van de nu
bestaande organen ». De rechtbank oordeelt dat het beginsel a fortiori moet
toegepast worden wanneer, afgezien van
het vermoeden, de verschillende technische bedrijfseenheden geleid hebben tot
de oprichting van verschillende ondernemingsraden en comites voor veiligheid
en gezondheid. De stelling van eiser
bijvallen zou immers betekenen dat.
een ondernemingsraad en verschillende
comites voor veiligheid en gezondheid
zouden verdwijnen, hetgeen strijdig is
met de geest en de letter van de
wettekst,

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie uitdrukkelijk had betoogd,
zonder dienaangaande door het vonnis
te worden tegengesproken, dat de vijf
verwerende vennootschappen en verenigingen in feite dezelfde personeelsdirectie hadden; hun bureaus onderling verbonden waren; er personeelsoverplaatsingen waren en de activiteiten op
elkaar afgestemd zijn; de werknemers
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economische en sociale criteria het
bestaan impliceren van een technische
bedrijfseenheid samengesteld uit de verwerende vennootschappen en verenigingen; de sociale criteria primeren in geval
van twijfel over de economische of
commerciEHe activiteit; het dienaangaande niet ter zake dienend is of de
oprichting van de verschillende economische entiteiten (lees : juridische entiteiten) met omzeiling van de wet is
gebeurd (schending van de artikelen 23,
§ 1, 1", 2", 89 van de wet van
5 augustus 1978, 14, § 1, tweede lid., 1",
van de wet van 20 september 1948, 1, § 4,
b, 1, derde lid, 1•, van de wet van
10 juni 1952, en van voornoemd algemeen rechtsbeginsel),
tweede onderdeel, het bestaan van de
litigieuze technische bedrijfseenheid
wordt aangetoond door de economische
en sociale criteria, afgezien van het
wettelijk vermoeden bepaald bij de
artikelen 14, § 2, b, van de wet van
20 september 1948, en 1, § 4, b, 2, derde
lid, 4, van de wet van 10 juni 1952;
daaruit volgt dat de regel, volgens welke
dat vermoeden geen weerslag mag hebben op de continui:teit van de nu
bestaande organen, ten deze niet toepasselijk is (schending van de artikelen 23,
§ 1, 1", 2", 89 van de wet van
5 augustus 1978, 14, § 1, tweede lid, 1",
§ 2, eerste en tweede lid, van de wet van
20 september 1948, 1, § 4, b, 1, derde lid,
1", en b, 2, derde lid, 4, van de wet van
10 juni 1952) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens de
artikelen 14, § 1, tweede lid, 1", van
de wet van 20 september 1948 en 1,
§ 4, b, 1, van de wet van
10 juni 1952, gewijzigd bij het
koninklijk besluit
nr.
4
van
11 oktober 1978, onder onderneming
dient te worden verstaan de technische bedrijfseenheid, bepaald op
grond van de economische en sociale criteria, waarbij in geval van
twijfel de sociale criteria primeren;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat eiser aanneemt dat ten
deze niet is voldaan aan de voorwaarden van het vermoeden dat,
wanneer er verschillende juridische
entiteiten zijn, ingesteld is bij de
artikelen 14, § 2, b, eerste en tweede

lid, van de wet van 20 september 1948 en 1, § 4, b, 2, derde lid,.
4, van de wet van 10 juni 1952,
gewijzigd bij voormeld koninklijk
besluit, en beslist, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, dat
« de erkenning dat verschillende
juridische entiteiten een technische
bedrijfseenheid vormen buiten het
kader van het bij de wet ingestelde
vermoeden kan gebeuren »;
Overwegende dat eiser in conclusie de in het middel vermelde
economische en sociale criteria aanvoerde ten betoge dat de verwerende vennootschappen en vereniging een technische bedrijfseenheid
vormen en dat het niet ter zake
dienende is of de oprichting van de
verschillende juridische entiteiten al
dan niet met miskenning van de
wet is gebeurd;
Dat uit geen enkele wettelijke
bepaling volgt dat de erkenning dat
verschillende juridische entiteiten
in werkelijkheid een technische
bedrijfseenheid vormen afhankelijk
zou zijn van het bestaan van
bedrog;
Overwegende dat het vonnis, door
te oordelen dat eiser moest aantonen dat de oprichting van de afzonderlijke juridische
entiteiten
gebeurd is om de toepassing van de
wet te omzeilen en door zijn beslissing hierop te steunen dat dit
bewijs niet is geleverd, de in het
middel bedoelde wettelijke bepalingen schendt;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; 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 de Arbeidsrechtbank te
Nijvel.
31 maart 1980
3" kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitier - Verslaggever : de h. Mahil-

-.967Ion - Gelijkluidende conclusie van de h. verleend aan de tegenliggers op de
Duchatelet, advoeaat-generaal - Advo- rijbaan die zij ging verlaten ( artikel
caten : mrs. Houtekier en Kirkpatrick.
19.3.3° van het Wegverkeersregle-

Nr. 493
2• KAMER - 1 april 1980

CASSATIE -

CASSATIEBEROEP VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL STRAFZAKEN -

WETBOEK VAN STRAFVaRDERING, ART. 441 ~
VaNNIS VAN DE POLITIERECHTBANK WAARBIJ
EEN ANDER. DAN DEGENE AAN WIE HET
MISDRIJF WAS TEN LASTE GELEGD, IS VEROORDEELD
VERNIETIGING
ZONDER
VERWIJZING

(1).

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HaF VAN
CASSATIE INZAKE VAN ZOGGEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
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
16 november 1979, bestuur der wetgeving, nummer 7/130.836/413 API
Div.-LDM/VG, 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
22 mei 1978 bij verstek uitgesproken
door de Politierechtbank te Turnhout en waarbij Wilhelmina Antonia
van Zoggel, geboren te Schijndel op
31 augustus 1937 en wonende te
Berlicum
(Nederland),
Beatrixstraat 11, wordt veroordeeld ter
zake van te Turnhout, op 20 juli
1977, op de openbare weg als
bestuurster die naar links wilde
afslaan, de voorrang niet te hebben

ment van 1 december 1975).
» Het misdrijf was nochtans vastgesteld geworden ten laste van een
ander persoon, namelijk Hendrikus
Antonius van Zoggel, geboren te
Berlicum op 4 juni 1937 en er
wonende Wilhelminastraat 14.
» Het vonnis van veroordeling
schendt derhalve de bepalingen van
artikelen 8 en 154 van het Wetboek
van Strafvordering evenals het
recht van verdediging.
» Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof mage 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 dat er geen grand is
tot verwijzing.
» Brussel, 18 januari 1980.
» Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
» (get.) Declercq »;
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
aanneming van de gronden van
bovenvermelde vordering, vernietigt het aangegeven vonnis op
22 mei 1978 door de Politierechtbank te Turnhout gewezen; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; zegt dat er
geen grond is tot verwijzing.

1 april 1980 - 2• kamer :...._ Voorzitter
en verslaggever : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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(1) Zie Cass., 22 maart 1965 (Bull en Pas.,
1° CASSATIE- STRAFZAKEN- CASSATIE-1965, I, 774), 18 dec. 1973 (A.C., 1974, 444),
BERaEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL 11 maart 1975 (ibid., 1975, 775) en 16 maart
1976 (ibid., 1976, 823).
WETBaEK VAN STRAFVaRDERING, ART. 441-

-968meer dan zes maanden, zonder dat
de verjaring geschorst werd.
» De verjaring van de strafvordering was dus bereikt op het ogen2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF- blik van het vonnis, dat de
VORDERING - PROCES-VERBAAL TOT VAST- artikelen 21 tot 24 van de voorafSTELLING VAN DE UITVOERING, DOOR EEN gaande titel van het Wetboek van
ADJUNKT-POLITIECOMMISSARIS
VAN
DE Strafvordering (wet van 17 april
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE OPGE- 1878) geschonden heeft.

'

VONNIS WAARBLJ EEN VEROORDELING WORDT
UITGESPROKEN VOOR EEN VERJAARD MISDRLJF VERNIETIGING
ZONDER VERWLJZING (1). (EERSTE EN TWEEDE ZAAK.)

LEGDE ONDERZOEKSMAATREGEL - ONDERZOEKSDAAD WAARDOOR
DE VERJARING
WORDT GESTUIT (2). (TWEEDE ZAAK.)

» Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Rof 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 dat er geen grond is
tot verwijzing.
» Brussel, 16 januari 1980.
» Voor de procureur-generaill,
» De advocaat-generaal,
» (get.) Declercq »;
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, overnemende de beweegredenen van de
vorenstaande vordering; vernietigt
het aangegeven vonnis, op 22 december 1978 uitgesproken door de
Politierechtbank te Dendermonde
inzake Van Moere Theophiel;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; zegt dater
geen grond is tot verwijzing.

EERSTE ZAAK
(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN
CASSATIE IN ZAKE VAN MOERE)

RET ROF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt :
« Aan de tweede kamer van het
Rof van Cassatie.
» De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbac:r te maken dat, bij een brief van
1 augustus 1979, bestuur der wetgeving, nummer 7/130.836/426/AP/
Pres. LD/CP, de minister van Justitie hem gelast heeft bij het Rof,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van het in kracht van
gewijsde gegane vonnis, op 22 december 1978 op tegenspraak uitgesproken door de Politierechtbank
te Dendermonde en waarbij Van
Moere Theophiel, autobestuurder,
geboren te Overmere op 21 november 1940 en wonende te Berlare
(Overmere), Broekstraat 21, wordt
veroordeeld ter zake van het opzettelijk en zonder noodzaak doden
van een hond, overtreding strafbaar
gesteld door artikel 563/4• van het
Strafwetboek
en
gepleegd
op
27 maart 1978.
» Sedert de laatste nuttige stuiting van de verjaring verliep er

1 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.
TWEEDEZAAK

·

(PROCUitEUR-GENERAAL IN HET HOF VAN
CASSATIE IN ZAKE PHILIPS)

Ret Rof; - Gelet op de vordering
van de procureur-generaal bij het
Rof van Cassatie, luidende als
volgt:
(1) Cass., 14 feb. en 23 mei 1979 (A.C.,
1978-79, 707 en 1111) en 10 okt. 1979 (A.C.,
« Aan de tweede kamer van het
1979-80, nr. 99).
Rof van Cassatie.
(2) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 747); zie
» De ondergetekende procureurook Cass., 18 nov. 1975 (ibid, 1976, 356).
generaal heeft de eer hierbij ken-

-969Gelet op artikel 441 van het
baar te maken dat, bij een brief van
1 augustus 1979, bestuur de wet- Wetboek van Strafvordering, overgeving, nummer 7/130.836/420/AP/ nemende de beweegredenen van de
Pres. LD/CP, de minister van Justi- vorenstaande vordering, vernietigt
tie hem gelast heeft bij het Hof, het aangegeven vonnis, op 26 jaovereenkomstig artikel 441 van het nuari 1979 uitgesproken door de
Wetboek van Strafvordering, aan- Politierechtbank te Gent inzake
gifte te doen van het in kracht Philips Roland; beveelt dat van dit
van gewijsde gegane vonnis, op arrest melding zal worden gemaakt
26 januari 1979 op tegenspraak uit- op de kant van de vernietigde
gesproken door de Politierechtbank beslissing; zegt dat er geen grond is
te Gent, en waarbij Philips Roland, tot verwijzirig.
Alfons, Estella, vrachtwagenbestuur1980 - 2• kamer - Voorzitter :
der, geboren te. Gent op 21 decem- de1 april
h. Chatel, afdelingsvoorzitter ber 1946 en wonende te Gent (Sint- Verslaggever : de h. Soetaert
GeAmandsberg),
Achterstraat
164, lijkluidende conclusie van de h.
wordt veroordeeld ter zake van Declercq, advocaat-generaal.
openbare dronkenschap, feit gepleegd op 4 mei 1978.
» Dit feit wordt door artikel 1 van
de besluitwet van 14 november 1939
strafbaar gesteld met politiestraffen, Nr. 495
zodat de verjaringsternijn van de
strafvordering zes maanden be2" KAMER - 1 april 1980
draagt.
» De verjaring werd laatst gestuit 1° BESCHERMING VAN DE MAATop 13 juni 1978 door het overmaken,
SCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING
onder de handtekening van een
VAN EEN RECIDIVIST- VOEGING VAN VROEadjunkt-politiecommissaris, van een
GERE PROCEDURES VASTGESTELD IN HET
proces-verbaal, opgesteld ter uitvoeVEROORDELEND ARREST VERMELDING
ring van een opdracht van de procuVAN VOEGING IN HET PROCES-VERBAAL VAN
reur des Konings te Gent.
DE TERECHT~ITTING NIET VEREIST (1). (ART.
24 WET BESCH. MAATSCH.)
» Op het ogenblik van de uitspraak was, bij ontstentenis van
enige reden van schorsing, de verja- 2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING
ring van de strafvordering bereikt.
VAN EEN RECIDIVIST REDENGEVING
De beslissing heeft dus de artiBEGRIP.
kelen 21 tot 24 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvor- 3° VOORZIENING IN CASSATIE dering (wet van 17 april 1878) TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
geschonden.
RECHTSVORDERING - BESLISSING WAARBIJ
» Om die 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 dat er geen grond is
tot verwijzingd.
» Brussel, 16 januari 1980.
» Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
» (get.) Declercq»;

GEEN UITSPRAAK WORDT GEDAAN INZAKE
BEVOEGDHEI)) MAAR ENKEL EEN VOORLOPIGE VERGOEDING WORDT TOEGEKEND EN DE
ZAAK NAAR DE EERSTE RECHTER WORDT
VERWEZEN - VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING
NIET
ONTVANKELIJKE
VOORZIENING

(2).

2" Regelmatig met redenen omkleed is

de beslissing waarbij terbeschikkingstelling van de regering wordt gelast
(1) Zie Cass., 11 okt. 1977 (A.C., 1978, 195).
(2) Zie Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 278)
en 18 sept. 1979 (ibid. 1979-80, nr. 35).

-970van een beklaagde die zich in staat
van herhaling bevindt, in de zin van
art. 56 Sw., wanneer zij erop wijst dat
hij een aanhoudende neiging vertoont
tot het plegen van misdrijven, dat de
vorige bestraffingen geen, althans
geen blijvende verbeterende invloed
hebben gehad op hem en dat dientengevolge blijkt dat h1j als bijzonder
gevaarlijk voorkomt (3). (Art. 23 en 24.
Wet Besch. Maatsch.)
(DE JAEGER T. WALTHOFF)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser werd vervolg om te Gent, op niet nader te
be:;:>alen
data
tussen
14
en
27 juli 1978, zich schuldig te hebben
gemaakt aan diefstallen door middel
van braak, inklimming of valse sleutels (telastleggingen A-1 en A-2),
met de omstandigheid dat hij de
feiten heeft gepleegd in staat van
herhaling zoals omschreven in
artikel 56, eerste lid, van het Strafwetboek, nadat hij bij arrest van
4 oktober 1974, dat kracht van
gewijsde had bekomen bij het plegen van de nieuwe feiten, door
het Hof van Assisen van OostVlaanderen werd veroordeeld tot
acht jaar opsluiting ter zake van :
met wapen, diefstal met geweld of
bedreiging in een bewoond huis of
aanhorigheden, hulpverzuim, diefstallen onder verzwarende omstandigheid en diefstallen;
Dat het arrest hem voor de vermengde feiten A-1 en A-2 veroordeelt tot een gevangenisstraf van
drie jaar, met terbeschikkingstelling

-------------------------1

van de regering, na uitboeting van
de straf, voor een periode van tien
jaar;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 24 van de wet van
9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen de abnormalen en
de gewoontemisdadigers, zoals zij is
vervangen bij artikel 1 van de wet van
1 juli 1964,
doordat het arrest de terbeschikkingstelling van de regering uitspreekt,
terwijl uit het proces-verbaal van de
terechtzitting van het hof van beroep
nergens blijkt dat de d~siers, die als
grondslag dienen voor de herhaling op
grond waarvan terbeschikkingstelling
van de regering mogelijk is, bij het
dossier
van
de
strafrechtspleging
gevoegd werden; weliswaar in het dossier twee dossiers aanwezig zijn houdende procedures van vroegere veroordelingen van eiser, doch deze procedures
niet ten grondslag kunnen liggen aan de
terbeschikkingstelling van de regering,
daar in deze procedures geen criminele
straffen zijn uitgesproken; de andere
procedures welke eventueel ten grondslag liggen aan de terbeschikkingstelling
van de regering niet bij het dossier
waren gevoegd en hiervan geen melding
is gemaakt in het proces-verbaal van de
terechtzitting; deze dossiers niet ter
inzage waren op de zitting en aldus niet
is aangetoond dat de raadsheren van het
hof van beroep wel degelijk kennis
hebben genomen van deze procedures :

Overwegende dat het beroepen
vonnis vaststelt dat de dossiers, die
ten grondslag liggen aLn de wettelijke herhaling, bij het dossier van
de strafrechtspleging werden gevoegd; dat het arrest de vaststelling
van de voeging op regelmatige wijze
doet door de beweegredenen van
het bestreden vonnis over te nemen
welke die vaststelling omvatten; dat
zodanige vaststelling niet in het
proces-verbaal van de terechtzitting
dient te gebeuren;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

Over het tweede middel, afgeleid uit
(3) Zie Cass., 20 dec. 1977 (AC., 1978, 494).
Over de verplichting de terbeschikkingstelling de schending van artikel 24 van de wet
van de regering bijzonder te motiveren, zie van 9 april 1930 tot bescherming van de
Cass., 4 nov. 1975 (ibid., 1976, 303).
maatschappij tegen de abnormalen en

-971de gewoontemisdadigers, zoals ZlJ 1s king bevestigt en de zaak naar de
vervangen bij artikel 1 van de wet van eerste rechter terugwijst voor ver1 juli 1964,
dere behandeling op burgerlijk
doordat het arrest de terbeschikking- gebied;
stelling van de regering uitspreekt,
Dat zodanige beslissing geen
terwijl noch in het beroepen vonnis eindbeslissing is in de zin van
noch in het arrest in verband daarmede
enige concrete en precieze motieven artikel 416 van het Wetboek van
worden aangehaald, de eerste rechter Strafvordering; dat zij evenmin uitzich tot cliches laat verleiden en de spraak doet over een geschil inzake
rechter in hoger beroep deze zelfs totaal bevoegdheid;
achterwege laat, daarbij de motiveDat de voorziening derhalve niet
ringsplicht verzuimend; de rechter ten ontvankelijk is;

gronde op een concrete en precieze
wijze de redenen dient vast te stellen op
grond waarvan gebruik wordt gemaakt
Om die redenen, verwerpt de
van de door de wet toegekende
mogelijkheid :
voorziening; veroordeelt eiser in de

Overwegende dat het beroepen
vonnis oordeelt : « Uit de stukken
van de procedure betreffende misdrijven die ten grondslag liggen aan
de herhaling en welke bij onderhavig dossier werden gevoegd, blijkt
dat de beide beklaagden (onder wie
eiser) een aanhoudende neiging vertonen tot het plegen van misdrijven;
daarenboven blijkt dat de vorige
bestraffingen geen of althans geen
blijvende verbeterende invloed hebben gehad op de beide beklaagden.
De beide beklaagden komen, onder
deze omstandigheden, dan ook als
bijzonder gevaarlijk voor ... »;
Overwegende dat het arrest deze
genoegzaam concrete en precieze
redengeving bevestigt; dat het aldus
zijn beslissing · wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

kosten.
1 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Waterschoot, Gent.
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1 april 1980

1° CASSATIE -

CASSATIEBEROEP VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL WETBOEK VAN

STRAFVORDERING, ART. 441 - STRAFZAKEN
- VONNIS WAARBIJ, NA UITSPRAAK VAN DE
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING TE
HEBBEN BEVOLEN, WORDT BESLIST DAT DE
VERDACHTE VERVALLEN IS VAN HET RECHT
TOT STUREN- VERNIETIGING VAN DE VERVALLENVERKLARING, ZONDER VERWIJZING.

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING- VEROORDELING DIE NIETTEMIN TEN LASTE VAN DE
VERDACHTE KAN WORDEN UITGESPROKEN.

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de 1• Op bet cassatieberoep van de procuqoor verweerster tegen eiser ingereur-generaal, ingesteld met toepasstelde civielrechtelijke vordering :
sing van art. 441 Sv., vernietigt het
Hot zonder verwijzing het beschikOverwegende dat het beroepen
kende gedeelte van een vonnis dat
vonnis aan verweerster een voorbeslist dat de beklaagde vervallen is
schot toekent en de zaak voor
van het recht een motorrijtuig te
verdere afhandeling onbepaald uitbesturen, als ditzelfde vonnis de
stelt; dat het arrest deze beschikopschorting van de uitspraak van de

-972veroordeling beveelt (1). (Art. 441 Sv.;
art. 6, tweede lid, wet 29 juni 1964.)
2"

In de gevallen waarin wordt bevolen
de uitspraak van de veroordeling op te
schorten, kan de beklaagde slechts
worden veroordeeld in de kosten, tot
bijzondere verbeurdverklaring en, zo
daartoe aanleiding bestaat, tot teruggave (2). (Art. 6, tweede lid, wet
29 juni 1964.)
(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN
CASSATIE IN ZAKE DEHAES, MERCIER)
ARREST

HET HOF;- Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
» De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief van
1 augustus 1979, bestuur der wetgeving, nummer 7/130.836/400/AP/
Div. LD/CP, de minister van Justitie
hem gelast heeft bij pet Hof, overeenkomstig artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, aangifte te
doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis, op 1 februari 1979 op
tegenspraak uitgesproken door de
Correctionele Rechtbank te Hasselt,
in zoverre dit vonnis Dehaes Rudi,
Arthur, Gilbert, grondwerker, geboren te Sint-Truiden op 4 januari
1959 en er wonende Montenakenweg 13, en Mercier Alfons Felicien,
Fran<;ois,
Camille,
timmerman,
geboren te Sint-Truiden op 12 april
1955 en er wonende Halmaalweg 21,
voor. een maand ontzet uit het recht
een voertuig te besturen, wegens
het in het verkeer brengen van een
personenwagen zonder dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheld
door een verzekering gedekt was;

» Het opleggen van deze straf is
niet verenigbaar met de beslissing
van de rechtbank voor beide
beklaagden de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling te
bevelen wegens voormeld misdrijf
en andere feiten.
» Luidens artikel 6, tweede lid,
van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie wordt, indien de opschorting wordt gelast, de beklaagde slechts veroordeeld in de kosten,
in de bijzondere verbeurdverklaring
en, zo daartoe aanleiding bestaat,
tot teruggave.
» Het uitgesproken rijverbod is
derhalve onwettelijk.

» Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof moge behagen
het aangegeven vonnis te vernietigen in zoverre het beide voornoemden vervallen verklaart van het
recht een voertuig te besturen; 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, 23 januari 1980.
» Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
» (get.) Declercq »;
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
aanneming van de beweegredenen
van de hiervoren aangehaalde vordering, vernietigt het vonnis op
1 februari 1979 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Hasselt
in zoverre het Dehaes Rudi en
Mercier Alfons vervallen verklaart
van het recht een voertuig te besturen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
- - - - - - - - - - - - - - - - ! beslissing; zegt dat er geen grond is
(1) en (2) Cass., 22 april 1974 (A.C., 1974, tot verwijzing.

903). Gaat het echter om een veroordeling en
1 april 1980 ~ 2• kamer ~ Voorzitter :
niet om een opschorting van de uitspraak van
de veroordeling, dan spreekt het Hof volledige de h. Chatel, afdelingsvoorzitter ~
vernietiging uit wegens onwettigheid van het Verslaggever : de h. Boon Gelijkluiverval van het recht tot sturen. Cass., 3 en dende conclusie van de h. Declercq,
10 feb. 1976 (A.C., 1976, 656 en 677).
advocaat-generaal.
·

-973het Hof van Cassatie, luidende als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
2• KAMER - 1 april 1980
Hof van Cassatie.
CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN» De ondergetekende procureurMIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT HET RECHT generaal heeft de eer hierbij kenVAN VERDEDIGING IS MISKEND DOOR DE
baar te maken dat, bij een brief van
WIJZE WAAROP TWEE ZAKEN BIJ HET STRAF19 juli 1979, bestuur der wetgeGERECHT AANHANGIG WAREN GEMAAKT EN
HIERIDT DAT DIE ZAKEN WEGENS SAMEN- ving, nummer 7/130.836/409/AP/Div.
HANG SAMEN HADDEN MOETEN BEHANDELD LD/LV, de minister van Justitie
WORDEN - MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN hem gelast heeft bij het Hof, overDE FEITENRECHTER - NIET ONTVANKELIJK eenkomstig artikel 441 van het WetMIDDEL(1).
hoek van Strafvordering, aangifte te
doen
van het in kracht van gewijsde
(VANHOOMISSEN)
gegane vonnis, op 5 januari 1979 bij
1 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter : verstek uitgesproken door de Polide h. Chatel, afdelingl)voorzitter tierechtbank te Brussel en waarbij
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge- Herremans Paul, Aime, Joseph,
Jijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advo- aannemer, geboren te Ukkel op
2 november 1938 en wonende te
caat: mr. G. Duchi, Kortrijk.
Brussel, Verenigingstraat 6, wordt
veroordeeld om, op 10 maart 1978,
zijn stilstaand ·of geparkeerd voerNr. 498
tuig niet te hebben opgesteld rechts
ten opzichte van zijn rijrichting.
2• KAMER - 1 april 1980
» Die veroordeling werd uitgeCASSATIE- STRAFZAKEN- CASSATIEBE- sproken ofschoon Herremans Paul
ROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WET- was ingegaan op het verzoek dat
het openbaar ministerie hem overBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 eenkomstig
artikel 166 van het WetSTRAFVORDERING
VERVALLEN
WEGENS
BETALING VAN EEN GELDBEDRAG- VEROOR- hoek van Strafvordering had gericht
DELEND VONNIS - VERNIETIGING ZONDER en hoewel hij binnen de bepaalde
VERWIJZING.
termijn de vastgestelde som had
gestort in handen van de ontvanger
Op het cassatieberoep van de procud
fv
reur-generaal, ingesteld met toepas-. van registratie, zodat e stra ordesing van art. 441 Sv., vernietigt het ring ten gevolge van die betaling
Hof zonder verwijzing het vonnis dat vervallen was. Het aangegeven voneen veroordeling uitspreekt wegens nis, dat desondanks de beklaagde
een feit ten aanzien van hetwelk de veroordeelde, heeft dus voormelde
strafvordering vervallen was door wetsbepaling geschonden.
Nr. 497

betaling van een geldsom onder de
voorwaarden van art. 166 Sv. (1).

» Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof moge behagen
het aangegeven vonnis te vernietiARREST
gen; te bevelen dat van zijn arrest
HET HOF; - Gelet op de vorde- melding zal worden gemaakt op de
ring van de procureur-generaal bii kant van de vernietigde beslissing
en te zeggen dat er geen grond is
tot verwijzing.
Nota arrest nr. 497 ·:
» Brussel, 16 januari 1980
(1) Zie Cass., 5 dec. 1972 (A.C., 1973, 335).
» Voor de procureur-generaal,
Nota arrest nr. 498 :
» De advocaat-generaal,
(1) Cass., 19 en 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79,
71 en 75).
» (get.) Declercq »;
(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN
CASSATIE IN ZAKE HERREMANS)

-974Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
aanneming van de gronden van
voormelde vordering, vernietigt het
aangegeven vonnis, op 5 januari
1979 door de Politierechtbank te
Brussel gewezen; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; zegt dat er geen grond is
tot verwijzing.

doordat het arrest stelt dat de voormelde, in de dagvaarding aangehaalde
bepalingen van het koninklijk besluit
van 20 november 1963 niet van toepassing kunnen zijn op de beklaagde, die
vreemd is aan de inverbruikstelling
welke de accijns en de bijzondere
accijns eisbaar maakt, en hem om die
reden vrijspreekt,
terwijl de bestraffing, die door de
artikelen 12 en 13 van voormeld koninklijk besluit wordt opgelegd, van toepassing is op grond van « enigerlei praktijk
1 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter die ten doel heeft de belastbare produken verslaggever : de h. Chatel, afdelings- ten te onttrekken aan de toepassing van
voorzitter Gelijkluidende conclusie het recht bepaald in de artikelen 1 en
van de h. Declercq, advocaat-generaal.
6 » van hetzelfde koninklijk besluit,
en terwijl de door de wet beoogde
praktijk kan gepleegd worden ook door
andere personen dan degenen die de
belasting wettelijk verschuldigd zijn :
Nr. 499
2•

KAMER -

1 april 1980

DOUANE EN ACCIJNZEN - KONINKLJJK
BESLUIT VAN 20 NOV. 1963 Tar COORDINATIE VAN DE WETSBEPALINGEN BETREFFENDE
HET ACCJJNSREGIME VAN MINERALE OLIEENIGERLEI PRAKTJJK DIE Tar DOEL HEEFT
DE BELASTBARE PRODUKTEN TE ONTTREKKEN AAN DE TOEPASSING VAN HET RECHT,
BEPAALD IN DE ARTT. 1 EN 6 - OVERTREDING VAN ART. 12 VAN GENOEMD KONINKLJJK BESLUIT - ARREST Tar VRJJSPRAAK
VAN DE BEKLAAGDE OP GROND DAT HJJ ALS
KLEINHANDELAAR VOOR LEVERING VAN GASOLIE AAN ZJJN CLIENTEEL PAS NA DE
BELASTBARE INVERBRUIKSTELLING IS TUSSENGEKOMEN EN DAT HJJ DUS NIET ACCJJNSPLICHTIG WAS NIET NAAR RECHT
VERANTWOORDE BESLISSING.

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. VANEECKHOUTE)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1979 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 12 en
14 van het koninklijk besluit van
20 november 1963 tot coordinatie van de
wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie,

Overwegende dat het arrest verweerder vrij spreekt van de telastlegging « zich schuldig gemaakt te
hebben aan de meerverkoop volgens
de handelsboeken, de handelsgeschriften en handelsdocumenten
van ten minste 21.739 liter dieselgasolie en 100.841 liter verwarmingsgasolie, nader bepaald in het
desbetreffende proces-verbaal »,
waarvoor hij, volgens het arrest,
vervolgd werd op grond van de
artikelen 1, 12 en 14 van het
koninklijk besluit van 20 november 1963 tot coordinatie van de
wetsbepalingen
betreffende
het
accijnsregime van minerale olie; dat
artikel 12 van het genoemde
koninklijk besluit luidt als volgt :
« Enigerlei praktijk die tot doel
heeft de belastbare produkten te
onttrekken aan de toepassing van
het recht bepaald in de artikelen 1
en 6 wordt gestraft met een geldboete gelijk aan tienmaal de outdoken rechten, het minimum van
10.000 frank ... »; dat artikel 14
bepaalt : « benevens de in de
artikelen 12 en 13 bepaalde boeten
zijn de ontdoken rechten steeds
opvorderbaar »;
Overwegende dat het arrest eerst
beslist dat, afgezien van artikel 44
van de wet van 22 juni 1976 die niet
van toepassing is op de voordien

-975gepleegde feiten, « de meerverkoop nietigt het bestreden arrest; beveelt
volgens de handelsboeken, de han- dat van dit arrest melding zal wordelsdocumenten en de handelsge- den gemaakt op de kant van de
schriften tegen eiser nog geen vernietigde beslissing; laat de
bewijs zou hebben geleverd van kosten voor rekening van de Staat;
fraude van accijns, vermits eiser verwijst de zaak naar het Hof van
deze belasting nooit verschuldigd Beroep te Antwerpen.
kon zijn »; dat het daarna beslist :
dat eiser, door als kleinhandelaar
1 april 1980- 2• kamer- Voorzitter:
gasolie te leveren aan zijn clH\nteel, de h. Chatel, afdelingsvoorzitter niet is tussengekomen in de belast- Verslaggever : de h. Soetaert - Gebare inverbruikstelling, die dan Jijkluidende conclusie van de h.
Advoreeds lang is geschied, en die enkel Declercq, advocaat-generaal kan geschieden door de invoerders, caat: mr. Claeys Bouuaert.
de fabrikanten of de houders van
aangenomen opslagplaatsen; dat
eiser, nu hij geen accijns verschuldigd kan zijn, ook niet veroordeeld
kan worden wegens ontduiking van Nr. 500
die belasting;
Overwegende dat artikel 12 van
2" KAMER - 1 april 1980
het koninklijk besluit van 20 november 1963 tot coordinatie van 1° VERJARING- STRAFZAKEN - STRAFde wetsbepalingen betreffende het VORDERING - OVERTREDING VAN ART. 34,
accijnsregime van minerale olie 1°, WEGVERKEERSREGL. EN OVERTREDING
straffen stelt op « enigerlei praktijk VAN DE WEGVERKEERSWET - EENJARIGE
die tot doel heeft de belastbare VERJARING.
produkten te onttrekken aan de
toepassing van het recht », terwijl
VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFartikel 28 van de wet van 2°VORDERINGAPOSTIL VAN DE PROCUREUR
6 april 1843 (thans artikel 227 van
DES KONINGS AAN DE POLITIECOMMISSARIS
de algemene wet inzake douane en
DIE HEM IN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT
accijnzen) bepaalt dat, onvermin- ALS OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE POLITIEderd het bepaalde in de artikelen
RECHTBANK BIJSTAAT - GEEN STUK DAT
BETREKKING HEEFT OP EEN VERJARINGSTUI66, 67, 69 en 505 van het Strafwetboek, « zij, ten laste van wie wordt TENDE DAAD (1).
bewezen dat ze aan een smokkelfeit
hebben deelgenomen ... als belanghebbenden op gelijk welke wijze, 1o De strafvordering wegens overtreding
van art. 34, 1°, Wegverkeerswet en van
gestraft worden met de tegen de
de Wegverkeerswet verjaart, bij ontdaders gestelde straffen »;
stentenis van oorzaak tot schorsing
Overwegende dat het arrest dervan de verjaring, door verloop van een
halve de in het middel aangehaalde
jaar te rekenen van de laatste daad
van onderzoek of van vervolging verwetsbepalingen schendt door te
richt binnen het jaar te rekenen van
beslissen dat verweerder voor de
de dag waarop de misdrijven zijn
ten laste gelegde feiten niet strafgepleegd (2). (Artt. 22, 23 en 25, wet
baar was, op de enkele gronden die
van 1878, gew. bij wet van 30 mei 1961;
het aangeeft en die hiervoren zijn
art. 68 Wegverkeerswet.)
vermeld;
Dat het middel gegrond is;
(1) Zie Cass., 18 feb. 1975 (A.C., 1975, 678) en
10 mei 1978 (Rev. dr. pim., 1978, blz. 787).
Contra : Cass., 28 mei 1973 (ibid, 1973, 941).

Om die redenen, en ongeacht het
tweede middel, dat niet tot cassatie
zonder verwijzing kan leiden, ver-

(2) Zie Cass., 10 okt. (twee arresten), 19 dec.
1979 en 11 maart 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 94,
99, 255 en 438).
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(RJJCKX)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 september 1979 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het vonnis eiser veroordeelt
wegens overtreding van artikel 34, 1°,
van
de
Wegverkeerswet
en
van
artikel 8.3 van het Wegverkeersreglement, gepleegd op 23 oktober 1977, onder
meer op grond dat de verjaring van de
strafvordering is gestuit door een handeling van het openbaar ministerie op
24 juli 1978 en door het vonnis bij
verstek van 22 februari 1979,
terwijl de laatste nuttige dag voor een
stuitingsdaad die is waarop de oorspronkelijke verjaringstermijn verloopt; ·de
oorspronkelijke verjaringstermijn ten
deze verlopen is na een jaar, ingevolge
artikel 68 van de Wegverkeerswet; de
laatste nuttige daad van stuiting derhalve die was van 24 juli 1978 en de
verjaring is ingegaan op 25 juli 1979; het
vonnis bovendien tekort schiet in zijn
motiveringsplicht, daar het zich niet
uitspreekt over de termijn binnen welke
de laatste nuttige daad van stuiting moet
worden verricht :

Overwegende dat de strafvordering, voortspruitende uit een misdrijf tegen de gecoordineerde wetten en reglementen betreffende de
politie over het wegverkeer, ingevolge artikel 68 van de Wegverkeerswet verjaart door verloop van
een jaar te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is begaan, met
uitzondering van de misdrijven
tegen artikel 30, 3°, van de
genoemde wet;
Overwegende dat de verjaring van
de strafvordering, ingevolge de
artikelen 22 tot 25 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, slechts gestuit wordt
door daden van .onderzoek of van
vervolging, verricht binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn en
dat met die daden · een nieuwe
termijn van gelijke duur begint te
lopen, een en ander behoudens
schorsing;

~

Overwegende dat, nu er ten deze
geen oorzaak van schorsing aanwezig is, en het vonnis gewezen is op
27 september 1979 terwijl het feit
volgens het vonnis gepleegd is op
23 oktober 1977, de verjaring noodzakelijk is ingetreden, indien zij
niet is gestuit door een regelmatige
daad van onderzoek of vervolging,
verricht minder dan een jaar na de
datum van het feit en minder dan
een jaar v66r de datum van het
vonnis;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat in de bedoelde
tijdruimte, lopende van 28 september tot 22 oktober 1978, enige
andere daad verricht is dan het
toezenden van een apostil door de
·procureur des Konings aan de politiecommissaris die hem bijstaat in
de uitoefening van het openbaar
ministerie bij de Politierechtbank te
Hasselt; dat nu, sedert de inwerkingtreding van de artikelen 150 en
156 van het Gerechtelijk Wetboek,
de procureur des Konings het ambt
van het openbaar ministerie bij de
politierechtbanken van zijn arrondissement uitoefent en de door de
Koning aangewezen politiecommissarissen en gerechtelijke officieren
of agenten hem in die uitoefening
enkel « bijstaan », voormeld apostil
enkel een administratief stuk is,
verzonden binnen de kring van
hetzelfde parket, en de verjaring
niet kan stuiten;
Dat dientengevolge de strafvordering reeds v66r de dag van het
vonnis door verjaring was vervallen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden ··vonnis; laat de kosten
voor rekening van de Staat; zegt dat
er geen termen zijn tot verwijzing.
1 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Andre Bergers, Hasselt.

-977I. Op de voorzieningen van
Thuret:
A. Op de voorziening waarvan op
2• KAMER - 2 april 1980
29 oktober 1979 verklaring werd
1° VOORZIENING IN CASSATIE
gedaan ter griffie van het Hof van
VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP Beroep te Brussel, in zoverre die
GERICHT TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE voorziening gericht is tegen de .op
RAADKAMER VAN DE RECHTBANK VAN EER- 7 november 1978 en 21 februari 1979
STE AANLEG - VERKLARING VAN BEROEP IN
gewezen beschikkingen van de
CASSATIE TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN
raadkamer van de Rechtbank van
BEROEP- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEEerste Aanleg te Brussel :
ROEP.
Overwegende dat, naar luid van
2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFzAKEN artikel 417 van het Wetboek van
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF . Strafvordering, de verklaring van
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS- beroep in cassatie moet worden
DRIJVEN- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
d · 'ff'
h t
ht
HEEFI' OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN -· STRAF gedaan Op e grl Ie van e gerec
WETTELJJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER dat de bestreden beslissing heeft
MISDRJJF- NIET ONTVANKELIJK r.nDDEL (1). gewezen;
Overwegende dat deze door de
3° VERJARING - STRAFZAKEN - VER- wet voorgeschreven rechtsvorm subDADEN VAN stantieel is en door geen andere kan
SCHEIDENE BEKLAAGDEN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING TA.V. EEN worden vervangen;
VAN HEN - STUITING VAN DE VERJARING
Dat de voorziening niet ontvankeTA.V. DE ANDEREN- VOORWAARDE.
lijk is;
3" De daden van onderzoek en van
B.
vervolging t.a. v. . een der beklaagden
C. Op de voorziening waarvan op
stuiten oak de verjaring van de strafvordering t.a. v. de anderen, als het 29 oktober 1979 verklaring werd
gaat om hetzelfde feit of om onderling gedaan op de griffie van het Hof
onafscheidelijk verbonden of intrin- van Beroep ·te Brussel, in zoverre
siek samenhangende feiten (2).
die voorziening gericht is tegen het
(THURET, VAN DE MERCKT T. «INTERNATIONAL op 19 oktober 1979 gewezen arrest
van het Hof van Beroep te Brussel,
FACTORS BELGIUM > N.V.)
1. tegen de ·beslissing op de strafARREST ( vertafing)
vordering jegens eiser :
HET HOF; - Gelet op de door
Over het middel, afgeleid uit de scheneiser. Thuret bestreden beslissingen,
van de artikelen 1319, 1320,
op 7 november 1978 gewezen door ding
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de raadkamer van de Rechtbank de Grondwet en, voor zoveel nodig,
van Eerste Aanleg te Brussel, op 583 van het Wetboek van Koophandel,
19 januari ·1979 gewezen door de gewijzigd bij de artikelen 4. van de wet
kamer van inbeschuldigingstelling van 24 juli 1962 en 42 van de wet van
van het Hof van Beroep te · Brussel 24 maart 1978,
en op 21 februari 1979 gewezen door
doordat het hof eiser veroordeelt
de raadkamer van de Rechtbank wegens het hem sub B ten laste gelegde
feit, namelijk ter zake dat hij als
van Eerste Aanleg te Brussel;
van de op 20 november 1973
Gelet . op het door de eisers beheerder
bij vonnis van de Rechtbank van Koopbestreden arrest, op 19 oktober 1979 handel te Brussel failliet verklaarde
gewezen door het Hof van Beroep te .naamloze vennootschap Colimo zich
Brussel;
schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 bankbreuk, met name ter zake dat hij

Nr. 501

een gedeelte van het actief van voorvennootschap, ten deze een.
(2) Zie Cass., 11 mei 1971 (A.C., 1971, 912), bedrag van ten minste 677.968 frank,
5 feb. 1973 (A.C., 1973, 559) en 3 mei 1977 (ibid, heeft verduisterd of verborgen, welke
1977, 902).
veroordeling het Hof laat steunen op de
(1) Cass., 4 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 218). . melde

-978grond dat deze telastlegging « volledig
2. tegen de beslissing op de tegen
bewezen is, daar de boekhoudkundige eiser ingestelde burgerlijke rechtsgegevens, welke door de beklaagde niet vordering:
in ernst worden betwist, in dat opzicht
Overwegende dat eiser geen bij 7
zeer duidelijk zijn » waarna het hof met
bevestiging van het beroepen vonnis zonder middel aanvoert;
voorts heeft beslist dat het vonnis krachtens artikel 583 van het Wetboek van
II. Op de voorziening van Van de
Koophandel bij uittreksel zal worden Merckt:
·
bekendgemaakt in de dagbladen Le Soir,
A. In zoverre de voorziening
La Derniere Heure en het Belgisch
Staatsblad, en zulks op kosten van de gericht is tegen de beslissing op de
veroordeelden Van de Merckt en Thuret, tegen eiser ingestelde strafvor-

dering:

Over het derde middel, hieruit afgeleid

a) In zoverre het middel gericht is dat eiser bij het bestreden arrest van
tegen de beslissing waarbij eiser tot 19 oktober 1979 werd veroordeeld,
een straf veroordeeld wordt :
ofschoon de .strafvordering verjaard was
op 5 augustus 1979, zoals in de dagvaarOverwegende dat het Hof eiser ding staat aangegeven en door het
veroordeelt tot een enkele gevange- openbaar ministerie in zijn vordering
nisstraf en tot een geldboete wegens werd toegegeven :
de gezamenlijke misdrijven bedriegOverwegende dat de beklaagden,
lijke bankbreuk, eenvoudige bankbreuk en het bedrieglijk bewerken blijkens het proces-verbaal van de
terechtzitting . van het hof van
van zijn onvermogen;
beroep van 19 september 1979, verDat, nu de uitgesproken straf zocht werden « hun verweermiddewettelijk verantwoord is op grond len voor te dragen en werkelijk
van de misdrijven eenvoudige bank- verweer te hebben gevoerd over de
breuk en bedrieglijk bewerken van hun ten laste gelegde valsheden die
onvermogen, het middel, dat enkel hebben voortgeduurd tot 31 debetrekking heeft op het misdrijf cember 1973 en met name tot
bedrieglijke bankbreuk, niet ont- 21 december 1973 »;
vankelijk is bij gebrek aan belang;
Overwegende dat het arrest erop
b) In zoverre het middel gericht is heeft gewezen dat het gebruik van
tegen de beschikking van het arrest valse facturen, welke eiser heeft
waarbij overeenkomstig artikel 583 opgemaakt met de bedoeling een
van het Wetboek van Koophandel bedrijfskapitaal te verschaffen aan
de bekendmaking bij uittreksel de naamloze vennootschap Colimo
wordt bevolen van de beslissing en die door de burgerlijke partij
waarbij eiser wegens bedrieglijke als realiseerbare facturen werden
gekocht, heeft voortgeduurd tot
bankbreuk veroordeeld wordt :
21 december 1973, dag waarop « de
Overwegende dat het arrest noch afgevaardigden van de burgerlijke
met de in het middel weergegeven partij zich bij de zogenaamde schulgronden noch met enige andere denaar hebben begeven en hem de
grond antwoordt op het in het lijst hebben kunnen opmaken van
middel aangegeven omstandig ver- de ongeldige facturen die het slachtweer;
offer van de misdrijven A en C in
zijn bezit had (zaak II) », waarna
Dat het middel gegrond is;
het arrest vaststelt dat de verjaring
Overwegende dat, wat het overige van de strafvordering op 10 devan de voorziening betreft, de sub-· cember 1976 regelmatig werd gestuit
stanWHe of op straffe van nietigheid door het door de gerechtelijke polivoorgeschreven rechtsvormen in tie van Brussel op verzoek van de
acht zijn genomen en de beslissing onderzoeksrechter opgemaakte proovereenkomstig de wet is gewezen;
ces-verbaal betreffende het verhoor
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zijn onvermogen en dat dit proces- verklaren;
verbaal een daad van onderzoek is
Dat het middel niet kan worden
die werd bevolen « om uitspraak te aangenomen;
kunnen doen over een geheel van
feiten en personen die slechts tegelijkertijd konden worden berecht,
Dat het middel niet kan worden
gelet op het soms onsplitsbaar en aangenomen;
altijd samenhangend karakter van
dat geheel van handelingen en
Over het eerste, tweede en vijfde
middel samen, het eerste, afgeleid uit de
verzuimen »;
Dat het arrest aldus zijn beslis- · kennelijke ongenoegzaamheid van het
en de boekhoudkundige dessing dat de strafvordering niet ver- onderzoek
kundigenonderzoeken, waardoor eiser
jaard was op de dag van de uit- onmogelijk verweer kan voeren over de
spraak wettelijk verantwoordt;
telastlegging D ; het hof van beroep zijnl
Cl in zeer vage bewoordin-1
Dat het middel niet kan worden telastlegging
dagen aangifte heeft gedaan dat hij
aangenomen;
opgehouden had te betalen, blijkbaar
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van het Verdrag tot
Bescherming van de J\echten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat de voorzitter van het hof van
beroep aan eisers raadsman v66r de
terechtzitting had laten weten dat,
indien hij niet instemde met de door de
raadsman verdedigde stelling betreffende de verjaring, hij hem zou vragen
conclusie neer te leggen; dat de voorzitter, nadat was gepleit over de verjaring,
met dat verweermiddel scheen in te
stemmen zodat de advocaat zijn pleidooi
over de zaak zelf inkortte en geen
conclusie neerlegde :

Overwegende dat eisers beweringen geen steun vinden in de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het zesde iniddel, hieruit afgeleid
dat in het vonnis noch in het arrest
melding wordt gemaakt van het document van 30 juni 1973 waaruit nochtans
de aansprakelijkheid van de beheerders
of van een beheerder blijkt voor de
valsheden en de oplichting :

Overwegende dat de rechter bij
ontstentenis van conclusie niet moet
aangeven om welke reden hij een
bepaald stuk niet in aanmerking
neemt en zijn beslissing regelmatig
met redenen otnkleedt door de ten

uitsluitend gegrond heeft op het deskundigenverslag, terwijl de door de deskundige opgegeven datum waarop eiser
opgehouden had te betalen, niet juist is
en het Hof voorts beslist dat de boekhouding niet of onvolledig was bijgehouden terwijl, in strijd met wat de deskundige betoogt, het dagboek en de inventaris goed waren bijgehouden en de boekhouding werd nagezien en verbeterd
door Cedec, welke gegevens aan het hof
van beroep werden voorgelegd in een
tijdens de debatten overhandigde nota;
het tweede, hieruit afgeleid dat eiser
veroordeeld werd om niet binnen drie
dagen aangifte te hebben gedaan van
het feit dat hij opgehouden had te
betalen, terwijl hij wettelijk in de onmogelijkheid verkeerde de balans van de
vennootschap, waarmee hij door een
gewoon bediendencontract verbonden
was, neer te leggen op de rechtbank van
koophandel en zijn bevoegdheden niet
waren bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad; hij derhalve, zoals hem was
duidelijk gemaakt op de griffie van de
rechtbank van koophandel, niet bevoegd
was om de balans van de naamloze
vennootschap Colimo ter griffie neer te
leggen;
het vijfde, afgeleid uit het feit dat tal
van onregelmatigheden waren gepleegd
in het voorbereidend onderzoek en de
voorbereidende rechtspleging, doordat
het deskundigenverslag aileen bestaat
uit enkele zonder nader onderzoek
samengebrachte bescheiden en dat de
telastlegging Cl. in zeer vage bewoordingen is gesteld, vermits geen enkel precies feit, datum of bedrag werd opgegeven in de dagvaarding, het onderzoek ter
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weer te voeren :
aan te geven uit welke gegevens hij

Overwegende dat het vijfde middel, in zoverre het betrekking heeft
op het voorbereidend onderzoek, op
de in het antwoord op het vierde
middel vermelde gronden niet voor
het Hof kan worden voorgedragen;
Wat het overige van de middelen
betreft:
1• in zoverre de middelen gedcht
zijn tegen de beslissing waarbij
eiser tot een straf wordt veroordeeld:
Overwegende dat eiser tot een
enkele straf werd veroordeeld
wegens valsheid in geschriften en
gebruik van die valse stukken,
oplichting en eenvoudige bankbreuk;
Dat, nu de uitgesproken straf
wettelijk verantwoord is op grond
van de misdrijven valsheid en
gebruik van valse stukken, de middelen, die enkel betrekking hebben
op de misdrijven oplichting en eenvoudige bankbreuk, niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang;
2" in zoverre het eerste en tweede
middel gericht zijn tegen de
beschikking van het arrest waarbij
overeenkomstig artikel 583 van
het Wetboek van Koophandel de
bekendmaking bij uittreksel wordt
bevolen van de beslissing waarbij
eiser wegens eenvoudige bankbreuk
veroordeeld wordt :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het eerste middel, in zoverre het betrekking heeft
op het voorbereidend onderzoek,
niet voor het Hof kan worden
voorgedragen op de in het antwoord
op het vierde middel vermelde gronden;
Overwegende dat, wat het overige
van het middel betreft, de feitenrechter, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande, de schuldigverklaring van beklaagde regelmatig
met redenen omkleedt · wanneer hij
vaststelt dat de in de bewoordingen

beklaagdes schuld afleidt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel
steunt op f~itelijke gegevens die
door het arrest niet zijn vastgesteld
en waarvan het onderzoek en de
beoordeling buiten de bevoegdheid
vallen van het Hof;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat de substanti(He
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 beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, vernietigt het op
19 oktober 1979 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen arrest,
doch enkel in zoverre daarbij de
bekendmaking bij uittreksel wordt
bevolen van de beslissing waarbij
eiser Thuret wegens bedrieglijke
bankbreuk veroordeeld wordt; verwerpt de voorzieningen van die
eiser voor het overige, alsmede de
voorziening van eiser Van de
Merckt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser Thuret
in negen tiende van de kosten van
zijn voorzieningen; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; veroordeelt eiser Van de Merckt in de
kosten van zijn voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.

-9812 april 1980- 2" kamer- Voorzitter:
baron Richard - Verslaggever : de h.
Bosly - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal- Advocaat:
mr. Bii.tzler.

Nr. 502
2" KAMER - 2 april 1980
RECHT VAN VERDEDIGING -

STRAFZAKEN- VERANDERING VAN KWALIFICATIE
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP BEKLAAGDE DIE NIET IS VERWITTIGD EN
ZICH EVENMIN OVER DE NIEUWE KWALIFICATIE HEEFT VERDEDIGD - MISKENNING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING.

Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter in hager beroep
die, zonder de beklaagde te hebben
verwittigd, de kwalificatie van het ten
laste gelegde feit, zoals het was vermeld in de akte waardoor de zaak bij
de eerste rechter aanhangig gemaakt
werd, vervangt door een njeuwe kwalificatie waarover de beklaagde zich
niet heeft verdedigd (1).
(DANDUMONT T. KEFFER)
ARREST ( vertaJing) .

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 november 1979 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N amen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiseres :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 182 en
271 van het Wetboek van Strafvordering
en de rechten van de verdediging,
doordat eiseres bij het bestreden vonnis veroordeeld wordt wegens het haar
sub 1 ten laste gelegde feit, op grond
« dat, zelfs als men aanneemt dat de
beklaagde het linker portier reeds had
geopend op het ogenblik dat de bestelwagen voorbijreed, dit niets · afdoet aan
het feit dat de beklaagde artikel 28 (van
het Wegverkeersreglement) heeft overtreden, Iiu ;dj het portier had geopend of
(1) Cass., 19 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1246).

had opengelaten zonder zich ervan te
hebben vergewist dat dit de andere
weggebruikers niet in gevaar kon brengen of hinderen »,
·terwijl eiseres enkel werd vervolgd ter
zake dat « zij het portier van een
voertuig had geopend zonder zich ervan
te hebben vergewist dat dit de andere
weggebruikers niet in gevaar kon brengen of hinderen »i daaruit volgt dat
eiseres door het bestreden vonnis veroordeeld wordt wegens een feit waarvan
de rechter geen kennis had genomen en
waarover zij geen verweer heeft kunnen
voeren, namelijk wegens het feit « het
portier te hebben opengelaten ... » :

Overwegende dat uit de in het
middel overgenomen redengeving
blijkt dat de rechter in hoger
beroep een aanvullende kwalificatie
heeft gegeven aan de voor hem
aangebrachte feiten zoals die oorspronkelijk waren gekwalificeerd
doch dat daarentegen uit het vonnis
noch uit de andere stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiseres verzocht werd hierover
verweer te voeren of dat zij over die
aanvullende kwalificatie verweer
heeft gevoerd;
Dat het vonnis aldus het recht
van verdediging miskent;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat, wat de veroordeling wegens het sub 2 ten laste
gelegde feit betreft, 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
burgerlijke rechtsvordering jegens
eiseres :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering wegens
de telastlegging 1 leidt tot de ver"-·
nietiging van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering die het
gevolg is van de eerste beslissing;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
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tweede middel dat niet zou kunnen
Overwegende dat dit verzoekleiden tot een ruimere cassatie of schrift strekt tot onttrekking van de
tot cassatie zonder verwijzing, ver- zaak wegens gewettigde verdenking
nietigt het bestreden vonnis, be- van een rechter in de Rechtbank
halve in zoverre daarbij uitspraak van Eerste Aanleg te Charleroi, die
wordt gedaan over de tegen eiseres kennis heeft genomen van de tegen
ingestelde strafvordering wegens de eiser
ingestelde
strafvordering
telastlegging 2; beveelt dat van dit wegens opzettelijk toebrengen van
arrest melding zal worden gemaakt slagen of verwondingen zonder het
op de kant van de gedeeltelijk oogmerk om te doden maar die toch
vernietigde beslissing; veroordeelt de dood hebben veroorzaakt, en
eiseres in een derde van de kosten; wegens het dragen van een jacht- of
laat de overige twee derde ten l<iste sportwapen zonder van een wettige
van de Staat; verwijst de aldus reden te doen blijken, en tot verwijbeperkte zaak naar de Correctionele zing naar dezelfde doch anders
Rechtbank te Dinant, zitting hou- samengestelde rechtbank;
dend in hoger beroep.
Overwegende dat de aangevoerde
2 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter : verdenking slechts betrekking heeft
baron Richard - Verslaggever : de h. op een rechter van die rechtbank en
Bosly - Gelijkluidende conclusie van de niet op de gehele rechtbank, zodat
het verzoek geen vordering is tot
h. Velu, advocaat-generaal.
verwijzmg wegens gewettigde verdenking bedoeld in de artikelen 542
en volgende van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat, in de veronderstelling dat de
Nr. 503
in het verzoekschrift aangevoerde
gronden een reden zijn tot wraking
2• KAMER - 2 april 1980
van de in het verzoekschrift
1° VERWIJZING VAN EEN RECHT- genoemde rechter, het Hof hiervan
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF- geen kennis mag nemen, zoals blijkt
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VOR- Uit de artikelen 835 en volgende Van
DERING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN het Gerechtelijk Wetboek;
RECHTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE
Dat het verzoek niet ontvankelijk
AANLEG, WAARBIJ VERVOLGINGEN TE ZIJNEN is;
LASTE AANHANGIG ZIJN VORDERING
ENKEL TEGEN DIE MAGISTRAAT GERICHT -·
NIET ONTVANKELIJKE VORDERING (1).
Om die redenen, verwerpt het
2° WRAKING - STRAFZAKEN _ PROCE- verzoek; veroordeelt eiser in de
kosten.
DURE.
2 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
2" Wraking wordt voorgedragen bij een
ter griffie van het betrokken gerecht baron Richard - Verslaggever : de h.
ingediende akte (2). (Impliciet.) (Art. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal Advo835 Ger.W.)
caten: mrs. Ph. Mayence en J.-J. Viseur,
Charleroi.
(SPICA)

ARREST ( vertaling)
HET HOF; - Gelet op het door Nr. 504
eiser op 18 februari 1980 ter griffie
neergelegde verzoekschrift;

2" KAMER - 2 april 1980

(1) (In (2) Zie Cass., 18 okt. 1978 en 6 feb. ONTUCHT EN PROSTITUTIE
1979 (A.C., 1978-79, 195 en 646).
TENEUR- BEGRIP

sou
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3", Sw., is hij die profijt trekt uit een
dee] van de opbrengst van de onzedeJijke handel van een prostituee en
geheel of ten dele op haar kosten Jeeft
(1); de souteneur valt onde1· de strafwet, onverschillig of hij andere inkomstenbronnen heeft dan wei of hij zijn
inkomsten voegt bij die van de prostituee. (Impliciet.)
(MICH01TE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser vrijgesproken wordt van
het hem sub B ten laste gelegde
feit:
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang:
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser veroordeeld wordt wegens
het hem sub A ten laste gelegde
feit:

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet
en 380bis, 3", van het Strafwetboek,
doordat, eerste onderdeel, het arrest,
na in negen punten de feitelijke vermoeden te hebben opgesomd die een wijziging . van het bestreden vrijsprekend
vonnis noodzakelijk maken, beslist dat
<< het om een persoon als souteneur te
veroordelen, voldoende is dat hij gedurende een bepaalde periode geheel of
ten dele geleefd heeft op kosten van een
persoon ... die zich met zijn weten aan
prostitutie overgeeft, onverschillig of de
betrokken persoon andere inkomstenbronnen heeft of zijn inkomsten voegt
bij die van de prostituee »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
met die gronden geen antwoord geeft op
het middel dat eiser zeer omstandig
uiteenzette in zijn voor het ho£ van
beroep regelmatig genomen conclusie,

ten betoge dat « koppelarij veronderstelt
dat men, althans ten dele, afhankelijk is
van de winsten van eens anders
prostitutie » (eerste lid van de conclusie);
het arrest, door dit middel onbeantwoord
te laten, artikel 97 van de Grondwet
heeft geschonden;
tweede onderdeel, doordat het arrest
erop wijst dat eiser cheques aan houder
heeft gei:nd die klanten aan C hadden
gegeven (vijfde grond van het arrest) en
wijst op de boekingen (credit en debet)
op de bankrekening van eiser (achtste
grond) zonder andere overwegingen dan
die vermeld in het arrest,
terwijl het arrest met dergelijke granden helemaal geen antwoord geeft op de
door eiser in zijn conclusie uiteengezette
middelen ten betoge, enerzijds, dat « het
feit dat beide echtgenoten hun huwelijksverplichtingen nakomen op zichzel£
geen voldoende bewijs vormt voor de
afhankelijkheid, bestanddeel van het
misdrijf >> (tweede lid van de conclusie),
anderzijds, dat « het feit dat een persoon
voor rekening van zijn echtgenote cheques int, die voortkomen van haar
prostitutie, op zichzel£ geen voldoende
bewijs vormt van de hierboven vermelde
staat van afhankelijkheid vermits uit
stukken gebleken is dat de beklaagde
van dat geld gebruik heeft gemaakt voor
het doel waarvoor het was bestemd,
namelijk voor de betaling van de eigen
lasten van C., waaronder in de eerste
plaats haar lasten van onderhoud ten
aanzien van haar kinderen uit haar
eerste huwelijk » (vierde lid van de
conclusie); het arrest helemaal geen
antwoord heeft gegeven op dat middel.
en derhalve artikel 97 van de Grondwet
heeft geschonden :
Overwegende dat de beide onderdelen van het voorgedragen middel
elk een middel vormen;

Over beide middelen samen :
Overwegende dat eiser vervolgd
werd ter zake dat hij tussen
1 februari 1974 en 3 februari 1978
souteneur geweest is, op grond dat
hij geheel of ten dele op kosten
heeft geleefd van C., wiens prostitutie hij heeft geexploiteerd;
Overwegende dat het arrest er
onder meer op wijst :
1" dat het door C. te Luik
(1) Cass., 24 mei 1967 (A.C., 1967, 1161) en gebruikte salon, waarin zij prostitutie pleegde, gehuurd werd door eiser
28 feb. 1979 (ibid, 1978-79, 775).
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de
huurprijs
persoonlijk
Dat de middelen niet kumien
betaalde; 2o dat verschillende klan- worden aangenomen;
ten van C. haar ter betaling bankOverwegende dat de substantiele
cheques aan toonder hebben gege- of op straffe van nietigheid voorgeven; dat de meeste cheques door schreven rechtsvormen in acht zijn
eiser werden ge!nd en op zijn eigen genomen en de beslissing overeenrekening bij de Generale Bank- komstig de wet is gewezen;
maatschappij werden gestort, ofschoon C. houder was van een
III. In zoverre de voorziening
persoonlijke rekening en het bedrag gericht is tegen het bevel tot onmidvan de cheques zonder enig pro- dellijke aanhouding :
bleem op die rekening kon worden
Overwegemde dat de veroordeovergeschreven; 3° dat, terwijl blijkt lende beslissing ingevolge de verdat eisers rekening veel gecredi- werping van de ertegen gerichte
teerd en gedebiteerd werd in de voorziening in kracht van gewijsde
loop van 1977, de rekening van C., is gegaan; dat de voorziening tegen
die in april 1974 was geopend en het bevel tot onmiddellijk aanhouslechts vanaf het laatste kwartaal ding geen belang meer heeft;
van 1977 werd gebruikt, slechts_
melding maakt van een geldopvraging van ongeveer 5.500 frank; 4o dat
Om die redenen, verwerpt de
eiser weliswaar ged'urende de voorziening; veroordeelt eiser in de
periode van het misdrijf een winst- kosten.
gevende activiteit heeft uitgeoefend
2 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
doch gedurende 270 dagen als werkzoekende was ingeschreven van baron Richard - Verslaggever : de h.
Kreit - Gelijkluidende conclusie van de
november 1976 tot feb:ruari 1978;
h. Velu, advocaat-generaal mr. Swennen, Luik.

Advocaat

Overwegende dat het arrest vervolgens vermeldt : « dat souteneur
is, hij die een deel van de opbrengst
van het immoreel bedrijf van een
prostituee ontvangt en op haar Nr. 505
kosten leeft ... , dat het om een
persoon als souteneur te veroorde2• KAMER - 2 april1980
len voldoende is dat hij gedurende
een bepaalde periode ten dele op 1° HOF VAN ASSISEN - VOORLEZING IN
kosten heeft geleefd van een per- HET OPENBAAR IX>OR DE VOORZITrER VAN'
soon die zich met zijn weten aan HET HOF VAN ASSISEN VAN EEN STUK WAARprostitutie overgeeft, onverschillig VAN DE OVERHANDIGING AAN DE JURY IX>OR
of de betrokken persoon andere DE WET NIET IS VERBODEN - GEEN VERZET
inkomsten bezit of zijn inkomsten OF OPMERKING VAN DE BESCHULDIGDE OF
voegt bij die van de prostituee ... , DIENS RAADSMAN- GEEN ONWETI'IGHEID.
dat de hierboven vermelde gegevens
een afdoend bewijs vormen van het 2° RECHT VAN VERDEDIGING - VOORLEZING IN HET OPENfeit dat Michotte, die op de hoogte STRAFZAKEN
SAAR IX>OR DE VOORZITTER VAN HET HOF
was van de activiteit van zijn VAN ASSISEN VAN EEN STUK WAARVAN DE
echtgenote C., ten dele van die OVERHANDIGING AAN DE JURY NIET VERSOactiviteit heeft geleefd ... , dat de
DEN IS - GEEN VERZET OF OPMERKING VAN
telastlegging A, zoals zij werd geforDE BESCHULDIGDE OF DIENS RAADSMAN GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN
muleerd, bewezen is»;
VERDEDIGING.

Dat het arrest met die overwegingen antwoordt op de in de middelen
vermelde conclusie en zijn besllssmg wettelijk verantwoordt;

artt. 267 tot 269 Sv.,
noch het algemeen beginsel van het
recht van verdediging verbieden aan
de voorz1tter van het hof van ass1sen,

1o en 2" Noch de
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van verzet of opmerking vanwege de
beschuldigde of diens raadsman, in
het openbaar een stuk voor te lezen
waarvan de overhandiging aan de jury
door de wet niet is verboden.
(REMACLE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1980 gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Henegouwen;
Over het eerste middel, ...

Dat het middel feitelijke grond- ·
slag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 267, 268,
269 van het Wetboek van Strafvordering
en van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging,
doordat, alvorens te vermelden dat het
hof van assisen in zijn arrest van
7 februari 1980 is ingegaan op de
conclusie waarbij eiser zich, onder aanvoering van de rechten van zijn verdediging, ertegen verzette dat een door de
getuige Lemaire, officier van gerechtelijke politie, overgelegd stuk bij het
dossier van de rechtspleging zou worden
gevoegd, het proces-verbaal van de op
7 februari 1980 door het hof van assisen
gehouden terechtzitting vaststelt dat
« getuige Claude Lemaire tijdens zijn
verhoor een stuk neerlegt dat wordt
voorgelezen door de heer voorzitter en
wordt medegedeeld aan de beschuldigde,
diens raadsman en het openbaar
ministerie » en, daar het proces-verbaal
niet meer kan vermelden dan wat de
griffier materieel kan vaststellen, deze
vermelding in de algemene context van
het proces-verbaal betekent dat de voorzitter van het hof van assisen dit stuk
werkelijk in het openbaar heeft voorgelezen,
terwijl, eerste onderdeel, het door de
getuige Lemaire aan de voorzitter van
het hof overhandigde stuk niet dan met
schending van de rechten van de verdediging in het openbaar kon worden
voorgelezen, vermits de gezworenen, die,
krachtens het beginsel van het mondeling debat voor het hof van assisen, hun
overtu1ging hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, gronden op wat ter terechtzitting

wordt gezegd en niet op het onderzoek
van het dossier van de rechtspleging,
hun overtuiging tijdens de beraadslaging
hebben gegrond of kunnen gronden op
het door de voorzitter voorgelezen stuk,
ofschoon dat stuk niet bij het dossier
was gevoegd dat hun met toepassing van
artikel 341 van het Wetboek van Strafvordering was overhandigd, en hoewel
het hof van assisen in zijn arrest van
7 februari 1980 verboden had hen dat
stuk mede te delen op straffe van
schending van de rechten van de verdediging;
tweede onderdeel, de voorzitter van
het hof van assisen, bij de uitoefening
van zijn discretionaire macht die de in
het middel aangewezen wetsbepalingen
hem toekennen, de rechten van de
verdediging dient te eerbiedigen en zijn
macht dan ook door die rechten is
beperkt; hij die macht te buiten is
gegaan door het litigieuze stuk in het
openbaar voor te lezen zonder het vooraf
aan de partijen te hebben medegedeeld
en hun instemming met die mededeling
te hebben verkregen of te hebben
gewacht totdat het hof van assisen
uitspraak had gedaan over het eventueel
weigeren van die toestemming en, zulks
te meer, daar het hof nadien heeft
beslist dat dit stuk niet dan met schending van de rechten van de verdediging
bij het dossier van de rechtspleging
mocht worden gevoegd :

Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat naar luid van
het proces-verbaal van de terechtzitting van 7 februari 1980 « getuige
Claude Lemaire tijdens zijn verhoor
een stuk neerlegt dat door de heer
voorzitter wordt voorgelezen en aan
de beschuldigde, zijn raadsman en ·
het openbaar ministerie wordt
medegedeeld. Na het verhoor van
deze getuige beeft Meester Claire
Dieudonne, advocaat, raadsman van
de beschuldigde, het woord gekregen en na voorlezing van de daartoe
genomen conclusie vraagt zij dat
het door de getuige Claude Lemaire
aan de voorzitter overhandigde stuk
niet zou worden gevoegd bij het
dossier van de rechtspleging ... "•
waarna het proces-verbaal vaststelt
dat het hof van assisen in het op
dezelfde dag gelezen arrest dat verzoek heeft ingewilligd;

-986Overwegende dat uit de vermel- proces-verbaal van de terechtzitting
dingen van dat proces-verbaal niet vermelde stuk voor te lezen, het
blijkt dat de beschuldigde of zijn middel faalt naar recht;
raadsman, alvorens dergelijk verOverwegende dat de substantiEHe
zoek te doen, zich hebben verzet of of op straffe van nietigheid voorgeopmerkingen hebben gemaakt bij schreven rechtsvormen in acht zijn
de overhandiging van het stuk aan genomen en de beslissing overeende voorzitter, bij de voorlezing of de komstig de wet is gewezen;
mededeling ervan aan de beschuldigde, diens raadsman en het openbaar ministerie of bij de voortzetOm die redenen, verwerpt de
ting van het verhoor van getuige voorziening; veroordeelt eiser in de
Lemaire; dat in het middel niet kosten.
wordt aangevoerd dat eiser of zijn
2 april 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
raadsman hebben gevraagd dat het
stuk hun zou worden medegedeeld baron Richard - Verslaggever : de h.
- Gelijkluidende conclusie van
vooraleer het door de voorzitter Stranard
de h. Velu, advocaat-generaal - Advocawerd voorgelezen en dat die mede- ten : mrs. Dieudonne en P. Van Droodeling hun werd geweigerd en even- genbroeck, Charleroi.
min dat het hier een stuk betreft
waarvan de mededeling aan de jury
door de wet verboden is;
Overwegende dat het middel, in Nr.506
zoverre daarin wordt betoogd dat de
1• KAMER - 10 april 1980
voorzitter door de voorlezing van
dat stuk het recht van verdediging
HUWEheeft miskend, niet voor het hof van 1° HUWELIJKSCONTRACT
assisen werd opgeworpen en der- LIJKSSTELSEL VAN DE ECHTGENOTEN WIER
IN HET BUITENLAND IS VOLTROKhalve niet voor het Hof kan worden HUWELIJK
KEN ZONDER DAT ZIJ EEN OVEREENKOMST
voorgedragen;
NOPENS HUN GOEDEREN HEBBEN GESLOTEN
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;

- TOEPASSING VAN HET WE'ITELIJK HUWELIJKSSTELSEL.

2° HUWELIJKSCONTRACT -

ECHTGE-

Overwegende, · voor het overige,
NOTE::Il DIE ZONDER HUWELIJKSCONTRACT
dat noch de wetsbepalingen waar- ZIJN GEHUWD EN DIE DOOR HET HUWELIJK
van de schending in het middel EEN GEMEENSCHAPPELIJKE NATIONALITEIT
wordt aangevoerd noch de eerbiedi-. HEBBEN VERKREGEN - HU''lELIJKSSTELSEL
ging van het recht van verdediging ONDERWORPEN AAN DE WET VAN DE STAAT
de voorzitter van het hof van assi- WAARVAN DE NATIONALITEIT IS VERKREGEN.
sen, die op grond van artikel 268 1" Het huwelijksstelsel van de echtgenovan het Wetboek van Strafvordering
ten wier huwelijk in het buitenland is
discretionaire macht bezit, verbievoltrokken zonder dat zij een overeenden om, bij ontstentenis van verzet
komsc nopens hun goederen hebben
gesloten, wordt hun opgelegd bij de op
of opmerking vanweg~ de beschulhen toepasselijke wet en kan niet
digde of diens raadsman, in het
worden bepaald naar de vermoedelijke
openbaar een stuk voor te lezen
gemeenschappelijke wil van de echtgewaarvan de overhanding aan de
noten (1).
jury door de wet niet verboden
2•
Wanneer echtgenoten die zonder
wordt;
huwelijkscontract zijn gehuwd door

Overwegende dat, in zoverre het
het huwelijk een gemeenschappelijke
betoogt dat de voorzitter van het 1---------------hof van assisen de grenzen van de
(1) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!.
hem door de wet toegekende macht van het O.M. verschenen in Bull. en Pas., 1980,
te buiten is gegaan door het in het I, 974.

-987nationaliteit hebben verkregen, moet
worden aangenomen dat hun huweJijksstelsel betrekking heeft op de
staat van de personen en dat het in
principe onderworpen is aan de wet
van die Staat van die gemeenschappelijke nationaliteit (2).
(EICKER T. BRICKMAN, VAN MEEUWEN)
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 29 april 1976 en
2 juni 1977 door het Hof van Beroep
te Luik gevvezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, inzonderheid eerste en derde lid, 6, 1134, 1370,
tweede lid, 1387, 1393, 1400, 1497 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, en van het algemeen rechtsbeginsel
van de gelijkheid van de echtgenoten
met name vastgelegd in de artikelen 6
van de Grondwet, 14 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, en in de wet van
30 april 1958 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de echtgenoten, inzonderheid artikel 1, dat verschillende bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek wijzigt,
doordat het arrest van 29 april 1976
zegt dat << het onderworpen zijn aan het
wettelijk stelsel niet uit een stilzwijgende overeenkomst tussen de partijen
voortvloeit doch uit het gezag van de
wet; dat moet worden aangenomen dat
het wettelijk stelsel, dat de goederi:m van
de echtgenoten beheerst, hun krachtens
de dwingende wil van de wet wordt
opgelegd; dat men bij het onderzoek
naar de wet, die op dwingende wijze
toepasselijk is, dus moet kiezen voor de
nationale wet van de echtgenoten en, bij
verschillende nationaliteit, voor die van
de man die het hoofd is van de
huwelijksgemeenschap », en op die overwegingen steunt om te beslissen dat ten
deze, nu verweerder Belg is en eiseres
Duitse, het huwelijksstelsel van de echtgenoten, die in Oostenrijk zijn gehuwd,
het huwelijksstelsel is bepaald bij de
Belgische wet,' te weten het stelsel van
de wettelijke gemeenschap,
terwijl, eerste onderdeel, in strijd met
hetgeen het arrest zegt, de regeling van

de burgerlijke belangen van de echtgenoten door een of ander huwelijksstelsel
afhangt van hun wil en de feitenrechter,
wanneer die wil niet in een huwelijkscontract is uitgedrukt en de echtgenoten
niet in Belgie zijn gehuwd, op onaantastbare wijze moet oordelen, aan de
hand van feiten en omstandigheden,
welk huwelijksstelsel de echtgenoten bij
hun huwelijk samen hebben willen aannemen om hun geldelijke belangen te
regelen; het arrest, door te zeggen dat de
regel dat in het buitenland gehuwde
echtgenoten van verschillende nationaliteit onderworpen zijn aan het wettelijk
stelsel van het Belgische recht, uitsluitend uit het gezag van de wet voortvloeit
en door de wil van de partijen niet na te
gaan, de artikelen 3, 6, 1134, 1387, 1393,
1400, 1497 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, in bijkomende orde,
de wetsbepalingen tot vaststelling van
het stelsel dat de goederen van de
zonder contract gehuwde echtgenoten
regelt, noch de staat noch de bekwaamheid van de personen betreffen, zodat,
indien de regeling door het wettelijk
stelsel niet voortvloeit uit een stilzwijgende overeenkomst tussen de partijen
doch uit het gezag van de wet, men bij
het onderzoek naar de toepasselijke wet
niet kan kiezen voor de nationale wet
van de echtgenoten, doch moet uitgaan
van het feit dat de wet, die het wettelijk
huwelijksstelsel invoert, een wet van
politie en veiligheid is en dat de toepasselijke wet de wet van de Staat is op het
grondgebied waarvan de echtgenoten
hun eerste wettelijke verblijfplaats hebben willen vestigen; het arrest, door het
wettelijk huwelijksstelsel te verbinden
met de nationale wet van de echtgenoten
en door niet na te gaan waar de
echtgenoten ten deze hun eerste wettelijke verblijfplaats hadden willen vestigen, de artikelen 3, 1370, tweede lid,
1387, 1393, 1400, 1497 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet
schendt;
derde onderdeel, in zeer bijkomende
orde, indien men zou aannemen dat de
wet tot vaststelling van het huwelijksstelsel kan verbonden worden met de
wetten inzake de staat en de bekwaamheid van de personen, het beginsel van
de gelijkheid tussen de echtgenoten
verbiedt, bij verschillende nationaliteit,
de nationale wet van de ene te verkiezen
boven de nationale wet van de andere,
zodat het huwelijksstelsel van de echtgenoten, bij ontstentenis .van een gemeen-

-988schappelijke nationale wet, slechts
bepaald kan worden naar de gemeenschappelijke wet die het huwelijksverbond beheerst, te weten de wet van de
echtelijke verblijfplaats; het arrest, door
op absolute wijze te beslissen dat, bij
verschillende nationaliteit, het huwelijksstelsel van echtgenoten die zonder
contract zijn gehuwd het stelsel is
bepaald bij de nationale wet van de man
« die het hoofd van de echtelijke
gemeenschap is , en door ten deze het
bij de Belgische wet voorgeschreven
huwelijksstelsel van gemeen recht toe te
passen op eiseres, .die de Duitse nationaliteit heeft, zonder die beslissing te
verantwoorden door overwegingen die
E::.gen zijn aan dit geval, steunt op
tegenstrijdige motieven (schending vanar.c.kel 97 van de Grondwet) en artikel 3,
inzonderheid derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, en het algemeen beginsel
van de gelijkheid van de echtgenoten
miskent dat met name is vastgelegd in
de in .het middel bedoelde wetsbepalingen :

neer ZlJ m het buitenland verblijven, en dat de vreemdelingen in
Belgie, wat de staat en de bekwaamheid van de personen betreft,
in beginsel aan hun natio1.1ale wet

zijn onderworpen;
Overwegende dat het wettelijk
huwelijksstelsel dat toepasselijk is
op de zonder contract gehuwde
echtgenoten zo nauw met het huwelijk en zijn gevolgen verbonden is
dat, wanneer de echtgenoten zoals
t€n deze door het huwelijk een
gemeenschappelijke
nationaliteit
hebben verkregen, men ervan moet
uitgaan dat dit stelsel de staat van
de personen betreft en in beginsel
aan de wet van de Staat van de
gemeenschappelijke nationaliteit. is
onderworpen;
Overwegende dat, bijgevolg, de
beslissing van het arrest van
29 april 1976, volgens welke het
huwelijksstelsel van de echtgenoten
Over het middel in zijn geheel :
geregeld wordt door de Belgische
Overwegende dat het arrest van wet, wettelijk verantwoord is;
29 april 1976 vaststelt dat de eerste
Dat het middel niet kan aangenoverweerder, die Belg is, op 11 au- men worden;
gustus 1945 is gehuwd met eiseres
die oorspronkelijk de Duitse natioOver het tweede middel, afgeleid uit
naliteit bezat doch die door het de schending van artikel 97 van de
huwelijk Belgische is geworden; dat Grondwet,
dit huwelijk te Linz in Oostenrijk
doordat het arrest van 2 juni 1977, om
werd voltrokken; dat de echtgenoten te antwoorden op de conclusie van
korte tijd nadien in Belgie kwamen eiseres ten betoge dat het laboratorium
wonen; dat zij op het ogenblik van voor geneeskundige ontledingen een
hun huwelijk geen overeenkomst opbrengst van haar werk was en dat
hadden gesloten over de goederen daarop het stelsel van de voorbehouden
toepasselijk was, ingevoerd· bij
van hun echtverbintenis en dat zij goederen
artikel 226septies van het Burgerlijk
thans gescheiden zijn;
Wetboek, zegt dat « onder voorbehouden
Overwegende dat de wet die op goederen wordt verstaan de opbrengst
hen toepasselijk is de echtgenoten, van de arbeid van de vrouw die een
die in het buitenland zonder over- beroep, onderscheiden van dat van haar
uitoefent en het daarvan komende
eenkomst over hun goederen zijn man,
spaargeld; dat men er in feite van moet
gehuwd, een huwelijksstelsel oplegt uitgaan dat Helmy Eicker inderdaad een
en dat dit stelsel niet kan worden beroep onderscheiden van dat van haar
bepaald naar de vermoedelijke man heeft uitgeoefend ... ; dat het stelsel
gemeenschappelijke wil van de par- ·van de voorbehouden goederen ... geen
betrekking heeft op de eigendom van die
tijen;
die eigen of gemeenschappeOverwegende dat uit artikel 3, goederen,
lijk zijn naar gelang van hun oorsprong,
derde lid, van het Burgerlijk Wet- hun aard en het huwelijksvermogenshoek volgt dat de Belgische wetten stelsel waaronder de echtgenoten gebetreffende de staat en de be- huwd zijn; dat het slechts het beheer en
kwaamheid van de personen toepas- het bestuur betreft; dat artikel 1498 van
selijk zijn op de Belgen, ook wan- het Burgerlijk Wetboek alle aanwinsten

-989bedoelt; dat, met betrekking tot de die heeft bestaan tussen eiseres en
opbrengst van de activiteiten van de de eerste verweerder en dat, « nu
echtgenote, alle opbrengsten aan die de litisconsorten Brickman-Eicker
activiteiten, ongeacht hun aard, in de
gemeenschap vallen », en zegt dat het (thans eerste verweerder en eiseres)
aandeel van eiseres in het laboratorium gehuwd waren onder het stelsel van
een gemeenschappelijk goed is en voor wettelijke gemeenschap, de instrude vereffening van de overige gemeen- menten en het materiaal voor de
schappelijke bezittingen notaris Wiser geneeskundige ontledingen die door
aanstelt om de verrichtingen inzake de echtgenote zijn verworven, moevereffening, verdeling en afrekening uit ten worden beschouwd als verworte voeren, met de bevoegdheid alle ven met de gelden van de
goederen, die tot de aldus nader gemeenschap », het arrest van
bepaalde gemeenschap behoren, te ver-· 2 juni 1977 onder de rubriek « Voorkopen, indien zij niet volledig in natura
behouden goederen » enkel erop
kunnen worden verdeeld,
wijst « dat hierboven reeds een
terwijl eiseres in haar hoofdconclusie
en in haar aanvullende conclusie het hof beslissing is genomen over het labovan beroep uitdrukkelijk had verzocht te ratorium voor geneeskundige ontlebeslissen of het litigieuze laboratorium dingen en over de instrumenten
al dan niet een voorbehouden goed was, enhet ontledingsmateriaal dat de
en had beklemtoond dat die beslissing echtgenote had verworven », en
voor haar zeer belangrijk was omdat zij vervolgens de in het middel overgeop grond daarvan welbewust een keuze nomen motieven vermeldt en daarhad kunnen maken en eventueel afstand aan toevoegt dat eiseres, via de
had kunnen doen van de gemeenschap
de
mogelijkheid
met terugneming van haar voorbehou- vergoedingen,
den goederen zoals de wet haar toestaat; behoudt alle persoonlijke goederen
door te omschrijven wat voorbehouden terug te krijgen die niet in de
goederen zijn en te zeggen dat het genoemde gemeenschap zijn gevalaandeel van eiseres in het laboratorium len en die ten voordele van de
voor geneeskundige ontledingen tot de genoemde
gemeenschap
zijn
gemeenschappelijke goederen behoort, gebruikt »;
zonder te preciseren of het een voorOverwegende dat het arrest aldus,
behouden goed is, het arrest van
2 juni 1977, dat weliswaar zegt dat nu daaruit niet kan worden afgeleid
eiseres inderdaad een beroep onder- of het hof van beroep oordeelt dat
scheiden van dat van haar man uitoe- het laboratorium al dan niet een
fent, doch de vraag onbeantwoord laat of voorbehouden goed is, de in het
het litigieuze laboratorium al dan niet middel bedoelde conclusie van eiseeen opbrengst van de arbeid van eiseres res niet beantwoordt;
is en enkel een notaris ermee belast de
Dat het middel gegrond is;
overige gemeenschappelijke bezittingen
te vereffenen, niet antwoordt op de door
eiseres in haar conclusie gestelde vraag
of het litigieuze laboratorium al dan niet
Om die redenen, vernietigt het
een voorbehouden goed is, thans die bestreden arrest van 2 juni 1977,
vraag op een duistere en dubbelzinnige behalve in zoverre daarin het inciwijze beantwoordt (schending van arti- denteel beroep wordt aangenomen,
kel 97 van de Grondwet) :
, wordt beslist dat het laboratorium
voor geneeskundige ontledingen
Overwegende dat, na in het door eiseres en de tweede verweergedeelte « Inzake de samenstelling der in de vorm van een associatie
van de gemeenschap » te hebben wordt geexploiteerd, wordt gezegd
beslist dat het laboratorium voor dat die beslissing bindend is voor de
geneeskundige
ontledingen
een tweede verweerder, uitspraak wordt
handelszaak is die door eiseres en gedaan over de kosten van de
de tweede verweerder samen wordt rechtsvordering tot tussenkomst en
geexploiteerd, dat het aandeel van wordt beslist dat het aandeel van
eiseres in dat laboratorium behoort eiseres in het laboratorium gemeentot de gemeenschap van goederen schappelijk goed i~; verwerpt de

990Over het middel, afgeleid uit de schenvoorziening
voor
het
overige;
beveelt dat van dit arrest melding ding van de artikelen 20, 1°, 21, 34, § 1,
zal worden gemaakt op de kant van 43, 3°, 96, 98 en vooral 105 van het
de gedeeltelijk vernietigde beslis- Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
doordat het arrest oordeelt dat de
sing; houdt de kosten aan en zegt
onderhavige niet verwezenlijkte maar
dat de feitenrechter erover zal be- uitgedrukte
meerwaarden, die voorheen
slissen; verwijst de aldus beperkte niet als winst werden behandeld en dus
zaak naar het Hof van Beroep te voorlopig vrijgestelde meerwaarde uitBergen.
maakten, noodzakelijkerwijze het karak~

10 april 1980
1e kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : baron
Vin~otte Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. VanRyn en DeBruyn.

Nr. 507
1• KAMER - 11 april 1980

INKOMSTENBELASTINGEN

VENNOOTSCHAPSBELASTING VRIJGESTELDE
MEERWAARDEN DIE HET VOORWERP HEBBEN
UITGEMAAKT VAN EEN OPNEMING- BEGRIP
_ GEVOLGEN.

Vrijgestelde meerwaarden « hebben het
voorwerp
uitgemaakt
van
een
opneming », in de zin van art. 105
W.LB. (zoals dat artikel van toepassing
was v66r de wijziging ervan bij de wet
van 25 juni 1973}, wanneer zij dienen
tot het delgen van vroegere niet
aftrekbare verliezen (1); zij zijn dus
belastbaar.
(< ET. FRAN<;OIS SAEY • N.V.
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1978 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Zie Cass., 3 feb. 1941 (A.C., 1941, 16);
19 mei 1941 (Bull. en Pas. 1941, I, 200); 23 sept.
1946 (A.C., 1946, 297); 26 juni 1958 (ibid., 1958,
871); 17 mei 1960 (ibid., 1960, 829); 13 nov.
1962 (BulL en Pas, 1963, I, 338); 8 juni 1965
(ibid, 1965, I, 1085); 7 jan. 1971 (A.C., 1971, 440);
zie Cass., 30 april 1968 (ibid., 1968, 1089).
Art. 105 W.I.B. is gewijzigd bij de wet van
25 juni 1973. Ten deze had het middel
betrekking op de bepaling van v66r die
wijziging. De oplossing van het arrest geldt
ook nu, na die wijziging.

ter van winsten bekomen en als dusdanig moeten worden belast, zodra zij
boekhoudkundig als winsten worden
behandeld, wat ten deze zou zijn
geschied, zodra en doordat zij worden
aangewend tot het aanzuiveren van
vroeger geleden verliezen, zelfs wanneer
ze worden aangewend tot het aanzuiveren van fiscaal, wegens het verstrijken
van de termijn van verrekening, niet
meer verrekenbare verliezen en aldus
geen winsten laten vrijkomen die anders
tot verrekening hadden moeten dienen,
en dat ook in de aangehaalde bijzondere
omstandigheid dat deze vrijgestelde
meerwaarde of reserve werd aangewend
om fiscaal niet meer verrekenbare fiscale saldoverliezen te delgen, en al bleef
boekhoudkundig de toestand van eiseres
dezelfde, vermits zowel op het actief als
op het passief van de balans hetzelfde
. bedrag werd geschrapt, dit niet zou
beletten dat door vermelde verrichting
eiseres << meerwaarden als dusdanig
heeft doen verdwijnen uit een belastbare
materie waarvan de belastbaarheid
slechts tijdelijk opgeschort bleef, betgeen precies artikell05 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen tot doel
heeft te beletten »,

terwijl een uitgedrukte en voorlopig
vrijgestelde meerwaarde, zoals ten deze,
geen echte effectieve winst uitmaakt,
maar de raming is, op een bepaald
ogenblik, van de waardevermeerdering
die zich in de vennootschap heeft voorgedaan en die bepaalde winstverwachtingen wettigt, en aldus voorlopig wordt
vrijgesteld, maar die uiteindelijk verloren kan gaan of kan zijn gegaan,
wanneer de vennootschap saldoverliezen
heeft geleden, die fiscaal niet meer
verrekenbaar zijn zoals dit ten deze het
geval is, zodat, wanneer eiseres de
boekhoudkundige consequenties trekt
uit de eenheid van de fiscale balans, die
trouwens dient om de fiscale winst vast
te stellen (vergelijking tussen begin- en
eindbalans ), en aldus de actiefpost van
de fiscaal definitieve en niet meer te
delgen verliezen afschrijft, zij die vrijgestelde meerwaarde (reserve) niet behan-
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geen andere winsten vrijmaakt die voor vijf jaren, op fiscaal gebied niet
deze operatie hadden moeten dienen, meer aftrekbaar waren;
het verlies definitief en niet meer te
Overwegende dat het arrest
delgen zijnde, en zij evenmin deze
meerwaarde uit de belastbare materie onderzoekt of, op grond van de voor
heeft doen verdwijnen, vermits het defi- het jaar 1972 geldende tekst van
nitief verlies deze uit de belastbare artikel 105 van het Wetboek van
:materie heeft doen verdwijnen, vooral de Inkomstenbelastingen, door de
waar er geen andere activa zijn die het beschreven verrichting de bedoelde
mogelijk maken dit definitief en niet tijdelijk vrijgestelde meerwaarden
meer te delgen verlies af te schrijven :
zenlijkte meerwaarden het teloor- het voorwerp zijn geworden van een
« opneming » en derhalve op dat
Overwegende dat uit het arrest ·ogenblik als belastbare winsten dieblijkt dat eiseres in 1952 overging nen te worden beschouwd; dat het
tot een kapitaalsverhoging van deze vraag in bevestigende zin
9.500.000 frank tot 75.000.000 frank, beantwoordt en daartoe aanvoert
hoofdzakelijk door inlijving in het dat uit de tekst van het vermelde
kapitaal van tijdelijk vrijge~telde artikel 105 volgt « dat de voorlopig
herschattingsmeerwaarden; dat in vrijgestelde meerwaarden (en reser1972 het aldus verhoogd kapitaal ves) noodzakelijkerwijze het karakwerd teruggebracht tot 40.000.000 ter van winsten bekomen en als
frank, door wedersamenstelling, op dusdanig moeten worden belast
een niet eisbare passivarekening, zodra zij aangewend worden tot het
van een gedeelte van de zoeven aanzuiveren van vroeger geleden
bedoelde herschattingsmeerwaarden verliezen » en dat eiseres « immers
en dat tevens de maatschappelijke door de voormelde verrichtingen
verliezen werden gedelgd, met toe- meerwaarden als dusdanig heeft
lating van de algemene vergadering, doen verdwijnen uit een belastbare
door aanwending daartoe van de. materie waarvan de belastbaarheid
wettelijke reserve, de buitengewone slechts tijdelijk opgeschort bleef,
reserve, de meerwaarden en provi- hetgeen precies artikel 105 van het
sies;
Wetboek van de InkomstenbelastinOverwegende dat verder uit het gen tot doel heeft te beletten »;
arrest blijkt dat de administratie
Overwegende dat het middel de
overging tot de taxatie, betreffende grief herneemt die eiseres tegen die
de aanslagjaren 1973 en 1974, van stelling voor het hof van beroep had
het gedeelte van de tijdelijk vrijge- aangevoerd; dat die grief erin
stelde meerwaarden, dat tot het bestaat te beweren dat een dergedelgen van de verliezen werd aange- lijke interpretatie van artikel 105
wend;
aan twee beperkende voorwaarden
Dat uit de vaststellingen van het is onderworpen, met name : 1o dat
arrest ook kan worden afgeleid dat, de tot aanzuivering van boekverlienadat het aldus als winsten in zen aangewende voorlopig vrijgeaanmerking genomen bedrag werd stelde meerwaarden enkel als
verminderd met de fiscaal nog winsten zouden belastbaar zijn in
aftrekbare verliezen, de voor de zoverre het om de aanzuivering gaat
aanslagjaren 1973 en 1974 aange- van fiscaal verrekenbare verliezen,
houden belastbare basissen nog en 2o dat door de operatie winsten
bedragen inhouden die de delging zijn vrijgekomen die anders tot de
uitmaken, door aanwending van verrekening hadden moeten dienen;
tijdelijk vrijgestelde meerwaarden,
Overwegende dat de stelling, volvan maatschappelijke verliezen die, gens welke het aanzuiveren van
wegens het ve1;strijken van de bij de verliezen door het aanwenden van
artikelen 43, 3°, en 114, eerste lid, voorlopig vrijgestelde niet verwevan het Wetboek van de Inkomsten-1 zenlijkte meerwaarden het te loor ..
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stelling en de behandeling als winst
tot gevolg heeft, inderdaad en
1" KAMER- 11 april1980
terecht steunt op de gedachte dat,
door de verliezen te verminderen of ONDERWIJS - HOGER ONDERWJJS - WET
te doen verdwijnen bij middel van VAN 27 JULI 1971 OP DE FINANCIERING EN
compensatie met de meerwaarden, DE CONTROLE VAN DE UNIVERSITAIRE
die verrichting het mogelijk maakt INSTELLINGEN - ART. 45, §§ 4 EN 5 exploitatiewinsten (of verwezen- DRAAGWJJDTE.
lijkte meerwaarden) voor verdeling
is de beslissing dat de opschorvrij te maken, terwijl die exploita- Wettig
ting van de uitvoering van een b.esluit
tiewinsten (of verwezenlijkte meervan een vrije tmiversitaire instelling,
waarden) anders in de eerste plaats
bedoe·ld in art. 45, § 4, wet van
hadden moeten dienen om het ver27 juli 1971 op de financiering en de
lies te compenseren, indien precies
'controle van de universitair.e instelde herschattingsmeerwaarden niet
lingen, eindigt na het verstrijken ~an
daartoe '.,_ reeds waren aangewend
de termijnen van art. 45, § 5, van
geworden; dat bovendien in deze
genoemde wet.
·
gedachtengang enerzijds de totaliteit van de maatschappelijke verlie- (BELGISCHE STAAT - MIN. V. NATIONALE OPzen wordt bedoeld, en niet aileen de VOEDING EN DE NEDERLANDSE CULTUUR
T. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN)
fiscaal aftrekbare verliezen, en
anderzijds de vrijkomende winsten
ARREST
niet die winsten bedoelen die reeds
in de vennootschap voorhanden
HET HOF; - Gelet op het bestrezijn, maar ook die welke eventueel den arrest, op 22 november 1978
in de toekomst zullen worden ver- door het Hof van Beroep te Brussel
wezenlijkt;
gewezen;
Overwegende dat het arrest derhalve, door op grond dat « niets
toelaat uit de tekst van artikel 105
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen » a£ te leiden dat op
de zoeven aangehaalde grief van
eiseres kan worden ingegaan, zijn
beslissing desbetreffend wettelijk
verantwoordt en de in het middel
vermelde wettelijke bepalingen niet
schendt;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die
verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 april 1980- 1• kamer- Voorzitter
en verslaggever: de h. Versee, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal Advocaten : mrs. Claeys
Bou11aert; P. Delafontaine, Kortrijk.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 45, § 4, laatste lid,
§ 5, le, 2e en 5e lid, van de wet van
27 juli 1971 betreffende de financiering
en de controle van de universitaire
instellingen, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de door eiser tegen
verweerster ingestelde tegeneis ongegrond verklaart, die ertoe strekte te
horen zeggen voor recht dat een door de
raad van beheer van verweerster op
24 juni 1975 genomen beslissing betreffende de benoemingen en bevorderingen
van
het
onderwijzend
personeel,
geschorst blijft en dientengevolge niet
uitvoerbaar is vooraleer een akkoord
bestaat of vooraleer daarover in rechte
door de rechtsmacht bij wie· de zaak
aanhangig werd gemaakt, wordt beslist,
en deze beslissing hierop grondt : dat
§ 4, laatste lid (van artikel 45) van de
wet van 27 juli 1971 bepaalt dat de
uitvoering van de beslissing van de
universitaire inrichting door het verhaal
van de regeringsafgevaardigde bij de
minister opgeschort wordt; dat deze
opschorting in de tijd beperkt is, daar.
binnen dertig dagen van dit verhaal de
minister zijn prerogatieven - bepaald
door § 5 - moet laten gelden; dat in de
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universitaire beslissing als gevolg van
het verhaal van de regeringsafgevaardigde slechts door de wetgeve~ ~oorz.ien
werd in afwachting van een m1msteneel
optre'den op grond van § 5; dat het niet
ingaan op het ministerieel verzoek betekent dat de bestaande beslissing
gehandhaafd en uitgevoerd wordt; dat de
ministeritHe maatregel tot schorsmg van
de toekenning van toelage slechts kan
gericht zijn tegen. eex: . uitgevoerde
beslissing van de umvers1te1t; dat overeenkomstig § 5, vierde lid, door het
eventueel verhaal bij de rechtbank, ingesteld door de universiteit, de uitvoering
van de getroffen maatregel van schorsing van de toekenning van toelagen
geschorst wordt tot na de definitieve
uitspraak van het gerecht; d!lt deze
schorsing van deze maatregel m geval
van verhaal voor de rechtbank verantwoord is door het feit dat deze procedure lange tijd zou kunnen aanslepen;
dat de betwisting rijst of § 5, vijfde lid,
voornoemd, slaat op de twee perogatieven van de minister, bepaald in § 5,
eerste en tweede lid, dan wei aileen slaat
op § 5, eerste lid; dat artikel 45, § 5,
vijfde lid, het niet beslissen van .de.
minister binnen de 30 dagen sanctwneert· dat derhalve dit vijfde lid slechts
betrekking kan hebben op het eerste lid
van § 5, waarin bepaald wordt dat de
minister zijn prerogatieven moet uitoefenen binnen dertig dagen; dat, indie!l
artikel 45, § 5, vijfde lid, a contrano
moest toegepast worden, wanneer de
minister gebruik maakt van zijn prerogatieven bepaald in §. 5, tweede li?, deze
a contrario redenermg geen zm zou
hebben ten overstaan van de rijksinstel-.
lingen; dat bij toepassing van § 5,
tweede lid, de minister de beslissing van
de rijksinstelling vernietigt; da~ een. a
contrario redenering van § 5, VIJfde hd,
zo deze moest slaan _op § 5, tweede lid,
voor gevolg zou hebben dat de uitvoering van de beslissing van de -rijksuniversiteit zou geschorst zijn, dan wanneer
de minister de beslissing vernietigd
heeft· dat de wetgever een duidelijk
onde;scheid maakt tussen de rijksinstellingen en de vrije universitaire instellingen; dat de minister de b~sli.ssing van ~~
rijksinstelling kan vermetigen terwiJl
voor de vrije universiteit zijn prerogatieven beperkt zijn tot schorsing v!ln de
toekenning van toelagen; dat m de
thesis van eiser verweerster door twee
sancties zou getroffen worden : enerzijds, door de schorsing van toekenning
van de toelagen bepaald door § 5, tweede

lid, en anderzijds door de schorsing van
uitvoering van de beslissing, die niet af
te leiden valt uit § 5, vijfde lid, dat niet
extensief via een a contrario redening in
vrijheidsbeperkende zin mag uitgelegd
worden,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig § 4, laatste lid (van artikel 45)
van de wet van 27 juli 1971 betreffende
de financiering en de controle van de
universitaire instellingen, de uitvoering
van de beslissing door het beroep wordt
opgeschort, zonder enige beperking in
tijd, en dat overeenkomstig § 5, laatste
lid, van hetzelfde artikel die opschorting
ophoudt in het geval dat de minister
binnen 30 dagen na het beroep geen
gebruik maakt van zijn prerogatieven
zodat het arrest, door te oordelen dat de
·opschorting
ingevolge
het
beroep
beperkt is, hoger vernoemde wet op een
ongeoorloofde extensieve wijze interpreteert daar de wet van 27 juli 1971
geenszins vermeldt dat de opschorting in
elk geval beperkt is tot 30 dagen (schending van artikel 45, § 4, laatste lid, en
§ 5, laatste lid, van . de wet van
27 juli 1971),
tweede onderdeel, door te oordelen dat
een ministeriele maatregel tot schorsing
van de toekenning van de toelagen
slechts gericht kan zijn tegen een uitgevoerde beslissing, het arrest de bepalingen van § 4 van de wet van 27 juli 1971
ten onrechte aanvult, vermits de wet
enkel handelt over het verhaal tegen een
beslissing die strijdig geacht wordt met
de wet, over de mededeling dat die
beslissing strijdig is met de wet, en het
verzoek tot wijziging of intrekking van
deze beslissing en, ten slotte, over een
sanctie wegens de weigering hiertoe
over te gaan; dat er nergens sprake is
van het sanctioneren van een uitgevoerde beslissing en de sanctie het
uitblijven van de intrekking of wijziging
van de aangevochten beslissing treft
(schending van artikel 45, § 4, van de
wet van 27 juli 1971),
derde onderdeel, het tegenstrijdig is,
althans dubbelzinnig, te oordelen enerzijds dat de wet van 27 juli 1971 geen
opschorting van de uitvoering van de
beslissing kent, wanneer de minister een
sanctie neemt en er bijgevolg ook geen
opschorting meer zou zijn, terwijl deze
nog steeds bestaat krachtens § 4, laatste
lid, aangezien geen tekst haar ophief, en
anderzijds dat de 'opschorting ingevolge
het beroep beperkt is, daar de minister
binnen de dertig dagen moet hap.delen,
hoewel hiervoor nochtans evenmin een·
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dagen ofwel een nieuwe beslissing
te treffen die niet onwettelijk of
onregelmatig is, ofwel de betwiste
beslissing in te trekken; 2° het bij
het tweede lid van § 5 bepaalde
prerogatief, indien op het verzoek
Wat het eerste onderdeel betreft : niet wordt ingegaan : ofwel, zo het
Overwegende dat artikel 45, § 4, om een rijksuniversiteit gaat, de
van de wet van 27 juli 1971 op de betwiste beslissing te vernietigen,
financiering en de controle van de ofwel, zo het om een vrije universiuniversitaire instellingen aan de teit gaat, binnen twintig volgende
regeringscommissaris of aan de dagen de toekenning van toelagen
regeringsafgevaardigde bij een uni- te schorsen;
Overwegende dat het arrest niet
versitaire inrichting het recht toekent, op de wijze en binnen de oordeelt dat de opschorting van de
termijn die het bepaalt, bij de betwiste beslissing van de universiminister van wie hij afhangt een taire inrichting in elk geval beper kt
« verhaal » in te dienen tegen elke is tot dertig dagen, maar wel dat de
door de raad van beheer of door in het vijfde lid van § 5 gebezigde
de algemene vergadering van de term « de prerogatieven », waarvan
universitaire inrichting genomen het uitoefenen, binnen dertig dagen,
beslissing, die hij strijdig acht met na het verhaal van de regeringsde wetten of krachtens deze wetten commissaris, belet dat de aan dit
genomen reglementen en besluiten; verhaal verbonden opschorting van
dat luidens het vierde lid van die de betwiste beslissing ophoudt,
§ 4, het indienen van dit « verhaal » enkel betrekking kan hebben op het
de opschorting tot gevolg heeft van zoeven bedoeld eerste prerogatief,
de uitvoering van de betwiste en niet meer op het tweede prerogatief;
beslissing;
Overwegende dat, luidens § 5,
Overwegende dat het arrest daarvijfde lid, van hetzelfde artikel, de toe erop wijst 1" dat alleen het
betwiste beslissing toch uitwerking eerste prerogatief kan worden uitheeft, indien de bevoegde minister geoefend binnen de termijn van
binnen dertig dagen van het dertig dagen na het verhaal van de
« verhaal »van de regeringscommis- regeringscommissaris, en niet het
saris geen gebruik heeft gemaakt tweede waarvan de termijn van
van de « in deze § 4 », maar hier twintig dagen pas begint te lopen na
moet gelezen worden - zoals het het verstrijken van dertig dagen na
arrest het, samen met de partijen, de zonder gevolg gelaten aanwenoverigens vaststelt -, « in deze § 5 » ding van het eerste prerogatief,
bedoelde prerogatieven;
2o dat, zo men mocht aannemen dat
Overwegende dat het arrest in uit het tweede prerogatief het
motieven die door de voorziening behoud van de opschorting van de
niet worden aangevochten, vaststelt uitvoering van de betwiste beslisdat de minister over twee preroga- sing zou voortvloeien, de toepassing
tieven beschikt : 1o het bij het eerste ervan dan zou leiden tot de ongelid van § 5 bepaalde prerogatief, rijmde gevolgen dat, enerzijds, de
namelijk, indien daartoe aanleiding ui tvoering van de beslissing van een
bestaat, binnen dertig dagen van rijksuniversiteit zou opgeschort zijn,
het << verhaal » van de rege- terwijl de minister de beslissing
ringscommissaris
kennisgeving reeds vernietigd heeft, en, anderaan de bevoegde organen van de zijds, dat ten overstaan van een
universiteit dat hun beslissing vrije universiteit, zoals verweerster,
tekst voorhanden is, zodat het arrest,
door zijn beslissing te doen stoelen
op tegenstrijdige, althans dubbelzinnige
redenen, het Hof in de onmogelijkheid
stelt een wettelijk toezicht uit te oefenen
(schending van de artikelen 45, § 4,
laatste lid, van de wet van 27 juli 1971,
en 97 van de Grondwet) :
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Dat het onderdeel uitgaat van een
namelijk de schorsing van de toe- onjuiste lezing van het arrest en
kenning van de toelagen en de derhalve feitelijke grondslag mist;
opschorting van de uitvoering van
Wat het derde onderdeel betreft :
de betwiste beslissing, en 3° dat « zo
§ 4, vierde lid, in de opschorting
Overwegende dat uit het vijfde lid
voorziet van de uitvoering van de
van
§ 5 blijkt dat, indien de minisbeslissing van de inrichting door
het verhaal van de regeringsafge- ter niet optreedt binnen dertig
vaardigde, een dergelijke wettekst dagen van het verhaal van de regeniet hernomen werd in § 5 in het ringscommissaris, aan de aan dit
geval dat de minister op zijn beurt verhaal verbonden opschorting van
gebruik maakt van zijn prerogatie- de beslissing van de inrichting een
einde wordt gemaakt; dat het arrest
ven bepaald bij het tweede lid»;
naar deze tekst verwij st om te
Overwegende dat de rechters beslissen dat laatstbedoelde opaldus hun beslissing wettelijk ver- schorting in de tijd beperkt is,
antwoorden dat uit het vijfde lid daar binnen dertig dagen de minisvan § 5, luidens hetwelk de opschor- ter zijn prerogatieven, bepaald in
ting ophoudt indien de minister niet § 5, moet laten gelden;
optreedt binnen dertig dagen, in alle
Overwegende dat het arrest vergeval, en dan nog a contrario, niet
kan afgeleid worden dat de schor- volgens het vraagstuk onderzoekt
sing blijft bestaan nadat de minister dat aan het hof van beroep wordt
zijn tweede prerogatief heeft uitge- voorgelegd en dat hieruit ontstaat
dat, zo de wet het lot regelt van de
oefend;
opschorting wanneer de minister
Dat het onderdeel naar recht niet optreedt, zij nochtans ten
faalt;
opzichte van de vrije universiteiten
Wat het tweede onderdeel be- dit lot niet regelt wanneer de ministreft:
ter wei zijn prerogatieven doet gelOverwegende dat de rechters in den; dat, zoals reeds blijkt uit het
de loop van hun in het antwoord op antwoord op het eerste onderdeel,
het eerste onderdeel uiteengezette de rechters wettig beslissen dat uit
gedachtengang vermelden dat de de zoeven vermelde wettelijke bepaministeriele maatregel tot opschor- ling niet a contrario kan afgeleid
ting van de toekenning van toelagen worden dat de opschorting zou blijslechts kan gericht zijn tegen een ven bestaan nadat de minister zijn
« uitgevoerde beslissing » van de tweede prerogatief heeft uitgeoefend;
universiteit;
Overwegende dat ze daardoor
Overwegende dat het arrest dus
echter geenszins bedoelen dat de slechts een bepaald geval van stilminister slechts een maatregel van zwijgen van de wet onderzoekt en
opschorting van de toelagen zou het derhalve de in het onderdeel
kunnen nemen wanneer de beslis- beweerde tegenstrijdigheid niet insing van de inrichting zou uitge- houdt; dat deze motieven evenmin
voerd zijn, voorwaarde waarin de dubbelzinnig zijn;
wet inderdaad niet voorziet, maar te
Dat het onderdeel derhalve feitekennen geven dat, in de logische
samenhang van het geheel van het lijke grondslag mist;
wettelijk stelsel, dat zij ontleden,
het geen zin zou hebben de toelagen
op te schorten wanneer meteen ook
de mogelijkheid van de uitvoering
Om die redenen, verwerpt de
van de beslissing van de inrichting voorziening; veroordeelt eiser in de
volledig zou uitgesloten zijn;
kosten.

-99611 april 1980 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Versee, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en De Gryse.

Nr. 509
1• KAMER -11 aprii1980
ERFENISSEN -

BEDING OVER EEN TOEKOMSTIGE NALATENSCHAP- BEGRIP.

Een beding over een toekomstige nalatenschap is een beding waardoor ]outer eventuele rechten op een niet
opengevallen nalatenschap of op een
bestanddeel ervan worden toegekend,
gewijzigd of afgestaan (1).
(DIEGERICK T. BERTRAND)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1978
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Over het eerste middel, ...
2• het al dan niet dienend en nauwkeurig karakter van voormelde feiten waarvan het getuigenbewijs door eiser
bij conclusie werd aangeboden - diende
te worden onderzocht om te kunnen
besluiten of al dan niet uit deze feiten
het bewijs van het bestaan van de
toepassingsvereisten van artikel.909 van
het Burgerlijk Wetboek « zou kunnen
afgeleid worden »,
zodat de beslissing, bij gebrek aan
onderzoek van het dienend en nauwkeurig karakter van boger vernoemde feiten, niet wettelijk is verantwoord
(schending van artikel 915 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
Over het tweede middel, ...
(1) Zie Cass., 16 okt. 1959 (A.C., 1960, 137),
10 nov. en 2 dec. 1960 (ibid, 1961, 222 en 306);
Cass. Fr., 9 dec. 1964 (Bull. des .Arr. Ch. civ,
1e dl., 1e afd., nr. 556, blz. 432); Rf!C. gen. enr
dom., 1962, biz. 337; Rev. crit. jur. beige, 1961,
biz. 8 en de noot van J. RENAULD, DILLEMANS,
TiJd. Pnv. Recht, 1968, blz 379, id., 1978,
biz 74; DE PAGE, dl IX, nr. 555

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 791, 1130,
1388, 1600 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het door eiser bij
conclusie ingeroepen verweer volgens
hetwelke de combinatie van het litigieuze testament en van de akte van
schenking « dewelke tot enig voorwerp
had de verplichte uitvoering en de
onherroepelijkheid van het testament, in
feite slechts een en dezelfde recbtshandeling uitmaakte, tussengekomen tussen
erflaatster en legataris omtrent een nog
niet opengevallen nalatenschap », alsmede de ter illustratie voorgelegde
rechtspraak verwerpt, op grond van de
loutere overweging dat de door eiser
ingeroepen rechtspraak om te besluiten
tot het bestaan van een door verweerder
en Diegerick Adrienne gesloten overeenkomst omtrent een nog niet opengevallen nalatenschap, kan ten deze niet
gelden, nu de schenking - behoudens
de eraan verbonden lasten die ten deze
niet strijdig zijn met de openpare orde
of de goede zeden een eenzijdig
contract is dat geen verplichtingen meebrengt voor de begiftigde »,
terwijl, eerste onderdeel, bet tegenstrijdig is enerzijds aan te nemen dat de
scbenking onder last werd gedaan betgeen een eenzijdige schenkingsovereenkomst in een wederkerige overeenkomst omvormt en anderzijds te
oordelen dat de litigieuze schenkingsovereenkomst een eenzijdig contract is
zonder verplichtingen ten laste van verweerder, zodat het arrest steunt op een
tegenstrijdige motivering .en derbalve
niet regelmatig is gemotiveerd (scbending van artikel 97 van de Grondwet),
tweede onderdeel, het bestaan van een
eenzijdige overeenkomst op zichzelf de
mogelijkbeid van een pactum over een
niet opengevallen nalatenschap niet uitsluit, zodat het arrest, dat louter op
grond van bet beweerd bestaan van een
eenzijdige overeenkomst het bestaan van
een pactum over een niet opengevallen
nalatenschap verwerpt, niet wettelijk
verantwoord is (scbending van de
artikelen 6, 791, 1130, 1388 en 1600 van
bet Burgerlijk Wetboek) :

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat een beding over
een toekomstige nalatenschap een
beding 1s waardoor louter eventuele
rechten op een met opengevallen
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ervan worden toegekend, gewijzigd
of afgestaan;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat door de akte van scbenking van 2 juli 1968 de de cujus
actuele rechten over sommige van
haar onroerende goederen aan verweerder beeft afgestaan en dat,
vermits bet om een schenking ging,
die recbten onherroepelijk werden
toegekend, zodat ze geen deel meer
konden uitmaken van de nalatenschap;
Dat uit bet arrest eveneens blijkt
dat de de cujus over haar nalatenschap slechts bij testament bescbikte en dat noch voormelde
scbenking noch om het even welk
ander beding baar zou hebben belet
dit testament te herroepen;
Overwegende dat aldus uit de
vaststellingen van het arrest blijkt
dat er ten deze geen beding
over een toekomstige nalatenscbap
plaatsvond;
Dat bet middel niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11

april

1980

1"

kamer

-

Voorzitter : de h. Versee, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, advocaat-generaal - Advocaten mrs. Simont en Houtekier.

Nr. 510
1• KAMER - 11 april 1980
1° VERHAAL OP DE

RECHTER

AMBTELIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST.

2° VERHAAL OP DE

RECHTER -

INDIENEN VAN EEN MEMORIE DOOR DE RECHTER OP WIE VERHAAL IS GENOMEN - GEVALLEN WAARIN DE AMBTELIJKE MEDEWERKING
VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE IS VEREIST.

1° Daar het verhaal op de rechter een

burgerlijk geding is, kan het enkel
worden ingesteld bij een door een
advocaat bij het Hof van Cassatie
ondertekend verzoekschrift {1). (Artt.

478, 1080, 1140 tot 1147 Ger.W.)

2° Hoewel de rechter op wie verhaal is

genomen de memorie van antwoord
waarin hij overeenkomstig art. 1144
Ger. W. zijn verweermiddelen voordraagt, zonder de medewerking van
een advocaat van het Hof kan indienen, is die medewerking daarentegen
wei vereist voor het indienen van een
memorie waarin hij een rechtsvordering tot schadevergoeding instelt (2);
in dit laatste geval moet de memorie
bovendien door de verzoekende partij
ondertekend zijn. (Artt. 478, 1080,

1140 tot 1147 Ger.W.)

(VANDENDORPE T. D'HOEST)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het ver.zoekscbrift tot verbaal op de recbter, van 6 maart 1980, ter griffie van
het Hof op 10 maart 1980 ingediend
namens Jacques Vandendorpe door
zijn bijzondere gemachtigde Jerome
Vandewoude, die bet verzoekscbrift
ondertekende, tegen Paul d'Hoest,
vrederechter van het tweede kanton
te Brugge, die bij vonnis van
25 februari 1980 uitspraak deed in
een burgerlijke zaak personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Vandenbulcke
tegen
Jacques Vandendorpe;
Gelet op de artikelen 1140 tot
1147 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het verhaal op
de rechter een civielrechtelijk
,geding uitmaakt en dus, krachtens
artikel 478 van bet Gerechtelijk
Wetboek, het optreden van een
advocaat bij bet Hof van Cassatie
vereist;
Overwegende dat het namens
eiser ingediende verzoekscbrift niet
ondertekend is door een advocaat
bij het Hof;
(1) Cass., 16 maart 1978 (A.C., 1978, 838);
8 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 25).
(2) Cass., 8 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 25).
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op wie verhaal is genomen, in een
memorie van antwoord de veroordeling vraagt van eiser tot een SChadevergoeding waarvan hij het bedrag
aan het oordeel van het Hof overlaat, maar alleszins op een frank
bepaalt;

13° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

KOMST
c.A.o.
GESWTEN
oP
19 DEC. 1974 IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD, TOT INVOERING VAN EEN REGELING
VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS
INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN - ONTSLAG
- BEGRIP.

Overwegende dat, zo de rechter 4° ARBEIDSVOORZIENING BRUGop wie verhaal WOrdt genomen, de
PENSIOEN - C.A.O. GESLOTEN OP 19 DEC.
memorie van antwoord waarin hij,
1974 IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
overeenkomstig artikel 1144 van .het
- WERKNEMER DIE NOG GEEN 60 JAAR IS OP
Gerechtelijk Wetboek, zijn verweerDE DATUM VAN DE KENNISGEVING VAN DE
middelen VOOrdraagt, zonder de
OPZEGGING - GEEN · RECHT OP BRUGPENSIOEN.
medewerking van een advocaat bij
het Hof kan indienen, zulke medewerking daarentegen wel vereist is 1° en 2° De normatieve bepalingen van
een bij koninklijk besluit verbindend
voor het indienen van een memorie
verklaarde collectieve arbeidsovereenwaarin een vordering tot schadeverkomst zijn een wet in de zin van
goeding wordt gesteld, welke oveart. 608 Ger. HZ (1) (2).
rigens, om te voldoen aan de regels
van de rechtspleging in burgerlijke 3° Voor de toepassing van de collectieve
gesloten
op
arbeidsovereenkomst,
zaken, aan de tegenpartij moet wor19 dec. 1974 in de Nationale Arbeidsden betekend;
raad, tot invoering van een regeling
Dat, nu ten deze die pleegvormen
van aanvullende vergoeding ten gunste
niet werden nageleefd, de vordering
van sommige bejaarde werknemers
niet ontvankelijk is;
indien zij worden ontslagen, algemeen
verbindend
verklaard
bij
KB.
16 jan. 1975, wordt onder ontslag
verstaan de handeling waardoor de
Om die redenen, verwerpt het
verzoekschrift, alsmede de vorde- ' werkgever de met de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst bei:Jinring tot schadevergoeding; veroordigt, ongeacht de datum waarop de
deelt eiser in de kosten.
overeenkomst daadwerkelijk eindigt
(3) (4).
.
11 april 1980- 1" kamer- Voorzitter
en verslaggever: de h. Versee, waarne- 4° De werknemer die geen 60 jaar is op
mend voorzitter
Gelijkluidende conde datum van de kennisgeving van de
clusie van de h. Krings, advocaatopzegging, maar die Jeeftijd wei
generaal.

Nr. 511
3" KAMER- 14 april1980
1° WE'ITEN EN BESLUITEN - ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - NORMATIEVE BEPALINGEN -WET IN DE ZIN VAN
ART. 608 GER.W.

(1) Zie Cass., 14 feb. 1964 (Bull. en Pas.,
1964, I, 634); 11 jan. 1974 (A.C., 1974, 524) met
noot; 8 nov. 1974 (ibid., 1975, 317); 30 jan.
1976 (ibid., 1976, 632) met cone!. van proc.-gen.
Dumon, toen eerste adv.-gen.; 17 dec. 1976
(A.C., 1977, 437); 7 jan. 1977 (ibid., 1977, 493)
met cone!. van proc.-gen. Duman, toen eerste
adv.-gen.; 3 maart 1977 (ibid, 1977, 720) met
cone!. van adv.-gen. Velu (Bull. en Pas., 1977, I,
701); 30 juni 1977 (A.C., 1977, 1126); 29 nov.
1978 (A.C., 1978-79, 360) en 10 okt. 1979 (A.C.,
1979-80, nr. 95); « De motivering van de
vonnissen en arresten en de bewijskracht van
de akten •, nr. 15, plechtige openingsrede van
proc.-gen. Duman, toen eerste adv.-gen., voor
het Hof van 1 sept. 1978.

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - ALGEMEEN VERBINDEND VER(2) en (3) Raadpl. cone!. O.M. in R. W:,
KLAARDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- 1980-1981, kol. 112.
KOMST - NORMATIEVE BEPALINGEN - WET
(4) Vgl. Cass., 14 mei 1975 (A.C., 1975, 991).
IN DE ZIN VAN ART. 608 GER.W.

-999bereikt heeft wanneer zijn arbeidsovereenkomst daadwerkelijk eindigt,
heeft geen recht op het brugpensioen
toegekend krachtens de collectieve
arbeidsovereenkomst,
gesloten
op
19 dec. 1974 in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling
van aanvullende vergoeding ten gunste
van sommige bejaarde werknemers
indien zij worden ontslagen, algemeen
verbindend verklaard bij KB. van
16 jan. 1975.
'
(<LEOPOLD VAN ACKER EN ZONEN • P.V.BA.
T. VAN BELLEGHEM)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1979 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
17 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3, 16,
3•, 19, 28bis van
d~
wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij de wetten van
4 maart 1954, 10 december 1962,
24 december 1963, 5 december 1968 en
21 november 1969, 51 van de wet van
5 december 1968 betreffende de coilectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 1, 2, 3, 4, 10 van de
coilectieve arbeidsovereenkomst nr. 17,
gesloten op 19 december 1974 in de
Nationale Arbeidsraad, tot invoering van
een regeling van aanvuilende vergoeding
ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen,
algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 16 januari 1975,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder de som van
66.142 frank te betalen als aanvuilende
vergoeding voor oudere ontslagen werknemers en voor recht zegt dat eiseres
gehouden is de aanvuilende vergoedingen verder te betalen tot 31 mei 1980, zo
verweerder nog in !even is, dit ailes op
de volgende gronden : de beslissing
verweerder te ontslaan werd weliswaar
genomen op een tijdstip dat hij nog geen
60 jaar oud was en de opzeggingstermijn
normaal verstreken zou zijn vooraleer
hij deze leeftijd bereikte, doch het
verloop van de opzegging was wegens
ziekte geschorst; in de bijkomende commentaar bij de coilectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 is geschreven : « wanneer een werknemer wordt ontslagen
met een opzeggingstermijn wordt het
ontslag geacht in te gaan op het ogen-

blik van het effectief verstrijken van
deze termijn »; daar het verloop van de
opzegging wegens ziekte werd geschorst
tot en met 24 mei 1975 en eiser bij zijn
aanmelding op het werk op 26 mei 1975
onmiddellijk werd afgedankt, was hij op
de einddatum van zijn tewerkstelling
meer dan 60 jaar oud; eiseres voert aan
dat het recht op het gevorderde brugpensioen slechts bestaat zodra de werkgever de beslissing heeft genomen de
werknemer, die meer dan 60 jaar oud is,
te ontslaan, na de in de coilectieve
overeenkomst bepaalde overlegprocedure
te hebben toegepast; zij werpt op dat
deze overlegprocedure niet plaatsgreep
en dat verweerder door haar niet werd
uitgenodigd tot een onderhoud en hij
nooit enig bezwaar maakte tegen het
door eiseres voorgenomen ontslag; de
· overlegprocedure bepaald in artikel 10
van de coilectieve arbeidsovereenkomst
nr. 17 werd « in casu » niet nageleefd;
het niet-volgen van de overlegprocedure
kan eiseres moeilijk verweten worden,
daar de gegeven opzegging verlengd
werd door de ziekteperiodes van verweerder, doch dit belet niet dat de
niet-naleving ervan, zelfs te goeder
trouw, de rechten van de werknemer
niet in het gedrang kan brengen; voornoemd artikel 10 bevat trouwens aileen
verplichtingen voor de werkgever en
vereist geen enkel initiatief van de
werknemer : eiseres beroept zich ook op
artikel 2 van de coilectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, dat bepaalt dat deze
overeenkomst van · toepassing is op de
werknemers die tewerkgesteld zijn
krachtens een arbeidsovereenkomst voor
werklieden, alsmede op de werkgevers
die hen tewerksteilen; dit artikel
beschrijft aileen het toepassingsgebied
van deze overeenkomst, doch belet uiteraard niet dat, bij verzuim of onmogelijkheid van naleving van de overlegprocedure, de werknemer, na afdanking, van
zijn laatste werkgever de aanvullende
vergoedingen zou kunnen vorderen; de
rechten, ontstaan uit een arbeidsovereenkomst en een bij koninklijk besluit
bekrachtigde coilectieve arbeidsovereenkomst, vervailen niet bij het einde van
de overeenkomst; eiseres heeft trouwens
de overeenkomst verbroken drie dagen
v66r het verstrijken van de opzeggingstermijn, zodat zelfs indien haar redenering zou gevolgd worden, volgens welke
de werknemer v66r de beeindiging van
de overeenkomst zelf de aanvraag moest
doen, quod non, dit door de onmiddellijke afdanking had kunnen verhinderd
worden,

-

1000-

terwijl, eerste onderdeel, verweerder
door eiseres ontslagen is door de opzegging die hem op 14 februari 1975
is betekend en die inging op 17 februari 1975 om te eindigen op 15 maart
1975; verweerder toen nog geen 60 jaar
was en derhalve geen recht heeft op
aanvullende vergoeding; het feit dat
de opzegging door ziekte geschorst werd
daarin geen wijziging aanbrengt en de
commentaar bij een collectieve arbeidsovereenkomst geen rechtskracht heeft
(schending van de artikelen 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 16,
3•, 19, 28bis van de wet van
10 maart 1900, 51 van de wet van
5 december 1968, 3 en 10 van de
collectieve arbeidsoveteenkomst nr. 17);
tweede onderdeel, eiseres verweerder
ontslagen heeft zonder van de door
artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 bepaalde procedure
gebruik te maken; eiseres dit ontslag
dientengevolge gegeven heeft buiten toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst en verweerder geen recht
heeft op de erdoor bepaalde aanvullende
vergoeding; deze procedure van dwingende aard is (schending van de
art1kelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 3, 16, 3•, 19 van
de wet van 10 maart 1900, 51 van de wet
van 5 december 1968, 3 en 10 van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17);
derde onderdeel, verweerder slechts
aanspraak gemaakt heeft op de aanvullende vergoeding met een brief van
6 juni 1975 van zijn vakbond, toen hij
geen arbeider meer was in dienst van
eiseres, zodat hij alsdan de hoedanigheid
had verloren om deze aanvullende vergoeding aan te vragen (schending van de
artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 17 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1, 3, 16, 3•, 19, 22,
28bis van de wet van 10 maart 1900,
51 van de wet van 5 december 1968, 1, 2,
3, 4 en 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17) :

komsten zijn en blijven, het Hof
niet bevoegd is om te beslissen of
de uitlegging die de feitenrechter
aan een overeenkomst heeft gegeven al dan niet juist is, noch om
zijn uitlegging in de plaats te stellen
van die van de rechter; het Hof
alleen nagaat of de rechter bij de
uitlegging van een geschreven akte
de bewijskracht ervan miskent;
eiseres nochtans de miskenning van
de bewijskracht van de betwiste
collectieve
arbeidsovereenkomst
niet inroept en zich ertoe beperkt
de onaantastbare beoordeling van
de rechters te bestrijden; eiseres
weliswaar in het tweede en het
derde onderdeel de schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek aanvoert,
maar dan niet preciseert waarin de
schending zou bestaan;
Overwegende dat het geschil handelt over de toepassing van normatieve bepalingen vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17,
gesloten op 19 december 1974 in de
Nationale Arbeidsraad, tot invoering
van een regeling van aanvullende
vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werknemers indien zij
worden ontslagen; dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend werd verklaard bij
koninklijk besluit van 16 januari
1975;
Overwegende dat de normatieve
bepalingen van een bij koninklijk
besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst een wet vormen in de zin van
artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetbo<~ k, waarvan
de schending
onderworpen is aan de beoordeling
Over
de
grond
van
niet- van het Hof;
Dat de grond van niet-ontontvankelijkheid door verweerder
tegen het cassatiemiddel aange- vankelijkheid naar recht faalt;
voerd en hieruit afgeleid dat : dit
Over het cassatiemiddel zelf :
laatste in essentie steunt op de
at het eerste onderdeel betreft :
W
schending
van
de
collectieve
Overwegende dat het arbeidshof
arbeidsovereenkomst van 19 december 1974; in zoverre het, met eiseres, beslist over de vraag of verweerder
zou oordelen dat het wezenlijke recht heeft op de aanvullende verkenmerk van collectieve arbeids- goeding, bepaald in artikel 1 van de
overeenkomsten is dat zij overeen- collectieve arbeidsovereenkomst van

- 100119 december 1974, algemeen verbin- zou verstreken geweest zijn voordend verklaard bij
koninklijk aleer bij deze leeftijd bereikte, bij
besluit van 16 januari 19'/5, en nocbtans recbt beeft op de aanvuldaartoe onder meer onderzoekt of lende vergoeding, nu bet verloop
bij voldoet aan de in artikel 3, a, van de opzegging werd gescborst
eerste zinsnede, gestelde voor- wegens ziekte en bij op de einddawaarde, die als volgt luidt : « de in tum van zijn tewerkstelling meer
artikel 1 bedoelde regeling geldt dan zestig jaar oud was;
voor de werknemers van zestig jaar
en ouder die worden ontslagen »;
Overwegende dat deze beslissing
Overwegende dat, luidens arti- steunt op de volgende considekel 13 van dezelfde collectieve ransen : « ingevolge de bijkomende
arbeidsovereenkomst,
deze
op commentaar bij de collectieve
1 januari 1975 in werking treedt, arbeidsovereenkomst nr. 17 werd in
maar eveneens van toepassing is de raadszitting van 29 januari 1976
« op de werknemers die ontslagen van de Nationale Arbeidsraad, wat
werden v66r de eerste januari 1975 de appreciatie van de leeftijdsvooren wier arbeidsovereenkomst na die waarden betreft, de volgende tekst
datum een einde beeft genomen, in bijgevoegd
bij
de
collectieve
zoverre de opzeggingstermijn ten arbeidsovereenkomst nr. 17 van
vroegste op 1 oktober 1974 is 19 december 1974 : wanneer een
ingegaan »;
werknemer wordt ontslagen met
Dat uit deze bepaling noodzake- een opzeggingstermijn wordt bet
lijk volgt dat als ontslag in de zin ontslag geacbt in te gaan op bet
van deze collectieve arbeidsovereen- ogenblik van . bet effectief verstrijkomst moet worden aangemerkt de ken van .de~e termijn; d~t geldt
bandeling waardoor de werkgever eveneens md1en bet effect1ef verde met de werknemer aangegane strijken van deze termijn wordt
arbeidsovereenkomst betHndigt on- uitgesteld wegens een scborsing van
geacbt de datum waarop de ~ver- de arbeidsovereenkomst, bij vooreenkomst daadwerkelijk eindigt; bee~d OJ? reden v~n arbeidsongedat, wanneer de werknemer wordt scb1ktbe1d wegens z1ekte »;
opgezegd, bij moet worden geacbt te
Overwegende dat de door bet
zijn ontslagen op de datum van de
kennisgeving van de opzegging en arbeidsbof aangebaalde commenniet op de datum waarop de opzeg- taar niet is opgenomen in de tekst
van de collectieve arbeidsovereengingstermijn eindigt;
komst, zoals deze bij koninklijk
Overwegende dat bet arrest vast- besluit algemeen verbindend is verstelt dat verweerder, die geboren is klaard; dat bij derbalve de draagop 1 mei 1915, op 14 februari 1975 wijdte en de betekenis van de
een regelmatige opzegging ontving, algemeen verbindend verklaarde
ingaande op 17 februari 1975 en collectieve
arbeidsovereenkomst
eindigende op 15 maart 1975; dat de niet kan wijzigen;
opzeggingsperiode wegens ziekte
van verweerder gedurende
de
Overwegende dat bet arrest
periode van 12 maart 1975 tot en artikel 3 van de collectieve arbeidsmet 24 mei 1975 gescborst werd, overeenkomst nr. 17 van 19 dezodat ze diende te worden verlengd cember 1974 scbendt door te beslistot 28 mei 1975;
sen dat verweerder op de in deze
Overwegende dat de recbters in collectieve
arbeidsovereenkomst
boger beroep oordelen dat, boewel bepaalde aanvullende vergoeding
de beslissing verweerder te ont- recbt beeft, boewel bij nog geen
slaan genomen werd op een tijdstip 60 jaar was, toen bij werd opgezegd;
dat bij nog geen zestig jaar oud was
Dat bet onderdeel gegrond is;
en de opzeggingstermijn normaal

I
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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 en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
14 april 1980
3" kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Versee
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Houtekier en Biitzler.

Nr. 512

3" KAMER- 14 april1980

1° ARBEIDSOVEREENKOMST
BEEINDIGING - TEKORTKOMING VAN EEN
PARTIJ AAN HAAR VERPLICHTINGEN - DOET
DE ARBEIDSOVEREENKOMST NIET EINDIGEN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST
BEEINDIGING - WERKSTAKING - DOET DE
ARBEIDSOVEREENKOMST NIET EINDIGEN.

1• Op zichzelf doet een

tekortkoming
van een partij aan haar verplichtingen
de arbeidsovereenkomst niet eindigen

(1).

2" Op zichzelf doet staken de arbeids-

overeenkomst in ge(m geval eindigen
(2).
(DEBEUF T. « ZEEPZIEDERIJ FLANDRIA • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1978 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherr.,
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142,
1184 van het Burgerlijk Wetboek, l, 3, 7,
16, 3", 19, 19bis, 20, 22, 24, 24ter, 28 tot
28octies van de wet van 10 maart 1900 op
de arbeidsovereenkomst, gewijzigd door
(1) Cass., 5 jan. 1977 (A.C., 1977, 486) met
noot.

(2) Zie Cass., 23 nov. 1967 (A.C., 1968, 421)
met concl. van adv.-gen. Colard, in J.T., 1968,

blz.

41.

de wetten van 4 maart 1954, 20 juli 1960,
12 en 21 november 1969, 51 van de wet
van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites, 1, 6 van de wet van
19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, gewijzigd door de wetten van
15 januari 1954 en 10 juni 1963 en door
het koninklijk besluit van 1 maart 1971,
en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest de door eiser tegen
verweerster ingestelde vordering tot
betaling van 18.442 frank als opzeggingsvergoeding, 36.884 frank als vergoeding
wegens willekeurig ontslag, 2.500 frank
als ontslagpremie en 9.830 frank als
eindejaarspremie afwijst op grond : dat
er destijds vier arbeiders in dienst
waren in het bedrijf van verweerster en
dat op 24 juni 1975, namens hun vakvereniging, een onderhoud werd aangevraagd met de zaakvoerder van verweerster (toen een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid) ten
einde de lonen en de « veiligheid en
gezondheid »van de arbeiders te bespreken; dat de besprekingen plaatsgrepen
op 27 juni en 2 juli 1975; dat bij brief
van 10 juli 1975 aan de zaakvoerder van
verweerster werd medegedeeld dat « het
personeel niet kon akkoord gaan met
zijn argumentatie op de gestelde eis van
10 frank per uur loonsverhoging »; dat
bij dezelfde brief een stakingsaanzegging werd betekend die een aanvang zou
nemen op 29 juli 1975; dat eiser, als
werkman, verplicht was zijn arbeid te
verrichten met de zorg van een goed
huisvader op de tijd, de plaats en de
wijze zoals overeengekomen; dat eiser
en zijn werkmakkers in st.aking gingen,
omdat ze geen vrede konden nemen met
de argumenten door de zaakvoerder
aangehaald om een loonsverhoging van
10 frank per uur te weigeren; dat de
stakingsaanzegging werd betekend na
relatief korte onderhandelingen en juist
v66r de collectieve jaarlijkse vakantie in
het bedrijf en in de vakvereniging; dat
de zaakvoerder tevergeefs gepoogd heeft
contact op t~ nemen m~t de mandataris
v~n de arbmders; ~at e1ser doo~ toezen. dmg van een kop1e van de bnef erv.~n
op de hoogte werd gebr~cht dat ZlJll
werkgever een beroep wllde doen op
een verzoeningscomite; dat eiser op
29 juli 1975 ervan werd verwittigd dat hij
zou worden ontslagen, indien hij op
30 juli 1975 niet op het werk verscheen;
dat op die sommatie niet werd gereageerd en eiser en zijn werkmakkers
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daardoor bij verweerster de overtuiging
moesten wekken dat zij, onder geen
beding, bereid waren verder te werken
voor het tot dan toe overeengekomen
uurloon; dat, in die omstandigheden, de
weigering van eiser het werk op
30 juli 1975 te hervatten door verweerster terecht werd aangezien als een
belangrijke tekortkoming van een van
zijn essentiiHe verplichtingen als werknemer; dat, ook indien de deelneming
aan een staking e,erder de arbeidsovereenkomst schorst dan verbreekt, ten
deze verweerster terecht van oordeel
was dat eiser contractbreuk pleegde; dat,
zelfs indien eiser en zijn werkmakkers
niet van zins waren hun eis tot 10 frank
loonsverhoging als een noodzakelijke
voorwaarde tot voortzetting van de
overeenkomst te handhaven, zij op
30 juli 1975 grotelijks tekort kwamen
aan een van hun essentiele verplichtingen als werknemer en derhalve zelf
contractbreuk pleegden; dat dan ook niet
dient te worden nagegaan of verweerster
het contract heeft beeindigd met inachtneming van artikel 20 van de wet op de
arbeidsovereenkomst voor werklieden,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
eiser, namens wie zijn vakbond een
regelmatige stakingsaanzegging aan verweerster had betekend, op de sommatie
van verweerster om het werk op
30 juli 1975 op de vroegere voorwaarden
tijdens door haar voorgestelde nieuwe
onderhandelingen te hervatten, niet
heeft gereageerd, geenszins tot gevolg
heeft dat eiser daardoor contractbreuk
pleegde; ten gevolge van de regelmatige
staking immers de verplichting tot
arbeid van eiser geschorst was; het feit
dat de houding van eiser bij verweerster
de indruk moest wekken dat hij onder
geen beding bereid was tegen de vroegere voorwaarden verder te werken,
daaraan niets wijzigt (schending van de
artikelen 1134, 1135, 1142, 1184 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 7, 16, '3°, 19,
19bis, 20, 22, 24, 24ter, 28 tot 28octiesvan
de wet van 10 maart 1900 en 51 van de
wet van 5 december 1968);
tweede onderdee], het arrest geenszins
vaststelt dat aan de regelmatig aan
verweerster aangezegde staking een
einde was gekomen en verweerster niet
gerechtigd was eenzijdig, gedurende de
staking, van eiser te vorderen dat deze
gedurende de staking zou komen werken, buiten de uitzonderlijke door de
wet bepaalde omstandigheden; het
gebrek aan reactie van eiser derhalve
niet als contractbreuk kan worden

beschouwd; de motieven de beslissing
geenszins verantwoorden (schending van
de artikelen 1134, 1135, 1142, 1184 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 7, 16, 3°, 19,
19bis, 20, 22, 24, 24ter, 28 tot 28octies van
de wet van 10 maart 1900, 51 van de wet
van 5 december 1968, 1, 6 van de wet van
19 augustus 1948 en 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, de motieven van het
arrest, volgens welke de staking die
begonnen was zonder verzoeningspoging, toch « eerder de arbeidsovereenkomst schorst dan verbreekt » tegenstrijdig, dubbelzinnig en onduidelijk
zijn; indien enerzijds het arrest de
schorsende kracht van de staking schijnt
te erkennen, het anderzijds aan eiser
toch contractbreuk verwijt omdat hij
weigerde gedurende de staking te komen
werken tegen het vroegere uurloon,
waardoor de schorsende kracht van de
staking dan weer miskend wordt; het
evenmin duidelijk is of het arrest de
staking zelf al dan niet als regelmatigheid beschouwt ·en de beslissing zelfs
het stakingsrecht van eiser, dat ter zake
niet aan een voorafgaande verzoeningspoging was onderworpen, miskent
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1135, 1142, 1184 van het
Burgerlijk Wetboek, 20, 22, 28 tot
28octies van de wet van 10 maart 1900
en 1 van de wet van 19 augustus 1948);
vierde onderdeel, eiser, namens wie de
vakbond een regelmatige stakingsaanzegging had gedaan, niet de bedoeling
had de arbeidsovereenkomst te beeindigen; verweerster dan ook enkel de door
eiser gepleegde contractbreuk als dringende reden kon inroepen en de vraag
of de procedure ter zake door verweerster werd nageleefd dus wei diende te
worden onderzocht; de wettigheid van de
beslissing derhalve niet kan worden
onderzocht (schending van de artikelen 20, 22, 24, 24ter van de wet van
10 maart 1900 en 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat, om de in het middel
aangehaalde redenen, eiser en zijn
medearbeiders « grotelijks tekort
kwamen aan een van hun essentieele verplichtingen van werknemer en derhalve zelf contractbreuk
pleegden »;
Overwegende dat, op zichzelf, een
tekortkoming van ~en partij aan
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haar verplichtingen de arbeidsover-~ Nr. 513
eenkomst niet doet eindigen;
2" KAMER - 15 april1980
Dat zulks eveneens geldt, wanneer, zoals ten deze, de tekortko- 1 RECHTEN VAN DE MENS - EUROming aan de verplichtingen bestaat
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
in het niet verrichten van de bedonART. 6, LID 1 - BEPALING VAN DE GEGRONDgen arbeid wegens staking en de
HEID VAN EEN INGESTELDE STRAFVORDERING- RECHT OP EEN BEHANDELING VAN
weigering de arbeid te hervatten;
DE ZAAK DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN
Dat OOk, wanneer de stakende
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE werknemers loonsverhoging eisen
BEGRIP.
en door de staking te kennen geven 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN niet meer bereid te zijn VOOr het
PROCEDURE TER TERECHTZITTING - VERovereengekomen loon verder te
SLAG DOOR EEN VAN DE RECHTERS- WETwerken, zij door te staken nochtans
BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 209 de arbeidsovereenkomst niet beeinDRAAGWIJDTE.
digen, maar alleen beogen een wijziging van de arbeidsovereenkomst 3° OMKOPING VAN AMBTENAREN
VOOr de toekomst af te dwingen; dat,
- STRAFWETBOEK, ART. 253 - VERBEURDzolang dit doel niet iS bereikt,
VERKLARING VAN HET DOOR DE OMKOPER
de aangegane arbeidsovereenkomst
GEGEVENE oF VAN DE WAARDE DAARVAN ongewijzigd blijft voortbestaan;
VOORWAARDEN.

I

Dat staken, op zichzelf, de
arbeidsovereenkomst in geen geval
doet eindigen;
Dat het arbeidshof derhalve niet
wettig beslist dat eiser zelf de
arbeidsovereenkomst heeft beeindigd;
Dat het onderdeel 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 Brussel.
14 april 1980
3. kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie (3) van
de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Houtekier.
-----------------1
(3) Zie cone!. van het O.M. in R. W., 1980-81,
kol. 979.

4° STRAF - STRAFWETBOEK, ART. 253 VERBEURDVERKLARING VAN HET DOOR DE
OMKOPER GEGEVENE OF VAN DE WAARDE
DAARVAN- VOORWAARDEN.
1• Art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten van de Mens, dat aan een ieder
het recht toekent, bij het bepalen van
de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvervolging, op een
behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, verbiedt geenszins
dat het rechtscollege, waaraan het
bepalen van de gegrondheid van de
strafvervolging is opgedragen door de
wet, samengesteld is uit rechters die
door een andere onafhankelijke en
onpartijdige rechter zijn aangewezen,
mits zodanige wijze van samenstelling
op haar beurt door de wet is bepaald;
uit het enkel feit dat de rechters die,
in het bij art. 89 Ger. W: bepaalde
geval, in een tijdelijke kamer van een
correctionele kamer zitting hebben,
aangewezen werden door de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg,
vloeit niet voort dat die rechters
zouden tekort komen aan de door
art. 6, lid 1, van het genoemde Verdrag
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
2" Noch art. 209 Sv., dat een verslag

verplicht stelt door een Tan de rechters van het rechtscollege dat in hoger
beroep van een strafzaak kennis
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neemt, noch de artt. 210 en 211 van
hetzelfde wetboek bepalen dat, indien
na het uitbrengen van zodanig verslag
nieuwe stukken worden toegevoegd
aan het dossier van de procedure,
opnieuw verslag moet worden uitgebracht(1).
3" en 4" Voor de toepassing van art. 253

Sw., dat bepaalt dat het door de
omkoper gegevene, of de waarde daarvan, wordt verbeurd verklaard, is
geenszins vereist dat de persoon ten
aanzien van wie de verbeurdverklaring
wordt uitgesproken eigenaar van de
verbeurd verklaarde voorwerpen is
geworden (2).
(STROOBANTS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 maart 1979 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 6, lid 1,
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, gesloten te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955, en
97 van de Grondwet,
•
doordat het arrest eiser tot een hoofdgevangenisstraf van drie jaar en een
geldboete 'van 4.500 frank veroordeelt
en verbeurdverklaringen uitspreekt op
grond : dat eiser ten onrechte beweert
dat de rechtspleging gevoerd voor de
correctionele kamer zou nietig zijn
omdat zij gevoerd werd voor een « bij(1) Cass., 11 aug. 1943 (Bull. en Pas., 1943, I,
314); Les Novelles, proc. p€m., t. I, vol. 2,
druk 1946, trefw. L'appel en matiere repressive, nr. 320bis; SIMON, Strafvordering, d!. I,
druk 1949, nr. 1046; Rep. prat. dr. beige, compl.
I, druk 1964, trefw. Appel en matiere repressive, nr. 580; VANHOUDT, Strafvordering, dee! II,
druk 1976, biz. 321.

zondere kamer »; dat het hier gaat om
126 verschillende zaken waarvoor de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hasselt op regelmatige wijze
twee beschikkingen heeft getroffen
waarbij een tijdelijke kamer werd
samengesteld voor vijftien zittingen
zoals bepaald door artikel 89 van het
Gerechtelijk Wetboek; dat het dus gaat
om een wettelijk bepaalde mogelijkheid
tot afwijking van het bijzonder reglement van de rechtbank naar luid van
artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek,
zoals ten deze vastgesteld bij koninklijk
besluit van 21 oktober 1970; dat, naar
luid van artikel 78 van het Gerechtelijk
Wetboek, de kamers van de rechtbank
van eerste aanleg bestaan uit een of uit
drie rechters en dat er geen enkele
reden bestaat waaruit zou blijken dat de
drie rechters ten deze niet aangewezen
zouden zijn door de voorzitter van de
rechtbank; dat dienvolgens het hier niet
gaat om een « uitzonderlijk gerecht »,
opgericht met miskenning van de
artikelen 8 en 94 van de Grondwet, doch
om een regelmatige tijdelijke kamer,
binnen de rechtbank van eerste aanleg,
verantwoord door de behoeften van de
dienst,

terwijl, eerste onderdeel, eiser recht
heeft op de behandeling van zijn zaak
door een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie welke bij de wet is
aangewezen; de samenstelling van de
bijzondere kamer, waarvoor eiser te
Hasselt verschenen is, bestaande uit drie
rechters bijzonder en alleen voor deze
zaak door de voorzitter aangewezen, ook
al is zulks door het Gerechtelijk Wethoek toegelaten, niet voldoet aan de door
de Conventie gestelde vereisten van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid
(schending van de artikelen 1 en 6, lid 1,
van de conventie);
tweede onderdeel, eiser bij conclusie
staande hield dat de werkelijke voorzitter van de « bijzondere kamer » geen
zitting had genomen en deze afwezigheid, zonder reden, eveneens een reden
van nietigheid was; dat het arrest op dit
middel niet antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel be-

(2) Rep. prat. dr. Beige, dl. VI, druk 1935, treft:
trefw. Forfaiture, nrs. 152 tot 164; CONSTANT,
Manuel de droit penal, II-1, druk 1953, nr. 531;
Overwegende dat eiser bij
RIGAUX en TRoussE, dl. IV, druk 1963, biz. 285 sie het in het onderdeel
tot 287; Les novelles, Dr. penal, t. III,
druk 1972, nr. 4415.
. haalde verweer voordroeg;

concluaange-
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Dat het onderdeel niet kan worverweer beantwoordt door te laten den aangenomen;
gelden « dat er geen enkele reden
voorhanden is waaruit zou blijken
Over het eerste middel, afgeleid uit de
dat de " drie " rechters ten deze niet schending van de artikelen 210 en
aangewezen zouden zijn geworden 211 van het Wetboek van Strafvordering,
door
de
voorzitter
van
de zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit nummer 258 van 24 maart 1936,
rechtbank »;

I

doordat het arrest eiser veroordeelt tot

Dat het aldus voldoet aan het een hoofdgevangenisstraf van drie jaar
vormvereiste van artikel 97 van de en een geldboete van 4.500 frank en
verbeurdverklaringen uitspreekt,
Grondwet;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 6, lid 1,
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden een ieder
het recht toekent, bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen
hem ingestelde strafvervolging, op
een behandeling van zijn zaak door
een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie welke bij de
wet is ingesteld;
Overwegende dat voornoemde
bepaling geenszins verbiedt dat het
rechtscollege, waaraan door de wet
de bepaling van die gegrondheid is
opgedragen, zou samengesteld zijn
uit rechters die door een andere
onafhankelijke
en
onpartijdige
rechter zijn aangewezen, mits zodanige wijze van samenstelling op
haar beurt door de wet is bepaald;
dat dit ten deze het geval is zoals
blijkt uit artikel 89 van het Gerechtelijk Wetboek, dat door het arrest
wordt aangeduid;
Overwegende dat uit het enkele
feit dat de rechters die in de
tijdelijke kamer van de Correctionele Rechtbank te Hasselt zitting
hadden, door de voorzitter van de
rechtbank
werden
aangewezen,
zoals door het arrest wordt aangenomen, niet voortvloeit dat deze
rechters aan de door het Verdrag
vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid zouden tek:ort komen;

terwijl op 23 februari 1979 door het
openbaar ministerie nieuwe stukken ten
laste van eiser bij het dossier werden
gevoegd en het arrest op 28 maart 1979
werd uitgesproken zonder dat daarover
voor het hof van beroep verslag werd
uitgebracht :

Overwegende dat noch artikel 210
noch artikel 211 van het Wetboek
van Strafvordering, en evenmin
artikel 209 van hetzelfde wetboek,
dat een verslag verplicht stelt door
een van de rechters van het rechtscollege dat van een strafzaak in
hoger beroep kennis neemt, voorschrijven dat, bij toevoeging van
nieuwe stukken aan de stukken van
de procedure, opnieuw verslag zal
worden uitgebracht;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 42, 1•,
253 van het Strafwetboek, 1315, 1316,
1341, 1349, 2279 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
een hoofdgevangenisstraf van drie jaar
en een geldboete van 4.500 frank en verbeurdverklaringen uitspreekt op grond :
dat de uitgesproken verbeurdverklaringen geschiedden overeenkomstig artikel 253 van het Strafwetboek en niet
overeenkomstig
artikel
42
noch
artikel 496 van het Strafwetboek, zodat
de argumentatie van eiser in conclusie
niet ter zake dienend is; dat de ten laste
van eiser verbeurdverklaarde bedragen
hem werkelijk overhandigd zijn op het
.tijdstip van de feiten en zich vermengd
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eiser te verwerpen, echter zodanig
vereiste niet stelt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

hebben met zijn eigen penningen; dat de
verschillende bedragen bepaald zijn
overeenkomstig de bekentenissen van
eiser zelf, de verklaringen van de
betrokkenen en de bevonden stukken;
dat in een neergelegde nota eiser weliswaar tot lagere bedragen komt, doch dat
het verschil gelegen is in het feit dat
enkel in mindering werd gebracht het
door medebeklaagde Roosen erkende
aandeel en niet het door eiser voorgehouden aandeel; dat het inderdaad
onaanvaardbaar voorkomt dat eiser
steeds 125.000 frank zou hebben overhandigd aan Roosen omdat dit in sommige gevallen meer, zo niet evenveel is
als het door hem ontvangen bedrag; dat
de versie van beklaagde Roosen desaangaande wel aanvaardbaar is, waarbij
inderdaad rekening werd gehoudcn met
een zekere stijging alsook met een
schommeling naargelang de « klant »,
waarvoor zijzelf codewoorden gebruikten
(zoals goede planten, goed hout en slecht
hout), aanduidend de grootte van de
bedragen,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 april 1980 - 2" kamer ..:... Voorzitter
en verslaggever : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Houtekier.

terwijl, eerste onderdeel, de ten laste
van eiser verbeurdverklaarde geldsom- Nr. 514
men, ook al geschiedde zulks op grond
van artikel 253 van het Strafwetboek,
2" KAMER - 15 april 1980
slechts wettelijk konden uitgesproken
worden ten belope van de sommen
RECHTSGEBIED
VAN
waarvan bewezen was, overeenkomstig REGELING
STRAFZAKEN BESCHIKKING VAN
de regelen van het burgerlijk recht, dat
DE RAADKAMER WAARBU VERDACHTEN
eiser eigenaar was op het ogenblik van
WEGENS WANBEDRUVEN NAAR DE CORRECde feiten en tijdens de procedure (schenTIONELE RECHTBANK WORDEN VERWEZEN ding van de artikelen 42, 1", 253 van het
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE ZICH
Strafwetboek, 1316, 1349 en 2279 van het
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT SOMMIGE
Burgerlijk Wetboek);
VAN DE MISDRIJVEN NIET GECORRECTIONA-·
tweede onderdeel, eiser bij conclusie
LISEERDE MISDADEN ZUN EN DE ANDERE
staande hield dat deze bewijzen niet
MISDRUVEN SAMENHANGEND ZUN - TOEgeleverd waren; de algemene motivering
ZICHT VAN HET HOF - BESLISSINGEN IN
van het arrest onvoldoende deze bewijKRACHT VAN GEWUSDE GEGAAN- BESLISzen aanduidt en geenszins de .mogelijkSING WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEheid biedt na te gaan welke sommen
VOEGD VERKLAART, LUKT GEGROND TE ZUN
wettelijk verbeurd . verklaard werden
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING (schending van de artikelen 97 van de
VAN
VERWI.JZING
NAAR
DE
KAMER
Grondwet, 1315, 1316, 1341, · 1349 en
INBESCHULDIGINGSTELLING (1 ).
2279 van het Burgerlijk Wetboek) :
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE
IN ZAKE GUILMOT, THIMUS, VAN HELLEM)
Overwegende dat beide onderdelen van het middel ervan uitgaan
ARREST
dat de bijzondere verbeurdverklaring, omschreven door artikel 253
HET HOF; - Gelet op het vervan het Strafwetboek, slechts kan zoek tot regeling van rechtsgebied,
worden uitgesproken ten aanzien op 11 maart 1980 ingediend door de
van een persoon die « eigenaar » is procureur des Konings te Brugge;
geworden van het door de omkopers
gegevene of de waarde daarvan; dat l - - - - - - - - - - - - - - - (1) Cass., 25 okt. 1976 (A.C., 1977, 238).
voormelde bepaling, waarnaar het
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1008bezit gehad, verkocht of te koop
gesteld, afgeleverd of aangeschaft te
hebben, en dit buiten elke aankoop
of bezit krachtens geneeskundig
voorschrift, meermaals op niet
nader te bepalen tijdstippen in de
periode tussen 1 oktober 1977 en
31 mei 1978, te Middelkerke en, bij
samenhang, te Brussel en te Mons;
de tweede : C. zonder voorafgaande
vergunning van de minister van
Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, een slaapmiddel, verdovingsmiddel, ter zake hasjiesj, ingevoerd te hebben en, onder bezwarende titel of om niet, vervaardigd,
voor de verkoop in bezit gehad,
verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, en
dit buiten elke aankoop of bezit
krachtens geneeskundig voorschrift,
te Middelkerke, op niet nader te
bepalen tijdstippen in juli 1978 en
in het paasverlof van 1978 en, bij
samenhang, te Vilvoorde en elders
in het Rijk, op niet nader te bepalen
tijdstippen sinds 1 januari 1978;
D. zonder voorafgaande vergunning
van de minister van Binnenlandse
Zaken en Volksgezondheid, psychotropische stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en
meer bepaald de hiernavolgende
substanties of hun isomeren, hun
zouten, ethers en esters, de zouten
van die ethers en esters in al de
gevallen waar die zouten kunnen
bestaan of de bereidingen waarin ze
verwerkt zijn en hun gebeurlijke
koppelingen, ter zake namelijk de
natuurlijke en synthetische samenstelling en derivaten van lysergzuur,
wel~e hallucinogene eigenschappen
beZitten, en meer bepaald amiden
van d- en dl- lysergzuur, mono- en
dialkylamiden van d- en dl- lysergzuur, pyrrolididen van d- en dllysergzuur, morfoliden van d- en dllysergzuur en stoffen verkregen
door inplanting van methyl-, acetylof broomgroepen op de indolkern
van de voornoemde derivaten, onder
bezwarende titel of om niet, vervaardigd, voor de verkoop in bezit
gehad, verkocht of te koop gesteld,
afgeleverd of aangeschaft te hebben,

Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, bij beschikking van
14 september 1979, naar de correctione1e rechtbank heeft verwezen : 1" Guilmot, Guy, geboren te
Mons op 17 mei 1958, wonende te
Beauraing; 2" Thimus Xavier, geboren te Etterbeek op 23 maart 1957,
wonende te Vilvoorde; 3" Van Hellem Hendrik, geboren te Brussel op
2 oktober 1957, wonende te Asse
(Zellik), om : de eerste : A. zonder
voorafgaande vergunning van de
minister van Binnenlandse Zaken
en Volksgezondheid, een slaapmiddel, een verdovingsmiddel, ter zake
hasjiesj, onder bezwarende titel of
om niet, vervaardigd, voor de verkoop in bezit gehad, verkocht of te
koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, en dit buiten elke
aankoop of bezit krachtens geneeskundig voorschrift, meermaals op
niet nader te bepalen tijdstippen tussen 1 oktober 1977 en
31 mei 1978 en op 5 april 1978 en
27 maart 1978, te Middelkerke en,
bij samenhang, te Brussel en te
Mons; B. zonder voorafgaande vergunning van de minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, psychotropische stoffen die
afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en meer bepaald de hiernavolgende substanties of hun isomeren, hun zouten, ethers en esters, de
zouten van die ethers en esters in al
de gevallen waar die zouten kunnen
bestaan of de bereidingen waarin ze
verwerkt zijn en hun gebeurlijke
koppelingen, ter zake namelijk de
natuurlijke en synthetische samenstelling en derivaten van lysergzuur,
welke hallucinogene eigenschappen
bezitten, en meer bepaald amiden
van d- en dl- lysergzuur, mono- en
diakylamiden van d- en dl- lysergzuur, pyrrolididen van d- en dllysergzuur, morfoliden van d- en dllysergzuur, stoffen verkregen door
inplanting van methyl-, acetyl- of
broomgroepen op de indolkern van
de voornoemde derivaten, onder
bezwarende titel of om niet, ver:.:
vaardigd, voor de verkoop in het
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krachtens geneeskundig voorschrift, de feiten van de telastlegging A
meermaals op niet nader te bepa- heeft gepleegd te Middelkerke,
len tijdstippen sinds februari of onder meer op 27 maart 1978 en op
maart 1977, bij samenhang, te Vil- 5 april 1978, respectievelijk ten aanvoorde, en elders in het Rijk; de zien van Van Heilem Hendrik en
derde : E. zonder voorafgaande ver- van Harteel Patrick, heiden mindergunning van de minister van Bin- jarigen boven de voile leeftijd van
nenlandse Zaken en Volksgezond- zestien jaar op het ogenblik van de
heid, een slaapmiddel, een verdo- feiten; dat Thimus Xavier de feiten
vingsmiddel, ter zake minstens van de telastleggingen C en D, die
12 gram hasjiesj, onder bezwarende samenhangend zijn met die van
titel of om niet, vervaardigd, voor de telastlegging A, gepleegd heeft in
verkoop in bezit gehad, verkocht of 1977 en/of 1978, onder meer ten
te koop gesteld, afgeleverd of aange- aanzien van Guilmot Guy, minderschaft te hebben, en dit buiten elke jarige hoven de voile leeftijd van
aankoop of bezit krachtens genees- zestien jaar op het ogenblik van de
kundig voorschrift, te Middelkerke feiten; dat de aldus onder de telastop 27 maart 1978 en, bij samenhang, leggingen A, C en D omschreven
te Brussel op 28 maart 1978; met de feiten, gepleegd onder de verzwaomstandigheid dat de tweede ver- rende omstandigheid bepaald bij
dachte in staat van bijzondere her- artikel 2bis, § 2, a, van voornoemde
haling verkeert om de sub C en D wet van 24 februari 1921, misdaden
omschreven misdrijven te hebben uitmaken die onder meer met
gepleegd binnen de vijf jaar na een opsluiting worden bestraft; dat zij
veroordeling wegens overtreding dezelfde zijn als die welke aan de
van de wet op de verdovende mid- grondslag liggen van de vervolgindelen of van de besluiten ter uitvoe- gen of er ten minste in begrepen
ring ervan, uitgesproken bij vonnis zijn; dat er bovendien samenhang
van 24 november 1977 van de Cor- bestaat tussen de feiten van de
rectionele Rechtbank te Brussel, dat telastlegging A en die van de telastkracht van gewijsde had op het leggingen B en E;
ogenblik van de feiten;
Overwegende dat de beschikking
Overwegende dat op de aldus van de raadkamer van 14 sepomschreven misdrijven door de tember 1979 en het vonnis van
artikelen 1, 2, 11, 28 van het konink- de correctionele rechtbank van
lijk besluit van 31 december 1930 26 november 1979 beide in kracht
omtrent de slaap- en verdovende van gewijsde zijn gegaan en dat de
middelen, 1 van het koninklijk onderlinge tegenstrijdigheid van die
besluit van 31 mei 1976 tot regle- beslissingen aanleiding geeft tot een
mentering van sommige psychotro- geschil van rechtsmacht, dat de
pische stoffen, 2bis, § 1, 4, 5 en rechtsgang belemmert; dat er der6 van de wet van 24 februari 1921 halve grond bestaat tot regeling van
betreffende het verhandelen van de rechtsgebied;
giftstoffen, slaapmiddelen en verdoOverwegende dat de onder de
vende middelen, ontsmettingstoffen
en antiseptica, gewijzigd bij de wet- telastlegging A omschreven misdrijten van 11 maart 1958, 9 juli 1975 en ven, die door Guilmot Guy schijnen
1 juli 1976, correctionele straffen gepleegd te zijn ten aanzien van
Van Heilem Hendrik en Harteel
zijn gesteld;
Patrick, en de onder de telastlegginOverwegende dat de Correctionele gen C en D omschreven misdrijven,
Rechtbank te Brugge, bij vonnis van die door Thimus Xavier schijnen
26 november 1979, op tegenspraak gepleegd te zijn ten aanzien van
gewezen, zich onbevoegd verklaart Guilmot Guy, worden gestraft, wat
om van de strafvordering kennis te Guilmot Guy betreft, met opsluiting,

- 1010- BEKLAAGDE TOT VERGOEDING VAN DIE
krachtens artikel 2bis, § 2, a, van
SCHADE ENKEL GEHOUDEN IN EVENREDIGgenoemde wet van 24 februari 1921,
HEID MET ZIJN DEEL IN DE VERANTWOORDEen, wat Thimus Xavier betreft, met
LIJKHEID VAN HET ONGEVAL (1).
dwangarbeid van tien tot vijftien
jaar, krachtens de artikelen 2bis, 2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
§ 2, a, 5 . van dezelfde wet en 54
OVEREENKOMST)
ONOPZEITELIJKE
van het Strafwetboek; dat, nu de
DOOD TE WIJTEN AAN DE SAMENLOPENDE
beschikking van de raadkamer geen
FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN HET
verzachtende omstandigheden opSLACHTOFFER
BLOEDVERWANT
IN
geeft op grand waarvan voor die
OPKLIMMENDE LIJN EN BROERS EN ZUSTERS
misdaden
slechts
correctionele
VAN HET SLACHTOFFER DIE VAN DE
BEKLAAGDE VERGOEDING VORDEREN VAN
straffen zouden moeten worden uitDE MATERIELE EN MORELE SCHADE DIE ZIJ
gesproken en nu er samenhang
PERSOONLIJK TEN GEVOLGE VAN HET OVERblijkt te bestaan tussen die misdaLIJDEN HEBBEN GELEDEN BEKLAAGDE
den en de andere ten laste gelegde
TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE ENKEL
misdrijven, de correctionele rechtGEHOUDEN IN EVENREDIGHEID MET DE
bank niet bevoegd was om van de
ZWAARTE VAN ZIJN EIGEN FOUT (2).
tegen de beklaagden ingestelde
(DE MOOR T. DE VULDER EA.)
strafvordering kennis te nemen;
ARREST

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 14 september
1979 van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
verwij st de zaak naar het Hof van
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1979 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het hof van beroep, na te
hebben vastgest.eld dat het schuldig verzuim van het slachtoffer derwijze tot de
15 april 1980
2' kamer
door hem opgelopen zware schedelbreuk
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- heeft bijgedragen dat hij zelf voor de
zitter- Verslaggever: de h. Vervloet- helft van de eigen schadelijke gevolgen
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille- van het ongeval aansprakelijk is, eiser
kaerts.
veroordeelt tot het vergoeden van het
geheel van de door het ongeval aan de
verweerders toegebrachte schade, zulks
op grond : dat de verweerders te
beschouwen zijn als derden tegenover
eiser; dat zij geen vergoeding vorderen
Nr. 515
van de schade, ondergaan door het
slachtoffer, doch van hun eigen schade,
2' KAMER - 15 april 1980
zodat verdeling van aansprakelijkheid te
hunnen opzichte niet toepasselijk is,
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - ONOPZEITELIJKE
(1) Cass., 19 dec. 1962, voltallige terechtzitDOOD TE WUTEN AAN DE SAMENLOPENDE ting (Bull en Pas., 1963, I, 491) en de conclusie
FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN HET
SLACHTOFFER
BLOEDVERWANT
IN
OPKLIMMENDE LIJN EN BROERS EN ZUSTERS
VAN HET SLACHTOFFER DIE VAN DE
BEKLAAGDE EEN VERGOEDING VORDEREN
WEGENS DE MEDISCHE KOSTEN, GEMAAKT
VOOR DE VERZORGING VAN HET SLACHTOFFER NA HET ONGEVAL EN V66R ZIJN OVERLIJDEN, EN WEGENS DE BEGRAFENISKOSTEN

van proc.-gen. Dumon, toen adv.-gen., gepubliceerd in R. W. 1962-63, kol. 1235, en Rev. dr.
penal et du crim., 1962, blz. 568 tot 582.
(2) Cass., 19 dec. 1962, vermeld in de vorige
noot, 17 juni 1963 (Bull. en Pas, 1963, 1096),
laatstvermeld arrest ook gepubliceerd in Rev.
crit. jur. beige, 1964, blz. 446 tot 465, met noot
JOHN KIRKPATRICK, 19 dec. 1967 (A.C., 1968, 576)
en 19 okt. 1976 (ibid., 1977, 212).
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1011terwijl, eerste onderdeel, de verweer- rouwmaaltijd onder de rubriek
ders, naar luid van hun voor de eerste « materiele schade geleden door de
rechter genomen conclusies, waarnaar nalatenschap van wijlen De Spiegezij in graad van beroep uitdrukkelijk leer Jan-Baptist », en bovendien
verwezen, vergoeding vorderden, ener- voor elk van hen een bedrag vorderzijds, van de morele schade door hen
geleden ten gevolge van het overlijden den wegens morele schade;
Overwegende dat het arrest, na te
van het slachtoffer, en, anderzijds,
wegens materiele schade geleden door hebben beslist dat het slachtoffer,
de nalatenschap van het slachtoffer, van De Spiegeleer Jan-Baptist, voor de
de medische kosten, begrafeniskosten en helft aansprakelijk was voor de
kosten van de rouwmaaltijd, zodat het schadelijke gevolgen van het ongehof van beroep, door te beslissen dat de
verweerders geen vergoeding vorderden val waarbij hij het leven verloor,
van schade geleden door het slachtoffer, oordeelt dat de verweerders, moeder
doch van hun eigen schade, de bewijs- en broers en zusters van het slachtkracht van de conclusies van de ver- offer, « evenwel te beschouwen zijn
weerders riJ.iskent (schending van de als derden » tegenover eiser omdat
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het zij « geen vergoeding van een door
Burgerlijk Wetboek);
het slachtoffer ondergane schade,
tweede onderdeel, de medische kosten doch van hun eigen schade vordeen de begrafeniskosten de nalatenschap ren, zodat verdeling van aansprakeen bijgevolg het vermogen van het lijkheid te hunnen opzichte . niet
slachtoffer bezwaren; het slachtoffer aan
diegenen, die gerechtigd zijn om van de toepasselijk is » en eiser tot vergoemedeaansprakelijke voor het ongeval ding van de gehele schade veroorvergoeding van deze schade te vorderen, deelt;
slechts een vordering kan overdragen,
Overwegende dat het arrest, door
strekkende tot een vergoeding, evenredig te oordelen dat de verweerders geen
met het deel van de aansprakelijkheid vergoeding van een door het slachtvan laatstgenoemde, zodat het hof van
beroep, door eiser te veroordelen tot het offer ondergane schade maar van
vergoeden van het geheel van de medi- hun eigen schade vorderen, niet wil
sche en begrafeniskosten, de arti- ontkennen dat de verweerders in
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk hun conclusies bepaalde schadeWetboek schendt;
posten omschrijven als materiele
derde onderdeel, de rouwkosten en het schade geleden door de nalatendoor de verweerders ten gevolge van het schap, maar te kennen geeft dat,
overlijden van het slachtoffer geleden naar het oordeel van het hof van
morele nadeel schadeposten zijn, bij beroep, alle schadeposten in werkeweerslag van de aan het slachtoffer zelf lijkheid persoonlijke schade van de
van het misdrijf toegebrachte schade;
dat het
het recht op herstel van een dergelijke verweerders uitmaken;
schade door de persoonlijke aansprake- arrest zodoende de bewijskracht
lijkheid van het slachtoffer wordt aange- van de conclusies niet miskent;
tast, in zoverre de voor het ongeval
Overwegende dat het oordeel van
medeaansprakelijke het had kunnen
inbrengen tegen deze eerste getroffene; het hof van beroep evenwel in
zodat het hof van beroep, door eiser te rechte onjuist is;
veroordelen tot het vergoeden van het
Overwegende dat de medische
geheel van de door verweerders geleden
morele schade en van de kosten van de kosten, blijkens de conclusies, de
rouwmaaltijd, de artikelen 1382 en kosten zijn die werden gemaakt
1383 van het Burgerlijk Wetboek voor de verzorging van het slachtofschendt:
fer na het ongeval en v66r zijn
overlijden; dat die schade door het
Overwegende dat de verweerders, slachtoffer zelf werd ondergaan en
in hun conclusies voor de eerste zijn vermogen aantast;
rechter, opnieuw voorgedragen voor
Overwegende dat de begrafenishet hof van beroep, vergoeding vorderden van de medische kosten, de kosten een last van de nalatenschap
begrafeniskosten en de kosten van uitmaken, zodat ook die schade het

- 1012slachtoffer ongeval aansprakelijk is, en, 3" het
vermogen van
het
bezwaart;
bedrag van de schade vaststelt;
Overwegende dat de verweerders beveelt dat van dit arrest melding
derhalve voor beide posten slechts zal worden gemaakt op de kant van
schadeloosstelling kunnen bekomen de gedeeltelijk vernietigde beslisin zoverre het slachtoffer zelf des- sing; veroordeelt de verweerders in
aangaande tegenover eiser aan- de kosten, met uitzondering van de
spraak op schadeloosstelling had kosten van betekening van de voorziening, · die zonder noodzaak werkunnen maken;
Overwegende dat de morele den gemaakt en die ten laste van
schade, door de naaste familieleden eiser zullen blijven; verwijst de
van het slachtoffer geleden, en de aldus beperkte zaak naar het Hof
materHHe schade door hen onder- van Beroep te Antwerpen.
gaan wegens kosten van rouwmaal15 april 1980
2" kamer
tijd, hoewel het hier werkelijk om Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorpersoonlijke schade van die familie- zitter - Verslaggever : de h. Lebbe leden gaat, een bij terugslag geleden Gelijkluidende conclusie van de h. Tilleschade is welke enkel haar oor- kaerts- Advocaat: mr. Biitzler.
sprong vindt in de familie- en
genegenheidsbanden tussen hen
en het overleden slachtoffer; dat
wegens die banden, welke aan het Nr. 516
recht op vergoeding ten grondslag
liggen, dit recht door de persoon2" KAMER - 15 april 1980
lijke verantwoordelijkheid van het
slachtoffer is bezwaard in zoverre 1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
eiser die verantwoordelijkheid aan - STRAFVORDERING - VOORZIENING TEGEN
het slachtoffer zelf had kunnen DE BESLISSING VAN HET VONNISGERECHTMIDDEL DAT UITSLUITEND BETREKKING
tegenwerpen;
HEEFr OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK
Overwegende dat, wanneer de - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).
schade wordt veroorzaakt tegelijk
door de schuld van het slachtoffer 2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE en door die van een derde, deze het SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
slachtoffer slechts moet schadeloos - CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER
stellen in evenredigheid met zijn DIE ALS LID VAN DE RECHTBANK DEELNEEMT
aandeel in de verantwoordelijkheid AAN DE BERECHTING VAN EEN ZAAK WAARIN
HIJ ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREvoor het ongeval;
DEN- WETTIGHEID.
Overwegende dat het arrest derhalve, nu het aanneemt dat eiser 3° RECHTEN VAN DE MENS - EUROslechts voor de helft verantwoorde- PEEs VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
lijk is, de artikelen 1382 en 1383 van ART. 1, LID 1- RECHTER DIE ALS LID VAN DE
het Burgerlijk Wetboek schendt CORRECTIONELE RECHTBANK DEELNEEMT
door eiser tot vergoeding van de AAN DE BERECHTING VAN EEN ZAAK WAARIN
HIJ ALS ONDERWEKSRECHTER IS OPGETREgehele schade te veroordelen;
DEN - GEEN SCHENDING VAN GENOEMDE
Dat het middel in zoverre
BEPALING.
gegrond is;
4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, bebalve in zoverre
1" het de hogere beroepen ontvankelijk verklaart, 2" het beslist dat het
slachtoffer, rechtsvoorganger van de
verweerders, voor de helft van de
eigen schadelijke gevolgen van het

STRAFZAKEN - RECHTER DIE ALS LID
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK DEELNEEMT AAN DE BERECHTING VAN EEN ZAAK
WAARIN HIJ ALS ONDERZOEKSRECHTER IS
OPGETREDEN- GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

(1) Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 274).
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1013EERSTE RECHTER EINDBESLISSING -

5° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ARREST DAT GEDEELTELIJK HET VEROORDELEND BEROEPEN VONNIS BEVESTIGT MIDDEL AFGELEID UIT DE NIETIGHEID VAN
HET BEROEPEN VONNIS EN GEGROND OP
BEWERINGEN WELKE IN STRIJD ZIJN MET DE
AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN DIT
VONNIS- GEEN BETICHTING VAN VALSHEID
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

VOORZIENING

(ART.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLIJKE
PARTIJ - BESLISSING WAARBIJ AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ HAAR VORDERING WORDT
ONTZEGD
NIET
ONTVANKELIJKE

VERBEURDVERKLARING GEEN VASTSTELLING VAN DE WETTELIJK
VEREISTE VOORWAARDEN NIET GEMOTI-

42

BESLISSING

(2).

(ART.

97

GW.;

VOORZIENING

SW.)

go CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN

(3)

(ART.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING BESLISSING
WAARBIJ HET STRAFGERECHT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART EN GEEN VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE MET BETREKKING TOT
DIE RECHTSVORDERING UITSPREEKT VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - NIET

95 GW.)

10° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVERTREDING
VAN ART. 73, § 1, WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VEROORDELING TOT BETALING VAN DE IN
ART. 70, § 1, EERSTE LID, VAN GENOEMD
WETBOEK BEPAALDE FISCALE GELDBOETE ONWETTIGE VEROORDELING.

ONTVANKELIJKE VOORZIENING

DELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG

art. 292 Ger. W. noch enige
andere wetsbepaling verbiedt aan de
magistraat, die in een zaak het ambt
van onderzoeksrechter heeft waargenomen, in deze zaak te zitten als lid
van de correctionele rechtbank (9).
(Art. 79, derde lid, Ger.W.)

3" Uit de enkele omstandigheid dat een

rechter als lid van de correctionele
rechtbank deelneemt aan de berechting van een zaak waarin hij als

(4).

12° VOORZIENING IN CASSATIE TERMIJN - STRAFZAKEN BURGERLIJKE
ARREST DAT GEEN
RECHTSVORDERING UITSPRAAK DOET OVER EEN GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID, ENKEL EEN VOORSCHOT TOEKENT EN DE ZAAK TERUGWIJST NAAR DE

(2) Cass., 28 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 205).
(3) Cass., 11 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 234.
(4) Cass., 27 juni 1979 (A. C., 1978-79, 1302).

(8).

2" Noch

11° VOORZIENING IN CASSATIE STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING VOORZIENING TEGEN DE VEROORDELING TOT
HOOFDGEVANGENISSTRAFFEN VERWORPEN VOORZIENING TEGEN HET BEVEL TOT ONMID-

(7).

15o VOORZIENING IN CASSATIE -

- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN
TOT EEN ONDERZOEK VAN FElTEN - NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL

SV.)

14° VOORZIENING IN CASSATIE -

8° STRAF -

ART.

416

MISDRIJVEN

- EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEJITRECHTER.

VEERDE

SV.)

TERMIJN - STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING ARREST DAT GEEN
UITSPRAAK DOET OVER EEN GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID, DE BURGERLIJKE PARTIJEN
UITNODIGT NADER TE CONCLUDEREN EN DE
BEWIJSSTUKKEN VOOR TE DRAGEN, EEN
VOORSCHOT TOEKENT EN DE ZAAK TERUGWIJST NAAR DE EERSTE RECHTER - VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (6).

- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - EEN.
ENKEL STRAFBAAR OPZET - ONAANTASTBARE BEOORDELING.

VAN

(5). (ART. 416

13° VOORZIENING IN CASSATIE

6° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR
DE
FEITENRECHTER

7° SAMENLOOP

VOORZIENING V66R DE
NIET ONTVANKELIJKE

(5) Cass., 9 sept. 1975 (A.C., 1976, 45).
(6) Raadpl. Cass., 9 sept.
1975 (A.C., 1976, 45 en 439).

en

8

dec.

(7) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1122).
(8) Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1079) en
1 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 378).

I

(9) Cass., 8 feb. 1977 (A.C., 1977, 645); zie
Cass., 9 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1077) met
voetnoot J v.
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1014van beroep zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de
telastlegging F van notitie nummer
3.136/77 :
4• Uit de enkele omstandigheid dat een
Overwegende dat de voorziening,
onderzoeksrechter als lid van de cor- bij gebrek aan belang, niet ontvanrectionele rechtbank deelneemt aan de kelij is;
berechting van een zaak waarin hij als
b ) waarbij eiser wordt verooronderzoeksrechter is opgetreden, kan
niet de schending van het recht van deeld wegens de overige telastverdediging van de beklaagde worden leggingen:
onderzoeksrechter is opgetreden, kan
niet de schending van art. 6, lid 1,
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, worden afgeleid.

afgeleid.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
5• Niet ontvankelijk is het middel afge- schending van artikel 10 van de GrondJeid uit de nietigheid van het veroor- wet,
delend beroepen vonnis, dat door het
doordat, tijdens de maand april 1977
bestreden aiTest gedeeltelijk wordt
bevestigd, en gegrond op beweringen in de woning van eiser, die toen opgeslowas in de gevangenis van Oudendie geen steun vinden in de authen- ten
tieke vaststellingen van het beroepen aarde, verscheidene malen huiszoeking
vonnis, als de eiser die vaststellingen werd verricht door lede11 van de rijkswacht en alsdan documenten werden
niet van valsheid heeft beticht (10).
medegenomen, terwijl geen huiszoe6° en 7• · De rechter beoordeelt op onaan- kingsbevel was afgeleverd door de
tastbare wijze in Ieite of verscheidene onderzoeksrechter, en eiser, die eigenaar
feiten, wegens eenheid van opzet, een is van het pand, zeker geen toestemming
tot huiszoeking had gegeven; dat het
enkel strafbaar feit opleveren (11).
hier een woonhuis betrof en het niet is
10• Bij overtreding van art. 73, § 1, omdat eiser, die er trouwens zijn woonW:BTW; kan de beklaagde niet worden plaats heeft, aangehouden was dat het
veroordeeld tot de in al't. 70, § 1, eerste als onbewoond zou kunnen worden
lid, van genoemd wetboek bepaalde beschouwd:
fiscale geldboete (12). (Artt. 70, 72, 73,
74, 85 en 89 W.BTW.)
Overwegende dat het middel dat

een onwettigheid van het vooronderzoek aanvoert, nu deze onwettigheid niet voor de feitenrechter is
ARREST
opgeworpen en niet de bevoegdheid
HET HOF; - Gelet op het bestre- betreft, niet ontvankelijk is;
den arrest, op 4 februari 1980 door
Over het tweede middel, afgeleid uit
het Hof van Beroep te Gent gewe- de schending van de artikelen 292 van
het Gerechtelijk Wetboek, 6, lid 1, van
zen;
(DE CUBBER T. DESMAELE E.A.)

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering,
a) waarbij eiser wordt vrijgesproken van de telastleggingen E, 8, van
notitie nummer 3.136/77 en C van
notitie nummer 10.971/76, en het hof
(10) Raadpl. Cass., 16 mei 1977, (A.C., 1977,
950).

(11) Cass., 8 mei 1979, twee arresten (A.C.,
1978-79, 1062 en 1068).
(12) Cass., 28 juni 1976 (A.C., 1976, 1220);
MAEs en GHYSBRECHT, Le Code de la taxe sur Ja
valeur ajoutee, druk 1971, nr. 63, biz. 143,
noot 1.

het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en van
de rechten van de verdediging,
doordat het arrest het beroepen vonnis bevestigt, dat op 29 juni 1979 werd
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde waarin zitting had
de heer Pilate, rechter in die rechtbank,
terwijl dezelfde rechter voorheen als
onderzoeksrechter met het gerechtelijk
strafonderzoek, dat aan de tegen eiser
ingestelde strafvordering ten grondslag
ligt, was belast geweest; dat, luidens
artikel 192 van het Gerechtelijk Wetboek, dat vonnis nietig is, nu het gewezen is door een rechter die vroeger, bij
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het uitoefenen van een ander rechterlijk
doordat het arrest beslist dat er geen
ambt, kennis genomen heeft van de eenheid van misdadig opzet bestaat,
zaak:
enerzijds, tussen de telastleggingen in de
zaak notitie nummer 6622177, waarvoor
Overwegende dat noch artikel 292 eiser werd veroordeeld bij vonnis van
van het Gerechtelijk Wetboek noch 11 mei 1978 van de Correctionele Rechtenige andere wetsbepaling een bank te Oudenaarde, dat in kracht van
rechter verbiedt deel uit te maken gewijsde is gegaan, en de telastlegvan het college van de correctionele gingen van notitie nummers 10.971176
rechtbank dat kennis neemt van de en 3136/77, en, anderzijds, tussen de
telastlegging D van notitie nummer
zaak waarin hij als onderzoeksrech- 3136/77, de telastlegging J van dezelfde
ter is opgetreden; dat laatstge- notitie en de overige bewezen verklaarde
noemde omstandigheid aileen noch telastleggingen van notitie nummers
artikel 6, lid 1, van het genoemde 10.971/76 en 3136/77,
verdrag noch de rechten van de
terwijl het er eiser bij al de feiten van
verdediging schendt;
die telastleggingen aileen om te doen
Dat het middel faalt naar recht;
was zich op onwettige wijze, onder meer
door valsheid in geschriften en/of
Over het derde middel, afgeleid uit de gebruik van valse stukken, geld te verschending van artikel 780 van het schaffen; eiser de feiten van notitie
Gerechtelijk Wetboek,
nummer 6622/77 pleegde tijdens de
doordat de heer Thienpont, griffier- periode waarin zich de door het arrest
hoofd van dienst, tijdens de behandeling aangehouden telastleggingen situeren; al
van eisers zaak op de tf'rechtzittingen de eiser ten laste gelegde feiten een
van 8 en 22 juni 1979 van de Correctio- voortdurend misdrijf uitmaken, dat
nele Rechtbank te Oudenaarde de dienst aileen door zijn aanhouding werd
waarnam, maar een andere griffier aan- gestopt, zodat er geen nieuwe veroordewezig was bij de uitspraak van het ling moest worden uitgesproken en het
beroepen vonnis op 29 juni 1979; dat arrest slechts diende vast te stellen dat
nochtans de heer Thienpont het vonnis de op 11 mei 1978 tegen eiser uitgesproondertekende, zodat dit vonnis door ken veroordeling ook geldt tot bestrafnietigheid is aangetast, nu het, luidens fing . van de bewezen verklaarde tevoornoemd artikel, op straffe van nietig- lastleggingen van notitie nummers
heid de naam van de griffier die bij de 3136/77 en 10.971/76 :
uitspraak tegenwoordig is geweest, moet
vermelden:
Overwegende dat het arrest,
Overwegende dat het middel geen wegens de redenen die het aangeeft,
steun vindt in het proces-verbaal oordeelt zoals weergegeven is in het
van de terechtzitting van 29 juni middel;
1979 van de Correctionele RechtOverwegende dat de feitenrechter
bank te Oudenaarde noch in het op onaantastbare wijze, in feite,
beroepen vonnis van 29 juni 1979 oordeelt of verscheidene misdrijven
van de genoemde rechtbank, stuk- wegens eenheid van opzet een enkel
ken waaruit blijkt dat de heer strafbaar feit opleveren;
Thienpont, griffier-hoofd van dienst,
Dat het middel, nu het opkomt
aanwezig was bij de uitspraak van
het beroepen vonnis; dat die stuk- tegen die feitelijke beoordeling, niet
ken, tot inschrijving wegens vals- ontvankelijk is;
heid toe, het bewijs opleveren van
Over het vijfde middel, hieruit afgeleid
de vermeldingen die ze bevatten;
dat het arrest bepaalde overtuigingsstukOverwegende dat, nu eiser de ken verbeurd verklaart zonder het
genoemde stukken niet van valsheid bestaan van de wettelijke voorwaarden
heeft beticht, het middel niet ont- tot verbeurdverklaring vast te stellen :
vankelijk is;
Overwegende dat het arrest, bij
van
het
beroepen
Over het vierde middel, afgeleid uit de bevestiging
schending van artikel 65 van het Straf- vonnis, verbeurdverklaringen uitwetboek,
spreekt, zondei' de aanwezigheid
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vast te stellen van de voorwaarden 73, 85 en 89 van het Wetboek van de
waarvan artikel 42 van het Straf- Belasting over de Toegevoegde Waarde :
wetboek deze straf afhankelijk stelt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het arrest,
wegens de feiten van de telastlegOver het zesde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond- ging J (notitie nummer 3.136/77), die
overtredingen bedoeld in· artikel 73,
wet,
doordat het arrest, gelet op alle in de § 1, van genoemd wetboek oplevevorige middelen uiteengezette gegevens, ren, eiser veroordeelt onder meer
« tot de fiscale geldboete van tweeniet voldoende gemotiveerd is :
maal de ontdoken verschuldigde
Overwegende dat het middel niet B.T.W.-bedragen voor elke inpreciseert waarin de aangevoerde breuk »;
onwettigheid bestaat;
Overwegende dat eiser wegens de
Dat het derhalve, bij gebrek aan aangehouden overtredingen door
nauwkeurigheid, niet ontvankelijk · het strafgerecht niet kon worden
is;
veroordeeld tot betaling van de
Over het zevende middel, afgeleid uit geldboeten bedoeld in artikel 70, § 1,
de schending van artikel 6 van het van genoemd wetboek, nu die geldVerdrag tot Bescherming van de Rech- boeten, krachtens de artikelen 72,
ten van de Mens en de Fundamentele 85 en 89 van dat wetboek, ingevorvrijheden, ondertekend te Rome op derd worden door middel van een
4 november 1950 en goedgekeurd door dwangbevel uitgevaardigd door een
de wet van 13 mei 1955,
door de Koning aangewezen ambdoordat het gerechtelijk strafonder- tenaar en buiten de strafvordering
zoek, dat tegen eiser werd geopend op van het openbaar ministerie vallen;
5 april 1977, dag van zijn aanhouding,
En overwegende dat, voor het
meer dan twee jaar heeft geduurd en
eiser slechts over de tijdsspanne van overige, de substantiiHe of op straffe
nietigheid
voorgeschreven
17 mei 1979, datum van de dagvaarding, van
tot 8 juni 1979, dag van de behandeling rechtsvormen in acht zijn genomen
van de zaak voor de eerste rechter, heeft en de beslissing geen onregelmatigbeschikt om zijn verdediging voor te heden bevat die eiser kunnen griebereiden, terwijl, luidens artikel 6 van ven;
genoemd verdrag, een ieder recht heeft
« op een eerlijke en openbare behandec) waarbij eisers onmiddelijke
ling van zijn zaak, binnen een redelijke aanhouding wordt bevolen :
termijn », evenals het recht « te beschikOverwegende dat, nu de voorzieken over voldoende tijd en faciliteiten
welke nodig zijn voor de voorbereiding ning wordt verworpen in zoverre zij
van zijn verdediging » :
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering waarbij eiser wordt
Overwegende dat het arrest, met veroordeeld onder meer tot drie jaar
betrekking tot de thans aange- gevangenisstraf wegens de telastlegvoerde grief waarvan uit de stukken g1ngen
·
A , I tot IV , B , I t o t IV, C, 1,
waarop het Hof vermag acht te E, 1 tot en met 7, 9 tot en met 46, G,
slaan, niet blijkt dat hij voor de H, I, van notitie nummer 3.136/77 en
feitenrechter
werd
opgeworpen, A, B van notitie nummer 10.971/76,
geen vaststellingen bevat; dat het tot een jaar gevangenisstraf wegens
onderzoek van het middel het Hof telastlegging D van notitie nummer
zou verplichten tot een onderzoek 3136/77, en wegens de telastlegging
van feiten waarvoor het niet J van notitie nummer 3136/77 tot
bevoegd is;
een maand gevangenisstraf, die
Dat het middel derhalve niet ont- beslissing in kracht van gewijsde is
vankelijk is;
gegaan;
Over J1et middel, ambtshalve afgeleid
Dat, mitsdien, de voorziening
uit de schending van de artikelen 70, 72, gericht tegen het bevel tot onmid-
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dellijke aanhouding geen belang de burgerlijke partijen Piasecki
Jean-Paul inzake notitie nummeer oplevert;
mer 3136/77, De Vos Louise, De
Cock Eric, Sanglier Jules, Vits Luc,
II. In zoverre de voorziening Kindts Ines, Goossens Frederik en
gericht is tegen de beslissing op de zijn echtgenote De Clercq Rita, Van
civielrechtelijke vorderingen tegen den Eynde Linda, De Bleecker Willy
eiser ingesteld :
en zijn echtgenote Eeckhoudt
a) door de samenwerkende maat- Yvette, en De Cock Anna, ontvankeschappij Oostvlaams Beroepskrediet lijk en gegrond is » en eiser verooren de naamloze vennootschap Ver- deelt om aan die burgerlijke pareniging van Artsenautomobilisten : tijen een frank als vergoeding voor
Overwegende dat het arrest aan morele schade te betalen; dat het
de burgerlijke partijen een voor- arrest voorts de zaak verwij st naar
schot toekent en de zaak terugwijst de eerste rechter voor verdere
naar de eerste rechter voor verdere afdoening van de burgerlijke belanafdoening van de burgerlijke belan- gen;
gen;
Overwegende dat zodanige beslisOverwegende dat zodanige beslis- singen, die geen uitspraak doen
sing, die geen uitspraak doet over over een geschil inzake bevoegdeen geschil inzake bevoegdheid, heid, geen eindbeslissingen zijn in
geen eindbeslissing is in de zin van de zin van artikel 416 van het
artikel 416 van het V/etboek van Wetboek van Strafvordering;
Strafvordering;
Dat de voorziening derhalve niet
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk
is;
ontvankelijk is;
c)
door
Piasecki
Jean-Paul
b) door Desmaele Hyppolite,
Bouvaert Jacqui, Haillez Yvonne, De' namens de huwelijksgemeenschap
Vos Louise, De Cock Eric, Sanglier Piasecki-Van Caenegem, Piasecki
en
Van
Caenegem
Jules, Van Gansbeke Gerard, Vits Jean-Paul
Luc, Kindts Ines, Tylleman Carolus, Adrienne, beiden in eigen naam :
Goossens Frederik en zijn echtgeOverwegende dat het arrest het
note DeClercq Rita, Van den Eynde beroepen
vonnis
bevestigt
in
Linda, De Bleecker Willy en zijn zoverre de eerste rechter de vordeechtgenote Eeckhoudt Yvette, De ringen van die burgerlijke partijen,
Cock Anna, Piasecki Jean-Paul (in welke stoelen op de telastlegging A
notitie nummer 3.136/77) :
van notitie nummer 10971/76, als
Overwegende. dat het arrest, bij ongegrond afwijst en hij zich onbebevestiging van het beroepen von- voegd verklaart, wegens de vrijnis, ten aanzien van die burgerlijke spraak van eiser, om kennis te
partijen beslist « dat tot heden het nemen van de vordering van
bestaan en/of de hoegrootheid van Piasecki Jean-Paul, stoelend op
de geleden Schade nog niet is geble- telastlegging C van notitie nummer
ken; dat de rechtbank dan ook akte 10971/76;
verleent van deze burgerlijke partijOverwegende dat het arrest
stellingen, doch, vooraleer over de bovendien, bij hervorming van het
ontvankelijkheid en eventuele ge- beroepen vonnis, de vordering van
grondheid ervan uitspraak te doen,. laatstgenoemde burgerlijke partij,
de burgerlijke partijen uitnodigt stoelend op telastlegging B van
daaromtrent nader te besluiten en notitie nummer 10971/76 ongegrond
de bewijsstukken voor te dragen »;· verklaart;
dat het verder, bij gedeeltelijke
Dat de voorziening, wegens
bevestiging van het beroepen vonnis, beslist « dat thans reeds kan gebrek aan belang, niet ontvankevastgesteld worden dat de eis van lijk is;
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Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het overige middel dat
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van de
samenwerkende maatschappij Oostvlaams Beroepskrediet en geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het eiser op de strafvordering
wegens de telastlegging J van notitie nummer 3136/77 veroordeelt tot
« de fiscale geldboete van tweemaal
de ontdoken verschuldigde B.T.W.bedragen voor elke inbreuk » en in
zoverre het verbeurdverklaringen
uitspreekt; 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 drievierde van de kosten en
laat de overige kosten ten laste van
de Staat; zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing in zoverre de
veroordeling van eiser tot fiscale
geldboeten vernietigd wordt; verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen in zoverre de
beslissing van verbeurdverklaring
vernietigd wordt.

(BERLENGEE)

15 april 1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Houtekier.

Nr. 518
2• KAMER - 15 april1980

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,

ART. 5, LID 1, C - HANDHAVING VAN· DE
VOORLOPIGE HECHTENIS - REDENGEVING.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HECH-•

TENIS ONDER DE VOORWAARDEN VAN ART. 5,'
LID 1, C, EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN.
DE MENS- ART. 5, LID 3, VAN HET VERDRAG.
- RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT - c REDELIJKE
TERMIJN > - BEGRIP.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

VOORLOPIGE HECHTENIS ONDER DE VOORWAAR-

DEN VAN ART. 5, LID 1, C, EUROPEES VER-

15 april 1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

DRAG RECHTEN VAN DE MENS -

ART.

5,

LID 3, VAN HET VERDRAG RECHT OM
BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN
BERECHT c REDELIJKE TERMIJN > BEGRIP.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENISEUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,

ART. 5, LID 3 - RECHT OM BINNEN EEN
REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT VERANJ.WOORDING- REDENGEVING.

Nr. 517
2• KAMER - 15 april 1980

VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ WORDT
BESLIST DAT DE VOORLOPIGE HECHTENIS
WORDT GEHANDHAAFD LATERE INVRIJHEIDSTELLING VOORZIENING ZONDER
BESTAANSREDEN (1).

( 1) Cass., 17 jan. 1978 (A. C., 1978, 597).

6° RECHTEN VAN DE MENS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENISEUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 5, LID 3 - RECHT OM BTNNEN EEN
REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT VERANTWOORDING- REDENGEVING.

7° VOORLOPIGE

HECHTENIS

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6, LID 2 - BEPALING ZONDER VERBAND
MET DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS.
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8° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,

ART. 6, LID 2 - BEPALING ZONDER VERBAND
MET DE HANDHAVING VAN DE VOORWPIGE
HECHTENIS.

1• en 2" De ernstige en uitzonderlijke

omstandigheden die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van
de gegevens eigen aan de zaak of aan
de persoonlijkheid van de verdachte,
nauwkeurig omschreven door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat releveert dat er tegen
de verdachte ernstige aanwijzingen
van schuld bestaan wegens deelneming aan de gijzeling van een man die
slechts na verloop van 40 dagen in
vrijheid werd gesteld nadat een
Iosprijs was betaald, dat de feiten een
uitzonderlijk ernstig karakter hebben
gelet op de Iangdurige vrijheidsberoving van het slachtoffer en de omvang
van de losprijs die voor de vrijlating
diende betaald te worden, dat dient
gevreesd te worden dat de verdachte,
na een eventuele invrijheidsstelling,
het gerechtelijk onderzoek en de
opsporing van het losgeld en van de
voortvluchtige daders zal dwarsbomen,
en dat er gevaar bestaat dat de
verdachte zich door vlucht aan het
onderzoek en de vervolging zal onttrekken. (Art. 5 wet 20 april 1874, gew.
bij art. 3 wet 13 maart 1973; art. 5,
lid 1, c, Europees Verdrag Rechten van
de Mens.)
3" en 4" De « redelijke termijn

» waarbinnen, Juidens art. 5, lid 3, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, een ieder die gevangen
wordt gehouden overeenkomstig lid 1,
c, van hetzelfde artikel, het recht heeft
te worden berecht of te worden vrijgelaten tijdens de procedure, moet, in de
betekenis van die bepaling, niet in
abstracto maar wei in het licht van de
gegevens van iedere zaak worden
beoordeeld (1).

5" en 6" Wettelijk verantwoord en regel-

matig gemotiveerd is het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat,

beslissende over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, met betrekking tot het bij art. 5, lid 3, Europees
Verdrag Rechten van de Mens
bepaalde recht van de verdachte om
binnen een redelijke termijn te worden berecht, vaststelt dat de daden
van onderzoek die nodig zijn om de
waarheid te ontdekken, nog gaande
zijn en zonder onverantwoorde vertraging worden verricht (2).
7" en 8" De handhaving van de voorlo-

pige hechtenis, onder de door de
rechter
overeenkomstig de
wet
bepaalde voorwaarden, doet geen
afbreuk aan het vermoeden van
onschuld waarop de verdachte, luidens
art. 6, lid 2, Europees Verdrag Rechten
van de Mens, aanspraak kan maken
voor het vonnisgerecht (3).
(TALAVERA-ECHAGUE)
ARREST

RET HOF; -· Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1980 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 5 van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis gewijzigd bij de
wet van 13 maart 1973, 5, leden l.c, en 3,
en 6, lid 2, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, ·
doordat, eerste onderdeel, het arrest
de handhaving van de voorlopige hechtenis van eiser bevestigt op volgende
gronden : dat er voldoende bezwaren
van schuld bestaan en het dossier nog
niet afgesloten is; de Belgische wetgeving betreffende de voorlopige hechtenis
op aile punten voldoet aan de beginselen
ter zake gesteld door het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens; de redelijke termijn
dient gedefinieerd te worden rekening
houdend met de belangen van de verdachte eensdeels en de ernst van de

(2) Cass., 3 maart 1975 (A.C:, 1975, 750) en
(1) Cass., 20 maart 1972 (A.C:, 1972, 687) en het hiernavolgend arrest.
noot 2 op biz. 689, 4 okt .. 1978 (ibid., 1978-79,
(3) Cass., 9 dec. 1974 (A.C:, 1975, 418) en
144) en de cone!. van adv.-gen. Krings, in Bull.
en Pas., 1979, I, 154, en het hiernavolgend 29 maart 1977 (ibid., 1977, 824); zie het
hiernavolgend arrest.
arrest.
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bevestigt waarbij wordt verklaard
dat de voorlopige hechtenis van
eiser moet worden gehandhaafd;
Wat de eerste twee onderdelen
betreft:
Overwegende dat het arrest voldoet aan de vereisten van artikel 5
van de wet van 20 april 1874 door
vast te stellen dat er ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden zijn
die in het belang van de openbare
veiligheid, de handhaving van eisers
voorlopige hechtenis eisen, en meer
bepaald : 1" met overneming van de
motieven van de eerste rechter, dat
er tegen verdachte ernstige aanwijzingen van schuld bestaan wegens
deelneming aan de gijzeling van een
man die slechts na verloop van·
40 dagen in vrijheid gesteld werd,
nadat een losprijs was betaald, en,
met eigen motieven, dat er tegen
verdachte voldoende bezwaren van
schuld aan het licht gekomen zijn
door het onderzoek en zijn bekentenissen; 2" met overneming van de
motieven van de eerste rechter, dat
deze feiten een uitzonderlijk ernstig
karakter hebben gezien de langdu-·
rige vrijheidsberoving van het
slachtoffer en gezien de omvang van
de losprijs die voor de vrijlating
diende betaald te worden; 3" met
overneming van de motieven van de
eerste rechter, dat dient gevreesd te
worden dat de verdachte, na een
eventuele
invrijheidstelling,
het
gerechtelijk onderzoek en de opsporing van het losgeld en van
de voortvluchtige mededaders zal
dwarsbomen, en, met eigen motivering, dat er gevaar bestaat dat
verdachte zich door de vlucht aan
het onderzoek en de vervolging zou
onttrekken;
Overwegende dat met die vaststellingen het arrest eveneens voldoet aan de door artikel 5, lid 1, c,_
van het genoemde verdrag bepaalde
voorwaarden en, met name, aan het
vereiste dat er redelijke termen
Overwegende dat het arrest de aanwezig zijn om te vermoeden dat
beschikking van 5 maart 1980 van eiser een strafbaar feit heeft begaan
de raadkamer van de Rechtbank of er redelijke gronden zijn om aan

onderzochte feiten en de moeilijkheden
van het onderzoek anderdeels; het
onderzoek op voorbeeldige wijze werd
gevoerd en de vertraging uitsluitend te
wijten is aan het aantal internationaal
verspreide medeverdachten, hun sterke
terughoudendheid bij de verhoren en de
moeilijkheden voor de uitlevering,
terwijl ten onrechte wordt gesteld dat
het strafonderzoek niet beeindigd is; het
tegendeel zowel uit het strafdossier als
uit de verslagen van de onderzoeksrechter voor de raadkamer bleek; het onderzoek wel beeindigd is, temeer daar men
nog niet zeker is of er uitlevering van
nog andere verdachten zal plaatsvinden
en, zo ja, wanneer; de vaststelling dat
het onderzoek al dan niet beeindigd is
belangrijk maar niet determinerend is
voor de beoordeling van het in conclusie
aangevoerde argument waarin werd
gesteld dat het belang van het onderzoek
dient te wijken voor de individuele
rechten van de verdachte; tevens werd
aangevoerd dat het begrip « redelijke
termijn » niet enkel ten aanzien van de
zaak zelf dient te worden getoetst, maar
ook ten aanzien van het algemeen
sociaal aanvaardbare; het arrest geenszins het argument weerlegt dat de handhaving van de voorlopige hechtenis een
schending is van artikel 6, lid 2, van
genoemd
verdrag
(schending
van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest stelt dat
het onderzoek van meet af aan met
voorbeeldige ijver werd doorgezet en de
vertraging uitsluitend te wijten is aan
het aantal internationaal verspreide
medeverdachten, hun sterke terughoudendheid bij de verhoren en de moeilijkheden voor de uitlevering,
terwijl het strafonderzoek wel degelijk
beeindigd is, daar reeds gedurende
meerdere maanden het onderzoek niet
wordt voortgezet en enkel inlichtingen
van algemene aard worden gecontroleerd, zodat, gezien het niet binnen een
redelijke termijn berechten van eiser de
verlenging van de voorlopige hechtenis
een schending uitmaakt van genoemd
verdrag (schending van artikel 5,
leden 1, c, en 3, van het Verdrag van
Rome);
derde onderdeel, het arrest door de
voorlopige hechtenis te handhaven eiser
schuldig acht (schending van artikel 6,
lid 2, van het Verdrag van Rome) :

- 1021te nemen dat het noodzakelijk is licht van de gegevens van iedere
hem te beletten een strafbaar feit te zaak moet worden beoordeeld;
begaan of te ontvluchten nadat hij
Overwegende dat het arrest, door
dit heeft begaan;
de aangehaalde redenen, vaststelt
Overwegende dat het arrest, wat dat de daden van onderzoek die
de duur van het onderzoek betreft, nodig zijn om de waarheid te ontnog oordeelt onder meer dat : « het dekken nog gaande zijn en dat die
strafonderzoek nog niet volledig daden zonder onverantwoorde verafgesloten is, vermits, bij de uitleve- traging worden verricht; dat, gelet
ring van andere verdachten uit· op die vaststellingen, niet blijkt dat
ItaliE~ en Spanje, het toetsen van de de redelijke termijn, waarbinnen
bekentenissen en het verkrijgen van eiser volgens voormeld artikel 5,
belangrijke aanvullende gegevens lid 3, het recht heeft te worden
door confrontatie kan geschieden; berecht, is overschreden:
(eiser) inroept dat zijn verdere voorhechtenis in strijd zou zijn met
Overwegende dat eiser in zijn
artikel 5, lid 3, van gemeld verdrag conclusie weliswaar aanvoerde dat
omdat hij niet binnen een redelijke de bij artikel 5, lid 3, van het
termijn berecht zou zijn; het begrip genoemde verdrag bepaalde rede"redelijke termijn" naar omstan- .lijke termijn was overschreden, dat
digheden moet bepaald worden, hij derhalve recht had op vergoerekening gehouden met de belangen ding en dat deze redenering zeer
van de verdachte eensdeels en de logisch was en eenvoudigweg voorternst van de onderzochte feiten en vloeide uit artikel 6, lid 2, van het
de moeilijkheden van het onderzoek genoemde verdrag; dat hij echter
anderdeels; het ten deze gaat over niet deed gelden dat de handhaving
een gijz~lingszaak, strafbaar gesteld van zijn voorlopige hechtenis in
met levenslange dwangarbeid, zorg- strijd was met laatstgenoemde
vuldig voorbereid en uitgevoerd bepaling;
door vele daders behorende tot
verschillende nationaliteiten; het
Dat de onderdelen, waar zij
onderzoek van meet af met voor- gewag m,aken van de beeindiging
beeldige ijver doorgezet werd en de van het onderzoek, op loutere bewevertraging uitsluitend te wijten is ringen zijn gegrond die geen steun
aan het aantal internationaal ver- vinden in de stukken waarop het
spreide medeverdachten, hun sterke Hof ten deze vermag acht te slaan;
terughoudendheid bij de verhoren
Wat het derde onderdeel betreft :
en de moeilijkheden voor de uitlevering; gezien de zeer gevaarlijke
Overwegende dat de handhaving
ingesteldheid van (eiser), die bij van eisers voorlopige hechtenis,
nog andere criminele gedragingen onder de door de rechter overeenbetrokken was, alsmede het gevaar komstig de wet bepaalde voorwaarvoor de openbare veiligheid van den, geen afbreuk doet aan het
iedere onschuldige burger bij de vermoeden van onschuld waarop
herhaling of navolging van de fei- eiser luidens artikel 6, lid 2, van het
ten, gepaard aan de enorme hinder- genoemde verdrag aanspraak kan
nissen bij het onderzoek, en de maken;
zware straffen op de feiten gesteld,
Dat het middel niet kan worden
het recht van (eiser) om binnen een
redelijke termijn berecht te worden aangenomen;
nog geenszins geschonden werd »;
En overwegende dat de substanOverwegende dat het begrip tiele of op straffe van nietigheid
rechtsvormen in
« redelijke termijn », bedoeld in voorgeschreven
artike 5, lid 3, van genoemd verdrag, acht zijn genomen en de beslissing
niet in abstracto maar wel in het overeenkomstig de wet is gewezen;

- 10221° en 2° Art. 5, lid 3, Europees Verdrag
Om die redenen, verwerpt de
Rechten van de Mens dat een ieder
voorziening; veroordeelt eiser in de
die gevangen wordt gehouden, overkosten.
15 april 1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h. Ti.llekaerts - Advocaat : mr. Dassen, Antwerpen.

Nr. 519
2•

KAMER -

1° VOORLOPIGE

15 april 1980

HECHTENIS

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 5, LID 3 - RECHT OM BINNEN EEN
REDELUKE TERMUN TE WORDEN BERECHT
OF VRUGELATEN TUDENS HET PROCES BEPALING DIE DOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN WANNEER ZU OVER DE VOORLOPIGE
HECHTENIS BESLISSEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE

EUROMENS,

ART. 5, LID 3 - RECHT OM BINNEN EEN
REDELUKE TERMUN TE WORDEN BERECHT
OF VRIJGELATEN TUDENS HET PROCES BEPALING DIE DOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN WANNEER ZU OVER DE VOORLOPIGE
HECHTENIS BESLISSEN.

3° VOORLOPIGE ·

HECHTENIS

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6, LID 1 - DRAAGWIJDTE.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,

ART. 6, LID 1 -

DRAAGWIJDTE.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENISEUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,

ART. 5, LID 3 - RECHT OM BINNEN EEN
REDELUKE TERMUN TE WORDEN BERECHT
OF VRUGELATEN TUDENS HET PROCES VERANTWOORDING- REDENGEVING.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

eenkomst § 1, c, van hetzelfde artikel,
het recht toekent om binnen een
redelijke termijn te worden berecht,
moet door de onderzoeksgerechten in
acht worden genomen wanneer zij
over de voorlopige hechtenis beslissen
(1).
3° en 4° Art. 6, lid 1, Europees Verdrag,
Rechten van de Mens, in zoverre het
een ieder het recht toekent, bij het
bepalen van de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvordering,
op een openbare behandeling van zijn
zaak binnen een redelijke termijn,
heeft betrekking op de rechten van de
verdediging voor bet vonnisgerecht en
niet voor de onderzoeksgerechten die
beslissen over de voorlopige hechtenis
(2).
5° en 6° Wettelijk verantwoord en regelmatig gemotiveerd is het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat,
beslissende over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, met betrekking tot het bij art. 5, lid 3, Europees
Verdrag Rechten van de Mens
bepaalde recht om binnen een redeJijke termijn te worden berecht, vast~.
stelt dat de daden van onderzoek die'
nodig zijn om de waarheid te ontdek-:
ken, nag gaande zijn en zonder onverantwoorde vertraging worden verricht

{3).
(BALENCOUR)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1980 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,.
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 6 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden,
(1) Cass., 3 maart 1975 (A. C., 1975, 750),
4 okt. 1977 (ibid., 1978, 155), 4 okt. 1978 (ibid.,
1978-79, 144) en de concl. van adv.-gen. Krings,
gepubliceerd in Bull en Pas., 1979, I, 154, en

HAND- het voorafgaand arrest.
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENISEUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,_
(2) Cass., 29 maart 1977 (A.C., 1977, 824),
ART. 5, LID 3 _ RECHT OM BINNEN EEN 4 okt. 1978, vermeld in de vorige noot en het
voorafgaand arrest.
REDELUKE TERMUN TE WORDEN BERECHT
(3) Cass., 3 maart 1975, vermeld in noot 1 en
OF VRUGELATEN TUDENS HET PROCES
het voorafgaand arrest.
VERANTWOORDING- REDENGEVING.

- 1023doordat het arrest de handhaving van Bescherming van de Rechten van
de voorlopige hechtenis van eiser beveelt de Mens en de Fundamentele Vrijenerzijds op grond dat niets erop wijst heden moet worden berecht, is
dat de duur van het onderzoek onrede- overschreden;
lijk zou zijn en anderzijds op grond dat
artikel 6 van het Europees Verdrag tot
Overwegende, anderzijds, dat het
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden hof van beroep oordeelt dat eiser
geen betrekking zou hebben op de ten onrechte artikel 6 van het
uitoefening van de rechten van verdedi- genoemde verdrag ten deze inroept,
ging voor de onderzoeksgerechten,
daar, afgezien van de eerder aangete1wijl, enerzijds, een voorhechtenis haalde consideransen, bedoeld artivan meer dan 26 maanden niet als kel geen betrekking heeft op de
redelijk kan beschouwd worden en, uitoefening van de rechten van de
anderzijds, uit de redactie van artikel 6
zelf niet blijkt dat de bepaling, dat een verdediging voor de onderzoeksgeieder recht heeft op een · openbare rechten;
behandeling van zijn zaak binnen een
redelijke termijn, alleen voor de vonnisDat het hof van beroep aldus
gerechten zou kunnen ingeroepen wor- aanneemt dat eiser als verdachte
den en dat de onderzoeksgerechten er recht heeft op behandeling van zijn
geen rekening mede zouden moeten
houden, zodat de voorlopige hechtenis zaak binnen een redelijke termijn
van eiser ten onrechte met nog een op grond van artikel 5, lid 3, van het
verdrag en dat deze bepaling toebijkomende maand werd verlengd :
passing vindt voor de onderzoeksgeOverwegende dat eiser voor het rechten, maar niet artikel 6, lid 1,
hof van beroep conclusie heeft van het verdrag, in zoverre, krachgenomen in de bewoordingen van tens deze bepaling, de beklaagde
recht heeft op een openbare behanhet middel;
Overwegende, enerzijds, dat het deling van zijn zaak, binnen een
hof van beroep oordeelt, wat de redelijke termijn, voor een vonnisduur van het onderzoek betreft, gerecht;
« dat dit met de nodige ijver en
Dat de rechters aldus een juiste
nauwgezetheid wordt doorgedreven;
dat het dossier, in de huidige stand toepassing maken van de genoemde
van zaken, acht lijvige bundels telt; overdragsbepalingen;
dat talrijke en nauwkeurige verhoDat het middel niet kan worden
ren en confrontaties plaatsgrepen,
zowel vanwege de onderzoeksrech- aangenomen;
ter als vanwege zijn medewerkers;
En overwegende dat de substandat niets erop wijst dat de duur van
het onderzoek onredelijk zou zijn, tiele of op straffe van nietigheid
gelet op de heel bijzondere gewich- voorgeschreven rechtsvormen in
tigheid en complexiteit der feiten acht zijn genomen en de beslissing
waarin de verdachte rechtstreeks overeenkomstig de wet is gewezen;
als dader of mededader blijkt
betrokken te zijn »;
Overwegende dat het hof van
Om die redenen, verwerpt de
beroep aldus vaststelt dat daden van
onderzoek die nodig zijn om de voorziening; veroordeelt eiser in de
waarheid te ontdekken, nog gaande kosten
zijn en dat die daden zonder onverantwoorde vertraging worden ver15 . april 1980 -:;- 2• k~mer richt; dat uit die vaststellingen niet Tl_oorzJtter : de h. Chatel, afdelmgsvoor. ·k d d
d 1· ·k
··
z1tter - Verslaggever : de h. Soetaert bllJ
t .. at e re e lJ e termlJn waar- Gelijkluidende conclusie van de h. Tillebinnen de zaak overeenkomstig kaerts - Advocaat : rrir. De Becker,
artikel 5, lid 3, van het Verdrag tot Brussel.
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Nr. 520

(VAN CAMPENHOUT T. CODACO P.V.B.A.)
ARREST ( vertaling)

2• KAMER - 16 april 1980

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHA-

VING VAN DE HECHTENIS NA EEN MAANDBETWISTING VAN DE GELDIGHEID VAN HET
AANHOUDINGSBEVEL NIET MEER MOGELIJK

(1).
(DECENDRE)

16 april 1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Xavier Attout, Charleroi.

Nr. 521
2• KAMER - 16 april 1980

1° DEELNEMING AAN

MISDRIJVEN

DIEFSTAL DOOR MIDDE;L VAN BRAAK,
INKLIMMING OF VALSE SLEUTELS - VEROORDELING WEGENS DEELNEMING AAN DAT
MISDRIJF- WETTIGHEID- VOORWAARDE.

2° DIEFSTAL EN AFPERSING-

DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN BRAAK, INKLIMMING
OF VALSE SLEUTELS VEROORDELING
WEGENS DEELNEMING AAN DAT MISDRIJF WETTIGHEID- VOORWAARDE.

1o en 2° Om de beklaagde te veroordelen
als mededader van diefstal door middel van braak, inklimming of valse
sleutels is niet vereist dat aile
bestanddelen van het misdrijf begrepen zijn in de deelnemingshandelingen; het is voldoende dat vaststaat dat
een dader diefstal heeft gepleegd en
dat de mededader wetens en WJ'Jlens
aan de uitvoering ervan heeft meegewerkt op een van de wijzen bepaald in
art. 66, tweede en derde lid, Sw. (1).
(Artt. 66, 461 en 467 Sw.)
Nota arrest nr. 520 :
(1) Cass., 19 april 1977 (A.C., 1977, 860).
Nota arrest nr. 521 :
(1) Zie Cass., 2 dec. 1975 (A.C., 1976, 415);
10 jan. 1977 (ibid, 1977, 514) en 7 feb.
1979 (ibid., 1978-79, 653).
Zie ook R. LEGROs, • Considerations sur le
vol >, Revue de droit penal et de criminologie,
1954-1955, biz. 651 e.v., inz. biz. 669, nr. 9; P.E.
TRoussE, • Les principes genera'S' du droit
penal •, Novelles, droit penal, dl. I , nrs. 3851
en 3987.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1979
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 66, 461, 467 van het Strafwetboek,
154, 189 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het hof eiser onder bevestiging van het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Brussel van 18 september 1978 strafrechtelijk veroordeelt tot
een gevangenisstraf, verminderd tot
twee maanden, en tot een geldboete van
250 frank met uitstel van vijf jaren, en
hem op burgerrechtelijk gebied hoofdelijk met de andere beklaagden veroordeelt om aan de burgerlijke partij het
provisioneel bedrag van 24.500 frank
plus de gerechtelijke interesten te betalen, ter zake dat hij het misdrijf heeft
uitgevoerd of aan de uitvoering ervan
rechtstreeks heeft meegewerkt, met
name dat hij in de nacht van 16 op 17
augustus 1977 door middel van braak,
inklimming of valse sleutels speelgoed
bedrieglijk heeft weggenomen ten
nadele van de burgerlijke partij, welke
veroordeling het hof hierop laat steunen
dat eiser wist dat de rooftocht « waarbij
hij tegenwoordig ging zijn » gehouden
werd met het doel te gaan stelen in een
speelgoedmagazijn en dat het dossier
geen enkele aanwijzing bevat dat eiser
op enig ogenblik zijn afkeuring daarvan
te kennen had gegeven en dat weliswaar
niet is gebleken dat eiser de wagen
verlaten had waarin hij zat, terwijl zijn
kameraden door braak het pand van de
burgerlijke partij binnendrongen, doch
uit het dossier wel blijkt dat eiser het
voertuig dichter bij het pakhuis heeft
gesteld om zijn kameraden de gelegenheid te geven de mee te nemen dozen
speelgoed in het voertuig te laden,
teJWJjl, enerzijds, de wetenschap dat
anderen voornemens zijn een misdrijf te
plegen en het feit dat men, v66r elk
begin van uitvoering daarvan, zijn
.afkeuring niet laat blijken geen daden
van uitvoering, medewerking of deelneming als mededader kunnen zijn, daar
hiervoor volgens artikel 66 van het
Strafwetboek, en zoals in de voor eiser
neergelegde conclusie wordt aangevoerd,
een rechtstreekse materiiHe medewer-
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1025zijn bewuste en vrijwillige hulp
onmisbare bijstand heeft verleend
voor de uitvoering van de diefstal
door middel van braak, inklimming
of valse sleutels en, anderzijds, dat,
daar die hulp nodig was om speelgoed in het voertuig te kunnen
laden, de diefstal nog niet voltooid
was; dat het arrest zijn beslissing
derhalve wettelijk verantwoordt en
antwoordt op eisers verweer;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat, wat de
beslissing op de strafvordering
betreft, de substantiele of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

king of een hulp of bijstand vereist is
zonder welke het misdrijf niet had
kunnen worden gepleegd; waaruit volgt
dat het hof eiser niet kon veroordelen
als mededader op grond van de in het
arrest vastgestelde omstandigheden en
dat het hof niet passend geantwoord
heeft op eisers conclusie; diefstal anderzijds een ogenblikkelijk misdrijf is,
zodat de bedrieglijke wegneming door
middel van braak, inklimming of valse
sleutels voltooid was op het ogenblik dat
eiser, die door een kameraad geroepen
was, zonder te weten wat er gebeurd
was, zoals hij in zijn conclusie onderstreepte, zich voegde bij de andere
beklaagden; waaruit volgt ·dat deze
enkele daad van deelneming, die het
arrest in aanmerking neemt, niet valt
onder toepassing van de artikele.n 66,
461 en 467 van het Strafwetboek en dat
het arrest niet geantwoord heeft op het
door eiser voorgedragen middel en
berust op een ontoereikende motivering
wat niet in overeenstemming is met het
vereiste van
artikel 97 van de
Grondwet:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat het arrest zich kosten.
niet beperkt tot de vermelding « dat
16 april 1980
2• kamer
appellant (thans eiser) geenszins Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorbetwist dat hij wist dat de rooftocht zitter - Verslaggever : de h. Screvens waarbij hij tegenwoordig ging zijn, Gelijkluidende conclusie van de h.
gehouden werd met het doel te gaan Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
stelen in een speelgoedmagazijn; mr. Marc Legrand, Brussel.
dat het dossier geen enkele aanwijzing bevat dat hij op enig ogenblik
zijn afkeuring daarvan had te kennen gegeven; dat, weliswaar niet is
gebleken dat appellant de wagen
van B. had verlaten waarin hij zat, Nr. 522
terwijl zijn kameraden door braak
binnendrongen in het pand, uit het
2• KAMER - 16 april 1980
dossier daarentegen wei blijkt dat
hijzelf op verzoek van een van de 1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN
dieven het voertuig dichter bij het STRAFZAKEN- GETUIGEN- BEGRIP.
pakhuis heeft gesteld om de dieven
de gelegenheid te geven de mee te 2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
nemen dozen speelgoed in het voer- - MIDDEL DAT HET HOF ERTOE ZOU NOPEN
FEITELLJKE GEGEVENS NA TE ZIEN - NIET
tuig te laden »;
Dat het arrest daaruit afleidt dat ONTVANKELLJK MIDDEL (1).
eiser « aldus rechtstreeks heeft 3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT meegewerkt aan de uitvoering van BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAhet misdrijf, nu hij tot de uitvoering KEN- STRAFVORDERING- MIDDEL WAARIN
ervan zodanig hulp heeft verleend MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
dat het misdrijf zonder zijn bijstand
niet had kunnen worden gepleegd »; I----------------Overwegende dat het arrest aldus (1) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 516)
vaststelt, enerzijds, dat eiser door en 19 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 252).
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1026tegen die beslissing cassatieberoep
in te stellen;
DAT FEITELLJKE GRONDSLAG MIST (2).
Dat de voorzieningen niet ontvan4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN kelijk zijn;
EEN AKTE WORDT AANGEVOERD SING NIET GEGROND OP DIE AKTE -

BESLISMIDDEL

ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING RECHTER DIE BEPAALDE
BEWIJSMIDDELEN
ALS
OVERTUIGENDER
BESCHOUWT DAN ANDERE - GEEN CONCLUSIE DIENAANGAANDE- GEEN VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER DIE BEOORDELING TE
MOTIVEREN

5° BEWIJS

(3).

-

STRAFZAKEN GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJWNDER BEWIJSMIDDEL OPLEGT - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

1• Getuigen zijn, Juidens artt.

71 en
72 Sv., de personen die door de
aangifte, door de klacht of op andere
wijze worden aangewezen als kennis
dragende, hetzij van de misdaad of het
wanbedrijf, hetzij van de omstandigheden ervan (4).

5" Wanneer de wet in strafzaken geen

bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter in Ieite en derhalve
op onaantastbare wijze' de gegevens
waarop hij zijn overtuiging Jaat steunen en waarover partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren (5).
(DENOEL, NATIONALE BANK VAN BELGIE N.V.
T. DELREZ)
ARREST ( vertalin,g)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 januari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de strafvordering jegens verweerder, beklaagde :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke partijen, in geen kosten van
die rechtsvordering zijn veroordeeld
en mitsdien niet bevoegd zijn om
(2) Cass., 31 okt. 1978 en 19 dec. 1979 (A.C.,
1978-79, 254 en ibid., 1979-80, nr. 252).
(3) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 688) en
11 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 235).
(4) Zie Cass., 12 juni 1967 (A.C., 1967, 1243).
(5) Cass., 27 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 202).

II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de door de eisers tegen verweerder
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het vonnis erop wijst dat « de
getuigen Morainville, Peira Leite en
Crahay verklaren dat Delrez geen slagen
, heeft gegeven aan Denoel »,
terwijl, eerste onderdeel, deze personen geen getuigen zijn, daar zij niet
opgeroepen of verhoord werden voor de
politierechtbank of de rechtbank in
hoger beroep en zij tussen beide instanties in enkel werden ondervraagd door
de rijkswacht te Trooz;
tweede onderdeel, Morainville en Crahay, die kennelijk een lijn hebben
getrokken met verweerder, enkel hebben
verklaard dat zij niet hadden gezien dat
verweerder slagen toebracht, welke verklaringen niet uitsluiten dat verweerder
wel slagen heeft gegeven, zodat het
vonnis niet regelmatig kon vaststellen
« dat ... Morainville ... en Crahay verklaren dat Delrez geen slagen heeft gegeven aan Denoel » :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, luidens de
artikelen 71 en 72 van het Wetboek
van Strafvordering, getuigen zijn
« de personen die door de aangifte,
door de klacht of op andere wijze
worden aangewezen als kennis dragende, hetzij van de misdaad of het
wanbedrijf, hetzij van de omstandigheden ervan »;
Dat dit onderdeel van het middel
faalt naar recht;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het vonnis, om
te beslissen dat de getuigen Morainville en Crahay « verklaren dat
beklaagde Delrez Lambert Denoel
geen slagen heeft gegeven », erop
wijst dat die getuigen « hebben
gezien dat een man, die niet Delrez
was, Lambert Denoel een vuistslag
toebracht ... dat Denoel door die

- 1027hevige vuistslag in het gezicht de redenen op te geven waarom zij
letsels heeft opgelopen waarover hij haar overtuiging liet steunen op de
door de getuige Mineur door de
klaagt ... »;
Overwegende dat, voor het ove- veldwachter te Olne afgelegde verrige, de in het middel vermelde klaringen veeleer dan op de verklaomstandigheden het Hof zouden ring die deze getuige voor de eerste
verplichten feitelijke gegevens na te rechter had afgelegd;
Dat geen van beide onderdelen
gaan;
Dat het tweede onderdeel van het van het middel kan worden aangemiddel niet kan worden aangeno- nomen;
men;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
Over het tweede middel, afgeleid uit
de miskenning van de bewijskracht van
de akten en schending van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het vonnis de rechtsvordering
van de eisers afwijst op grond van de
door de getuige Mineur voor de veldwachter te Olne afgelegde verklaring,
zonder de verklaring in aanmerking te
nemen, welke diezelfde getuige voor de
politierechtbank had afgelegd,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis,
door die getuigenverklaring niet in aanmerking te nemen, de bewijskracht miskent van de getuigenverklaring die de
eerste rechter ter terechtzitting onder
eed afgenomen had van Juliette Mineur;
tweede onderdeel, de rechter de redenen niet vermeldt waarom hij geen
geloof hecht aan de door de eerste
rechter van Mineur afgenomen getuigenverklaring en aldus zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt :

Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat het vonnis erop
wijst « dat de getuige Juliette
Mineur - in strijd met wat zij ter
terechtzitting voor de eerste rechter
heeft verklaard- aan de veldwachter te Olne heeft gezegd : « Bij uw
aankomst is een jonge man in leren
jas vertrokken ... »;
Overwegende dat de rechter zijn
beslissing niet heeft gegrond op de
verklaring die deze getuige ter
terechtzitting voor de politierechtbank had afgelegd, zodat hij de
bewijskracht niet heeft kunnen miskennen van de akte die deze verklaring vaststelt;

dat het vonnis vermeldt « dat vaststaat
dat de beklaagde ter plaatse gebleven is
tot zijn verho'or door de veldwachter te
Olne » en erop wijst « dat de gegevens
van het dossier aantonen dat de
beklaagde de vuistslag niet heeft gegeven ... •,
terwijl, eerste onderdeel, uit geen
enkele vaststelling van de veldwachter
blijkt dat veiweerder ter plaatse is
gebleven tot zijn verhoor en de rechtbank de gegevens niet opgeeft waarop
hij zijn overtuiging grondt;
tweede ondcrdeel, de rechter die niet
nader aangeeft op welke gegevens hij
zijn beslissing grondt dat verweerder de
vuistslag niet heeft toegediend die de
door eiser aangevoerde letsels heeft
veroorzaakt, zijn beslissing niet regelmatig met redene:q heeft omkleed :

Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat, wanneer de wet
in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel bepaalt, de rechter in feite
de bewijswaarde beoordeelt van de
voor hem aangebrachte gegevens;
Dat de rechter, bij ontstentenis
van een conclusie, niet verplicht
was tot nadere opgave van de gegevens van de zaak waarop hij zijn
beslissing grondt dat verweerder ter
plaatse is gebleven tot zijn verhoor
en niet de slag heeft toegebracht die
de schade heeft veroorzaakt waarvoor de eisers vergoeding vorderen;
Dat geen onderdeel van het middel kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
Dat, wat het overige betreft, de
rechtbank in hoger beroep, bij ont- voorzieningen; veroordeelt de eisers,
stentenis van een conclusie dien- ieder van hen, in de kosten van zijn
aangaande, niet verplicht was de voorziening.

-
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16 april 1980
2• kamer
Nr. 524
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor2• KAMER - 16 april 1980
zitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaat : 1° ARBEIDSONGEVAL - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN
mr. Yves Ranscelot, Luik.

Nr. 523
2•

KAMER -

VOORZIENING

16 april 1980

IN

CASSATIE .

STRAFZAKEN AKTE VAN VOORZIENING
GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE
VAN
DE
BESTREDEN
BESLISSING
NIETIGHEID

(1).

(BOURGEOIS T. DE BACKER)
ARREST ( vertaling)

SCHADE VOORTVAN TWEE PERSONEN SPRUITENDE UIT EEN ONGEVAL DAT T.A.V.
HET SLACHTOFFER HET KENMERK VERTOONT
VAN EEN ARBEIDSONGEVAL - OMSTANDIGHEID ZONDER INVLOED OP DE VERPLICHTING
TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING, WAARTOE JEGENS DE GETROFFENE GEHOUDEN IS
HIJ DIE NOCH HET BEDRIJFSHOOFD, NOCH DE
LASTHEBBER OF AANGESTELDE VAN HET
BEDRIJFSHOOFD IS.

2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN
TWEE PERSONEN - SCPADE VOORTSPRUITENDE UIT EEN ONGEVAL DAT T.A.V. HET
SLACHTOFFER HET KENMERK VERTOONT
VAN EEN ARBEIDSONGEVAL- OMSTANDIGHEID ZONDER INVLOED OP DE VERPLICHTING TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING,
JEGENS
HET
SLACHTOFFER
WAARTOE
GEHOUDEN IS HIJ DIE NOCH HET BEDRIJFSHOOFD, NOCH DE LASTHEBBER OF AANGE-STELDE VAN HET BEDRIJFSHOOFD IS.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 januari 1980 door
de Correctionele Rechtbank te
Brussel gewezen;
Overwegende dat de bestreden
beslissing in het Frans is gesteld;
dat de akte van voorziening in het
1• en 2" Wanneer schade is veroorzaakt
Nederlands is gesteld;
door de respectieve fouten van twee
Dat de voorziening op grond van
personen heeft de omstandigheid dat
de artikelen 27 en 40 van de wet
de schade voortspruit uit een ongeval,
dat t.a.v. het slachtoffer het kenmerk
van 15 juni 1935 op het gebruik der
vertoont van een arbeidsongeval, geen
talen in gerechtszaken nietig is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de·
kosten.
16 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter
: de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conlcusie (2) van de h. Colard,
advocaat-generaal.

invloed op de verplichting tot volledige
schadevergoeding, waartoe hij, die
noch het bed1ijfshoofd, noch de lasthebber of aangestelde van het
bedrijfshoofd is, jegens de getroffene
is gehouden (1); die regel, die van
toepassing was v66r de Arbeidsongevallenwet 1971, is door deze wet
niet gewijzigd (2).
Nota's arrest nr. 524 :

(1) Cass., 22 jan. 1960 (A.C. 1960, 462); zie
Nota's arrest nr. 523 :
Cass., 14 juli 1937 (BulL en Pas., 1937, I, 227),
(1) Cass., 21 juni 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 1 april 1940 (A.C., 1940, 44) en 18 okt.
1152).
1948 (ibid., 1948, 491).
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep daar het van
oordeel was dat het beroep niet alleen nietig
was om de in het arrest vermelde reden, maar
ook wegens niet-ontvankelijkheid, nu het
gericht was tegen een beslissing in eerste
aanleg, en bovendien wegens tardiviteit. Deze
reden had i.e. moeten in aanmerking genomen
zijn om een tweede voorziening in cassatie te
beletten tegen dezelfde beslissing (Cf. Cass.,
6 april 1976, A.C., 1976, 903).

(2) De Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 omschrijft in de artt. 46 tot 48 de
voorwaarden waaronder de getroffene of zijn
rechthebbenden en de arbeidsongevallenverzekeraar een rechtsvordering kunnen instellen
overeenkomstig de regels inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
Krachtens art. 46, § 1, 4" en 5", • is, ongeacht
de uit deze wet voortvloeiende rechten, de

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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1029II. In zoverre de VOOrziening
gericht is tegen de beslissingen Op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van de verweerders Sterckx en
ARREST ( vertaling)
de naamloze vennootschap Royale
Belge:
RET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat eiser geen midden arrest, op 18 juni 1979 door het
Hof
van
Beroep
te
Brussel del aanvoert;
gewezen
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
I. In zoverre de voorziening burgerlijke rechtsvordering van vergericht is tegen de beslissing op de weerster de Gemeenschappelijke
strafvordering :
Verzekeringskas van Bouwwerk,
Overwegende dat de substantiEHe Handel en Nijverheid - Assurance
of op straffe van nietigheid voorge- professionnelle anversoise :
schreven rechtsvormen in acht zijn
Overwegende dat eiser verklaart
genomen en de beslissing overeen- afstand te doen van zijn voorziekomstig de wet is gewezen;
ning;

(JACKERS T. GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKE-1
RINGSKAS VOOR BOUWWERK, HANDEL EN NIJ-1
VERHEID E.A.)

rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk voor de getroffene of zijn
rechthebbenden, met name :
tegen de personen, andere dan de
werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden,
die voor het ongeval aansprakelijk zijn;
- tegen de werkgever, zijn lasthebbers of
aangestelden, wanneer het ongeval zich voordoet op de weg naar en van het werk (maar
niet wanneer het ongeval, zoals ten deze, een
arbeidsongeval is in de eigenlijke zin van van
het woord), hetzij wanneer het ongeval met
opzet is veroorzaakt. >

Doch uit de gebruikelijke zin van die
bewoordingen valt niet met zekerheid af te
leiden dat de bestaande jurisprudentie, inzake
de aansprakelijkheid in solidum van de mede
aansprakelijken voor de schade, verder moet
worden gevolgd. Met de verwijzing naar « de
rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid • wil die tekst misschien enkel de
tegenstelling doen uitkomen met de rechtsvordering uit de Arbeidsongevallenwet.
In de voorbereiding van de wet van
10 april 1971 komt driemaal een interpretatie
voor, die voor het openbaar ministerie doorArt. 46, § 2, bepaalt, in hoofdzaak, dat de slaggevend lijkt te zijn :
arbeidsongevallenverzekeraar de forfaitaire
1" Na de uiteenzetting van de voordelen van
vergoedingen binnen de gestelde termijnen het nieuwe stelsel zegt de memorie van
verschuldigd blijft, met dien verstande dat de toelichting o.m. het volgende :
volgens het gemeen recht toe te kennen
« de inhoud van het vroeger artikel 19,
vergoeding niet bij die forfaitaire vergoedin!eden 5, 6 en 7, waarbij de regels vastgelegd
gen mag gevoegd worden.
waren die golden voor het geval dat een derde
Ten slotte wordt, krachtens art. 47, de insolvent of verantwoordelijk is, moesten niet
arbeidsongevallenverzekeraar gesubrogeerd in weerhouden worden. Welke immers ook het
de rechten van de getroffene of zijn rechtheb- resultaat van het geding of de uitvoeringsbenden tegen de voor het arbeidsongeval maatregelen mogen zijn, de gerechtigden zulaansprakelijke tot beloop van wat zij hun len de bedragen waarop ze recht hebben,
hebben uitbetaald en van een bedrag gelijk ontvangen. De verzekeraar zal de nodige
aan het kapitaal dat de door hen verschul- maatregelen moeten nemen om op de verantdigde waarde van de jaarlijkse vergoeding of woordelijke het deel waarvoor hij aansprakerente vertegenwoordigt.
lijk is, terug te vorderen, desnoods bij middel
Het Hof had te beslissen over de vraag of van de regresvordering bedoeld bij art. 43 (nu
die bepalingen een wijziging hebben gebracht 47) •. (Gedr. St., Senaat, gew. zitt., 1969-1970,
in de regels inzake aansprakelijkheid in soli- nr. 328, biz. 28).
dum van de mede aansprakelijken voor de
2" Tijdens de behandeling van het wetsontschade ten gevolge van een ongeval, dat t.a.v. werp in de Senaat heeft de h. Lagasse, op de
de getroffene het kenmerk vertoonde van een vergadering van 11 februari 1971, de minister
arbeidsongeval (zie de vorige noot).
van Sociale Voorzorg in de volgende bewoorIn die bepalingen is geen duidelijke oplos- dingen gevraagd dat hij een toelichting zou
sing op die vraag te vinden.
geven bij de oplossing, in het kader van de
Zeker zegt art. 46 dat « de rechtsvordering nieuwe wetgeving :
inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk
• J'aurais pu deposer des amendements,
is voor de getroffene of zijn rechthebbenden mais, a Ia reflexion, j'ai pense qu'il suffirait
... • en art. 47 dat de arbeidsongevallenverze- que le ministre accepte de nous faire une
keraar gesubrogeerd is « tot beloop van de declaration permettant de voir dans que! sens
betaalde bedragen >.
les textes doivent etre interpretes, pour autant
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gericht is tegen de beslissing op de de twee getroffenen en, na op burgerrechtelijk gebied te hebben beslist << dat
burgerlijke rechtsvordering van ver- wegens
het ongelijke belang van de
weerster Exposito Perez :
fouten, de beklaagde J ackers tot beloop
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 46, 4•, en 47 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
(dit laatste artikel aangevuld door
artikel 5 van de wet van 7 juli 1978),
doordat het arrest, na op strafrechtelijk gebied te hebben beslist dat zowel
eiser als de medebeklaagde Sterckx een
fout in noodzakelijk oorzakelijk verband
met het ongeval van 22 januari 1976
hadden begaan, na hen te hebben ver-

van een vierde en de beklaagde Sterckx·
tot beloop van drie vierde aansprakelijk
is voor het ongeval », en dat « het hier
een arbeidsongeval betreft (vermits de
getroffenen kwamen van de werkplaats
van hun werkgever, zich begaven naar
zijn werk en dus onder zijn gezag
stonden), zodat de vordering van de
weduwe (thans verweerster) tegen de
beklaagde Sterckx niet ontvankelijk is,
daar Sierra Hildalgo een werkmakker
was van die beldaagde en het ongeval
zich heeft voorgedaan tijdens en door

bien entendu qu'il partage le point de vue que
je vais exprimer (... )
• J'en arrive a un dernier aspect de la
question, fort complexe, qui preoccupe egalement M. Henckaerts, semble-t-il. Souvent
!'accident du travail ou !'accident du trajet est
du a la fois a un tiers responsable et a la faute
de l'employeur ou d'un compagnon de travail.
Or, nous l'avons rappele tout a l'heure, la
legislation sur les accidents du travail organise
!'exoneration de responsabilite de l'employeur
et des compagnons de travail. Que se
passe-t-il lorsqu'on intente une action en
dommages-interets contre !'auteur de !'accident qui, par hypothese, n'est que partiellement responsable ? Prenons encore un
exemple : on lui reconnait une responsabilite
de 50 p.c. En vertu du principe generalement
admis en droit civil, la victime d'un dommage
cause par deux personnes a le droit de
demander a chacune d'elles la reparation
integrale - c'est la responsabilite in totum etant entendu qu'elle ne peut pas cumuler.
Lorsque la victime a obtenu reparation integrale du premier responsable, celui-ci doit se
debrouiller pour se faire rembourser par
!'autre responsable. Vous apercevez done la
difficulte qui surgit lorsque !'autre responsable
est precisement un membre de l'entreprise,
employeur ou compagnon de travail, qui va se
retrancher derriere !'exoneration 'de responsabilite qui resulte de !'article 46. Pour eviter
cette dificulte que ne rencontrent pas les
textes tels qu'ils nous sont soumis, je crois
qu'il faudrait dire tres clairement que dans
cette action, fondee sur !'article 46 lorsqu'elle
est introduite par la victime elle-meme ou
fondee sur !'article 47 lorsqu'elle est intentee
par l'assureur par voie de subrogation, le tiers
responsable ne devra jamais payer de dommages-interets qu'a concurrence de la part de la
responsabilite qui lui est reconnue. • (Par!.
Han. Senaat, verg. 11 feb. 1971, biz. 887).
Als antwoord op de vraag van de h. Lagasse
heeft de h. De Paepe, minister van Sociale
Voorzorg, het volgende gezegd : .- Indien een
derde slechts gedeeltelijk aansprakelijk is voor
het ongeval, kan hij slechts gehouden zijn tot
beloop van het deel van de verantwoordelijkheid dat op hem rust » (ibid, biz. 888).

3• In de uiteenzetting van de minister van,
Sociale Voorzorg voor de Kamercommissie, die.
is overgenomen in het verslag dd. maart 1971 ,
van de h. Verhenne, namens die commissie,;
komt dezelfde interpretatie voor : .- Indien een
derde slechts gedeeltelijk aansprakelijk is voor
het ongeval, kan hij slechts tot schadeloosstel-'
ling verplicht worden tot beloop van het deel
van de verantwoordelijkheid dat op hem rust»'
(Gedr. St. Kamer, gew. zitt., 1970-1971, 887,'
nr. 6, blz. 6).
'
Volgens de overeenstemmende verklaringen
van de regering, over het ontwerp van wet, in
de memorie van toelichting op het ontwerp,
tijdens de openbare vergadering van de
Senaat voor de daartoe bevoegde Kamercommissie, moeten de artt. 46 en 47 van de wet in
die zin worden uitgelegd dat, wanneer een
derde slechts ten dele aansprakelijk is voor
het ongeval, hij slechts tot vergoeding is
gehouden in zoverre hij aansprakelijk is.
Tegen die interpretatie is in het Parlement
geen uitdrukkelijk verzet geuit.
Het bovenstaande arrest beslist evenwel dat
de regel die gold v66r de wet van 10 april 1971
en die in overeenstemming is met de beginselen van het burgerlijk recht, verder moet
worden toegepast omdat de regeringsverklaringen iliet geleid hebben tot de goedkeuring
van de teksten, die kunnen worden uitgelegd
zoals de regering het voorstelde.
Nochtans zijn de artt. 46 en 47 van de wet
van 10 april 1971 respectievelijk gewijzigd bij
de artt. 4 en 5 van de wet van 7 juli 1978.
In art. 46, § 2, tweede lid, bepaalde de wet
van 10 april 1971 evenwel dat • de volgens het
gemeen recht toegekende schadevergoeding
evenwel niet kan samengevoegd worden met
de krachtens deze wet toegekende vergoedingen •.
Art. 4, wet van 7 juli 1978, heeft die regel
gewijzigd als volgt : • De volgens het gemeen
recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de vergoeding van de
lichamelijke schade, zoals zij gedekt is door
deze wet, mag samengevoegd worden met de
krachtens deze wet toegekende vergoedingen •·
·
{Zie vervolg nota volgende biz.}

-----------------------------1
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bet feit van de ul.tvoering van de
arbeidsovereenkomst », rechtdoende op
de door de verweerster Exposito Perez
tegen eiser ingestelde rechtsvordering,
eiser veroordeelt tot betaling van aile
bedragen die deze burgerlijke partij had
gevorderd tot vergoeding van de door
haarzelf en door haar minderjarige kinder geleden morele schade en, rechtdoende op de rechtsvordering van de
verwerende vennootschap, eiser veroordeelt tot betaling van aile bedragen
welke deze burgerlijke partij ten gevolge
van het litigieuze ongeval heeft uitgekeerd ter uitvoering van de verplichtingen die de wet van 10 april 1971 aan de
verzekeraar-arbeidsongevallen oplegt, op
grond dat « de burgerlijke partij Apra,
die als verzekeraar-arbeidsongevallen
gesubrogeerd is in de rechten van de
voor het ongeval niet aansprakelijke
getroffenen Sierra Hidalgo en Clemente
Victor, alsook de burgerlijke partij
Encarnacion Exposito Perez, weduwe
van Sierra Hidalgo, gerechtigd zijn om
van de voor bedoeld ongE:val medeaansprakelijke beklaagde J ackers terugbetaling te vorderen van aile bedragen welke
zij aan de verzekerden hebben uitgekeerd (Apra) of waarop zij kunnen
aanspraak maken (Encarnacion Exposito
Perez)»,

------------------1

Volgens art. 47, wet van 10 april 1971,
kunnen de verzekeraar en het Fonds voor
Arbeidsongevallen de rechtsvordering, waarvan sprake is in art. 46, § 1, op eigen risico
instellen (d.w.z. de vordering tot vergoeding
overeenkomstig de regels inzake burgerlijke
aansprakelijkheid). Zij treden alsdan in de
rechten welke de getroffene of zijn rechthebbende hebben tegen de voor het ongeval
aansprakelijke, tot beloop van wat zij hun
hebben betaald, en van een bedrag gelijk aan
het kapitaal dat de door hen verschuldigde
waarde van de jaarlijkse vergoeding of rente
vertegenwoordigt.
Art. 5 van de wet van 7 juli 1978 vervangt
dit artikel door de volgende bepaling :
c De verzekeraar en het Fonds voor
Arbeidsongevallen kunnen een rechtsvordering instellen tegen de voor het arbeidsongeval
aansprakelijke, tot beloop van wat zij krachtens art. 46, § 2, eerste lid, betaald hebben en
van een bedrag gelijk aan het kapitaal dat de
door hen verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt.
• Zij kunnen die burgerlijke vordering
instellen op dezelfde wijze als het slachtoffer
of zijn rechthebbenden en worden gesubrogeerd in de rechten die de getroffene of zijn
rechthebbenden bij niet-vergoeding, overeenkomstig art. 46, § 2, eerste lid, krachtens het
gemene
recht
hadden
kunnen
doen
uitoefenen. »
J.V

terwijl de verplichting tot volledige
schadevergoeding, welke ingevolge de
theorie van de gelijkwaardigheid der
voorwaarden op iedere schadeveroorzaker rust, veronderstelt dat een ieder
verplicht is tot vergoeding van de door
zijn fout veroorzaakte schade; de causale
fout van de beklaagde Sterckx voor de
getroffenen, zijn werkmakkers, bet
arbeidsrisico heeft doen ontstaan dat
forfaitair vergoed wordt door de Arbeidsongevallenwet en geen aanleiding
gaf tot enige vergoedingsverplichting
aan de zijde van deze beklaagde, zodat
eiser, die krachtens de artikelen 1382 en
1383 van bet Burgerlijk Wetboek jegens
de getroffenen of hun rechthebbenden
enkel gehouden is tot vergoeding van de
schade ten gevolge van zijn fout, de
schade moet vergoeden tot beloop van
een vierde van zijn aansprakelijkheid
wegens die fout; de eerste verweerder
derhalve geen, tenzij met schending van
de artikelen 1382 en 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek, vergoeding van de
gehele morele schade van eiser kon
krijgen; de verzekeraar-arbeidsongevallen een rechtsvordering kan instellen
tegen de derde die voor bet arbeidsongeval aansprakelijk is, tot beloop van wat
hij ingevolge de arbeidsongevallenwet
heeft betaald op dezelfde wijze als de
getroffene of diens rechthebbende in
wier rechten hij is gesubrogeerd; de
beslissing waarbij eiser veroordeeld
wordt om aan de verwerende vennootschap bet totale bedrag der vergoedingen te betalen, die zij ter uitvoering van
haar verplichtingen als verzekeraararbeidsongevallen had uitgekeerd, benevens de artikelen 1382 en 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek, de artikelen 46, 4",
en 47 van de wet van 10 april 1971
schendt, in zoverre dat bedrag boger is
dan bet bedrag dat eiser, die tot beloop
van een vierde voor het ongeval aansprakelijk is, gehouden is te betalen tot
vergoeding van de schade :

Overwegende dat dit middel,
ingevolge de hierboven sub III vermelde afstand, enkel dient te worden onderzocht in zoverre het
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de
verweerster Exposito Perez;
Overwegende
dat,
wanneer
schade is veroorzaakt door de
respectieve fouten van twee personen, de omstandigheid dat de
schade voortvloeit uit een ongeval
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dat ten aanzien van de getroffene
een arbeidsongeval is, geen invloed van de afstand van de voorziening,
heeft op de verplichting tot volle- voor zover die gericht is tegen de
dige schadevergoeding waartoe hij beslissing op de burgerlijke rechtsdie noch de werkgever van de vordering van verweerster Gemeengetroffene, noch diens lasthebber of schappelijke Verzekeringskas van
aangestelde is, gehouden is jegens Bouwwerk, Handel en Nijverheidde getroffene die zelf geen fout Assurance professionnelle anversoise; verwerpt de voorziening voor
heeft begaan;
Overwegende dat deze regel, die het overige; veroordeelt eiser in de
voor de Arbeidsongevallenwet van kosten.
10 april 1971 van toepassing was,
16 april 1980 - 2" kamer - Voorzitter
door deze wet niet is gewijzigd;
en verslaggever : de h. Legros, afdelingsDat uit de voorbereiding van deze voorzitter - Andersluidende conclusie
wet weliswaar blijkt dat de regering (3) van de h. Velu, advocaat-generaal en een lid van de Senaat hebben Advocaat : mr. Dassesse.
voorgesteld dat de artikelen 46 en
47 zouden worden uitgelegd in die
zin dat de derde aansprakelijke
slechts gehouden is tot vergoeding Nr. 525
van de schade tot beloop van het
gedeelte waarvoor hij aansprakelijk
2• KAMER - 16 april 1980
is;
Overwegende evenwel dat die DOUANE EN ACCIJNZEN - OVEREENvoorstellen welke overigens blijk- KOMST TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK
baar niet op uitdrukkelijk verzet BETREFFENDE DE CONTROLES AAN DE BELGRENS, DE GEMEENSCHAPPEzijn gestuit, niet hebben geleid tot GISCH-FRANSE
LIJKE STATIONS EN DE UITWISSELINGSde goedkeuring van teksten die deze
30 MAART 1962 - CONTROLE IN
interpretatie mogelijk maken, of- STATIONS,
EEN TREIN VAN PARIJS NAAR BRUSSEL schoon de aandacht van de wetge- BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE AMBTENAver in het bijzonder op dat pro- REN EN BEAMBTEN VAN DOUANE EN ACCIJNbleem was gevestigd;
ZEN.
Dat de voor de wet van De Belgische ambtenaren en beambten
10 april 1971 gevolgde regel, die in
van douane en accijnzen zijn niet
overeenstemming is. met de beginseaileen bevoegd voor douanecontroles,
len van het burgerlijk recht, dus
maar ook voor controles inzake verdovende middelen op het bepaalde travan toepassing moet blijven;
Overwegende dat, derhalve, de in
het arrest bepaalde verdeling der
aansprakelijkheid naar rata van een
vierde ten laste van eiser en drie
vierde ten laste van de medebeklaagde, niet voorkomt in het
bestreden beschikkende gedeelte;
Dat het enkel beslist over het
beloop van de vergoeding die elk
van beide beklaagden moet betalen
voor de aan de andere veroorzaakte
schade;
Dat het middel, dat in dat opzicht
steunt op een onjuiste uitlegging
van he~ arrest en derhalve feitelijke
grondslag mist, voor het overige
faalt naar recht;

ject van een trein tusst!n de stations
Parijs {Noord} en Brussel (Zuid}, en
desbetreffende
overtredingen
die
onder die omstandigheden worden
vastgesteld, zelfs op Frans grondgebied, zowel inzake douane en accijnzen als inzake verdovende middelen,
worden geacht op Belgisch grondge-

(3) Volgens het O.M. diende het arrest te
worden vernietigd op grond dat, zowel uit het
doel en de voorbereiding van d~ wet van
10 april 1971, als uit de regeling ervan blijkt
dat wanneer een derde slechts ten dele
aansprakelijk is voor het schadeverwekkend
feit, dat het kenmerk vertoont van een arbeidsongeval, die derde niet in solidum is
gehouden tot volledige schadevergoeding : zijn
vergoedingsverplichting is beperkt tot het doel
van z1jn aansprakelijkheid. (Novelles, Droit
social, dl. IV, nr. A 1065.)

-

1033hied te zijn gepleegd (Artt. 1.2.b, gevangenisstraf van vijf jaar, tot
2.1 en 5.1. Overeenkomst tussen Belgie betaling van tienmaal de ontdoken
en Frankrijk betreffende de controles rechten, namelijk 259.200 frank, en
aan de Belgisch-Franse grens, de tot betaling van de ontdoken rechgemeenschappelijke stations en de uitwisselingsstations, 30 maart 1962; ten, namelijk 25.920 frank, ter zake
art. 7, wet van 24 feb. 1921 betreffende dat de betrokkenen die te Brussel
het verhandelen van verdovende mid- werden aangetroffen, op Belgisch
delen, de giftstoffen, slaapmiddelen, grondgebied, in de trein Parijsverdovende middelen, ontsmettings- Brussel, als dader of mededader in
stoffen en antiseptica, gew. bij de wet het bezit werden gevonden van
van 9 juli 1975.)
verdovende middelen, ten deze
4,5 kilogram heroine, met de
(LO YIN LING, MAN KIM PING)
omstandigheid dat het misdrijf een
ARREST ( vertaJing)
daad van deelneming is aan de
hoofzakelijke of bijkomende activiHET HOF; - Gelet op het bestre- teit van een vereniging, en ter zake
den arrest, op 23 januari 1980 door dat zij als dader, mededader of
het Hof van Beroep te Brussel medeplichtige gepoogd hebben de
gewezen;
rechten van de Schatkist te ontduiken door bij de invoer van 4,5 kiloOver het door beide eisers aangevoerde middel, afgeleid uit de schending gram verdovende middelen niet de
van de artikelen 1 tot 8, 30, 31 van de vereiste aangifte te doen of door te
Overeenkomst tussen h~o<t Koninkrijk pogen dat niet te doen;
Belgie en de Franse Republiek betrefOverwegende dat, na te hebben
fende de controles aan de Belgisch- vermeld dat « de beklaagden ... de
Franse grens, de gemeenschappelijke regelmatigheid van de voor de Belstations en de uitwisselingsstations,
ondertekend op 30 maart 1962 te Brussel gische rechter ingestelde vervolginen goedgekeurd bij de wet van gen betwisten op grond dat de
18 januari 1964, 106 van het Wetboek van ontdekking van de misdrijven en de
aanhouding van de eisers gebeurd
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben zijn op Frans grondgebied ... lang
vastgesteld dat de ontdekking van de vooraleer zij de Belgische grens
overtreding van de wet van 24 fe- hadden bereikt », het arrest erop
bruari 1921 betreffende het verhandelen wijst dat, krachtens de in het midvan verdovende middelen en de aanhou- del vermelde overeenkomst tussen
ding van de eisers in Frankrijk heb- Belgie en Frankrijk, « de overtreben plaatsgevonden in de T.E.E.-trein
dingen van de douanereglementeParijs-Amsterdam via Brussel, die zich
dan ongeveer op 145 kilometer van de ring wettelijk worden vastgesteld
Frans-Belgische grens bevond, de eisers door de aangestelden van de Belginiettemin veroordeelt, ieder van hen, tot sche douane in een in Frankrijk
een gevangenisstraf van vijf jaar om dat rijdende trein en wettelijk geacht
misdrijf in Belgie te hebben gepleegd,
worden in Belgie te zijn begaan,
terwijl geen enkele Belgische wetsbe- zodra die vaststellingen plaatsvinpaling of internationale overeenkomst, den op het " bepaalde " traject van
door Belgie bekrachtigd, in rechte een trein waarvan het station van
bepaalt dat de overtreding van de wet vertrek zich in Frankrijk en het
van 24 februari 1921, ofschoon in Frankrijk begaan in de
internationale station van aankomst zich in Belgie
T.E.E.-trein Parijs-Amsterdam via Brus- bevindt », waarna het arrest vastsel, die zich op dat ogenblik op ongeveer stelt dat zulks ten deze het geval
145 kilometer van de Frans-Belgische was;
grens bevond, kan worden geacht in
Belgie te zijn begaan :

Overwegende dat, enerzijds, de op
30 maart 1962 tussen het Koninkrijk
Overwegende dat het arrest onder Belgie en de Franse Republiek
bevestiging van het beroepen vonnis ondertekende overeenkomst betrefiedere eiser veroordeelt tot een fende de controles aan de Belgisch-
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lijke stations en de uitwisselingssta- beschikking te steilen van de rechtions niet aileen douanecontroles terlijke overheid;
voorschrijft; dat luidens artikel 2.1
Overwegende dat daaruit kan:
van die overeenkomst « onder con- worden afgeleid dat de Belgische ·
troles wordt verstaan de uitvoering ambtenaren en beambten van
van alle maatregelen bepaald bij de douane en accijnzen niet aileen
wettelijke en reglementaire voor- bevoegd zijn voor douanecontroles
schriften van beide Staten en toe- maar ook voor controles inzake
passelijk op personen, bagage, goe- verdovende
middelen
op
het
deren, voertuigen en andere vermo- bepaalde traject van een trein tusgensbestanddelen, welke de grens in sen de stations Paris (Nord) en
de ene of in de andere richting Brussel (Zuid) en dat de desbetrefoverschrijden »; dat artikel 5.1 fende overtredingen die onder die
betreffende de volgorde van de con- omstandigheden worden vastgesteld,
troles sub b en d de « douane- geacht worden op Belgisch grondgecontrole
en
andere
contro- bied te zijn gepleegd;
les » van het land van uitgang en
Overwegende dat het middel, in
het land van binnenkomst vermeldt; zoverre het de schending aanvoert
dat artikel 6 bepaalt : « de ambtena- van de artikelen 1 tot 8, 30 en
ren en beambten van de aangren- 31 van de op 30 maart 1962 tussen
zende Staat mogen, binnen het Belgie en Frankrijk gesloten overraam van deze overeenkomst, in de eenkomst, faalt naar recht;
zone, zoals op hun eigen grondgeDat het middel, in zoverre het de
bied, aile werkzaamheden verrich- schending aanvoert van artikel 106
ten in verband met de controles van het Wetboek van Strafvordebepaald bij de wettelijke en regiek l"k · b"
b k
mentaire voorschriften van bedoelde ring, niet ontvan e lJ IS lJ ge re
aan belang, nu de beslissing door
Staat»;
bovenstaande motivering voldoende
Dat, overeenkomstig artikel 1.2.b naar recht verantwoord is;
van de overeenkomst, de controles
Dat het middel, in zoverre het de
mogen plaatsvinden in de rijdende schending van artikel 97 van de
treinen op de bepaalde trajecten en Grondwet aanvoert, niet aangeeft
dat de op 28 mei 1965 tussen de waarin de schending van deze bepabevoegde ministers gesloten rege- ling bestaat en derhalve niet «;>ntling inzake de toepassing van de vankelijk is bij gebrek aan dUideovereenkomst onder II, A, 2o, lijkheid;
bepaalt dat de controles in de
En overwegende dat de substanrijdende reizigerstreinen m~gen tiele of op straffe van nietigheid
plaatsvinden tussen de statiOns voorgeschreven rechtsvormen in
Brussel (Zuid) en Paris (Nord);
acht zijn genomen en de beslissing
Overwegende dat, anderzijds, arti- overeenkomstig de wet is gewezen;
kel 7 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmidOm die redenen, verwerpt de
delen, verdovende middelen, ont- voorzieningen; veroordeelt iedere
smettingsstoffen
en
antiseptica, eiser in de kosten van zijn voorziegewijzigd bij de wet van 9 juli 1975, ning ..
aan de ambtenaren van douane en
16 april 1980 2• kamer accijnzen de bevoegdheid verleent
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorom toe te zien op de toepassing van zitter - Verslaggever : de h. Screvens deze wet en de desbetreffende uit- Gelijkluidende conclusie van de h.
voeringsbesluiten, om de overtre- Krings, advocaat-generaal Advoding v&n de ter zake geldende caten : mrs. Mievis en Depoorter, Bruswetten en besluiten vast te stellen sel.
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6° RECHTBANKEN

BURGERLLJKE
ZAKEN - VEROORDELING TOT EEN HOGER
BEDRAG DAN HET GEVORDERDE - SCHEN-

1• KAMER -17 april1980

1° VOORZIENING

IN

DING VAN ART.

CASSATIE

MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELLJKHEID
BURGERLLJKE ZAKEN- MIDDEL VAN NIETONTVANKELLJKHEID OPGEWORPEN DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING VEREIST
AMBTELLJKE
TUSSENKOMST
VAN DE ADVOCATEN VAN DE PARTLJEN
VEREIST (1).

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN BURGERLLJKE ZAKEN VOORZIENING VAN EEN ElSER DIE GEEN PARTLJ IS BLJ DE BESTREDEN BESLISSING - NIET
ONTVANKELLJKE VOORZIENING

(2).

3° TUSSENKOMST

BURGERLLJKE
ZAKEN - CASSATIEGEDING - PERSOON DIE
GEEN PARTLJ WAS IN HET GEDING VOOR DE
TUSSENKOMST NIET
FEITENRECHTER ONTVANKELLJK (3).

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN MIDDEL UITEENGEZET IN DE AKTE VAN
HOGER BEROEP - ElSER IN HOGER BEROEP
NIET VERSCHENEN- VERSTEKBESLISSINGRECHTER NIET VERPLICHT OP DIT MIDDEL
TE ANTWOORDEN

(4).

5° BEWIJS -

BURGERLLJKE ZAKEN BEWLJSLAST- AANNEMING VAN EEN VORDERING ONPER VERMELDING VAN DE BEWLJSMIDDELEN DIE DE ElSER HEEFT AANGEVOERD EN VERWLJZING NAAR HET FElT DAT
DE VERWEERDER NIET HET TEGENDEEL
BEWLJST GEEN OMKERING VAN DE
BEWLJSLAST

1138, 2°, GER.W. (6).

(DORADO-MARQUEZ T. GONDA E.A.)

(5).

Nota's arrest nr. 526 :
(1) Cass., 23 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 757).

17 april 1980 - 1• kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie,
van de h. Colard, advocaat-generaal
Advocaat : mr. L. Simont.
Nr.

527
1" KAMER - 17 april1980

1° WON-

BESCHERMING- GELLJKHEIDOPZEGGINGSVERGOEDING
VERSCHULDIGD
AAN EEN WERKNEMER ALS BEDOELD IN

ART. 1 WET VAN 12 APRIL 1965 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN HET LOON VAN
DE WERKNEMERS.- SCHULDVORDERING TOT
VERGOEDING GEWAARBORGD DOOR EEN
ALGEMEEN VOORRECHT OP ALLE ROERENDE
GOEDEREN VAN DE WERKGEVER.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
OPZEGGINGSVERGOEDING VERSCHULDIGD AAN EEN WERKNEMER ALS BEDOELD
IN ART. 1 WET 12 APRIL 1965 - SCHULDVORDERING TOT VERGOEDING GEWAARBORGD DOOR EEN ALGEMEEN VOORRECHT
OP ALLE ROERENDE GOEDEREN VAN DE
WERKGEVER.

3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULDVORDERING
GEWAARBORGD DOOR EEN ALGEMEEN VOORRECHT OP ALLE ROERENDE GOEDEREN VAN
DE GEFAILLEERDE - SCHULDVORDERING IN
DE BOEDEL LOOP VAN DE INTEREST
VANAF
HET
VONNIS
VAN
FAILLIETVERKLARING (1).

(2) Cass., 6 nov. 1974 (A.C., 1975, 312); zie
Cass., 22 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 752).
(3) Zie Cass., 11 sept. 1969 (A.C., 1970, 36);
29 sept. 1978 en 22 feb. 1979 (ibid., 1978-79,
140 en 752).

(6) Zie Cass., 30 maart 1978 (A.C., 1978, 857).
Nota's arrest nr. 527 :

(1) Zie Gedr. St., Kamer van Voiksvertegen(4) Cass., 7 dec. 1972 en de noot getekend
F.D. (A.C., 1973, 399) en 16 jan. 1976 (ibid., woordigers, Handelingen, zitt., 1849-1850, versiag Tesch op de vergadering van 20 nov. 1849,
1976, 577).
biz. 61 en vig., inz. biz. 67, over art. 452, § 1,
(5) Over de bewijsievering in burgerlijke van het regeringsontwerp inzake de Faillissezaken en de bevoegdheid van de rechter in mentswet; RENOUARD en BEVING, Traite des
dezelfde zaken, zie de voetnoot W.G. onder faillites, art. 451, nr. 150; VAN RYN en HEENEN,
Cass., 20 nov. 1970 (A.C., 1971, 263), zie Cass., Droit commercial, IV, nrs. 2754 en 2759;
. {Zie vervolg nota volgen{ie blz.)
3 maart 1978 (A.C., 1978, 780).
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4° CASSATIE-

OMVANG _ BESCHIKKEND
GEDEELTE NIET ONDERSCHEIDEN TA.V. DE
VERNIETIGING _ BEGRIP.

4° In

burgerlijke zaken is t.a.v. de
omvang van de vernietiging geen
beschikkend gedeelte, dat onderscheiden is van het bestredene, datgene
waartegen ·partijen geen ontvankelijk·
cassatieberoep kunnen instellen (2).

(MR. MELOT QQ. T. ALEN WWE TACCOEN EA.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1978 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 451, 545 van
hoek III van het Wetboek van Koophandel
ingevoerd
bij
de
wet
van
10 april 1851, laatstgenoemd artikel
gewijzigd bij de wet van 12 april 1965,
artikel 50, 19, 3obis, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij
de wetten van 12 april 1965, artikel 49,
1°, en, voor zover als nodig, van
13 januari 1977, enig artikel, en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen dat de litigieuze interest het
algemeen voorrecht op de roerende goederen uit artikel 19, 3° bis, Hypotheekwet,
geniet, beslist dat « nu de wetgever
onmogelijk door een voorrecht op de
boedel de interest kon waarborgen waarvan de loop trouwens ten aanzien van de
boedel zou zijn gestuit ingevolge
artikel 451 Faillissementswet, uit artikel 545 moet worden afgeleid dat, met

afwijking van artikel 451, de loop van de
interest ten deze niet door het vonnis
van faillietverklaring is gestuit »,
terwijl, te rekenen van het vonnis van
faillietverklaring, de loop van de interest
van elke schuldvordering ten aanzien
van de boedel is gestuit (artikel 451
van het Wetboek van Koophandel),
artikel 451 van het Wetboek van Koophandel op die regel slechts een uitzondering maakt ten voordele van interest van
schuldvorderingen die gewaarborgd zijn
door een pand, een hypotheek of een
bijzonder voorrecht, uit de bewoordingen
van artikel 545 van het Wetboek van
Koophandel geenszins volgt dat dit artikel die beginselen heeft willen wijzigen;
daaruit volgt dat het arrest op onwettige
wijze beslist dat ten aanzien van de
boedel de loop van de litigieuze interest,
die al dan niet betrekking heeft op een
schuldvordering met een bijzonder voorrecht, niet werd afgesloten, doch wel
de loop van de schuldvorderingen die
bevoorrecht zijn ingevolge artikel 19,
3° bis, dat slechts een algemeen voorrecht
op de roerende goederen vestigt (schending van al de in het middel bedoelde
bepalingen en inzonderheid van de
artikelen 451 en 545 van het Wetboek
van Koophandel) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het faillissement, waarin
eiser curator is, op 8 juni 1967 werd
uitgesproken; dat de curator op
21 juni 1967 aan de rechtsvoorganger van de verweerders, die boekhouder bij de gefailleerde was,
opzegging
betekende
met
een
opzeggingstermijn van 21 maanden
vanaf 1 juli 1967; dat die bediende
tijdens de verkoop van de voorraad
voor de curator bleef werken en
Novelles,' Droit commercial, IV, uitg. 1965, zulks tot 31 oktober 1967;
V° Faillite et concordats, nr. 1337, en uitg. 1975,
V Les concordats et la faj]Jite, nr. 1712.
Dat het arrest erop wijst dat
Zie ook over een soortgelijk geval als het de erfgenamen van die bediende
onderhavige, Cass. fr., 20 dec. 1956, Bull. civ., gevraagd hebben hun schuldvorde1956, 4• dl., nr. 965, biz. 720.
ring in te schrijven in het bevoorDe toestand is anders wanneer het gaat om
recht passief van het faillissement,
een door een bijzonder voorrecht gewaarborgde schuldvordering, met dat voorbehoud welke schuldvordering met name
echter dat de interest betaalbaar is ten belope bestond uit het saldo van de opzegvan het bedrag van de tegeldemaking van de gingsvergoeding,
de aanvullende
goederen waarop dat voorrecht is gegrond.
vergoeding en de interest op die
Zie ook : Cass., 2 feb. 1843 (Bull. en Pas.,
1843, I, 117), 11 mei 1905 (ibid., 1905, I, 216), vergoedingen, doch dat thans nog
26 okt. 1939 (ibid, 1939, I, 438), 5 juni 1970 enkel die interest en het bevoor(A.C., 1970, 931) en 18 dec. 1970 (ibid., 1971, recht karakter van die eventuele
401).
schuldvordering van interesten in
(2) Cass., 12 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 168). het geding zijn;
0

-

1037Overwegende dat het arrest gefailleerde geniet, de loop ervan
beslist : 1o « dat, zoals de geintimeer- ten aanzien van de boedel niettemin
den (thans de verweerders) impli- zou gestuit zijn, met toepassing van
ciet aannemen, de interesten een artikel 451 van het Wetboek van
schuld vormen die behoort tot de Koophandel, te rekenen van het
boedel en geen schuld van de hoe- vonnis van faillietverklaring;
del zijn, en geen bijkomende
Dat het stuiten van de loop van
beheerskosten van het faillissement de interest als vastgelegd in die
zijn », 2° dat die interesten het bepaling immers toepasselijk is op
voorrecht genieten dat verbonden is de schuldvorderingen die enkel door
met de vergoedingen wegens beein- een algemeen voorrecht zijn gediging van de dienstbetrekking op waarborgd;
het bedrag waarvan ze verschuldigd
Dat bovendien, in strijd met
zijn, krachtens de artikelen 19, 3o bis,
Hypotheekwet, en 545 Faillisse- hetgeen het arrest beslist, uit
mentswet, 3° dat « nu de wetgever artikel 545. Faillissementswet niet
onmogelijk door een voorrecht op kan worden afgeleid dat de loop van
de boedel de interesten kon waar- de interest ten deze niet zou zijn
borgen waarvan de loop trouwens gestuit door het vonnis van faillietten aanzien van de boedel zou zijn verklaring; dat dit artikel, zelfs
afgesloten ingevolge artikel 451 indien het aan de interest hetzelfde
Faillissementswet, uit artikel 545 voorrecht zou willen toekennen als
moet worden afgeleid dat, met aan de vergoedingen wegens beeinafwijking van artikel 451, de loop diging, nog toepasselijk zou zijn,
van de interesten ten deze niet door enerzijds, op de interest die gelopen
het vonnis van faillietverklaring is heeft v66r de faillietverklaring en,
anderzijds, in de gevallen waarin de
afgesloten »;
schuldvordering
tot het bekomen
Overwegende dat, ingevolge artikel 545 van de Faillissementswet van een vergoeding wegens beeindivan 18 april 1851, gewijzigd bij ging een « schuld van de boedel »
artikel 50 van de wet van zou zijn, ten aanzien van de interest
12 april 1965 betreffende de die op deze schuldvordering zou
bescherming van het loon van de kunnen lopen;
werknemers, de vergoedingen verDat het middel gegrond is;
schuldigd
aan
laatstgenoemden
Overwegende dat het beschikwegens beeindiging van hun dienstbetrekking toegelaten worden tot de kende gedeelte van het arrest, volbevoorrechte schuldvorderingen met gens hetwelk de gevorderde interest
dezelfde rang als het voorrecht, een schuld is « die tot de boedel
bepaald in artikel 19, 3o bis, van de behoort », uit het oogpunt van de
wet van 16 december 1851 op de omvang van de cassatie, geen afgevoorrechten en hypotheken, ten scheiden beschikkend gedeelte is,
nu geen enkele partij in het geding
gunste van dezelfde personen;
tegen
dat beschikkende gedeelte
Dat krachtens die wetsbepaling
de schuldvordering tot vergoeding een ontvankelijk cassatieberoep kon
ten aanzien van het faillissement instellen; dat de vernietiging dus tot
een algemeen voorrecht heeft op de dat beschikkende gedeelte moet
roerende goederen van de gefail- worden uitgebreid;
leerde;
Overwegende dat ingeval de interest op die vergoeding een schuld is
Om die redenen, vernietigt het
« die tot de boedel behoort », zoals bestreden arrest; beveelt dat van dit
het arrest ten deze beslist, en zelfs arrest melding zal worden gemaakt
wanneer die interest een algemeen op de kant van de vernietigde
voorrecht op de goederen van de beslissing; houdt de . kosten aan en

- 1038zegt dat de feitenrechter erover zal (ETUDES ET INVESTISSEMENTS IMMOBILLIERS
beslissen; verwijst de zaak naar het N.V. T. STAD BRUSSEL, BRUSSELSE AGGLOMERATIE)
Hof van Beroep te Brussel.
ARREST ( vertaling)
17 april 1980 - 1" kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorHET HOF; - Gelet op het bestrezitter - Verslaggever : de h. Clason den
vonnis, op 29 juni 1978 in hoger
Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaat : beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
mr. L. Simont.

Nr. 528
1• KAMER - 17 april 1980
1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING
VAN EEN WETTELIJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER DAT NADER WORDT
BEPAALD WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT

-

NIET ONTVANKELIJK MIDDEL

(1).

2° HUUR VAN GOEDEREN -

HUUROVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN ONROEREND GOED- TENIETGAAN VAN HET
VERHUURDE GOED - BURGERLIJK WETBOEK,
ART.

1722 -

BEGRIP.

2° De toepassing van art. 1722 B. W., dat
niet enkel betrekking heeft op het
materieel doch oak op het juridisch
tenietgaan van het verhuurde goed,
vereist voor de vrijstelling van de
huurder, die het genot van het goed
moet derven van het geheel of een
gedeelte van zijn verplichtingen, dat
die genotsderving volgt uit het feit dat
de verhuurder door toeval of overmacht onmogelijk het genot kan verschaffen dat in de huurovereenkomst
is beloofd (2).

-----------------:-1
(1) Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 123).
(2) Zie Cass., 9 jan. 1919 (Bull. en Pas., 1919,
I, 52); 5 en 13 juli 1923 (ibid., 1923, I, 410 en
430); 18 jan. 1924 (ibid., 1924, I, 138) en
27 juni 1946 (ibid., 1946, I, 270). DE PAGE, IV,
nrs. 602, 638 en 639; PLANioL en RIPERT, X,
nrs. 522 en 639; Rep. prot. du dr. beige, trefw.
Bail en general, nrs. 147 en 152; Rev. crit. jur.
beige, 1947, met voetnoot DE BERSAQUES, onder
Cass., 27 juni 1946, biz. 268 en vlg., en inz.
biz. 287 en vlg.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1102, 1108, 1156,
1184, 1719 en 1722 van bet Burgerlijk
Wetboek,
doordat bet vonnis, nadat bet heeft
vastgesteld dat de Brusselse agglomeratie ter uitvoering van de wet van
26 juli 1971 houdende organisatie van de
agglomeraties en de federaties van
gemeenten de bevoegdheden van de stad
Brussel inzake brandweer heeft overgenomen en bijgevolg sedert 16 oktober
1973 de brandweerpost heeft overgenomen die de stad Brussel had gevestigd
in een gedeelte van de gebouwen die
haar door eiseres waren verhuurd,
beslist dat de toepassing van de voormelde wet, in zoverre de stad Brussel
daardoor de beschikking van een
gedeelte van de gehuurde plaatsen heeft
verloren, voor haar een geval van overmacht vormde dat, met toepassing van
artikel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek,
enkel een vermindering van de huurprijs
verantwoordt die evenredig is met de
omvang van de genotsderving, dat daarentegen de. Brusselse agglomeratie veroordeeld moet worden tot betaling van
een vergoeding wegens bewonin~ in
verhouding tot de plaatsen die zij
gebruikt, en dus de beroepen beslissing
bevestigt die, na de Brusselse agglomeratie veroordeeld te hebben om aan
eiseres een provisioneel bedrag van
750.000 frank te betalen, een deskundige
aanwijst die het aandeel moet vaststellen van elke verwerende partij in de
huurprijs van de plaatsen die zij betrekt,
terwijl, zo de wet van 26 juli 1971
eventueel een geval van overmacht kan
uitmaken, die omstandigheid enkel
betrekking heeft op de stad Brussel, de
huurder, en niet op eiseres die steeds
bet genot heeft kunnen verstrekken van
de gehuurde gebouwen, waarvan niet
wordt betwist dat ze conform 'Zijn gebleven aan de in de huurovereenkomst
bepaalde bestemming; er enkel ten aanzien van de verhuurder, eiseres, sprake
kan zijn van de onmogelijkheid het
genot te verschaffen, en die onmogelijk-

-

1039heid vereist is ter verantwoording van
Overwegende dat naar luid van
de toepassing van het in het middel artikel 1722 van het Burgerlijk Wetbedoelde artikel 1722 van het Burgerlijk hoek, indien het verhuurde goed
Wetboek; daaruit volgt dat het vonnis, gedurende de huurtijd door toeval
door op grond van artikel 1722 van het
Burgerlijk Wetboek aan de stad Brussel geheel is teniet gegaan, de huur van
een vermindering toe te staan van de rechtswege onthonden is; indien het
tussen de partijen overeengekomen goed slechts ten dele teniet is
huurprijs, op grond aileen dat de huur- gegaan, de huurder naargelang de
der ten gevolge van overmacht, afgeleid omstandigheden, ofwel vermindeuit de toepassing van de voornoemde ring van de prijs, ofwel zelfs onthinwet van 26 juli 1971, het gebruik moest ding van de huur kan vorderen;
derven van een gedeelte van de
gehuurde goederen, de in het middel
Overwegende dat, hij toepassing
bedoelde wetsbepalingen schendt, irizon- van die wetshepaling, die niet enkel
derheid de artikelen 1719 en 1722 van
het materieel doch ook het juridisch
het Burgerlijk Wetboek :

Over het middel van nietontvankelijkheid dat door de tweede
eiseres tegen het middel is opgeworpen en hieruit is afgeleid dat
het middel, nu het vonnis enkel
wordt hekritiseerd aangaande de
hetrekkingen tussen eiseres en de
eerste verweerster, ten aanzien van
de tweede verweerster hij gehrek
aan helang niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, door
de schending van artikel 1722 van
het Burgerlijk Wethoek aan te voeren, niet enkel het vonnis hekritiseert in zoverre het de eerste verweerster heeft vrijgesteld van haar
verplichting de huurprijs die zij als
huurder verschuldigd was te hetalen
voor de plaatsen die voor de hrandweerpost waren gehuurd, doch het
vonnis hijgevolg ook verwijt de
tweede verweerster in haar plaats te
hehhen gesteld als schuldenaar van
de verschuldigde hedragen;
Dat het middel aldus, in zoverre
het tegen de tweede verweerster is
gericht, niet van helang is onthloot;
Dat
het
middel
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het middel :·
Overwegende dat het middel niet
aanduidt waarin de aangehaalde
wetshepalingen, hehoudens artikel 1722 van het Burgerlijk Wethoek, zouden geschonden zijn; dat
het middel dienaangaande niet ontvankelijk is;

tenietgaan van het verhuurde goed
hetreft, voor de vrijstelling van de
huurder die het genot van het goed
moet derven, van het geheel of een
gedeelte van zijn verplichtingen
vereist is dat die genotsderving
volgt uit het feit dat de verhuurder
door toeval of overmacht onmogelijk
het genot kan verschaffen dat in de
huurovereenkomst is· heloofd;
Overwegende dat het vonnis, dat
slechts erop wijst dat de toepassing
van de wet van 26 juli 1971, in
zoverre zij aan de stad Brussel een
gedeelte van het gehruik van de
gehuurde goederen ontnam, voor de
stad een geval van overmacht uitmaakte dat, met toepassing van
artikel 1722 van het Burgerlijk Wethoek, « een vermindering » van de
huurprijs verantwoordde die evenredig is met de omvang van de
genotsderving, zonder vast te stellen
dat de verhuurder door die omstandigheid onmogelijk het genot kon
verschaffen van het verhuurde goed
overeenkomstig de hij de overeenkomst hepaalde hestemming,
artikel 1722 van het Burgerlijk Wethoek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
hestreden vonnis; heveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde heslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter

- 1040erover zal beslissen; verwijst de Beroep te Brussel werd gewezen
zaak naar de Rechtbank van Eerste op 7 maart 1979 en niet op
Aanleg te Nijvel, zitting houdend in 17 maart 1979 zoals ten gevolge van
hoger beroep.
een verschrijving in de memories
van de partijen wordt vermeld;
17 april 1980 - 1• kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Colard, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Biitzler, L. Simont en
Dassesse.

Nr.529
1e

KAMER -

17 april 1980

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARBJJ AAN DE
RECHTER WORDT VERWETEN EEN BESLISSING
TE HEBBEN GEWEZEN DIE OP TEGENSTRJJDIGE REDENEN IS GEGROND - GEEN TEGENSTRJJDIGE BESLISSING - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST

(1).

2° OVEREENKOMST

UITLEGGING
illTLEGGING
DOOR DE FEITENRECHTER WAARBIJ DE BEWJJSKRACHT VAN DE AKTEN
NIET MISKEND WORDT - ONAANTASTBARE
UITLEGGING

(2).

3° BEWIJS -

BEWJJS DOOR GESCHRIFT BURGERLIJKE ZAKEN- MISKENNING VAN DE
BEWJJSKRACHT VAN EEN AKTE- BEGRIP.

3" De bewijskracht van een akte wordt

niet miskend door de beslissing die,
bij het analyseren van de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
in een overeenkomst op grand van het
onderzoek van de ganse inhoud van
die akte en van extrinsieke omstandigheden, aan die akte een interpretatie geeft die niet onverenigbaar is met
de zin ervan (3). (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, na erop gewezen te
hebben dat artikel 6 van de overeenkomst van 11 juli 1973 bepaalde dat ze
nietig en van onwaarde zou zijn als de
verkoop uit de hand « van 11 juli 1973
niet doorgaat, geen effect sorteert, of als
de aan de bank toekomende en door
haar gei:nde opbrengst van die verkoop niet ongeveer 20.597.000 frank
bedraagt », enerzijds beslist dat dit
artikel 6 ten deze niet van toepassing
was op grond dat de verkoop uit de hand
<< heeft plaatsgehad » « daar de authentieke akte ervan werd verleden » en,
anderzijds, vaststelt dat er na die verkoop uit de hand een openbare verkoping heeft plaatsgehad waarbij het pand
uiteindelijk aan een derde werd toegewezen,
terwijl het. tegenstrijdig is aldus, enerzijds, te beslissen dat een verkoop uit de
hand heeft plaatsgehad - en impliciet
effect sorteerde - en er, anderzijds, op
te wijzen dat die verkoop geen enkel
gevolg heeft gehad omdat er daarna een
openbare verkoping is geweest waarin
de koper overigens iemand anders was
dan de koper uit de hand, waaruit volgt
dat het arrest, wegens die tegenstrijdigheid, niet regelmatig met redenen is
omkleed en daarom artikel 97 van de
Grondwet schendt :

Overwegende dat uit de aan het
Hof overgelegde stukken blijkt dat
eiseres in de op 11 juli 1973 tussen
eiseres en verweerster gesloten
overeenkomst vaststelde dat zij, om
na onroerend beslag van het pand
(GEOFFREY'S BANK N.V. T. EAGON, COMPAGNIE
geen openbare ver koping te moeten
GENERALE D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX N.V.)
doen op verzoek van de schuldeiser
ARREST ( verta]ing)
die een hypotheek van eerste rang
had, ijverig had getracht, onderhanRET HOF; - Gelet op het bestre- deld en erin was geslaagd om dat
den arrest dat door het Hof van pand uit de hand aan een derde
vennootschap te verkopen en zich
verbond om aan verweerder het
(1) Cass., 7 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 406).
saldo van zijn erelonen als architect
(2) Cass., 22 maart 1979 (A.C., 1978-79, 860).
te betalen;
(3) Cass., 10 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 297) en
Overwegende dat het arrest, na
Cass., 4 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 500).
erop gewezen te hebben dat de

-1041verkoop uit de hand heeft plaatsge- gesorteerd, vaststelt dat de verkoop uit
had, dat de authentieke akte van de hand « heeft plaatsgehad », dat,
die verkoop is opgemaakt, doch dat hoewel er daarna een openbare verkois geweest, die omstandigheid
daarna de in eerste rang ingeschre- ping
geenszins een verslechtering was van de
ven hypothecaire schuldeiser het toestand van eiseres die ten onrechte
pand openbaar heeft doen verkopen, aanvoert dat de toegeving aan verweervaststelt dat de door de uiteindelijke ster in de overeenkomst van 11 juli
koper betaalde prijs heel wat hoger enkel was gedaan om haar akkoord te
is dan die welke was overeengeko- krijgen over een verkoop uit de hand :
men tussen eiseres en de vennoot- « welk akkoord niet meer nodig was bij
schap die zij vroeger had gecontac- een openbare verkoping », (lees : « welk
akkoord niet meer nodig was in de
teerd, zodat eiseres, in plaats van beslagprocedure
»),
aileen een gedeelte van haar schuldterwijl de overeenkomst van 11 juli
vordering te ontvangen, het volledig 1973
uitdrukkelijk bepaalt, enerzijds, dat
bedrag ervan terugkreeg, wat niet « ter vermijding van de openbare verkohet geval zou geweest zijn indien de ping na onroerend beslag ten verzoeke
koper, bij de verkoop uit de hand, van S.H.EA., eerst ingeschreven schuldhet pand had verkregen;
eiseres, welke verkoping thans op.
Overwegende dat het arrest, bij 18 juli 1973 is vastgesteld », « de bank,
tweede ingeschreven schuldeiseres voor
de beoordeling van de omstandighe- vierentwintig
miljoen frank in hoofdsom,
den die elkaar in de tijd zijn ijverig heeft getracht, onderhandeld en,
opgevolgd, niet tegenstrijdig is zoals erin was geslaagd om het litigieus
in het middel wordt aangevoerd; dat onroerend complex uit de hand aan de,
het immers, enerzijds, vaststelt dat naamloze vennootschap Immobiliere ·
de verkoop uit de hand inderdaad Rue de Geneve te verkopen », en,
heeft plaatsgehad en dat het, ander- anderzijds, dat verweerster « weigert.
zijds, overweegt dat, als gevolg op haar goed op 11 juli 1973 te verkopen als
de beslissing van de eerst inge- de bank haar niet de tevoren geboekte
terugbetaalt, zodanig dat het.
schreven hypothecaire schuldeiser, interesten
rekeningtekort tot 9.500.000 fran}{ wordt
de vervanging van de verkoop uit de teruggebracht », en dat « de bank'
hand door de openbare verkoping verplicht is de in de onderhavige overniet de rechtsgrond heeft ontnomen eenkomst gestelde voorwaarden te aanaan het oorspronkelijk akkoord tus- vaarden om een groter verlies te vermijsen eiseres en verweerster, nu de den »; dat uit die bewoordingen duidelijk
deelname aan de openbare verko- blijkt dat eiseres de overeenkomst van
ping van de derde vennootschap, die 11 juli 1973 enkel heeft ondertekend om
het akkoord van verweerster over de
de v66r de verkoop uit de hand verkoop
uit de hand van het pand te.
aanvaarde prijs heeft voorgesteld, krijgen, zulks om de risico's van een
zo niet het noodzakelijk dan toch gedwongen openbare verkoping te verhet logisch gevolg blijkt te zijn van mijden; hieruit volgt dat het arrest met,
de eerste verkoop en, niettegen- zonder de bewoordingen van de overeenstaande het oorspronkelijk aanbod, komst van 11 juli 1973 en bijgevolg de
het pand, na een hoger bod, aan bewijskracht ervan te miskennen, kon
iemand anders werd verkocht tegen beslissen dat eiseres niet in die overeenhad toegestemd met de enige
een hogere prijs dan het eerste komst
bedoeling het akkoord van verweerster
aanbod;
over de verkoop uit de hand te krijgen
Dat het middel feitelijke grand- (schending van de in het middel vermelde bepalingen en inzonderheid van
slag mist;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, ter rechtvaardiging
dat artikel 6 van de litigieuze overeenkomst van 11 juli 1973 geen effect had

Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de rechter de
draagwijdte van een overeenkomst
op onaantastbare wijze beoordeelt
op grond van de gemeenschappelijke bedoeling der partijen; dat de

- 1042bewij skracht van een overeenkomst (X. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT)
niet wordt miskend door de rechter
die zich, zonder daaraan een beteARREST
kenis te geven die ze niet heeft,
beroept op extrinsieke elementen
HET HOF; - Gelet op de bestreom de werkelijke draagwijdte vast den beslissing, op 4 december 1979
te stellen die de partijen eraan gewezen door de tuchtraad van
hebben willen geven;
beroep van de Orde van Advocaten
Overwegende dat het arrest, door zitting houdende te Gent;
te beslissen, zonder deswege te
Over het middel, afgeleid uit de scherrworden bekritiseerd, dat uit de
ding van artikel 211bis van het Wetboek
overgelegde brieven blijkt dat noch van
Strafvordering en van het algemeen
de vorm van de verkoop, noch de rechtsbeginsel tot bescherming van de
identiteit van de koper van belang rechten van de burger in een rechtswaren voor eiseres « die enkel staat, waarvan dit artikel de uitdrukking
trachtte haar schuldvordering be- is,
taald te krijgen ten belope van het
doordat de tuchtraad van beroep de
bedrag dat zij had vastgesteld », aan aan eiser door de raad van de Orde van
de overeenkomst van 11 juli 1973 Advocaten te Kortrijk opgelegde tuchtgeen uitlegging geeft die onverenig- sanctie verzwaart, zonder dat uit de
bestreden beslissing blijkt dat tot die
baar is met de inhoud ervan;
zwaardere sanctie met eenparigheid van
Dat het middel feitelijke grand- stemmen werd besloten,
slag mist;
terwijl de ratio legis van artikel
Overwegende dat, voor het ove- 2llbis van het Wetboek van Strafvorderige, eiseres niet preciseert in welk ring de bescherming is van de rechten
opzicht artikel 97 van de Grondwet van de burger in een rechtsstaat, en de
zou zijn geschonden; dat het middel erin neergelegde regel de uitdrukking is
een algemeen beginsel dat ons
dienaangaande niet ontvankelijk is; van
rechtsbestel beheerst en dus ook toepasselijk is in procedures strekkende tot het
treffen van tuchtsancties; een tuchtsanc-

Om die redenen, verwerpt de tie evenzeer als een eigenlijke straf de
voorziening; veroordeelt eiseres in burger treft en elke verzwaring van een
dergelijke sanctie derhalve met de
de kosten.
17 april 1980 - 1• kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Closon Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. L. Simont en Dassesse.
Nr. 530
1• KAMER - 18 april 1980

HOGER

BEROEP TUCHTZAKEN
ADVOCATEN VERZWARING DOOR EEN
TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN DE DOOR DE
RAAD VAN DE ORDE UITGESPROKEN TUCHTSANCTIE
GEEN
EENSTEMMIGHEID
VEREIST {1}.

----------------l
(1) Cass., 18 juni 1976 (A.C., 1976, 1164) en
noot 7, p. 1165. Adde, wat betreft de niettoepasselijkheid van art. 211bis Sv. op het
Militair Gerechtshof, Cass., 9 mei 1978 {ibid,
1978, 1058).

nodige waarborgen moet omkleed zijn,
waaronder zeker eenstemmigheid voorkomt:

Overwegende dat uit artikel
2llbis van het Wetboek van Strafvordering niet kan worden afgeleid
dat ieder in hoger beroep beslissend
rechtscollege met eenparigheid van
stemmen uitspraak moet doen wanneer het de door de eerste rechter
uitgesproken straf verzwaart;
Dat verscheidene wetsbepalingen
betreffende bepaalde rechtscolleges
ofwel impliciet de regel van de
eenparigheid der stemmen uitsluiten, ofwel niet deze eenparigheid
maar slechts een bijzondere meerderheid noodzakelijk verklaren om,
onder meer, de sanctie te mogen
verzwaren;
Overwegende dat het middel naar
recht faalt;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

I

(ROYALE BELGE N.V. T. MATHIEU)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; -

Gelet op het bestre-

18 april 1980- 1" kamer- Voorzitter den arrest, op 20 april 1978 door het
en verslaggever : de h. Versee, wnd. Arbeidshof te Luik gewezen;
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Over het middel, afgeleid uit de schenAdvocaat: mr. Biitzler.
ding van de artikelen 2, inzonderheid a•,
6, §§ 1 en 2, inzonderheid 2, 5•, van de
Op dezelfde dag zijn vier arresten in wet van 12 april 1965 betreffende de
dezelfde zin gewezen tegen arresten van bescherming van het loon der werknedezelfde datum van hetzelfde arbeidshof, op
voorziening van dezelfde eiseres, inzake El mers, a4, inzonderheid eerste lid, en
Abbadi, Nieves-Asensio en Conraads en op 35, inzonderheid eerste lid, van de Arvoorziening van La Belgique industrielle tegen beidsongevallenwet van 10 april 1971,
Ostyn.
103bis, 1, 2 en 3, van het algemeen
reglement voor de arbeidsbescherming,
goedgekeurd bij de besluiten van de
Regent van 11 februari 1946 en
27 september 1947 en in titel II,
Nr. 531
hoofdstukken II en III, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 10 februari
1960, 29 juli 196a en 2a mei 1972, welke
3" KAMER - 21 april 1980
artikelen 103bis, 1, 2 en a, in dat
algemeen reglement voor de arbeidsbeBESCHERMING IN GELD
1° LOON scherming zijn ingevoegd bij artikel 1
WAARDEERBAAR VOORDEEL WAAROP DE
van
het
koninklijk
besluit
van
WERKNEMER INGEVOLGE ZIJN DIENSTBE31 januari 1974 tot veralgemening van
TREKKING RECHT HEEFT - VERSCHAFFEN het dragen van werkkledij en tot wijziVAN WERKKLEDING- GEEN VOORDEEL IN DE
ging van titel II, hoofdstukken II en III,
ZIN VAN ART. 2, EERSTE LID, a, WET van het algemeen reglement voor de
VAN 12 APRIL 1965 BETREFFENDE DE arbeidsbescherming,
BESCHERMING VAN HET LOON DER WERKNEMERS.

2° ARBEIDSONGEVAL -

BASISLOON VERSCHAFFEN VAN WERKKLEDING - VOORDEEL DAT NIET IN HET BASISLOON BEGREPEN IS.

1• en 2• Het verschaffen van werkkleding

door de werkgever, bedoeld in
art. 103bis, 3, algemeen reglement op
de arbeidsbescherming, is geen op
geld waardeerbaar voordeel waarop de
werknemer ten laste van zijn werkgever recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking, in de zin van art. 2, eerste
lid, 3, wet 12 april196S betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, en komt derhalve niet in aanmerking bij de vaststelling van het
basisloon van de getroffene van een
arbeidsongeval (1).

(1) Zie BoNHEURE-FAGNART, • La remuneration de base des victimes des accidents de
travail •, in Rev. gen. des Assur. et des Resp.,
1979, 10021, nr. 36, e, 10021, 11 en 12.

doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat het
basisloon, waarop de renten worden
berekend die verschuldigd zijn aan de
rechtverkrijgenden van een ten gevolge
van een arbeidsongeval overleden werknemer, moet worden vastgesteld zonder
uit het oog te verliezen dat zijn werkgever verplicht was hem de werkkleding te
verstrekken en te onderhouden, voorgeschreven bij de artikelen 103bis, 1,
2 en 3, van het algemeen reglement voor
de arbeidsbescherming, en dat het
arbeidshof voor die beslissing hoofdzakelijk hierop steunt dat, om het basisloon te bepalen, aileen rekening moet
worden gehouden met artikel 2, a•, van
de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, en niet met artikel 6 van die wet
waarnaar de Arbeidsongevallenwet helemaal niet verwijst en dat voorkomt
onder bepalingen buiten verband met
het begrip loon, die het loon in geld
beschermen tegen eventuele misbruiken,
en hierop dat de werkgever, die een
werkkleding of werkkleren ter beschikking van de werknemer moet stellen aan
deze een in geld waardeerbaar voordeel
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verschaft waarop de werknemer ingeOverwegende dat volgens deze
volge zijn dienstbetrekking recht heeft laatste bepaling het loon ook omvat
ten laste van de werkgever en daarom de op geld waardeerbare voordelen
onder het bepaalde in artikel 2, 3", van
waarop de werknemer ingevolge
de wet van 12 april 1965 valt,
terwijl de bepalingen van artikel 6,

§§ 1 en 2, inzonderheid 2, 5", van de wet
van 12 april 1965, waarin vermeld staat
in welke gevallen het loon uitzonderlijk
in natura mag worden betaald en waaruit het dan mag bestaan, niet buiten
verband staan met het begrip loon
waarnaar de Arbeidsongevallenwet verwijst om het basisloon vast te stellen,
doch integendeel dit begrip mede nader
bepalen (schending van de artikelen 2,
inzonderheid 3", 6, §§ 1 en 2,
inzonderheid 2, 5", van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, 34, inzonderheid eerste lid, en 35, inzonderheid
eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971); uit artikel 6, § 2, 5",
van de wet van 12 april 1965 blijkt dat
het verstrekken van een werkkleding,
wanneer de werkgever daartoe verplicht
is krachtens een wets- of reglementsbepaling, niet als een loon in natura kan
worden beschouwd; hieruit volgt dat,
wanneer, zoals in het onderhavige geval,
de werkgever daartoe verplicht is, het
verstrekken van een werkkleding of
van werkkleren, als bedoeld in de
artikelen 103bis, 1, 2 en 3, van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, alsmede het reinigen, het
herstellen ervan en het in normale
gebruiksklare staat houden door dPwerkgever, voorgeschreven bij artikel
103bis, 3, van het loon moeten worden
uitgesloten en ze, in strijd met wat het
arbeidshof beslist, niet kunnen worden
gerekend tot de voordelen die, volgens
artikel 2, 3", van de wet van
12 april 1965, deel uitmaken van het loon
en, bijgevolg, ook niet in aanmerking
kunnen komen voor de vaststelling van
het basisloon in de zin van de Arbeidsongevallenwet (schending van aile in het
middel vermelde wettelijke bepalingen) :

zijn dienstbetrekking recht heeft
ten laste van de werkgever;
Overwegende dat de artikelen
103bis, 1, 2 en 3, die in het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming zijn ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 31 januari
1974, de werknemers verplichten om
tijdens hun normale activiteit een
werkkledij te dragen en tevens
voorschrijven dat ze door de werkgever wordt geleverd, gereinigd,
hersteld en onderhouden, waarbij
wordt gezegd dat ze diens eigendom
blijft;
Dat die be?alingen zijn ingevoegd
in het hoofdstuk van dat reglement
over de hygiene van de werkplaatsen;
Overwegende dat de werkkleding,
evenmin als de ook door dat reglement voorgeschreven beschermingskleding, geen voordeel is dat aan de
werkgever wordt toegekend « ingevolge zijn dienstbetrekking »; dat
het gaat om een last die op de
werkgever rust ingevolge de door de
regeling voor de arbeidsbescherming voorgeschreven verplichtingen
inzake veiligheid en hygiene;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat de prestaties waartoe de werkgever uit dien hoofde
gehouden is voor de werknemer een
voordeel doen ontstaan ingevolge
zijn dienstbetrekking in de zin
van artikel 2 van de wet van
12 april 1965, deze bepaling en
artikel 35 van de wet van
10 april 1971 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, krachtens artikel 68 van de wet van 10 april 1971,
de kosten ten laste van de verzekeraar moeten komen;

Overwegende dat artikel 35 van
de
Arbeidsongevallenwet
van
10 april 1971, voor de vaststelling
van het basisloon, verwijst naar het
begrip loon zoals het is bepaald
in artikel 2 van de wet vari
12
april 1965 betreffende de
Om die redenen, vernietigt het
bescherming van het loon der werk- bestreden arrest, behalve voor zover
nemers;
het eiseres in de kosten verwijst;
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beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt Op de kant Van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt
eiseres
in
de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

4° TAALGEBRUIK -

STRAFZAKEN DOUANE EN ACCIJNZEN PROCESSENVERBAAL - ART. 38 TAALWET IN GERECHTSZAKEN NIET TOEPASSELIJK.

5° TAALGEBRUIK -

STRAFZAKEN - TOEVOEGING BIJ HET DOSSIER VAN EEN FRANSE
VERTALING VAN IN HET NEDERLANDS
GESTELDE STUKKEN - ENKEL VEREIST ALS
DE VERDACHTE, DIE GEEN NEDERLANDS
KENT, ZULKS VRAAGT.

21 april 1980 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. L. Simont en Biitzler.
6° BETICHTING VAN VALSHEID

TAALGEBRUIK ART. 38 TAALWET IN
GERECHTSZAKEN - VERKLARING VAN DE
GERECHTSDEURWAARDER DAT HIJ BLJ DE
DAGVAARDING EEN FRANSE VERTALING
HEEFT GEVOEGD- BEWLJSWAARDE BEHOUDENS BETICHTING VAN VALSHEID.

Nr. 532
2" KAMER - 22 april 1980

7° HOGER BEROEP -

1° CASSATIE-

BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN - MIDDEL WAARBLJ HET HOF WORDT
VERZOCHT ZELF EEN STUK UlT TE LEGGEN HOF NIET BEVOEGD

(1).

2° TAALGEBRUIK -

STRAFZAKEN - PROCESSEN-VERBAAL BETREFFENDE DE OPSPORING EN DE VASTSTELLING VAN MISDRLJVEN
-WET VAN 15 JUNI 1935, ARTT. 11 EN 40 MIDDEL WAARIN SCHENDING VAN DIE WETTELLJKE BEPALINGEN WORDT AANGEVOERD MIDDEL DAT HET HOF ERTOE ZOU VERPLICHTEN DE PROCESSEN-VERBAAL NA TE GAAN
OM ERUIT OP TE MAKEN WAAR ZLJ ZIJN
OPGESTELD - HOF NIET BEVOEGD OM DIE
AKTEN UlT TE LEGGEN

STRAFZAKEN
PROCESSEN-VERBAAL
TAALGEBRUIK BETREFFENDE DE OPSPORING EN DE VASTSTELLING VAN MISDRLJVEN MIDDEL

40

SCHENDING

VAN

DE

ARTT.

11

TAALWET IN GERECHTSZAKEN WORDT
AANGEVOERD MIDDEL DAT ERTOE ZOU
VERPLICHTEN DE PROCESSEN-VERBAAL NA
TE GAAN OM ERUIT OP TE MAKEN WAAR ZIJ
ZLJN OPGESTELD - HOF NIET BEVOEGD OM
DIE AKTEN UlT TE LEGGEN- NIET ONTVANEN

8° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
MIDDEL WAARBLJ AAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP WORDT VERWETEN EEN NIETIG VONNIS TE HEBBEN BEVESTIGD - ONREGELMATIGHEID EIGEN AAN DE BESLISSING
VAN DE EERSTE RECHTER WAARDOOR DE
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP NIET WORDT AANGETAST NIET

ONTVANKELIJK MIDDEL

(4).

4• Aangezien de processen-verbaal van

(2).

3° CASSATIEMIDDELEN -

WAARIN

STRAFZAKEN DOUANE EN ACCIJNZEN AANHANGIG
MAKEN VAN DE ZAAK BLJ DE RECHTER IN
HOGER BEROEP DOOR DE VERKLARING VAN
HOGER BEROEP EN NIET DOOR DE DAGVAARDING.

het bestuur van douane en accijnzen
geen akten van rechtspleging zijn, in
de zin van art. 38 Taalwet in gerechtszaken, vezplicht geen enkele wetsbepaling dat bestuur ertoe een Franse
vertaling af te geven bij de overhandiging of betekening aan de verdachte
van de in het Nederlands gestelde
processen-verbaaL

5• Het recht van verdediging inzake
taalgebruik is a.m. gevrijwaard door
art. 22 Taalwet in gerechtszaken,
krachtens hetwelk de verdachte, die
KELIJK MIDDEL (3).
geen Nederlands kent, kan vorderen
dat een Franse vertaling bij het dossier wordt gevoegd van de stukken die
(1) Cass., 1 dec. 1970 (A.C, 1971, 320). Zie
in het Nederlands zijn gesteld.
• Over de Rechtsstaat •, plechtige openingsrede van proc.-gen. Dumon voor het Hof van
6° De verklaring van de gerechtsdeur3 sept. 1979, noot 28.
waarder dat hij bij de dagvaarding een
(2) en (3) Zie Cass., 12 dec. 1972 (A.C, 1973, - - - - - - - - - - - - - - - - 363). Zie de in noot 1 vermelde rede, noten
(4) Cass., 18 okt. 1954 (A.C, 1955, 86).
95 en 96.

-
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Franse vertaling heeft gevaegd, Jevert maanden later een nieuw onderzoek
bewijs ap zalang zij niet van valsheid begint tegen andere personen dan oorspronkelijk, dit erop zou neerkomen dat
wardt beticht.

de taalreglementering geen enkele zin
7" In strafzaken en a.m. inzake douane heeft », het arrest op de argumentering
en accijnzen, maakt de verklaring van niet antwoordt :

hager beroep en niet de dagvaarding
Overwegende dat het arrest de
om te verschijnen voar de rechter in
hager beroep de zaak aanhangig bij tekst van artikel 11 van de wet van
die rechter (5).
15 juni 1935 aanhaalt en voorts

zegt : « dat de opstellers in hun
processen-verbaal gewag maakten
van plichten uitgevoerd deels in het
ARREST
buitenland, deels in gemeenten van
het Nederlands taalgebied, deels in
HET HOF; - Gelet op het bestre- gemeenten van het Frans taalgeden arrest, op 19 maart 1979 door bied, deels in de Brusselse agglomehet Hof van Beroep te Brussel ratie; dat de processen-verbaal,
gewezen;
waarin onder andere de verklarinGelet op het arrest van het Hof gen van tweede beklaagde (thans
van 5 september 1978 (6), gewezen eiser) opgenomen werden, door de
in zake Florent Janssen en eiser bekeurders van de centrale opspo-:
ringsdienst gesloten en ondertekend
tegen de verweerders;
werden te Brussel; dat deze procesI. In zoverre de voorziening sen-verbaal dus niet, zij het gedeelgericht is tegen het openbare mi- telijk, in het Luikse werden opge-·
nisterie en het bestuur van douane maakt, zoals tweede beklaagde het
bij vergissing stelt; dat processen-·
en accijnzen :
verbaal, waarvan de redactie en het
Over het eerste middel, afgeleid uit de opstellen wegens de belangrijkheid
schending van de artikelen 11 en 40 van van de zaak niet onmiddellijk diende wet van 15 juni 1935 betreffende het
gebruik der talen in gerechtszaken en den noch konden geschieden, regelmatig werden gesteld in het kantoor
97 van de Grondwet,
van
de centrale opsporingsdienst'
daardat het arrest beslist dat er geen
nietigheid is niettegenstaande de proces- van douane en accijnzen; dat geen
sen-verbaal ten aanzien van eiser in het enkele wetsbepaling de verplichting
oplegt om afzonderlijke processenNederlands opgesteld werden,
terwijl, in strijd met wat het arrest verbaal op te stellen met betrekking'
zegt, de processen-verbaal te Luik opge- tot verhoor of vaststellingen op
steld werden en niet te Brussel,
verschillende plaatsen en tijdstipen terwijl door eiser in zijn conclusie pen; dat niets belet dat de opstellers
was gesteld dat « zou kunnen worden van het proces-verbaal gebruik zouaanvaard dat de regels betreffende de den maken van een en dezelfde
keuze van de taal zouden kunnen wor- akte om zulks te doen; dat de
den aanvaard voor zover er effectief bekeurders ter zake de processenslechts een proces-verbaal voorhanden
was, doch dat zulks zeker niet kon verbaal terecht in het Nederlands
worden aanvaard wanneer het om wel hebben gesteld, deze taalkeuze het
onderscheiden verrichtingen gaat waar- best de noodwendigheden van de
tussen verscheidene weken, zelfs maan- zaak dienend; ... dat het bijtreden
den liggen », en verder « dat wanneer van de door .tweede beklaagde
zou worden geoordeeld dat in een derge- gehuldigde stelling erop zou neer kolijk geval de oorspronkelijke taal verder men de verbalisanten te verplichten
mag worden gebezigd, ook wanneer men het proces-verbaal deels in het
in een totaal andere streek van het land
Frans, deels in het Nederlands te
- - - - - - - - - - - - - - - - ! stellen; dat een dergelijke praktijk
(5) Cass~ 29 jan. 1974 (A.C., 1974, 592).
strijdig zou zijn met een grondbe(6) A.C., 1978-79, 7.
I ginsel van de wet van 15 juni 1935,
(DORMAL T. BELGISCHE STAATMIN. VAN FINANCIEN E.A.)

- 1047namelijk de eentaligheid van de ten van de processen-verbaal 'van
gerechtelijke akten; dat tweetalige 7 februari, 26 februari en 15 april 1975
geen nietigheid meebrengt, op grond dat
processen-verbaal nietig zijn »;
de wet de betekening van de processenOverwegende dat, met die motive- verbaal inzake douane en accijnzen niet
ring, tegenover eisers bewering dat vereist en dat het toesturen van het
verrichtingen die in tijd en plaats afschrift, voorgeschreven door de wet,
gespreid waren, niet in een enkel niet gelijk te stellen is met de betekeproces-verbaal mochten worden ning waarvan sprake in artikel 38 van de
1
opgenomen, daar anders de wet op wet van 15 juni 1935,
terwijl de processen-verbaal inzake
het gebruik der talen geen zin zou
hebben, door het arrest wordt douane en accijnzen akten van rechts..:
uitmaken waarop artikel 38 van
geoordeeld dat de ambtenaren ver- pleging
de wet van 15 juni 1935 toepasselijk is
mochten het relaas van een reeks en, wegens het doorslaggevend belang
verrichtingen, die deels in het bui- van deze akten van vervolging ten
tenland, deels in verschillende stre- opzichte van de toekomstige beklaagden;
ken van het land waren uitgevoerd, de vertaling van het afschrift bij de
neer te leggen in een enkel proces- wettelijke opgelegde kennisgeving zich
verbaal, dat, daar het wegens de opdringt ter eerbiediging van de rechten
belangrijkheid van de zaak in de van de verdediging, zodat, aangezien de
van bedoeld afschrift aan
centrale dienst te Brussel werd kennisgeving
eiser diende te geschieden in een Waalse.
opgemaakt, gezien de omstandighe- gemeente, het toevoegen van een Franse
den in het Nederlands mocht wor- vertaling op straffe van nietigheid was
den opgesteld en derhalve, krach- voorgeschreven en de afwezigheid van
tens de wet op het gebruik der zulk een vertaling minstens de rechten
talen, geheel in het Nederlands van de verdediging schendt;
moest worden opgesteld; dat het
tweede onderdeel, doordat het arrest
arrest aldus, overeenkomstig het aanneemt dat een Franse vertaling was
vormvereiste van artikel 97 van de gehecht aan de dagvaarding voor de
Grondwet, eisers conclusie beant- Correctionele Rechtbank te Brugge en
aan de dagvaarding voor het Hof van
woordt;
Beroep te Brussel,
Dat het middel in zoverre feiteterwijl de betreffende vertaling niet in
lijke grondslag mist;
het dossier voorhanden is :
Overwegende dat het middel, in
Wat het eerste onderdeel betreft :
zoverre het de schending van de
Overwegende dat de processenartikelen 11 en 40 van de wet van
15 juni 1935 aanvoert, het Hof verbaal van het bestuur der douane
verzoekt de processen-verbaal na te en accijnzen geen akten van
gaan om daaruit af te leiden waar rechtspleging zijn in de zin van
die processen-verbaal werden opge- artikel 38 van de wet van
steld; dat het Hof niet bevoegd is 15 juni 1935; dat het bestuur derhalve niet krachtens die bepaling om die akten uit te leggen;
en ook niet krachtens enige andere
Over het tweede middel, afgeleid uit wettelijke bepaling - de verplichde schending van de artikelen 38 en ting had om bij de overhandiging of
40 van de wet van 15 juni 1935 over het
gebruik der talen in gerechtszaken, 1, 'de kennisgeving aan eiser van de in
§ 2, van de wet van 28 december 1912 en het Nederlands opgemaakte proces238 van de algemene wet van 26 au- sen-verbaal daaraan een Franse
gustus 1822 betreffende douane en vertaling toe te voegen;
accijnzen (thans artikelen 270 en 271 van
Overwegende dat, met betrekking
de algemene wet zoals gecoordineerd tot de processen-verbaal, de rechten
door het koninklijk
besluit van
18 juli 1977) en van de rechten van de van de verdediging worden gevrijwaard door artikel 22 van de wet
verdediging,
eerste onderdeel, doordat het arrest van 15 juni 1935, krachtens hetwelk
beslist dat de afwezigheid van vertaling eiser kon vorderen dat aan het
van de aan eiser toegestuurde afschrif- dossier een Franse vertaling van de
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1048processen-verbaal zou worden toe- h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie
van de h. Charles, eerste advocaatgevoegd;
- Advocaten : mrs. Biitzler;
Wat het tweede onderdeel be- generaal
E. Schepens, Brugge.
treft:
Overwegende dat het arrest releveert dat « bij de dagvaarding een
Franse vertaling werd gehecht,
zoals uitdrukkelijk in het exploot is Nr. 533
vermeld »;
2• KAMER - 22 april 1980
Overwegende dat de verklaring
van de gerechtsdeurwaarder dat hij
bij de dagvaarding een Franse ver- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORtaling heeft gevoegd, geldt tot
DELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDEbetichting van valsheid; dat eiser de
RING - TE VERMELDEN WETI'ELLJKE BEPAverklaring slechts kan bestrijden
LINGEN.
door de rechtspleging van betichting
van valsheid in te stellen, maar hij 2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN niet aantoont dat te hebben gedaan;
NATIONALE
PRIJSBEHEERSINGSREGELING
Overwegende dat op 3 mei 1977 ALS MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS
tegen het vonnis van de eerste EEN KWANTITATIEVE INVOERBEPERKING rechter hoger beroep werd ingesteld BEGRIP.
door eiser, het openbaar ministerie 3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN en het Ministerie van Financien; EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP dat, nu artikel 205 van het Wetboek VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROvan Strafvordering geen toepassing PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ART. 177
vond, de zaak bij de rechters in - GESCHIL OMTRENT DE UITLEGGING VAN
hoger beroep aanhangig werd HET VERDRAG - GESCHIL OPGEWORPEN IN
gemaakt, niet door de dagvaarding EEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE AANHANom voor hen te verschijnen, maar GIGE ZAAK - VOORWAARDE WAARONDER
HOF VAN CASSATIE NIET GEHOUDEN IS
door de verklaring van hoger HET
HET GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN BIJ HET
beroep, vervolgens, na vernietiging HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE
van het arrest van het Hof van GEMEENSCHAPPEN, OM BIJ WEGE VAN PREJUBeroep te Gent, door de verwijzing DICIELE VRAAG EEN UITLEGGING TE VERnaar het Hof van Beroep te Brussel; KRIJGEN.
dat, nu eiser voor het Hof van
GEMEENSCHAPPEN
Beroep te Brussel is verschenen en 4° EUROPESE
- EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
er zich over de zaak zelf verdedigd
- MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22 DEC. 1971,
heeft, zij het onder opwerping van
AANGEVULD EN GEWIJZIGD BLJ DE MINISTEde nietigheid van de dagvaarding,
het hof van beroep geldig van de RIELE BESLUITEN VAN 20 APRIL 1972,
zaak kennis heeft genomen;
1 AUG. 1973 EN 20 JUNI 1974 TER UITVOERING VAN DE WET VAN 30 JUNI 1971 TOT
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
WIJZIGING VAN DE BESLUITWET VAN 22 JAN.
Over het derde middel, ...

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 april 1980 - 2• kamer - Voorzitter : baron Richard - Verslagge.ver : de

1945

BETREFFENDE DE BETEUGELING VAN
DE INBREUKEN OP DE REGLEMENTERING
INZAKE BEVOORRADING VAN HET LANDBESLUIT HOUDENDE VERPLICHTING TOT
VAN
PRIJSVERHOOINGEN
AANGIFTE
BESLUIT DAT, IN ZOVERRE HET ZULKS VOORSCHRIJFT, GEEN MAATREGEL INVOERT DIE
VERBODEN
IS
E.E.G.-VERDRAG.

KRACHTENS

ART.

30

1o Om naar recht met redenen te zijn

omkleed, moet een veroordelende
beslissing op de strafvordering hetzij
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in haar eigen redenen, hetzij met
verwijzing naar de beroepen beslissing, de wettelijke bepalingen vermelden waarin de bestanddelen van het
ten laste van de beklaagde gelegde
misdrijf worden opgegeven, alsmede
die waarbij straf wordt gesteld (1).
(Art. 97 Gw.)

stop en hij ook v66r het verloop van
de termijn vervroegde toepassing van
de aangegeven verhoging mag toestaan.

2" Art. 30 E.E.G.-Verdrag verbiedt elke
nationale prijsbeheersingsregeling van
gelijke werking als een kwantitatieve
invoerbeperking, voor zover de afzet
van uit een andere Lid-Staat herkomstige, ingevoerde produkten daardoor
onmogelijk wordt, of meer wordt
bemoeilijkt dan die van de nationale
produkten, dan wei voor zover zij leidt
tot een begunstiging van de afzet van
nationale produkten ten koste van de
ingevoerde produkten (2).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1979 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

(ANKERSMIT)
ARREST

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
een geldboete van 100 frank verhoogd
met 390 decimes, aldus gebracht op
4.000 frank, wegens overtreding van de
artikelen 1, § 1, 2 en 12 van het
ministerieel besluit van 22 december
3" Wanneer een vraag om uitlegging van 1971 houdende verplichting tot aangifte
het E.E.G.-Verdrag mateiieel dezelfde der prijsverhogingen, en doordat het
is als een punt wam·over vroeger om arrest zich ertoe beperkt te preciseren
een uitleggende beslissing van het Hof dat dit ministerieel besluit werd genovan Justitie van de Eurupese Gemeen- men ter uitvoering van de wet van 30
schappen is verzocht, zijn de nationale juli 1971 tot wijziging van de besluitwet
rechterlijke instanties, waarvan de van 22 januari 1945, en melding te
beslissingen volgens het nationale maken, afgezien van de verwijzing naar
recht niet vatbaar zijn voor hoger verschillende bepalingen van het Wet-·
beroep, ervan vrijgesteld zich opnieuw hoek van Strafvordering, naar de wet 1
tot het Hof van Justitie te wenden om van 15 juni 1935, en naar het beroepen
bij wege van prejudiciele vraag een vonnis, van de artikelen 40, 65 en 100;
uitlegging te verkrijgen (3). (Art. van het Strafwetboek, artikelen die ech-'
177 E.E.G.-Verdrag.)
ter geen straffen bepalen,
terwijl, om naar recht te zijn gemoti-•
4" Het min. besl. van 22 dec. 1971,
aangevuld en gewijzigd bij de mw. veerd, een veroordelende beslissing op
besl. van 20 april 1972, 1 aug. 1973 en de strafvordering hetzij in haar eigen
20 juni 1974 ter uitvoering van de wet motieven, hetzij met verwijzing naar de
van 30 juni 1971 tot wijziging van de beroepen beslissing, melding moet
besluitwet van 22 jan. 194.5 betreffende maken van de wettelijke bepalingen
de beteugeling van de inbreuken op de waarin de bestanddelen worden opgegereglementering inzake bevoorrading ven van het ten laste van de beklaagde
van het land in zoverre het een gelegde misdrijf en van de bepalingen
verplichting tot prijsverhogingsaan- waarin een straf wordt bepaald; deze
gifte bevat, voert geen maatregelen in verplichting impliceert dat de door de
die verboden zijn door art. 30 beslissing vermelde bepalingen met
E.E.G.- Verdrag, als o.m. de minister nauwkeurigheid moeten aangewezen
van Economische Zaken uitzonderin- worden en een loutere algemene verwijgen mag voorschrijven t.a. v. de prijs- zing naar een wet of een deel van een
wet waarin verschillende, niet nader
------------------1 aangeduide bepalingen voorkomen, niet
(1) Cass., 9 feb. 1976 (A.C., 1976, 674).
aan de gestelde motiveringsvereiste voldoet; zo, in onderhavig geval, de
(2) Hof van Justitie van de Europese artikelen 1, § 1, 2 en 12 van het
Gemeenschappen, arrest van 6 nov. 1979, in de
samengevoegde zaken nr. 16 tot 20179. Verza- ministerieel besluit van 22 december
meling van de rechtspraak van het Hof van 1971 de bestanddelen van de aangehouJustitie van de Europese Gemeenschappen, den misdrijven inhouden, het arrest
1979, biz. 3327 tot 3348.
echter niet op nauwkeurige wijze enige
wettelijke bepaling vermeldt waarin een
(3) Cass., 24 dec. 1970 (A.C., 1971, 417) en straf wordt bepaald; immers artikel 12
9 okt. 1979 (ibid, 1979-80, nr. 92).
van het genoemde ministerieel besluit
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zich ertoe beperkt voor te schrijven dat
de overtredingen van het ministerieel
besluit worden opgespoord, vastgesteld,
vervolgd en gestraft overeenkomstig de
bepalingen van de hoofdstukken II en
III van de wet van 30 juli 1971 betreffende de economische reglementering en
prijzen; deze hoofdstukken verschillende
artikelen inhouden die al dan niet een
straf bepalen, zodat het onmogelijk is te
bepalen van welke van deze artikelen
het arrest toepassing heeft gemaakt en
het arrest, dat niet op nauwkeurige
wijze enige wettelijke bepaling vermeldt
waarin een straf wordt gesteld, derhalve
niet naar recht is gemotiveerd en artikel
97 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat het arrest, door
overneming van de telastlegging en
door verwijzing naar de wetsbepalingen in het beroepen vonnis aangehaald, onder meer melding maakt
van de wet van 30 juli 1971 tot
wijziging van de besluitwet van
22 januari 1945 betreffende de
beteugeling van de inbreuken op de
reglementering inzake de bevoorra-.
dir..g van het land;
Overwegende dat het arrest aldus
de ten deze toepasselijke bijzondere
wettelijke bepaling, die een straf
stelt, aanwijst; dat eiser tot de bij
die bijzondere wettelijke bepaling
ingevoerde straf is veroordeeld;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97,
107 van de Grondwet, 3, a, c, 5, tweede
lid,
30
van
het
Verdrag
van
25 maart 1957 tot opriChting van de
Europese Economische Gemeenschap,
1 van de wet van 2 december 1957
houdende goedkeuring van genoemd
verdrag, en van de richtlijn nr. 70/50 van
22 december 1969, artikelen 2, § 3, d,
en 4,
doordat het arrest beslist dat « de
wettelijke bepalingen inzake prijsverhogingsaangiften niet strijdig zijn met het
Verdrag van Rome » en eiser derhalve
veroordeelt op grond van de artikelen 1,
2 en 12 van het ministerieel besluit van
22 december 1971 tot een geldboete van
100 frank, verhoogd met 390 decimes,
teJWljl artikel 30 van het Verdrag van
Rome elke maatregel verbiedt die een
uitwerking heeft die gelijk is aan een

kwantitatieve beperking; de prijzenreglementering een inbreuk inhoudt op
deze regel doordat zij aan de bedrijven
oplegt op de Belgische markt op identieke wijze de prijzen van de ingevoerde
produkten en die van de nationale
produkten te verrekenen; derhalve de
verplichting van de prijsverhogingsaangifte, begrepen in de artikelen 1 en 2
van het ministerieel besluit van
22 december 1971 houdende verplichting
tot aangifte der prijsverhogingen, dat
toepasselijk is zowel op de ingevoerde
produkten als op de nationale produkten
en dat op onafscheidbare wijze verbonden is met het naleven van een wachttijd tijdens welke de prijzen geblokkeerd
zijn, onverenigbaar is met artikel 30 van
het Verdrag van Rome, dus onwettelijk,
daar het krachtens deze verplichting aan
de bedrijven verboden is de onmiddellijke druk van de prijsverhoging van de
ingevoerde produkten integraal in hun
verkoopprijzen te verrekenen, zodat het
arrest deze bepalingen van genoemd
ministerieel besluit niet kon toepassen
om eiser, invoerder van produkten van
E.E.G.-herkomst, te veroordelen {schending van alle in het middel ingeroepen
wettelijke bepalingen en in het bijzonder van de artikelen 107 van de Grondwet en 30 van het Verdrag van Rome):

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om, met overtreding van
de artikelen 1, § 1, 2 en 12 van het
ministerieel besluit van 22 december 1971, aangevuld en gewijzigd
door de ministeriele besluiten van
20 april 1972, 1 augustus 1973 en
20 juni 1974, genomen ter uitvoering van de wet van ~0 juni 1971
tot wijziging van de besluitwet van
22 januari 1945 betreffende de beteugeling van de inbreuken op de
reglementering inzake de bevoorrading va.n het land, prijzenverhogingen van meettoestellen, onderdelen
en verbruiksmaterialen te hebben
doorgevoerd zonder voorafgaande
aangifte van prijsverhoging;
Overwegende dat artike1 1 van
het
eerstgenoemde
ministerieel
besluit is uitgevaardigd ter uitvoering van met name de artikelen 1,
§§ 1 en 2, en 2, § 4, van de
genoemde wet, welke onder meer
bepalen : het is verboden op de
nationale markt produkten, grond-
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bepalingen van deze wet vastge- oordeelt : « dat ten deze de verplichstelde maximumprijs ... ; bij ontsten- ting tot aangifte der prijsverhogintenis van afsluiting van een pro- gen de toepassing van een normale
grammaovereenkomst of van vast- prijs geenszins verhindert; ... dat de
stelling van een maximumprijs is modaliteiten van de prijsverhohet verboden tegen prijzen te verko- gingsaangiften zodanig kunnen worpen hoger dan de normale prijzen; den versoepeld dat, ook in acht
... de minister tot wiens bevoegdheid genomen de specifieke economische
de economische zaken behoren, kan activiteiten van beklaagde (thans
alle modaliteiten uitvaardigen die eiser), de interstaatse handelsbenodig zijn voor de toepassing en de trekkingen hierdoor niet op een
uitvoering van het bepaalde in de voor hem nadelige wijze worden
artikelen 1 en 2, met name de bei:nvloed; ... dat de wettelijke bepaprij sverhogingsaangifte;
lingen inzake prijsverhogingsaangiften niet strijdig zijn met het VerOverwegende dat eiser voor het drag van Rome »;
hof van beroep aanvoerde : « dat de
Overwegende dat het middel de
toepassing, op de economische activraag
doet rijzen of een maatregel
viteit van invoerder, van het ministerieel besluit van 22 december 1971 als de aangevochten verplichting tot
tot gevolg heeft hem te beletten zijn prijsverhogingsaangifte een maatrenormale activiteit van invoerder, gel van gelijke werking als een
meer in het bijzonder van indus- kwantitatieve invoerbeperking opletriele produkten herkomstig van het vert;
Verenigd Koninkrijk, normaal verOverwegende dat het Hof van
der te zetten tegen przijen die hem Justitie van de Europese Gemeeneen rechtvaardige bezoldiging van schappen, bij de uitspraak over een
zijn activiteit verzekeren; dat de vorig verzoek om een prejudiciele
praktijk van de Belgische Staat, die beslissing, voor recht heeft vererin bestaat op een dergelijke klaard : dat een nationale prijsbeinvoer toepassing te maken van het heersingsregeling, als bedoeld, is te
ministerieel besluit van 22 decem- beschouwen als een - in artikel 30
ber 1971, onverenigbaar is met de van het E.E.G.-Verdrag verbodenartikelen 3, littera A, 5, 30 en 31, maatregel van gelijke werking als
eerste lid, van het Verdrag waar- een kwantitatieve invoerbeperking,
door de Europese Economische voor zover de afzet van uit een
Gemeenschap werd opgericht en in andere Lid-Staat herkomstige, ingestrijd is met het voorschrift voerde produkten daardoor onmogenr. 70/50 CEE van de Commissie lijk wordt, of meer wordt bemoeivan 22 december 1969 gegrond op de lijkt dan die van de nationale probepalingen van artikel 33, § 7, dukten, dan wel voor zover zij leidt
waardoor in afschaffing wordt voor- tot een begunstiging van de afzet
zien van aile maatregelen waarvan van nationale produkten ten koste
de invloed gelijkaardig is aan kwan- van de ingevoerde produkten;
titatieve beperkingen van de invoer
Overwegende dat het Hof van
en waarin niet voorzien is door Justitie, door het geven van die
andere beschikkingen
getroffen regel, de toepassing van artikel 177,
ingevolge het Verdrag van de Euro- laatste lid, van het Verdrag van
pese Economische Gemeenschap »;
25 maart 1957 tot oprichting van de
Overwegende dat het arrest, na Europese Economische Gemeenonderzoek van de mogelijkheden schap overbodig maakt en het Hof
die het ministerieel besluit van ervan ontslaat een vraag om uitleg22 december 1971 biedt om een aan ging aan het Hof van Justitie te
de noodwendigheden van de bedrij- stellen; dat de vraag die door de
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voor ieder artikel afzonderlijk een
prijsverhogingsaangifte kon indienen; dat beklaagde, zich beroepend
op het schrijven van de prijzendienst van 21 augustus 1978, vergeefs aanvoert dat deze administratie haar standpunt zou hebben
gewijzigd; dat dit alleenstaand
schrijven weliswaar wijst op moeilijkheden van voorbijgaande aard;
dat echter niet wordt aangevoerd
dat de sindsdien door de prijzendienst gevolgde procedure van aard
was om de activiteiten van de
naamloze vennootschap Ankersmit
te belemmeren; dat het ten slotte
van belang is op te merken dat, bij
toepassing van artikel 1-3, a, van de
Algemene Prijzenwet, de minister
van Economische Zaken programmaovereenkomsten kan afsluiten
welke de formele indiening van
de prijsverhogingsaangifte zouden
overbodig maken ten einde de prijzenreglementering
te
realiseren
door een aangepaste informatie en
een samenspraak tussen de betrokken sector en de overheid; dat, in
dezelfde geest, artikel 7 van het
ministerieel besluit van 22 december 1971 bepaalt dat, mits met
naleving van bepaalde voorwaarden,
producenten en invoerders ontheven
zijn van de verplichting tot aangifte;
dat uit wat voorafgaat, volgt, enerzijds, dat beklaagde v66r 13 juni
1977 verzuimde de nodige maatregelen te treffen om de prijzenreglementering na te leven, en anderzijds, dat na deze datum een aan de
specifieke aard van zijn beroepsbedrijvigheid aangepaste oplossing
werd uitgewerkt; dat de wettelijke
bepalingen met betrekking tot de
verplichting tot aangifte, waarvan
de soepelheid hiervoren reeds werd
onderstreept, niet van die aard zijn
dat zij de tussenstaatse handel
beinvloeden; dat, in het raam van
deze wetgeving, door de bevoegde
minister schikkingen kunnen worden getroffen opdat de invoerders
niet zouden worden benadeeld ten
opzichte van de nationale producen-

voorziening wordt gesteld immers
materieel dezelfde is als die waarvoor bij wijze van voormelde prejudicii:He beslissing uitspraak werd
gedaan;
Overwegende dat het arrest ten
deze zijn beslissing dat de we·ttelijke bepalingen inzake prijsverhogingsaangiften niet strijdig zijn met
het Verdrag van Rome doet steunen
op de redengeving : « dat beklaagde
(eiser) ten onrechte stelt dat, volgens het ministerieel besluit van
22 december 1971, hij verplicht zou
zijn vijf maanden te wachten,
waarna nog een blokkeringsperiode
van ze~;i. maanden zou kunnen volgen; dat het de minister van Economische Zaken immers toegelaten
is afwijkingen op de prijzenblokkering toe te staan en dat hij eveneens v66r het verstrijken van de
termijn de vervroegde toepassing
van de aangegeven verhoging kan
toestaan, zodat een firma zeer vlug
de verhoging bij de aankoop kan
doorberekenen in haar verkoopprijzen; dat de naamloze vennootschap
Ankersmit, welke een hele gamma
produkten invoert, zich kan beroepen op artikel 3-6 van voormelde
besluit; dat, krachtens deze bepaling, de in cijfers uitgedrukte verantwoording van de verhoging door
de evolutie van de kostprijs dient
medegedeeld te worden, zo niet voor
ieder artikel of prestatie, dan toch
voor artikelen die representatief
genoeg zijn; dat, na de op 13 juni
1977 uitgevoerde controle, beklaagde
contact opnam met de prijzendienst;
dat, overeenkomstig de Algemene
Prijzenwet, een aan de specifieke
activiteiten van de naamloze vennootschap Ankersmit aangepaste
procedure werd uitgewerkt, te
weten een prijsverhogingsaangifte
per leverancier; dat dit systeem
daadwerkelijk werd toegepast; dat
uit het proces-verbaal van 3 november 1977 blijkt dat beklaagde zich,
na 13 juni 1977, naar de wettelijke
bepalingen inzake prijsverhogingsaangiften schikte; dat de prijzendienst zijn instemming betuigde
met het toegepaste systeem (zie

- 1053ten; dat de door" beklaagde aange22 april 1980 - 2• kamer - Voorzithaalde feitelijke omstandigheden ter : baron Richard - Verslaggever : de
betreffende de afhankelijkheid van h. Boon - Gelijkluidende conclusie van
buitenlandse markten en de munt- de h. Charles, eerste advocaat-generaal
schommelingen, die een onmiddel- - Advocaat : mr. L. Simont.
lijke aanpassing der prijzen zouden
vergen, hem niet mochten beletten
de prijsverhogingen aan te geven
die hij voornemens was op de
Belgische markt toe te passen; dat Nr. 534
aan beklaagde geen inbreuk wordt
ten laste gelegd wegens verkoop
2" KAMER - 22 april 1980
boven de normale of maximumprijs;
dat ter zake de verplichting tot VOORZIENING IN CASSATIE - VORM
aangifte der prijsverhogingen de - STRAFZAKEN - VOORZIENING IN CASSATIE
toepassing van een normale prijs BLJ BRIEF INGESTELD- NIET ONTVANKELLJK
geenszins verhindert; dat reeds CASSATIEBEROEP (1}.
werd onqerstreept dat de modalitei(VAN BOOM)
ten van de prijsverhogingsaangiften
ARREST
zodanig ~unnen worden versoepeld
~at, ook m acht genomen de speciHET HOF; - Gelet op de bestrefteke economische activiteiten van
beklaagde, de interstaatse handels- den beslissing, .op 18 februari 1980
betrekkingen hierdoor niet op een door het Hof van Beroep te Brussel,
voor hem nadelige wijze worden kamer van inbeschuldigingstelling,
gewezen;
bei:nvloed »;
Overwegende dat, wanneer zoals
Overwegende dat het arrest door
deze redengeving vaststelt dat de ten deze eiser zich niet in hechtenis
bedoelde
prijsbeheersingsregeling bevindt of gei:nterneerd is, de vernoch op zichzelf, noch in haar klaring van beroep in cassatie, luitoepassing op eiser tot gevolg heeft dens artikel 147 van het Wetboek
dat de afzet van uit een andere van Strafvordering, door de eiser of
Lid-Staat herkomstige, ingevoerde door een advocaat moet worden
produkten erdoor onmogelijk wordt gedaan aan de griffier van het
of meer wordt bemoeilijkt dan die rechtscollege, dat de bestreden
van de nationale produkten of dat beslissing heeft gewezen, en door de
zij zou leiden tot een begu~stiging verklaarder en de griffier moet worvan de afzet van nationale produk- den ondertekend;
Overwegende dat deze bij de wet
ten ten koste van de ingevoerde
voorgeschreven formaliteiten subprodukten;
Dat het arrest aldus zijn beslis- stantieel zijn en door geen andere
sing
regelmatig
met
redenen kunnen vervangen worden;
Overwegende dat eiser zich in
omkleedt en wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan aangeno- cassatie heeft voorzien bij brief
gericht aan het Hof van Cassatie en
men worden;
bij brief gericht aan de griffier van
En overwegende dat de substan- het hof van beroep; dat zijn voorzietiele of op straffe van nietigheid ning niet ontvankelijk is;
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de bescheiden door eiser
de op 4 april 1980 neergelcgd en die
Om die redenen, verwerpt
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
(1) Cass., 27 april1976 (AC., 1976, 973).
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lijkheid van de voorziening, ver- de schending van de artikelen 243,
werpt de voorziening; veroordeelt 244 en 246 van het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt
eiser in de kosten.
wegens knevelarij en omkoping,
22 april 1980 - 2• kamer - Voorzitterwijl eiser niet de hoedanigheid
ter : baron Richard - Verslaggever : de bezat van ambtenaar, openbaar officier
h. Boon - Gelijkluidend conclusie van of met een openbare dienst belast perde h. Charles, eerste advocaat-generaal.
soon, doch tussen hem en de Staat een
contractuele band bestond :

Nr. 535
2• KAMER - 23 april 1980
1° KNEVELARIJ -

OVERTREDING

VAN

ART. 243 SW. - HOEDANIGHEID VAN AMBTENAAR, OPENBAAR OFFICIER OF MET EEN
OPENBARE DIENST BELAST PERSOON BEGRIP.

2° OMKOPING

VAN

AMBTENAREN

OVERTREDING VAN ART. 246 SW. HOEDANIGHEID VAN AMBTENAAR, OPENBAAR OFFICIER OF MET EEN OPENBARE
DIENST BELAST PERSOON CONCREET
GEVAL.

1• en 2• Naar recht verantwoord is de
beslissing dat een beklaagde, die vervolgd is wegens knevelarij en omkoping van ambtenaren, opgetreden is
als ambtenaar, openbaar officier of
met een openbare dienst belast persoon, wanneer dat arrest erop wijst
dat die beklaagde tijdelijk opsteller
was bij de controledienst van de
belasting over de toegevoegde waarde,
dat hij een zekere druk heeft uitgeoefend op belastingplichtigen die hij in
de uitoefening van zijn ambt diende te
belasten en dat hij meehielp aan de
belastingheffing.
(DOUTRELEPONT T. LOGNOUL)

ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. ...
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel, ...

Overwegende dat het arrest erop
wijst dat eiser tijdelijk opsteller was
bij de dienst controle van de belasting over de toegevoegde waarde te
Jette en derhalve ambtenaar was,
dat hij een zekere druk heeft uitgeoefend op twee belastingplichtigen
die hij in de uitoefening van zijn
ambt diende te belasten en dat hij
meehielp aan de belastingheffing;
Dat de rechter aldus zijn beslissing dat eiser gehandeld heeft als
ambtenaar, openbaar officier of met
een openbare dienst belast persoon
naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;
Wat de overige middelen betreft
die in de memorie zijn aangevoerd
tot staving van de voorziening :
Overwegende dat eiser een geheel
van vage beschouwingen naar voren
brengt waarin hij of de feitelijke
beoordeling door de rechter bekritiseert of een beroep doet op gegevens die geen steun vinden in de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan of waarin hij - ten
slotte - zonder meer de verklaringen betwist welke hij volgens het
arrest « in zijn pleidooi » had
moeten doen;
Dat die middelen niet ontvankelijk zijn of niet kunnen 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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten
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1055overneemt uit het arrest van
afdelings- 30 april 1979 van de kamer van
conclusie inbeschuldigingstelling »;
advocaatDat bedoeld arrest vermeldt « dat
de hechtenis van de verdachte in
het belang van het onderzoek moet
worden gehandhaafd; dat invrijNr. 536
heidstelling de goede gang van het
onderzoek in de weg zou kunnen
2• KAMER - 23 april 1980
staan; dat er in de huidige stand
VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA- van de rechtspleging nog steeds
VING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLOPIGE ernstige en uitzonderlijke omstanHECHTENIS, ART. 5- REDENGEVING.
digheden zijn die de Openbare veiligheid raken en die verband houNiet naar recht verantwoord is de beslissing tot handhaving van de voorlopige den met de ernst van het gebeurde
hechtenis, wanneer het onderzoeksge- en met het feit dat de vrijlating op
recht de ernstige en uitzonderlijke het huidig ogenblik schandaal zou
omstandigheden, die de openbare vei- verwekken en zou leiden tot verstoligheid raken en de handhaving van ring van de maatschappelijke orde
de voorlopige hechtenis noodzakelijk waardoor de openbare veiligheid in
maken, beoordeelt op een vroegere gevaar zou worden gebracht; dat
datum dan die waamp het zijn beslis- bovendien de feiten onder de
sing uitspreekt; zulks is o.m. het geval
als dat gerecht de gegevens eigen aan bevoegdheid van het hof van asside zaak of de persoonlijkheid van de sen vallen en met de doodstraf
verdachte opgeeft met verwijzing naar kunnen worden gestraft; dat de
de redenen van een vroeger arrest, verdachte ten slotte van vreemde
zonder enige bijkomende beschouwing nationaliteit is, zodat kan worden
of verduidelijking waaruit kan worden gevreesd dat zij zou pogen zich te
afgeleid dat die redenen nog bestaan onttrekken
aan
het
Belgisch
ten tijde van de uitspraak van zijn gerecht »;
beslissing.
Overwegende dat het hof van
(KACAR)
beroep, waar het de woorden « in de
huidige stand van de rechtspleging »
ARREST ( vertaJing)
en « op het huidig ogenblik »
HET HOF; - Gelet op het bestre- gebruikt, tot tweemaal toe uitdrukden arrest, op 17 maart 1980 gewe- kelijk vaststelt dat het de ernstige
zen door de kamer van inbeschuldi- en uitzonderlijke omstandigheden
gingstelling van het Hof van Beroep die ae openbare veiligheid raken en
die handhaving van de voorlopige
te Luik;
hechtenis
noodzakelijk
maken,
Over het tweede middel, afgeleid uit beoordeelt op de dag van het arrest,
de schending van artikel 5 van de wet namelijk 30 april 1979, dus meer
van 20 april 1874 op de voorlopige dan tien maanden v66r de uitspraak
hechtenis, gewijzigd bij qrtikel 3 van de van het bestreden arrest;
wet van 13 maart 1973,
Dat het hof van beroep, waar het
doordat de bestreden beslissing niet
nauwkeurig omschrijft welke gegevens de gegevens eigen aan de zaak of de
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid persoonlijkheid van de verdachte
van de verdachte ernstige en uitzonder- betreft, enkel verwijst naar die
lijke omstandigheden zijn die de open- vroegere redenen zonder er enige
bare veiligheid raken en die handhaving beschouwing of verduidelijking aan
van de voorlopige hechtenis noodzake- toe te voegen waaruit kan worden
lijk maken:
afgeleid dat die redenen nog steeds
Overwegende dat het arrest de aanwezig zijn op de dag van de
voorlopige hechtenis van eiseres uitspraak; dat het hof zijn beslishandhaaft om de redenen die het sing, dat de voorlopige hechtenis
23 april 1980 - 2• kamer en verslaggever : de h. Legros,
voorzitter Gelijkluidende
van
mevr.
Liekendael,
generaal.

Voorzitter «
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begrip « tout », noch dat van oorzakehaafd, derhalve niet naar recht
lijk verband miskennen (1).
heeft verantwoord;
Dat het middel gegrond is;

(BEAUFORT, DEMARCHE T. DELAVIGNETTE,
c LES ASSURANCES FEDERALES • C.V.)
ARREST ( vertaJing)

Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste middel dat niet zou kunnen
leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; laat de
kosten ~n laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 januari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Wat de voorziening van eiser,
beklaagde, betreft :

II. Wat de voorzieningen van de

23 april 1980
2• kamer
eisers, burgerlijke partijen, betreft :
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorA ... .
zitter - Verslaggever : de h. Bosly B ....
Gelijkluidende conclusie van mevr. LieC Wat het overige van de voorziekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Hubert en Jeunehomme, Luik. ningen betreft :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 19.1 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 en 154 van
het W etboek van Strafvordering,
doordat het vonnis zich beperkt tot de
Nr. 537
vermelding « dat Delavignette niet verklaart dat hij achterom heeft gekeken,
2• KAMER - 23 april 1980
doch dat daaruit niet kan worden afgeleid dat hij dit niet gedaan heeft »,
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
eerste onderdeel, zonder daarbij te
OVEREENKOMST) - ONRECHTMATIGE antwoorden op de conclusie waarbij de
DAAD EN OORZAKELUK VERBAND TUSSEN eisers aanvoerden dat het voertuig van
DAAD EN SCHADE- ONAANTASTBARE VAST- Beaufort, dat achter Delavignettes voerSTELLING VAN DE FElTEN DOOR DE RECHTER tuig reed, heel goed door Delavignette
kon worden gezien en dat het feit dat
- TOEZICHT VAN HET HOF.
verweerder het voertuig van Beaufort
2° CASSATIE
BEVOEGDHEID
niet heeft opgemerkt, zoals hij voor de
ONRECHTMATIGE DAAD EN OORZAKELUK verbalisanten verklaard heeft, een overtreding was van artikel 19.1 van het
VERBAND TUSSEN DAAD EN SCHADE GEVOLGTREKKING NAAR RECHT AFGELEID koninklijk besluit van 1 december 1975;
U1T HET DOOR DE -RECHTER VASTGESTELDE.
tweede onderdeel, het vonnis aldus
artikel 19.1 schendt, welk artikel de
1° en 2° De feiten waarop de rechter z1j'n bestuurder die naar links wil afslaan,
beslissing, dat er een onrechtmatige
daad bestaat en oak dat er een
(1) Zie • Over de Rechtsstaat •, plecht.
oorzakelijk verband is tussen die daad
en de schade, doet steunen, moeten openingsrede van proc.-gen. Dumon, v66r het
van 3 sept. 1979, nrs. 17 en vgl., inz.
door de rechter op onaantastbare Hof,
nr. 19, c, blz. 55 tot 57, en noot 121; over de
wijze worden vastgesteld; het Hoi van fout leze men : Cass., 20 maart 1979 (A.C.,
Cassatie dient evenwel na te gaan of 1978-79, 837), en over het oorzakelijk verband
die feiten een verantwoording zijn leze men : Cass., 27 juni 1978 (ibid., 1978, 1266)
v9or de gevolgen die de rechter er en de noten 2 en 3, en 26 sept. 1979 (ibid,
naar recht uit afleidt en IJ1et name of 1979-80, nr. 59).
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verplicht achterom te kijken en derhalve
Dat het tweede onderdeel van het
de achterliggers op te merken die hij middel niet kan worden aangenokan zien of voorzien;
men;
derde onderdeel, ...
Over het derde onderdeel :

Overwegende dat dit onderdeel
van het middel kritiek uitoefent op
de onaantastbare beoordeling van
Dat het eerste onderdeel van het de feitelijke gegevens door de rechter; dat het derhalve niet ontvankemiddel feitelijke grondslag mist;
lijk is;
Over het tweede onderdeel :
Over het derde middel, ...
Overwegende dat het vonnis niet
Over het vierde middel, afgeleid uit de
vermeldt dat de bestuurder die naar schending van de artikelen 97 van de
links wil afslaan zich niet vooraf Grondwet, 19.3.2°, a, van het koninklijk
ervan moet vergewissen dat hij dit besluit van 1 december 1975 en 154 van
kan doen zonder gevaar voor de het Wetboek van Strafvordering,
andere weggebruikers en evenmin
doordat het vonnis enkel zegt dat
dat verweerder niet verplicht was Delavignette redenen had om niet over
eiser op te merken, indien hij hem de middenas van de rijbaan te gaan of
kon zien; dat het erop wijst dat, dat niet was gebleken dat hij dit niet
zelfs al was verweerder de hem bij had gedaan,
terwijl, eerste onderdeel, ...
artikel 19.1 van het koninklijk
tweede
onderdeel, daar de rechtbank
besluit van 1 december 1975 opgelegde verplichting niet nagekomen, niet heeft vastgesteld dat verweerder
zich naar links had begeven of dat niet
dit daarom nog niet een overtreding was
gebleken dat hij zich niet naar links
zou zijn die in oorzakelijk verband had begeven, het vonnis een schending
zou staan met het ongeval omdat, inhoudt van de artikelen 19.3.2°, a, van
op het ogenblik dat verweerder het koninklijk besluit van 1 decemachterom diende te kijken, eiser ber 1957, 97 van de Grondwet en 154 van
zijn inhaalmaneuver nog niet had het Wetboek van Strafvordering
ingezet;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel
Overwegende dat het vonnis vervan het middel berust op een on- meldt « dat Delavignette op de
juiste uitlegging van de bestreden rechter wegheij't is gebleven doch
beslissing;
dat hem niet kan worden verweten
dat hij niet over de middenas van
Overwegende dat het middel, voor de rijbaan is gegaan, daar 1" hij een
het overige, kritiek uitoefenent op rijbaan volgde van hooguit zes
de beslissing omtrent het oorzake- meter breed, zoals blijkt uit de
lijk verband tussen een fout en de opmeting in de situatietekening;
schade;
2° hij op het punt stond een voertuig
Dat de rechters in hoger beroep te kruisen; 3° hij ook de tegenliggers
uit de door hen vastgestelde feite- niet mocht hinderen ... »;
lijke omstandigheden, inzonderheid
Dat het aldus antwoordt op de in
uit de omstandigheid dat, op het het middel aangegeven conclusie;
ogenblik dat verweerder diende
Dat het eerste onderdeel van het
achterom te kijken, eiser zijn middel feitelijke grondslag mist;
inhaalmaneuver nog niet had ingeOver het tweede onderdeel :
zet, wettelijk hebben kunnen afleiOverwegende dat de rechter, zonden dat de aan verweerder verweten
fout, zelfs indien ze was bewezen, der een van de door de eisers
wetsbepalingen
te
niet in oorzakelijk verband zou aangevoerde
staan met het ongeval, zoals het is schenden, uit de in het antwoord op
het eerste middel weergegeven feigebeurd;
Over het eerste onderdeel :
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telijke vaststellingen heeft kunnen
afleiden dat het rijgedrag van verweerder ten deze vrij van schuld
was;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;

3. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de Sociale Voorzorg,
gemeenschappelijke kas van verzekering tegen arbeidsongevallen,
burgerlijke partij :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2228, 2236 van het
Burgerlijk Wetboek, 3, eerste lid, van de
Om die redenen, verwerpt de wet van 1 juli 1956 betreffende de
voorzieningen; veroordeelt de eisers, verplichte aansprakelijkheidsverzekering
ieder van hen, in de kosten van zijn inzake motorrijtuigen en 97 van de
Grondwet,
voorziening.
doordat het arrest, om te beslissen dat
23 april 1980
2• kamer
de dekking van de verzekeringsmaatVoorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- schappij Zurich, verzekeraar van de
zitter - Verslaggever : de h. Sace - burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie- het verongelukte voertuig, niet ten goede
kendael;·:advocaat-generaal - Advocaat : kan komen aan Josiane Gillard, in wier
mr. J.-M. Lafosse, Luik.
rechten de gemeenschappelijke kas van
verzekering tegen arbeidsongevallen
Sociale Voorzorg gesubrogeerd is en dat,
wegens het occasioneel gebruik dat
Kruydt van dit voertuig gemaakt heeft,
genoemde partijen de dekking van eiseNr. 538
res, de verzekeringsmaatschappij Mercator, dienen in te roepen, vaststelt dat
2• KAMER - 23 april 1980
Paulin Gillard eigenaar is van de verongelukte wagen, dat deze wagen gewoonVERZEKERING - LANDVERZEKERING
lijk door zijn dochter Josiane werd
VERPLICIITE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKE- gebruikt en dat op het ogenblik van het
RING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - HOUDER ongeval de wagen bestuurd werd door
VAN HET VERZEKERDE VOERTUIG- BEGRIP.
Kruydt met de instemming van Josiane
Gillard, die als inzittende in de wagen
In de zin van art. 3 va11 de wet van had plaatsgenomen, en beslist « dat uit
1 juli 1956 betreffende de verplichte de hierboven vermelde gegevens blijkt
aansprakelijkheidsverzekering inzake dat Paulin Gillard de detentie van zijn
motorrijtuigen is houder van het ver- voertuig bij zijn dochter Josiane gelaten
zekerde voertuig, met uitzondering had; dat zij vrijwillig de sleutels van de
van het geval dat hij zich door diefstal wagen aan Kruydt overhandigde, zoals
of geweldpleging de macht over het zij daartoe trouwens het recht had »,
motorrijtuig zou hebben verschaft, hij « dat zij hem enkel een tijdelijk gebruik
die, zonder eigenaar of noodzakelijk van de ·wagen heeft toegestaan waarbij
bestuurder te zijn van het verzekerde ze zich evenwel het recht voorbehield de
voertuig, daarover materieel beschikt wagen terug te nemen », « dat geenszins
(1}.
is gebleken dat Josiane Gillard op welk
ogenblik dan ook het bezit van de wagen
(• MERCATOR • N.V. T. c SOCIALE VOORZORG •,
had overgedragen », dat « Josiane Gillard
GILLARD, c ZURICH • N.V.)
aldus houder van dit voertuig is gebleven in de zin van artikel 3, .eerste lid,
ARREST ( vertaling)
van de wet van 1 juli 1956; dat zij
materieel over de wagen beschikte zonHET HOF; - Gelet op het bestre- der daarom noodzakelijk eigenares of
den arrest, op 24 oktober 1979 door bestuurder ervan te zijn » en dat de
het Hof van Beroep te Luik gewe- dekking van de verzekeringsmaatschappij Zurich haar derhalve ten goede kan
zen;
komen daar zij als houder van de wagen
1.
niet tegelijk verzekerde en derde2.
benadeelde kan zijn,
------------------1 terwijl, eerste onderdeel, houder is
(1) Cass., 6 nov. 1975 (A.C., 1976, 308) en de degene die een zaak onder zich heeft
met instemming of voor rekening van
noot 1.
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iemand anders, die aldus het materieel voorbehield de wagen terug te nemen •,
bestanddeel van het bezit (« corpus ») de begrippen bezit en detentie verwart
doch niet de « animus » ervan heeft; uit en derhalve de desbetreffende wetsbede vastgestelde feiten, inzonderheid uit palingen schendt ( artikelen 2228 en
het feit dat Josiane Gillard, die de 2236 van het Burgerlijk Wetboek); het
wagen voor haar vader onder zich hield, arrest, dat Josiane Gillard, die inzittende
vrijwillig, zoals ze daartoe het recht had, was, aanmerkt als houder in de zin van
de sleutel van de wagen had overhan- artikel 3, eerste lid, van de wet van
digd aan Kruydt opdat hij het voertuig 1 juli 1956, deze wetsbepaling schendt :
tijdelijk zou besturen, nu hij aan de
Over beide onderdelen samen :
voorwaarden daartoe voldeed en uit het
feit dat zij hem een tijdelijk gebruik
Overwegende dat de oorzaak van
ervan had toegestaan waarbij zij zich de schade waarover het hof van
evenwel het recht had voorbehouden de beroep uitspraak heeft gedaan zich
wagen terug te nemen, alsmede uit het
feit dat zijzelf als inzittende in die op 9 mei 1973 heeft voorgedaan; dat
wagen had plaatsgenomen gedurende de de gemeenschappelijke bepalingen
rit tijdens welke het ongeval gebeurde, behorende bij de Benelux-Overvolgt dat Josiane Gillard op het ogenblik eenkomst betreffende de verplichte
van de feiten niet meer de materitHe aansprakelijkheidsverzekering
inbeschikking had over de wagen doch, zake motorrijtuigen op 1 juni 1976
door haar eigen detentie tijdelijk af te in werking zijn getreden; dat zij
staan aan Kruydt, een ander had toege- geen afwijking inhouden van het in
staan er materieel en voor haar rekening
over te beschikken; de verklaring van artikel 2 van het Burgerlijk Wethet arrest, dat Josiane Gillard materieel hoek vermelde beginsel en derhalve
over de wagen beschikte, in strijd is met ten deze niet van toepassing zijn
de feiten die het arrest vaststelt (schen- (2);
ding van artikel 97 van de Grondwet) en
Overwegende dat het arrest verhet arrest, niet zonder miskenning van meldt « dat uit de hierboven verhet wettelijk begrip detentie, uit die
feiten kon afleiden dat Josiane Gillard melde gegevens blijkt dat Paulin
de wagen onder zich had (schending van Gillard de detentie van zijn wagen
artikel 2236 van het Burgerlijk Wetboek) bij zijn dochter Josiane gelaten had;
en derhalve eiseres niet kon veroordelen 1-----------------ten aanzien van verweerster (schending
(2) Zie Cass., 5 feb. 1970 (A.C., 1970, 522) en
van artikel 3, eerste lid, van de wet van de cone!. van proc.-gen. Ganshof van der
1 juli 1956);
Meersch v66r het arrest van 22 okt. 1970 (Bull
en Pas., 1971, I, 144, inz. biz. 156).
tweede onderdeel, krachtens artikel 3,
De reden van het arrest waarin het Hof
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956 erop wijst dat de oorzaak van de schade
betreffende de verplichte aansprakelijk- teruggaat tot 9 mei 1973 en de toepassing in
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, de tijd van de gemeenschappelijke bepalingen
de verzekeraar de aansprakelijkheid bij het Benelux-Verdrag van 24 mei 1966
nader bepaalt, kan enkel hierdoor worden
moet dekken van de eigenaar, van k•dere · verklaard dat een van de verweersters in haar
houder en van iedere bestuurder van het memorie van antwoord gesuggereerd had aan
verzekerde motorrijtuig, zulks met uit- het Benelux-Gerechtshof een prejudiciele
zondering van hen die zich door diefstal vraag te stellen over de uitlegging van de regel
of geweldpleging de macht over het van art. 3. W A.M.-wet.
voertuig hebben verschaft; het arrest,
Die regel is pas op 1 juli 1976 gemeenschapdoor te beslissen dat « Josiane Gillard pelijk geworden voor Belgie, Luxemburg en
gedurende de korte autorit tiJ'dens welke Nederland (zie Cass., 24 jan. 1980, A.C.,
1979-80, nr. 314).
het ongeval gebeurde houder van de
Ten deze had het schadeverwekkend ongewagen is gebleven » in de zin van deze val plaatsgehad v66r de inwerkingtreding van
wetsbepaling, op grond dat « geenszins die gemeenschappelijke bepalingen, zodat de
is gebleken dat Josiane Gillard op welk regel van artikel 3 op het geschil van toepasogenblik dan ook het bezit van de wagen sing was als wetsbepaling van Belgisch natioaan Andre Kruydt had overgedragen » naal recht, maar niet ~Is een voor die .dr~e
en « dat er ten deze contractueel nooit Ianden gemeenschappehJke rechtsregel, d1e 1s
werd overeengekomen h t b 't
aangewezen krachter.s art. 1 van het Verdrag
e
ez1 .. ervan Benelux-Gerechtshof.
over te dr~~en ..• doch ~ dat ZlJ hem
Aan dat Hof een vraag stellen over een
enkel een hJdehJk gebru1k heeft toege-1 uitlegging van vorenvermelde regel was dus
staan _waarbij zij zich evenwel het recht uitgesloten.
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materi(He beschikking erover had,
dat enkel verweerster Gillard over
het voertuig de beschikking had en
die aan Kruydt niet had afgestaan
onder verplichting tot teruggave;
Dat de rechters in hoger beroep
aldus de begrippen bezit en detentie
helemaal niet hebben verward, doch
op grond van feitelijke gegevens die
het arrest vaststelt, wettig hebben
besU.st dat J osiane Gillard op het
ogenblik van het ongeval houder
was van het voertuig en zulks op
grond van consideransen die vrij
zijn van tegenstrijdigheid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat ingevolge de
verwerping van de voorziening de
vordering tot bindendverklaring van
het arrest geen belang meer heeft;

dat zij vrijwillig de sleutels van de
wagen aan Kruydt overhandigde,
zoals zij daartoe trouwens het recht
had, opdat hij tijdelijk de wagen,
waarin zijzelf als inzitte~de plaatsgenomen had, zou besturen, daar hij
aan de wettelijke voorwaarden ter
zake voldeed; dat geenszins is
gebleken dat Josiane Gillard op
welk ogenblik dan ook het bezit van
de wagen aan Andre Kruydt had
afgestaan, doch hem enkel het kortstondig gebruik ervan heeft toegestaan, waarbij zij zich evenwel het
recht had voorbehouden de wagen
terug te nemen; dat er ten deze
nooit contractueel werd overeengekomen het bezit over te dragen; dat
Josiane Gillard, gedurende de korte
rit tijdens welke het ongeval zich
voordeed, houder van dat voertuig is
gebleven in de zin van artikel 3,
eerste lid, van de wet van
1 juli 1956; dat zij materieel over de
wagen beschikte zonder daarom
noodzakelijk de eigenares of de
bestuurster evan te zijn »; dat het
arrest daaruit besluit « dat de dekking van de verzekeringsmaatschappij Zurich niet ten goede kan
komen aan Josiane Gillard, daar zij
als houder van de wagen niet tegelijk verzekerde en derde-benadeelde
kan zijn »;
Overwegende dat uit die consideransen blijkt dat de rechters in
hoger beroep, na de hypothese van
een contractuele bezitsoverdracht
hoe en op welk ogenblik ook te
hebben verworpen, in feite hebben
nagegaan of bestuurder Kruydt dan
toch niet houder van het voertuig
was op het ogenblik van het litigieuze ongeval;
Dat hun besluit dat Kruydt de
detentie van het voertuig niet had,
aangezien de wagen aan verweerster Gillard bleef toebehoren ook al
reed zij er met mee, niet steunt op
het feit dat ~ydt niet het bezit
van de wagen had, doch berust op
feitelijke gegevens die het arrest
vaststelt en waaruit blijkt dat
Kruydt het voertuig op vraag van
verweerster Gillard weliswaar occa-

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
in zoverre die is gericht tegen
Josiane Gillard; verwerpt de voorziening voor het overige; verwerpt
het verzoek tot bindendverklaring
van het arrest; veroordeelt eiseres
in de kosten.
23 april 1980 - 2• ,kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat~generaal
- Advocaten : mrs. Borman, Dassesse,
Houtekier, VanRyn; de Borman, Luik.

Nr.539
2• KAMER - 23 april 1980

VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD ARRESTEN VAN HET HOF VAN
RECHTSMIDDELEN BEPERCASSATIE KING.
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Tenzij er grond bestaat voor een verzoek van 100.000 frank terug te betalen
tot intrekking of verzet staat tegen en het zijn vordering tot schadeverarresten van het Hot van Cassatie bij goeding afwijst;
dat Hot geen rechtsmiddel open (1).
Over het middel, afgeleid uit de schen(LEONARD)
23

april

1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
Nr. 540
1• KAMER- 24 april1980

1° OVEREENKOMST -

NIET-NAKOMING
VERBINTENISSEN - SCHADEVERGOEDING VEREISTE VAN INGEBREKESTELLING - UITZONDERING.

2° OVEREENKOMST -

VORDERING IN
RECHTE TOT ONTBINDING VAN EEN WEDERZIJDSE
OVEREENKOMST
WEGENS
NIETNAKOMING VAN VERBINTENISSEN DOOR EEN
SCHULDENAAR - RECHTSHANDELING GELIJK
AAN INGEBREKESTELLING (1).

1• Bij niet-nakoming van een verbin-

tenis is schadevergoeding enkel verschuldigd nadat de schuldenaar in
gebreke is gesteld o.m. op voorwaarde
dat die verbintenis nog kan worden
uitgevoerd (2). (Art. 1146. B.W.)
(DE PAUW T. ANCIAUX)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1979 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Overwegende dat de voorziP-ning
het arrest enkel bestrijdt voor zover
het eiser veroordeelt om een bedrag
Nota arrest nr. 539 :
(1) Cass., 29 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1142).
Nota's arrest nr. 540 :
(1) Cass., 17 okt. 1957 (A.C., 1958, 83).
(2) Zie Cass., 3 mei 1957 (ibid, 1957, 731) en
noot 1, onder Cass., 24 maart 1972 (ibid, 1972,
707).
Zie Cass. fr., ch. civ., 3 april 1973, Bull. des
Arrets, nr. 254, blz. 184; ingebrekestelling van
de schuldenaar is evenmin vereist als deze
aan zijn schuldeiser heeft te kennen gegeven
dat hij zijn verbintenis niet wil nakomen. Zie
ook DoMINIQUE ALLEX, Reflections sur Ia mise
en deineure, La Semaine juridique, 1977,
Doctrine, nr. 2844.

ding van de artikelen 1139, 1145, 1146,
1184, 1230 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na erop gewezen te
hebben dat vaststond dat de partijen een
contract tot overdracht van een handelszaak hadden gesloten voor de prijs van
500.000 frank, dat verweerder in mindering van die prijs een eerste betaling
van 100.000 frank had gedaan, dat verweerder « door eind 1975 (lees : 1973) de
zaak te verlaten ... het contract eenzijdig
had verbroken • en dat eiser << dus
gerechtigd was om de ontbinding ervan
te vragen ten nadele van zijn
schoonzoon •, vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
veroordeelt om aan verweerder het
bedrag van 100.000 frank te betalen plus
de gerechtelijke interesten en de kosten,
op grond dat « appellant (thans eiser) de
ex:ploitatie van het aan gei:ntimeerde
(thans verweerder) overgedragen gedeelte van de handel heeft hervat zonder
verweerder in gebreke te stellen zijn
verbintenissen na te komen; dat hij dus,
ingevolge artikel 1146 van het Burgerlijk
Wetboek, geen schadevergoeding kan
vorderen en het betaalde bedrag van
100.000 frank moet terugbetalen •,
terwijl, eerste onderdeel, ingebrekestelling van de schuldenaar van de niet
nagekomen verbintenis, noodzakelijke
voorafgaande voorwaarde voor de antbinding in rechte van het contract en
voor het verkrijgen van schadevergoeding overeenkomstig artikel 1184 van het
Burgerlijk Wetboek, wettelijk niet meer
vereist is ingeval ze, om een of andere
reden, nutteloos wordt en niet meer te
rechtvaardigen is; uit de vaststellingen
zelf van het arrest, volgens welke verweerder « door eind 1973 de zaak te
verlaten ... het contract eenzijdig had
verbroken • blijkt dat een ingebrekestelling ten deze geen nut had en niet te
rechtvaardigen was; hieruit volgt dat het
arrest, door te beslissen dat eiser geen
schadevergoeding kon vorderen omdat
hij verweerder vooraf niet in gebreke
had gesteld zijn verbintenissen na te
komen, de artikelen 1139, 1146 en
1184 van het Burgerlijk Wetboek miskend; het arrest, door niet na te gaan of
het feit dat verweerder « door eind
1973 de zaak te verlaten ... het contract
eenzijdig had verbroken •, de ingebreke-
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hebben gesloten, dat verweerder, ter
uitvoering van dat contract, aan
eiser een bedrag van 100.000 frank
heeft gestort als afbetaling op de
prijs, doch dat verweerder, door de
zaak te verlaten, het contract eenzijdig heeft verbroken; dat eiser bij
tegenvordering de ontbinding van
het contract ten nadele van verweerder en schadevergoeding heeft
gevraagd;

stelling niet volkomen nutteloos had
gemaakt, althans het Hof niet in staat
stelt de wettigheid van het bestreden
beschikkende gedeelte te toetsen (schending van aile in het middel vermelde
bepalingen);
tweede onderdeel, de ingebrekestelling, wanneer ze vereist is! kan voortvloeien uit een regelmatig genomen
conclusie waarin de schuldeiser, zoals in
dit geval, aan de rechter yraagt de
ontbinding van het contract Uit te spreken ten nadele van de schuldenaar en te
beslissen dat hij de door verweerder
gestorte afbetaling mag behouden als
aanvullende schadevergoeding, zodat het
arrest, door te beslissen dat eiser, die
nochtans in die zin voor de eerste
rechter had geconcludeerd, geen schadevergoeding kon vorderen omdat hij verweerder niet in gebreke had gesteld
zijn verbintenissen na te komen, de
artikelen 1139 en 1184 van het Burgerlijk
Wetboek schendt; het arrest dat, voor
een dergelijke beslissing, niet nagaat of
die conclusie al dan niet een aanmaning
tot betaling impliceerde, althans het Hof
niet in staat stelt de wettigheid van het
desbetreffend beschikkende gedeelte te
toetsen (schending van alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat een ingebrekestelling wettelijk vereist was terwijl het
vaststelt dat verweerder, die eind
1975 de zaak had verlaten, hei;
contract eenzijdig had verbroken en
dat eiser daarna de exploitatie van
de aan verweerder overgedragen
handel had hervat, het Hof niet in
staat stelt na te gaan of het hof van
beroep van oordeel was ofwel dat,
niettegenstaande die handelwijze
van de partijen, de uitvoering van
de verbintenissen uit de overeenkomst in feite nog mogelijk was,
zodat, in principe, nog een ingebrekestelling vereist was, ofwel dat een
ingebrekestelling
nog
wettelijk
verplicht is zelfs wanneer een dergelijke uitvoering niet meer mogelijk is, daar de niet-uitvoering
onherroepelijk is geworden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de partijen een contract tot

Overwegende dat het arrest
beslist dat de vordering tot ontbinding van het contract gegrond is,
doch dat eiser verweerder niet in
gebreke heeft gesteld zijn verbintenissen na te komen, zodat hij,
ingevolge artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek, geen schadevergoeding kan vorderen en het betaalde
bedrag van 100.000 frank moet
teruggeven;
Overwegende dat de vordering in
rechte tot ontbinding van een
wederkerig contract, met schadevergoeding, gelijkstaat met een ingebrekestelling;
Dat het arrest aan de hand van
zijn vaststellingen en vermeldingen
niet wettig kon beslissen dat, bij
ontstentenis van een ingebrekestelling, de vordering tot schadevergoeding niet gegrond was;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het
eiser veroordeelt om aan verweerder een bedrag van 100.000 frank
terug te betalen, het de door eiser
ingestelde vordering tot schadevergoeding afwijst en uitspraak doet
over de kosten van beide instanties;
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.
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24 april 1980
1• kamer
2° Degene wiens onroerend goed ten
algemenen nutte onteigend is, heeft
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus een schuldvordering tegen de overheid
Gelijkluidende conclusie van de h.
die het goed onteigend heeft; die
Dumon, procureur-generaal Advoschuldvordering heeft geen numerieke
geldsom tot voorwezp maar wei een
caat: mr. Van Ryn.
door de rechter te begroten vergoeding
voor de geleden schade; de schade
moet volledig worden vergoed, zoals
zulks in de regel gebeurt voor contracten, misdrijven of oneigenlijke misNr.541
drijven (2).
1• KAMER- 24 april1980

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NU'ITE
GRONDWET, ART. 11
BILLLJKE • EN VOORAFGAANDE SCHADELOOSSTELLING - c BILLLJKE • VERGOEDING
-BEGRIP.
c

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NU'ITE - AAN DE ONTEIGENDE VERSCHULDIGDE c BILLLJKE • VERGOEDING SCHULDVORDERING VAN DE ONTEIGENDE VOORWERP VAN DIE SCHULDVORDERING.

3° Om het bedrag te bepalen van de
« billijke » vergoeding waarop degene
recht heeft wiens onroerend goed ten
algemenen nutte onteigend is, moet de
rechter de door de onteigende geleden
schade schatten naar gelang van het
geval op de dag van het declaratief
vonnis, bedoeld in art. 7 Onteigeningswet 17 april1835, of op de dag van het
vonnis tot vaststelling van de provisionele vergoeding die door de onteigenaar is verschuldigd ingevolge art. 8
Onteigeningswet 26 juli 1962, en zich
de dag van de uitspraak stellen om het
bedrag van de schadeloosstelling te
begroten (3).

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NU'ITE - AAN DE ONTEIGENDE VER- 4° Wanneer de rechter bij de schatting
SCHULDIGDE c BILLLJKE • VERGOE;DING van het bedrag van de billijke vergoeBEPALING VAN HET BEDRAG VAN DEVERding, die is verschuldigd aan de eigeGOEDING RAMING VAN DE SCHADE naar wiens onroerend goed ten algeBEGROTING VAN HET BEDRAG VAN DEVERmenen nutte is onteigend, vaststelt dat
GOEDING TEN TLJDE VAN DE UITSPRAAK VAN
de vergoeding, welke de onteigenaar
DERECHTER.
voordien ter beschikking van de onteigende had gesteld, niet toereikend
4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
was, moet hij, om het aanvullend
NU'ITE - AAN DE ONTEIGENDE VER-.
bedrag van de .. billijke » vergoeding
SCHULDIGDE c BILLLJKE • VERGOEDING te begroten, rekening houden, naar
VERMINDERING VAN DE KOOPKRACHT VAN
gelang van het geval, met de verminDE MUNT OF STLJGING VAN DE IMMOBILIENdering van de koopkracht van de munt
MARKT DE RECHTER MOET DAARMEE
of de stijging van de immobilienmarkt
REKENING HOUDEN BLJ DE BEGROTING VAN
(4).
DE AAN DE ONTEIGENDE VERSCHULDIGDE
VERGOEDING.

1° Krachtens art. 11 Gw. kan niemand

van zijn eigendom worden ontzet dan
ten algemenen nutte, in de gevallen en
op de wijze bij de wet bepaald en
tegen een .- billijke » en voorafgaande
schadeloosstelling; onder .- billijke »
vergoeding, in de zin van die grondwettelijke bepaling, wordt verstaan
een vergoeding waarmee een onroerend goed van dezelfde waarde kan
gekocht worden als dat waarvan de
onteigende wordt ontzet (1 ).

(REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE
T. WALBOURGE, c LES DOMINICAINS DE
BRUXELLES • V.Z.W.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1978 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het middel, afgell~id uit de schending van de artikelen 11 van de Grond------------------l wet, 8, 11, 14 van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstan(1) (2) (3) en (4) Cass., 20 sept. 1979, digheden inzake onteigening ten algevoltallige terechtzitting (A.C., 1979-80, nr. 44).
menen nutte, vervat in artikel 5 van de
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wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de
autosnelwegen, 1 van de Muntwet van
30 maart 1935 en 1 van de wet van
12 april 1957 betreffende het muntstatuut van de frank,
doordat het arrest, als aanvullende
waarde die tijdens de herzieningsprocedure werd toegekend ten bedrage van
100.000 frank ten tijde van de onteigening, aan de verweersters met toepasing
van revalorisatiecoefficienten een vergoeding van 215.600 frank toekent, op
grond dat « hoewel de waarde van het
onteigende goed moest worden bepaald
op de datum van het declaratieve vonnis,
zulks niet betekende dat de raming van
de werkelijk door de onteigende geleden
schade op diezelfde datum moest
geschieden, en dat die raming integendeel moest plaatshebben op de dag
waarop de rechter uitspraak doet; dat
immers de onteigenende macht, die zich
een onroerend goed toeeigent en aan de
eigenaar ervan het bedrag van de
waarde betaalt, dat goed niet koopt, doch
aan de eigenaar een vergoeding betaalt
tot herstel van de schade die zij hem
heeft toegebracht, en dat het bedrag van
de schadevergoeding tot herstel van een
schade moet worden vastgesteld op het
moment dat de rechter uitspraak doet,
welke ook de oorsprong van die schade
is ... »,
terwijl, eerste onderdeel, de vergoeding wegens de onteigening van een
onroerend goed ten algemenen nutte
bestaat in de waarde die het onroerend
goed had op de dag van de overgang van
de eigendom; die overgang, volgens de
ten deze toepasselijke procedure van de
wet van 26 juli 1962, had plaatsgehad op
de datum van het vonnis houdende
vaststelling van de provisionele vergoeding, dit is op 10 november 1965; de
rechter die waarde niet kan verhogen
wegens een vermindering, na het vonnis
waardoor die overgang is tot stand
gekomen, van de wettelijke koopkracht
van de wettelijke munt (schending van
de artikelen 11 van de Grondwet, 8,
11 en 14 van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte);
tweede onderdeel, aan de munt geen
andere waarde kan worden toegekend
dan haar wettelijke waarde die niet is
gewijzigd sedert het vonnis waarbij

wordt verklaard dat de formaliteiten
vervuld zijn en, voor zover de uitgestelde
wederbelegging het gevolg is van de
vertraging in de betaling van de bijkomende vergoeding, de gerechtelijke interesten, die trouwens door het hof van
beroep werden toegekend, moeten dienen om op billijke wijze die schade
te vergoeden (schending van de
artikelen 11 van de Grondwet, 1 van de
Muntwet van 30 maart 1935 betreffende
de raming van vergoedingen en schadeloosstellingen en 1 van de wet van
12 april 1957 betreffende het muntstatuut van de frank) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 11 van de Grondwet, niemand
van zijn eigendom kan worden ontzet ten algemenen nutte dan tegen
billijke en voorafgaande schadeloosstelling;
Dat de onteigeningsvergoeding,
om billijk te zijn, even groot moet
zijn als het bedrag dat moet worden
betaald om zich een onroerend goed
aan te schaffen van dezelfde waarde
als het goed waarvan de onteigende
werd ontzet;
Overwegende dat de schuldvordering van de onteigende geen numerieke geldsom tot voorwerp heeft
maar een door de rechter te begroten prestatie tot vergoeding van de
door de onteigende geleden schade;
· Overwegende dat, zowel krachtens de grondwettelijke als krachtens de wetsbepalin~en, inzake •
onteigeningen, de schade volledig
dient te worden vergoed, zoals de
schade, in de regel, ook volledig
dient te worden vergoed inzake
contraden en inzake misdrijven of
oneigenlijke misdrijven;
Overwegende dat, enerzijds, de
rechter, ter begroting van de door
de onteigende geleden schade, rekening moet houden met de waarde
die het goed heeft hetzij, ingeval de
wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte wordt
toegepast, op de dag van het bij
artikel 7 van die wet bedoelde
declaratieve vonnis, hetzij, ingeval
toepassing wordt gemaakt van de
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bij hoogdringende omstandigheden bepalingen schendt, doch ze ininzake onteigening ten algemenen tegendeel juist toepast;
nutte, op de dag van het vonnis
Dat dit onderdeel van het middel
waarbij de door de onteigenaar
verschuldigde provisionele vergoe- naar recht faalt;
ding overeenkomstig artikel 8 van
Wat het tweede onderdeel belaatstgenoemde wet wordt vastge- treft:
steld;
Overwegende dat uit het antOverwegende dat, anderzijds, om woord op het eerste onderdeel blijkt
het bedrag te ramen van de billijke dat de schuldvordering van de
vergoeding tot herstel van de onteigende geen numerieke geldsom
schade van de onteigende, zoals tot voorwerp heeft maar een door
bepaald volgens de hierboven ver- de rechter te begroten prestatie tot
melde regels, de rechter zich dient vergoeding van de schade die hij op
te stellen op de dag van de uit- de dag van de beslissing heeft
spraak; dat, indien hij oordeelt dat geleden;
de vergoeding welke voordien ter
Dat hieruit volgt dat het arrest, in
beschikking werd gesteld van de
onteigende niet toereikend was op strijd met wat het middel onderhet ogenblik van de toekenning stelt, aan de munt geen andere dan
ervan, hij zich, om het supplemen- haar wettelijke waarde heeft toegetair bedrag te ramen, op de dag van kend;
zijn beslissing moet stellen en, in
Dat dit onderdeel van het middel
voorkomend geval, rekening moet niet kan worden aangenomen;
houden met de vermindering van de
koopkracht van de munt of met de
stijging op de immobilH~nmarkt
Om die redenen, verwerpt de
sinds de dag waarop de vergoeding
werd vastgesteld; dat de rechter voorziening; veroordeelt eiseres in
aldus geen Schade van na de ontei- de kosten.
gening in zijn raming betrekt maar
24 april1980- 1• kamer- Voorzitter
enkel de aan de onteigende veren verslaggever- : ridder de Schaetzen,
schuldigde billijke vergoeding vast- afdelingsvoorzitter
Gelijkluidepde
stelt op de dag van zijn beslissing, conclusie van de h. Dumon,
procureurzoals de bepalingen van de Grond- generaal - Advocaten : mrs. Claeys
wet dat voorschrijven;
Bouuaert en A. De Bruyn.
Overwegende · dat, nu het arrest
het bedrag van de hoofdvergoeding
hoger vaststelt dan de vergoeding
welke de verweersters ter beschik- Nr. 542
king was gesteld en die zij in
ontvangst konden nemen en weder1• KAMER- 24 april1980
beleggen op het ogenblik van de
eigendomsovergang en hun, bene(BUITEN
vens die hoofdvergoeding, een ver- AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) ART. 1386BIS
goeding als « aanvulling op de
BURGERLUK WETBOEK STAAT VAN
hoofdwaarde » toekent, die, zonder
KRANKZINNIGHEID, STAAT VAN ERNSTIGE
dat tegen de berekeningswijze iets
GEESTESSTOORNIS OF ZWAKZINNIGHEID is ingebracht, is vastgesteld op
BEGRIP.
grond van het indexcijfer en dient
om het billijk herstel van de gehele Plotselinge en voorbijgaande « bewustschade van de verweersters op de
zijnsvernauwing » ten gevolge van een
dag van de beslissing te verzekeren,
vasculaire hersenstoornis is geen staat
het arrest geenszins de in dit ondervan krankzinnigheid of staat van ern-
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stige geestesstoornis of zwakzinnig- boek III van het Burgerlijk Wetboek van
heid, in de zin van art. 138tJbis B. W. titel IVbis metals opschrift « Vergoeding
(1) (2).
van de schade door abnormalen
veroorzaakt • die artikel 1386bis bevat,
(LEA ODD MAXWELL, c BELGIE • N.V.
alsmede uit de parlementaire voorbereiT. GOLDMUNTZ, FREUDMAN)
ding van die wet, blijkt dat de wetgever
in artikel 1386bis heeft voorzien in de
ARREST ( vertaling)
vergoeding van de schade veroorzaakt
door de krankzinnigen en de abnormaHET HOF; - Gelet op het bestre- len, dit wil zeggen de personen die
den arrest, op 23 maart 1979 door lijden aan een ernstige geestesziekte die
het Hof van Beroep te Brussel hen voor de controle van hun daden
gewezen;
ongeschikt maakt, en niet in de vergoeding van de schade veroorzaakt door een
Over het middel, afgeleid uit de schen- persoon die, zoals de eerste eiser, volkoding van artikel 1386bis van het Burger- men gezond van geest is, doch plotseling
lijk Wetboek (artikel 1 van de wet van en voorbijgaand het bewustzijn heeft
16 april 1935),
verloren ten gevolge van een vasculaire
doordat het arrest de vordering van de hersenstoornis :
verweersters in principe gegrond verOverwegende dat voor de toepasklaart en dientengevolge voor recht versing
van artikel 1386bis van het
klaart dat de eisers overeenkomstig
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wet- Burgerlijk Wetboek vereist is dat de
hoek hoofdelijk gehouden zijn om de persoon die de schade veroorzaakt
verweersters te vergoeden voor de zich in staat van krankzinnigheid of
schade die zij hebben geleden ten in een staat van ernstige geestesgevolge
van
het
ongeval
van stoornis of zwakzinnigheid bevindt
25 januari 1973, de eisers hoofdelijk die hem voor de controle van zijn
veroordeelt om provisioneel diverse daden ongeschikt maakt;
bedragen te betalen en voor het overige
een geneeskundig onderzoek beveelt, op
Dat die bepaling betrekking heeft
grond dat de bewoordingen « staat van
ernstige geestesstoornis • van arti- op de geesteszieken die kunnen
kel 1386bis « betekenen een toestand die vallen onder de wet van 9 april 1930
ernstige gevolgen kan hebben en blijkt tot bescherming van de maatschapuit aanpassingsmoeilijkheden van de pij, vervangen bij de wet van
verstandelijke vermogens van de geest • 1 juli 1964;
en dat « appellant (eerste eiser), die
Overwegende dat het arrest erop
plotseling getroffen werd door een hersenstoornis in de rechter hemispheer wijst dat eiser op het moment van
met als gevolg een bewustzijnsvernau- de feiten « plotseling getroffen is
wing, kleine neurologische verschijnse- door een stoornis in de rechter
len van voorbijgaande aard en electro- hemispheer met als gevolg een
encephalografische veranderingen ten
gevolge van een recente vasculaire stoor- bewustzijnsvernauwing, kleine neunis en die, in die staat, een verkeerson- rologische verschijnselen van voorgeval . heeft veroorzaakt met ernstige bijgaande aard en encephalografigevolgen, daar hij op abnormale wijze op sche veranderen ten gevolge van
de linkerkant van de door hem gevolgde een recente vasculaire stoornis »;
weg was gereden, zich in een toestand
Overwegende dat het arrest uit
als bedoeld in artikel 1386bis van het
Burgerlijk Wetboek bevond •,
het bestaan alleen van een plotseterwijl uit de bewoordingen van linge en voorbijgaande « bewustartikel 1 van de wet van 16 april 1935 zijnsvernauwing », ten gevolge van
« op de vergoeding van de door de een vasculaire hersenstoornis, niet
krankzinnigen en abnormalen veroor- wettig kon afleiden dat eiser zich op
zaakte schade », houdende invoering in het moment van de feiten in een
----------------'---! staat van ernstige geestesstoornis
(1) Zie Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978-79, bevond in de zin van artikel 1386bis
1258
>·
van het Burgerlijk Wetboek;
(2) De concl. van het O.M. is verschenen in
Bull. en Pas., 1980, I, 1062.
Dat het middel gegrond is;

------~-

--------
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Om die redenen, vernietigt het
van een directiecomite dat met het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
dagelijks
beheer van de onderneming
arrest melding zal worden gemaakt
is belast (1). (Art. 26, K.B. 18 okt. 1978.)
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en (A.B.V.V. GEWEST BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
zegt dat de feitenrechter erover zal
T. LABORELEC C.V.)
beslissen; verwijst de zaak naar het
ARREST
Hof van Beroep te Bergen.
24 april 1980- 1• kamer- Voorzitter
HET HOF; - Gelet op het bestreen verslaggever : ridder de Schaetzen, den vonnis, op 24 januari 1979 door
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende de Arbeidsrechtbank te Brussel in
conclusie van de h. Dumon, procureur- laatste aanleg gewezen;
generaal - Advocaat: mr. Ansiaux.

Nr. 543
1• KAMER - 25 april 1980
VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
DIRECI'E GEMEENTEBELASTINGEN
VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD - GEEN MIDDEL DOOR DE ElSER
VOORGEDRAGEN TOT STAVING VAN ZLJN
VOORZIENING - GEEN AMBTSHALVE OP TE
WERPEN MIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE
RAAKT VERWERPING VAN DE VOORZIENING

(1).

1

(« GROBOBA • P.V.BA.
T. GEMEENTE MELSEN - TRANS MERELBEKE)

25 april 1980 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste advocaat-generaal.

Nr. 544
3• KAMER - 28 april 1980
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - LEIDINGGEVEND PERSONEEL PERSONEN BELAST MET HET
DAGELLJKS BEHEER VAN DE ONDERNEMING
-BEGRIP.

Aan de voorwaarde met het dagelijks
beheer van de onderneming te zijn
belast om als Jeidinggevend personeel
te kunnen worden beschouwd, voldoen

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 23, § 1, 89 van de
wet van 5 augustus 1978 houdende
economische en budgettaire hervormingen, 14, § 1, tweede lid, 2•, en derde lid,
16, eerste lid, a en b, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van bet bedrijfsleven, gewijzigd bij de
wetten van 15 juni 1953, 15 maart 1954,
28 januari 1963, 16 januari 1967,
17 februari 1971 en 23 jariuari 1975 en
bij koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, 1, § 4, b, 1, derde lid, 2•,
en b, 4, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de
salubriteit van bet werk en van de
werkplaatsen, gewijzigd bij de wetten
van 17 juli 1957, 28 januari 1963,
16 januari 1967, 17 februari 1971 en
23 januari 1975 en bij koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978, 18, 26, 27 van
bet koninklijk besluit van 18 oktober
1978 betreffende de ondernemingsraden
en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
1991, 1992, 1993 van bet Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat bet vonnis voor recht zegt dat,
met bet oog op de te houden verkiezingen voor de ondernemingsraad en voor
bet comite voor veiligheid en gezondheid, de lijst van leidinggevende functies
bestaat uit : de afgevaardigd beheerder,
de directeur-generaal, de secretarisgeneraal, de raadgever, de hoofden van
de negen afdelingen, de hoofden van de
onderafdelingen, de adjunct van de
secretaris-generaal en de hoofdopzichter,
op grond : dat de samenwerkende vennootschap werd opgericht door een aantal elektriciteitsbedrijven; dat bet hoofdprincipe waarop Laborelec steunt de
Nota arrest nr. 544 :

Nota arrest nr. 543 :
(1) Cass., 24 jan. 1975 (A.C., 1975, 586).

(1) Raadpl.
Cass., 17 dec.
1975
3 maart 1976 (A.C., 1976, 47!.1 en 754).

en
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nauwe samenwerking is met haar cooperateurs; dat de activiteiten van Laborelec
worden uitgevoerd door de acht gespecialiseerde afdelingen en een wiskundige
dienst, terwijl de administratieve diensten afhangen van bet secretariaatgeneraal; dat de acht afdelingen werken
onder toezicht van afdelingscomites
waarin onder meer coi:iperateurs zetelen
en waarvan de voorzitter telkens een
afgevaardigde van een der deelnemende
elektriciteitsbedrijven is; dat deze voorzitters, die niet tot de onderneming
behoren en enkel een controlefunctie
uitoefenen, terecht niet terug te vinden
zijn op de lijst van leidinggevende functies, hoewel eiser bereid schijnt te zijn
deze functies erin op te nemen; dat de
feitelijke leiding van bet bedrijf wordt
waargei!Omen door een coordinatiecomite waar alle belangrijke beslissingen
inzake dagelijks beheer worden getroffen; dat dit comite bestaat uit : de
directeur-generaal,
de
secretarisgeneraal, een raadgever en de hoofden
van de negen bestaande afdelingen (met
inbegrip van de wiskundige dienst); dat
onbetwistbaar het dagelijks beheer van
de onderneming gezamenlijk wordt
waargenomen door voornoemde functies,
zitting hebbende in het coi:irdinatiecomite; dat de « afdelingshoofden », die
niet alleen zitting hebbeh in het coi:irdinatiecomite doch eveneens als hoofd van
een gespecialiseerde afdeling over een
totale autonomie beschikken wat de
technische problemen betreft, elk in hun
afdeling verschillende onderafdelingen
besturen en in werkelijkheid zelfs een
belangrijk deel van hun machten delegeren aan de hoofden van de onderafdelingen; dat het hoofd van de onderafdeling
inderdaad de bestellingen aanvaardt en
de uitvoering organiseert, de prijzen
bepaalt en de bestekken opmaakt op
grond van de barema's en in geval van
onderschatting van de prijs hiervoor
persoonlijk verantwoordelijk is, hoewel
Laborelec verbonden blijft tegenover de
besteller, en de feitelijke leiding heeft
over zijn onderafdeling; dat de onderafdelingshoofden,
allen
onmiddellijk
ondergeschikt aan een lid van bet coi:irdinatiecomite, binnen bet kader van hun
beperkte bevoegdheidssfeer, beslissingsmacht hebben waardoor ze de werkgever
kunnen verbinden; dat ze aldus geacht
worden opdrachten van dagelijks beheer
te vervullen en een leidinggevende functie uit te oefene:ri; dat ten slotte de
adjunct van de secretaris-generaal en de
hoofdopzichter,
heiden
onmiddellijk
ondergeschikt
aan
de
secretaris-

generaal, eveneens opdrachten van dag~-:-.
lijks beheer vervullen in zoverre dat Zl]
de enige verantwoordelijken zijn voor.
een aantal administratieve diensten,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
vaststelt dat bet dagelijks beheer van de
onderneming wordt waargenomen door
het
coi:irdinatiecomite,
samengesteld
gezamenlijk uit de directeur-generaal, de
secretaris-generaal, een raadgever en de
hoofden van de negen afdelingen; dientengevolge deze personeelsleden, die
zich afzonderlijk in hun onderscheiden
functies ook bezig houden met taken
van dagelijks beheer, degenen zijn die
onmiddellijk ondergeschikt zijn aan bet
coi:irdinatiecomite; zulks de onmiddellijke ondergeschiktheid van de onderafdelingshoofden, de adjunct van de secretaris-generaal en de hoofdopzichter ten
opzichte van het coordinatiecomite uitsluit en deze laatste personeelsleden dus
ten onrechte op de lijst van bet leidinggevend personeel werden opgenomen
(schending van de artikelen 23, § 1,
89 van de wet van 5 augustus 1978, 14,
§ 1, tweede lid, 2•, en derde lid, 16, eerste
lid, a en b, van de wet van 20 september
1948, 1, § 4, b, 1, derde lid, 2", en b, 4, van
de wet van 10 juni 1952, 18, 26 en 27 van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1978);
tweede onderdeel, het feit dat de
onderafdelingshoofden eveneens, voor
bepaalde zaken, rechtstreeks aan een lid
van bet coordinatiecomite ondergeschikt
zijn, niets afdoet aan bet feit dat zij ook
ondergeschikt blijven aan de afdelingshoofden als dusdanig, die een gedeelte
van hun bevoegdheden delegeerden; de
motieven van bet vonnis dubbelzinnig
zijn betreffende de ondergeschiktheid
van de onderafdelingshoofden en de
beperkende betekenis van het begrip
« leidinggevend personeel » wordt miskend (schending van de artikelen 23, § 1,
2, 89 van de wet van 5 augustus 1978, 14,
§ 1, tweede lid, 2•, en derde lid, 16, eerste
lid, a en b, van de wet van
20 september 1948, 1, § 4, b, 1, derde lid,
2", en b, 4, van de wet van 10 juni 1952,
18, 26, 27 van bet koninklijk besluit van
18 oktober 1978, 1991, 1992, 1993 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);

derde onderdeel, bet vonnis vaststelt:
dat de onderneming beheerd wordt in
nauwe samenwerking met haar cooperateurs en dan ook ten onrechte beslist'
dat dezen, als voorzitter van de afdelingscomites, niet tot bet leidinggevend
personeel zouden behoren; zij als voor-
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beheer zijn belast;

zitter van deze comites wel tot het
personeel van de onderneming behoren
en hun taken van controle geenszins de
vertegenwoordiging en verbinding van
de werkgever uitsluiten (schending van
de artikelen 23, § 1, 89 van de wet van
5 augustus 1978, 14, § 1, tweede lid, 2•, en
derde lid, 16, eerste lid, a en b, van de
wet van 20 september 1948, 1, § 4, b, 1,
derde lid, 2•, en b, 4, van de wet van
10 juni 1952, 18, 26 en 27 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978);
vierde onderdeel, het feit dat de afdelingscomites worden voorgezeten door
deze voorzitters, afgezien van het feit of
ze al dan niet tot het personeel van de
onderneming behoren, tot gevolg heeft
dat de afdelingshoofden niet rechtstreeks aan het coordinatiecomite ondergeschikt zijn en dezen derhalve ten
onrechte op de lijst van het leidinggevend personeel werden opgenomen
(schending van de artikelen 23, § 1,
89 van de wet van 5 augustus 1978, 14,
§ 1, tweede lid, 2•, en vierde lid, 16,
eerste lid, a en b, van de wet van
20 september 1948, 1, § 4, b, 1, derde lid,
2•, en b, 4, van de wet van 10 juni 1952,
18, 26 en 27 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978) :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidcns artikel 26 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 betreffende de
ondernemingsraden en de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, leidinggevend personeel zijn de personen belast met het dagelijks beheer
van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden,
alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen;
Overwegende dat de personeelsleden die deel uitmaken van een
directiecomite dat met het dagelijks
beheer van de onderneming is
belast, voldoen aan de voorwaarde
met het dagelijks beheer van de
onderneming te zijn belast, om als
leidinggevend personeel te kunnen
worden beschouwd; dat zij niet
behoren tot de personeelsleden die
onmiddellijk ondergeschikt zijn aan

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat het dagelijks beheer van de
onderneming gezamenlijk wordt
waargenomen door het coordinatiecomite samengesteld uit de directeur-generaal, de secretaris-generaal, een raadgever en de hoofden
van de negen afdelingen; dat het
voorts overweegt dat de onderafdelingshoofden, allen onmiddellijk
ondergeschikt aan een lid van
het coordinatiecomite, evenals de
adjunct van een secretaris-generaal
en
de
hoofdopzichter,
heiden
onmiddellijk ondergeschikt aan de
secretaris-generaal, opdrachten van
dagelijks beheer vervullen;
Dat het vonnis derhalve wettig
beslist dat alle voornoemde personeelsleden functies van het leidinggevend personeel uitoefenen;
Overwegende dat in het tweede
onderdeel niet wordt gepreciseerd
waarin de dubbelzinnigheid van de
redengeving betreffende de ondergeschiktheid van de onderafdelingshoofden bestaat;
Dat de onderdelen niet kunnen
Worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de voorzitters van de
afdelingscomites niet tot de onderneming behoren;
Dat eiser aanvoert dat deze voorzitters wel tot het personeel van de
onderneming behoren;
Dat het onderdeel aldus opkomt
tegen een feitelijke vaststelling van
de arbeidsrechtbank en derhalve
niet ontvankelijk is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
beslist dat de afdelingshoofden
ondergeschikt zijn aan het coordinatiecomite, maar oordeelt dat zij
als lid van het comite met het
dagelijks beheer van de onderneming zijn belast;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;

- 1070Om die redenen, verwerpt de hoofdeis van verweerder tegen verweergedeeltelijk gegrond verklaart op
voorziening; veroordeelt eiser in de ster
grond : dat het arbeidshof bevindt dat,
kosten.
luidens artikel 1068, eerste lid, van het
28 april 1980 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.

Nr. 545
3• KAMER - 28 april 1980

HOGER .,BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER
BEROEP- OMVANG.

De rechter in hoger beroep die, zelfs
gedeeltelijk, een in het beroepen
vonnis bevolen onderzoeksmaatregel
bevestigt, moet de zaak naar de eerste
rechter verwijzen, zelfs indien het
hoger beroep niet tegen de onderzoeksmaatregel was gericht (1).
(Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)
(LIMONT, KIRSCHFINK T. NOVILLE, FEDERALE
VERZEKERINGEN N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1978
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1068, i~zonderheid
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arbeidshof, rechtdoende
over het boger beroep door de eisers
ingesteld tegen het vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Tongeren van
24 januari 1977, waarbij voor recht werd
gezegd dat de eisers gehouden zijn het
bevolen deskundigenonderzoek te volgen
en dat de besluiten van de aangestelde
deskundige hen tegenstelbaar zijn, dit
vonnis bevestigt en, de verdere behandeling van de zaak aan zich trekkend, de
(1) Cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1972, 468) met
concl. van adv.-ge~. ~ings (Bull. en Pas., 1972,
I, 463); Cass., 26 Jum 1975 (A.C., 1975, 1151);
4 dec. 1975 (ibid., 1976, 430) en 10 jan. 1980
(ibid., 1979-80, nr. 281).

Gerechtelijk Wetboek, het boger beroep
het geschil zelf bij het arbeidshof aanhangig maakt; dat gezien de algemeenheid van deze bepaling de kennisneming
in boger beroep niet beperkt is tot het.
onderdeel van het geschil dat werd
aangebracht, maar dat de tweede rechter·
meteen de door de eerste rechter aange-'
vatte behandeling van de hele zaak moet:
voortzetten; dat het arbeidshof, luidensi
artikel1068, tweede lid, van het Gerech-'
telijk Wetboek, de zaak aileen dan naar
de eerste rechter terugwijst, wanneerl
het een in het aangevochten vonnis
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;:
dat ten deze de beschikking van de·
arbeidsrechtbank, houdende aanstelling
van een deskundige, als zodanig niet in'
betwisting werd gebracht, zodat het
arbeidshof zich daarover niet diende uit
te spreken en het beroepen vonnis op dit
punt uit de eerste hand verworven is;
dat het arbeidshof nu over de hoegrootheid van de in acht te nemen graad van
arbeidsongeschiktheid moet statueren,
terwijl de rechter in boger beroep,
naar luid van artikel 1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak
naar de eerste rechter moet verwijzen
indien hij, zelfs gedeeltelijk, een door
deze laatste bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; deze bepaling geen onderscheid maakt naargelang het hoger
beroep gericht was tegen de bevolen
onderzoeksmaatregel zelf, dan wel tegen
een andere beschikking van het aangevochten vonnis, zodat het arbeidshof,
door de behandeling van de zaak aan
zich te trekken, na de beslissing van de
eerste rechter, die een deskundigenonderzoek had bevolen, te hebben bevestigd, de in het middel aangevoerde
wetsbepaling schendt :

Overwegende dat hoewel, luidens
artikel 1068, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep
tegen een eindvonnis of tegen een
vonnis alvorens recht te doen het
geschil zelf aanhangig maakt bij de
rechter in hoger beroep, het tweede
lid van hetzelfde artikel echter
bepaalt dat deze rechter de zaak
naar de eerste rechter moet verwijzen indien hij, zelfs gedeeltelijk, een
door deze laatste bevolen onderk
t
1b
t' t
zoe smaa rege eves 1g ;

I
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scheid maakt naargelang het hoger te Brussel.
beroep gericht was tegen de bevolen
1980 - 3• kamer - Voorzitonderzoeksmaatregel zelf, dan wei ter28: april
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
tegen een andere beschikking van - Verslaggever : de h. Delva - Gelijkhet aangevochten vonnis;
Juidende conclusie van de h. Lenaerts,
Overwegende dat het arbeidshof advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
de zaak aan zich trekt, na het Hutzler en Simont.
beroepen vonnis te hebben bevestigd waarbij de eerste rechter onder
meer had beslist dat de graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid, die Nr. 546
in de regeling voor arbeidsongevallen ten behoeve van eerste
3• KAMER - 28 april 1980
verweerder zal vastgesteld worden,
aan de eisers tegenstelbaar zal zijn,
en na kennis te hebben genomen 1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - LEIDINGGEVEND PERvan het inmiddels daaromtrent
SONEEL- BEROEP TEGEN DE LLJST VAN DE
neergelegde deskundigenverslag;
LEDEN VAN HET LEIDINGGEVEND PERSOOverwegende dat het arbeidshof,
NEEL- VOORWERP VAN DE BETWISTING.
nu het aldus impliciet maar zeker
de beslissing bevestigt waarbij de 2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGeerste rechter het deskundigenonHEIDSCOMITE - LEIDINGGEVEND PERSONEEL - BESLISSING AANGAANDE DE LEIderzoek heeft bevolen, de in het
DENDE FUNcriES- BEROEP- TERMLJN.
middel ingeroepen wetsbepaling
scnendt;
1• Tot staving van een beroep ingesteld
Dat het middel gegrond is;
tegen de Jijst van de ]eden van het
leidinggevend personeel kan de werkNopens de oproeping van vernemer niet aanvoeren dat de door hem
weerder Noville tot bindendverklauitgeoefende functie geen leidende
ring van het arrest :
functie is, wanneer deze voorkomt op
Overwegende dat de voorziening
de definitief vastgestelde Jijst van de
functies van het Jeidinggevend persohieronder wordt ingewilligd en de
neel (Artt. 6, 2", 7, 27, 28 en 30 K.B.
eisers er belang bij hebben dat het
18 okt. 1978.)
arrest ten aanzien van voornoemde
verweerder, de door het kwestieuze 2" Het beroep tegen de beslissing van de
arbeidsongeval getroffene, bindend
werkgever aangaande de functies van
wordt verklaard;
het leidinggevend personeel moet door
de werknemers worden ingesteld binnen 7 dagen die volgen op de 35e dag
die de aanplakking voorafgaat van het
bericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, hoewel
die beslissing hun door de werkgever
niet ter kennis wordt gebracht en
ongeacht het ogenblik waarop zij in
feite kennis van de beslissing hebben
gekz·egen. (Artt. 6 en 7 K.B. 18 okt.
1978.)

Om die redene~, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
arbeidshof de verdere behandeling
van de zaak aan zich trekt en over
de hoofdvordering van verweerder
tegen verweerster en de desbetreffende kosten uitspraak doet; verklaart het thans gewezen arrest
(TOMBEUR T. HENKEL BELGIUM N.V.)
bindend voor Noville Henri; beveelt
ARREST
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
HET HOF; - Gelet op het bestregedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan en zegt dat den vonnis, op 1 maart 1979 in
erover door de feitenrechter zal laatste aanleg gewezen door de
worden beslist; verwijst de aldus Arbeidsrechtbank te Brussel;
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van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis beslist, enerzijds,
dat de vordering van eiser, in zoverre ze
ertoe strekt te horen zeggen dat zijn
functie niet leidinggevend is, laattijdig
en niet ontvankelijk is, en anderzijds,
dat de vordering, in zoverre ze ertoe
strekt te horen bevelen dat eiser zal
worden geschrapt van de lijsten van het
leidinggevend personeel en zijn naam
zal worden opgenomen op de kiezerslijsten, niet gegrond is, dit alles op
grond : dat eiser, die zijn vordering
heeft ingeleid op grond van artikel 30
van
het
koninklijk
besluit van
18 oktober 1978, beweert dat binnen de
termijnen van de artikelen 28 tot 30 van
dit koninklijk besluit steeds bezwaar
kan worden ingediend tegen de lijsten
van het leidinggevend personeel, zodra
blijkt dat hierop een persoon voorkomt
die geen leidinggevende functie vervult
in de zin van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978; dat
zulke interpretatie geenszins beantwoordt aan het advies nr. 568 dat
desbetreffend
door
de
Nationale
Arbeidsraad werd uitgebracht in zijn
vergadering van 19 december 1977 en
dat ten grondslag ligt aan de bepalingen
opgenomen in het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 betreffende de aanwijzing van de leidinggevende functies en
van de personen die een zodanige functie uitoefenen; dat ten deze het bericht
van 21 december 1978, genomen met
toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 en
houdende de opsomming van de functies
die door leidinggevende personeelsleden
worden uitgeoefend, onder meer als
leidinggevend vermeldt : de verantwoordelijke voor de personeelsdienst; dat
tegen deze lijst geen beroep werd aangetekend; dat deze lijst dan ook als
definitief afgesloten moet worden
beschouwd vanaf het verstrijken van de
termijn waarbinnen beroep kon worden
aangetekend; dat eiser niet ontkent dat
de door hem uitgeoefende functie als
leidinggevend voorkomt in het bericht
van 21 december 1978 en dat hij deze
functie daadwerkelijk uitoefent; dat zijn
naam derhalve behouden dient te blijven
op de lijst van het leidinggevend persoOver het eerste middel, afgeleid uit de neel en niet kan worden opgenomen op
schending van de artikelen 4, 4°, 6, 2°, 7, de voorlopige kiezerslijsten,
9, 6°, 16, 26, 27, 28, 29, 30 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978
terwijl,
eerste
onderdeel,
eiser
betreffende de ondernemingsraden en de gerechtigd is, ter gelegenheid van zijn
comites voor veiligheid, gezondheid en bezwaar ingediend tegen de kiezerslijsverfraaiing van de werkplaatsen, 1138, 3°, ten en de lijst van het leidinggevend
Overwegende dat luidens de vaststellingen van het vonnis : 1o verweerster op 21 december 1978, conform artikel 6 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de
comites voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen,
haar beslissing deed kennen aangaande de functies van het leidinggevend personeel, op de lijst waarvan onder meer voorkwam de functie van de verantwoordelijke voor
de personeelsdienst; 2° binnen de
door artikel 7 van het koninklijk
besluit gestelde termijn geen beroep
tegen dte beslissing werd ingesteld;
3° op 26. januari 1979, dit wil zeggen
op de daartoe bepaalde datum, verweerster is overgegaan tot de aanplakking van onder meer de lijst
van de leden van het leidinggevend
personeel, waarop de naam van
eiser voorkwam, alsmede de voorlopige kiezerslijsten, waarop de naam
van eiser was weggelaten; 4° eiser op
29 januari 1979, conform artikel 28
van het koninklijk besluit, hiertegen
bezwaar indiende bij de voorzitter
zowel van de ondernemingsraad als
van het veiligheidscomite, doch dat
de bestreden lijsten niet werden
gewijzigd door de oncl.ernemingsraad en het comite, in vergadering
bijeengekomen op 5 februari 1979;
5o eiser op 8 februari 1979 hiertegen
beroep instelde bij de Arbeidsrechtbank te Brussel; volgens eisers verzoekschrift en conclusie, de vordering werd ingeleid op grond van
artikel 30 van het koninklijk besluit,
maar in zoverre hij « het leidinggevend karakter van zijn functie als
zodanig zou aanvechten zoals
inderdaad uit zijn conclusie naar
voor komt - deze betwisting dient
te worden gesitueerd in het kader
van artikel 7 van het koninklijk
besluit »;
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tot 30 nog steeds bezwaar kan
worden ingediend tegen de lijsten
van het leidinggevend personeel, ·
zodra blijkt dat hierop een persoon
voorkomt die geen leidende functie
vervult in de zin van artikel 26 van
het koninklijk besluit; dat het vonnis vaststelt dat ten deze het bericht
van 21 december 1978, opgemaakt
met toepassing van artikel 6 van het
koninklijk besluit, de opsomming
inhoudt van de functies die door
leidinggevende
personeelsleden
worden uitgeoefend, en dat, nu
tegen deze lijst geen beroep werd
aangetekend, hij dan ook als definitief
afgesloten
moet
worden
beschouwd vanaf het verstrijken
van de termijn waarbinnen beroep
kon worden aangetekend;

personeel, gegrond op artikel 28 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
zich te beroepen op de onwettelijkheid
en onregelmatigheid van de lijst van de
functies van het leidinggevend personeel, in zoverre eiser in werkelijkheid
geen leidende functie ·vervult; de lijst
van de leidinggevende functies te dien
opzichte geen definitief karakter heeft
en het advies van de Nationale Arbeidsraad daaraan geen afbreuk doet (schending van de artikelen 4, 4", 6, 2", 7, 9, 6",
16, 26, 27, 28, 29, 30 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978);
tweede onderdeel, het vonnis dari ook
ten onrechte weigert te onderzoeken of
de door eiser uitgeoefende functie van
divisiechef wel een leidinggevende functie was en de beslissing niet wettelijk
verantwoord is (schending van de
artikelen 26 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978, 1138, 3", van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat het vonnis
eisers vordering, die steunt op de
artikelen 28 en 30 van het koninklijk besluit en die ertoe strekt te
worden weggelaten van de op
26 januari 1979 gepubliceerde lijst
van de leden van het leidinggevend
personeel en te worden opgenomen
op de kiezerslijsten, verwerpt, nude
door eiser uitgeoefende functie, met
name die van divisiechef (personeelsdienst), als leidinggevend voorkomt in het bericht van 21 december 1978 en hij evenmin ontkent
deze functie daadwerkelljk uit te
oefenen;
Overwegende dat het vonnis oordeelt dat uit de tekst van arlikel 28
van het koninklijk besluit, luidens
hetwelk, binnen zeven dagen na de
aanplakking van het bericht' waarbij
de datum van de verkiezing wordt
aangekondigd, de werknemer bezwaar kan indienen tegen de lijst
van het leidinggevend personeel, in
zoverre op deze lijst, die overeenkomstig de bepalingen van artikel 9
ter kennis van de werknemers is
gebracht, een persoon voorkomt die
geen leidende functie vervult zoals
die door de bepalingen van dit
besluit is vastgesteld, eiser ten
onrechte afleidt dat binnen de ter-

Overwegende dat het vonnis aldus
een juiste toepassing maakt van de
in het eerste onderdeel vermelde
reglementaire bepalingen en er derhalve voor de rechters geen aanleiding meer toe bestond om te onderzoeken of de door eiser bij verweerster uitgeoefende functie al dan niet
een leidende functie uitmaakt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4, 4", 6, 2",
7 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, 49, 700, 741, 807, 809 en
1026, 3", van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis beslist, enerzijds,
dat de vordering van eiser, in zoverre ze
ertoe strekt te horen zeggen dat zijn
functie niet leidinggevend is, laattijdig
en niet ontvankelijk is, en anderzijds,
dat de vordering, in zoverre ze ertoe
strekt te horen bevelen dat eiser zal
worden geschrapt van de lijsten van het
leidinggevend personeel en zijn naam
zal worden opgenomen op de kiezerslijsten, niet gegrond is, dit alles op grond :
dat, voor zover eiser het leidinggevend
karakter van zijn functie als dusdanig
zou aanvechten, deze betwisting dient
gesitueerd te worden in het kader van
artikel 7 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978; dat zulke betwisting bij.
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de arbeidsrechtbank diende te worden
ingeleid binnen 7 dagen die volgen op de
bij artikel 6 bedoelde 35e dag, hetzij
uiterlijk op 29 december 1978; dat in
voorkomend geval het verzoekschrift
laattijdig zou zijn; dat het weliswaar
merkwaardig is dat de mededeling,
waarvan sprake in artikel 6, enkel
gedaan wordt aan het bedrijfsorgaan,
terwijl de mogelijkheid tot beroep geboden wordt aan de werknemers en organisaties, die nochtans geen van beide
enig bericht hebben ontvangen en trouwens geen bericht moesten ontvangen
volgens de reglementaire bepalingen; dat
het niet denkbeeldig is dat een werknemer laattijdig kennis krijgt van de
beslissing, genomen door de werkgever
met toepassing van artikel 6 en betrekking hebbende op de door hem uitgeoefende functie; dat de termijn, bepaald bij
artikel 7, vanzelfsprekend slechts zal
ingaan vanaf het ogenblik waarop de
betrokken werknemer van de beslissing
kennis krijgt; dat ten deze eiser evenwel
niet betwist in zijn hoedanigheid van
hoofd van de afdeling personeel en
juridische zaken zelf het bericht van
21 december 1978 te hebben opgesteld,
zij het dan in opdracht van het ondernemingshoofd; dat eiser bezwaarlijk kan
beweren niet tijdig kennis gekregen te
hebben van de bestreden beslissing; dat
overigens, voor zover eiser inderdaad
laattijdig kennis zou hebben gekregen
van het bericht waarbij de door hem
uitgeoefende functie als leidinggevend
werd aangehouden, hij de mogelijkheid
had beroep in te stellen tegen de desbetreffende beslissing van de werkgever
binnen 7 dagen te rekenen vanaf de dag
waarop hij van deze beslissing kennis
had, mogelijkheid waarvan eiser echter
geen gebruik heeft gemaakt door zijn eis
te doen steunen, zoals hijzelf voorhoudt,
op artikel 30 en niet op artikel 7 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,

terwijl, eerste onderdeel, de bij
artikel 7 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 vermelde termijn van
7 dagen, om beroep 'in te stellen tegen
de beslissing van verweerster inzake de
lijst van de leidende functies, niet voorgeschreven is op straffe van verval, te
meer daar eiser als lid van het personeel
van deze beslissing niet in kennis wordt
gesteld; het feit dat eiser als personeelslid deze beslissing voor verweerster zou
opgesteld hebben, daaraan geen afbreuk
doet (schending van de artikelen 4, 4•, 6,
2•, en 7 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978);

tweede onderdeel, het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 geenszins
bepaalt dat de beroepstermijn van zeven
dagen voor eiser als lid van het personeel zou ingaan op de dag waarop hij
feitelijk kennis krijgt van de lijst der
leidende functies en de rechters zelf
geen termijnen mogen bepalen; in alle
geval het feit dat eiser als personeelslid
deze lijst opgesteld heeft, geenszins zijn
kennis daarvan ten opzichte van de
procedure inhoudt, daar deze zogezegde
kennis aan qe werkelijke beslissing
voorafgaat en dus niet dienend is
(schending van de artikelen 4, 4•, 6, 2•,
7 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 en 49 van het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, eiser in zijn conclusie uitdrukkelijk zijn beroep heeft uitgebreid tot de betwisting van de lijst zelf
der leidende functies; deze uitbreiding
berustte op feiten en akten in het
verzoekschrift vermeld en derhalve ontvankelijk was; het niet vereist was
daartoe artikel 7 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 uitdrukkelijk
te vermelden (schending van de
artikelen 700, 741, 807, 809, 1026, 3•, van
het Gerechtelijk Wetboek en 7 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978) :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat het beroep
tegen de beslissing van de werkgever aangaande de functies van het
leidinggevend personeel, luidens
artikel 7 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978, moet worden
ingesteld binnen 7 dagen die volgen
op de 35e dag welke de aanplakking
voorafgaat van het bericht waarin
de datum van de verkiezingen wordt
aangekondigd; dat deze termijn ook
geldt voor de werknemers van de
onderneming, hoewel, overeenkomstig artikel 6 van het genoemde
besluit, de beslissing hun niet ter
kennis wordt gebracht en ongeacht
het ogenblik waarop zij in feite
kennis van de beslissing hebben
gekregen;
Overwegende dat het vonnis
beslist dat eisers vordering laattijdig
is, omdat ze niet werd ingeleid
« binnen 7 dagen die volgen op de
bij artikel 6 bedoelde 35e dag », wat
te):l deze betekent « uiterlijk op

- 107529 december 1978 »; dat deze redenbeiiindigd is (2). (Art. Ibis, § 2, wet
IO juni I952, gew. bij K.B. nr. 4 van
geving volstaat om de beslissing
11 okt. I978.)
wettig te verantwoorden;
Overwegende dat de overige in
(VAN REYBROUCK T. PIETERS, A.B.V.V.)
het middel aangehaalde consideranARREST
sen van het vonnis, waartegen de
onderdelen zijn gericht, ten overHET HOF; - Gelet op het bestrevloede gegeven motieven zijn;
Wat het derde onderdeel betreft : den arrest, op 17 april 1979 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Overwegende dat het vonnis het
Over het middel, afgeleid uit de schenop artikel 7 gegronde beroep verwerpt omdat het laattijdig is, maar ding van de artikelen 3, 6, 1184 van het
niet omdat het naar de vorm onre- Burgerlijk Wetboek, 6, 3I, 32, 3•, 35, 39,
gelmatig zou zijn ingesteld of omdat 63 van de wet van 3 juli I978 betreffende
arb~idsovereenkomsten, Ibis, § 2,
eiser dit artikel niet uitdrukkelijk de
eerste hd, tweede lid en achtste lid 1•
zou hebben vermeld;
en § 7, van de wet van IO juni i952
Dat het middel niet kan worden betreffende de gezondheid en de veiligheid der arbeiders alsmede de salubriteit
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 april I980'
3• kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Versee
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal ---.,. Advocaten : mrs. Houtekier en Bayart.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE
REDEN- AANNEMING VAN DE DRINGENDE
REDEN DOOR HET ARBEIDSGERECHT NA HET
ONTSLAG- GEVOLGEN.

Het ontslag dat de werkgever wegens
dringende reden aan een werknemersafgevaardigde in een veiligheidscomite
of een kandidaat bij de verkiezingen
geeft alvorens het arbeidsgerecht de
dringende reden heeft aangenomen, is
onwettig (I), maar heeft niettemin tot
gevolg dat de arbeidsovereenkomst
(1) Vgl. Cass., 21 jan. 1976 (A.C., 1976, 597).

van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd door de wet van
I6 januari I967 en door het koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober I978 4
6 van de wet van 3I mei I96I bekef~
fende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken
en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, 11 van het koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978 tot wijziging
van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de
salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen,
doordat het arrest enerzijds voor recht
zegt dat de door verweerder aangehaalde
dringende reden tot ontslag van eiser
aangenomen wordt en anderzijds de
door eiser ingestelde tegenvordering om
verweerder te doen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van
1.991.275 frank verwerpt, op grond : dat
de door verweerder opgestelde ontslagbrief van 2 februari I979, die de dringende reden bevat, in geen geval ten
deze effect kan sorteren, daar uit de
tekst van artikel Ibis, § 2, eerste lid, van
de wet van 10 juni I952, gewijzigd door
artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978, uitdrukkelijk
voortvloeit dat een beschermde werknemer niet kan worden ontslagen om een
dringende reden, tenzij deze reden
vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, wat betekent dat de betrok(2) Vgl. Cass., 26 sept. 1973 (A.C., 1974, 96)
en 31 jan. 1978 (ibid, 1978, 650).
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ken partijen door de arbeidsovereenkomst verbonden blijven en deze overeenkomst haar volle uitwerking behoudt,
zolang bet geschil door bet arbeidsgerecht niet is beslist; dat bet koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 een
specifieke procedure inhoudt betreffende
bet ontslag wegens dringende reden van
de beschermde werknemer en dat deze
procedure duidelijk afwijkt van. de bepaling van artikel 35 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake bet ontslag op
staande voet wegens dringende reden
van de gewone werknemer; dat verweerder, kennelijk door paniek gegrepen, op
2 februari 1979 aan eiser de ter zake niet
dienende ontslagbrief heeft gestuurd om
te handelen - doch ten onrechte overeenkomstig artikel 35 van de wet
van 3 juli 1978, daar hij alsdan nog niet
bekend bleek te zijn met de tekst van
bet koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, zoal& verweerder trouwens in conclusie toegeeft,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder,
die bij aangetekend schrijven van
2 februari 1979 aan eiser zijn onmiddellijk ontslag betekend had wegens dringende reden, door deze eenzijdige wilsuiting wel de overeenkomst ten laste van
verweerder, bet weze op onregelmatige
wijze, had beeindigd en deze ontslagbrief op dat ogenblik wel rechtsgevolgen
heeft gehad, met name de overeenkomst
ten laste van eiser heeft beeindigd
(schending van de artikelen 6, 31, 32, 3",
35, 39, 63 van de wet van 3 juli 1978 en
1184 van bet Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, bet feit dat verweerder de dringende reden van ontslag
welke hij ten laste van eiser, die lid was
van bet comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
vooraf niet heeft laten aannemen door
bet arbeidsgerecht, niets afdoet aan bet
effect van de ontslagbrief van 2 februari
1979 en bet arrest ten onrechte beslist
dat verweerder nog daarna de dringende
reden door de rechter kon laten aannemen {schending van de artikelen 6, 31,
32, 3 , 35, 39, 63 van de wet van
3 juli 1978 en Ibis, § 2, eerste lid, tweede
lid en achtste lid, 1", en § 7, van de wet
van 10 juni 1952);
derde onderdeel, bet koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978 bekendgemaakt werd in bet Belgisch Staatsblad
van 31 oktober 1978 en de l.iende dag na
die bekendmaking verbindend was in
bet gehele Rijk, ongeacht bet feit dat
verweerder er niet mee bekend was

(schending van de artikelen 4, 6 van de
wet van 31 mei 1961, 3, 6 van
bet Burgerlijk Wetboek en 11 van
bet koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978) :

W at de eerste twee onderdelen
betreft:
Overwegende dat het arrest de
brief van 2 februari 1979 herhaaldelijk bestempelt als een ontslagbrief
en vaststelt dat verweerder eiser
werkelijk op die datum heeft ontslagen;
Dat het arbeidshof wel overweegt
dat verweerder deze brief « kennelijk door paniek gegrepen » heeft
gestuurd en « alsdan niet bekend
bleek te zijn met de tekst van het
koninklijk besluit nr.
4 van
11 oktober 1978 », maar hieruit
geenszins afleidt dat verweerder
geen onmiddellijk ontslag zou hebben willen geven;
Overwegende dat het arbeidshof
vaststelt dat eiser lid was van het
comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen;
Overwegende dat artikel 1bis, § 2,
van de door het koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978 gewijzigde
wet van 10 juni 1952 betreffende de
veiligheid en de gezondheid der
arbeiders alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatseri,
bepaalt dat de dringende reden,
waarop het ontslag van een dergelijk lid steunt, vooraf moet aangenomen z'ijn door het arbeidsgerecht;
Overwegende dat ten deze het
verzoek, om de reden als dringend
te doen aannemen, pas op 7 februari
1979
aanhangig
werd
gemaakt;
Overwegende dat het duidelijke
ontslag, zonder wilsgebrek gegeven,
de overeenkomst beiHndigt, al werd
de dringende reden niet vooraf door
het arbeidsgerecht aangenomen;
Dat het arbeidsgerecht de dringende reden niet nuttig meer kan
aannemen, nadat het ontslag reeds
is gegeven;
Dat de onderdelen gegrond zijn;

-

1077-

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verklaart het arrest bindend voor verweerster; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
28 april 1980
a· kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de
h.
Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Houtekier en van
Heeke.
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ARBEIDSONGEVAL -

ONGEVAL OP DE
WEG NAAR EN VAN HET WERK- VERBLJJFPLAATS- BEGRIP.

Verblijfplaats in de zin van art. 8, § 1,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, is
de plaats waar de werknemer, ten
minste tijdelijk, woont ( 1).
(VRANKEN T. GENERAL ACCIDENT FIRE AND
LIFE ASSURANCE CORPORATION LTD.}
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1979 door
het Arbeidshof te Antwerpen g<~we
zen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 8, § 1, tweede lid,
van
de
Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de door eiser tegen
verweerster ingestelde vordering om te
horen zeggen dat het ongeval, dat hem
overkomen is te Kermt op 7 juni 1976,
een arbeidsongeval is, verwerpt op
grond : dat het vermoeden dat eiser een
verblijfplaats in de gebruikelijke zin van
(1) Cass., 26 feb. 1960 (A.C., 1960, 607), 2 feb.
1967 (ibid, 1967, 681), 6 maart 1970 (ibid., 1970,
628) en 20 maart 1978 (ibid, 1978, 839); vgl.
Cass., 7 feb. 1979 (ibid, 1978-79, 651).

de term bij zijn ouders zou hebben.
gehad, door het arbeidshof niet wordt·
gedeeld; dat het feit dat uitwonende
kinderen, gehuwd of ongehuwd, hun
ouders geregeld bezoeken, nog niet betekent dat zij in de woonplaats van de
ouders een verblijfplaats met een zekere
vastheid volgens artikel 8, § 1, tweede
lid, van de Arbeidsongevallenwet hebben
gevestigd; dat eiser overigens een extensieve
uitlegging van
het
begrip
« verblijfplaats » benadrukt, luidens
welke bet kenmerk van een zekere
continui:teit niet zou zijn vereist, in dier
voege dat het enkele feit dat hij na het
huwelijk in bet huis van zijn ouders nog
enkele uren zou hebben gerust (wat hij
niet bewijst), deze woning tot zijn verblijfplaats voor de bewuste nacht zou
maken; dat deze opvatting in strijd is
met de wettekst, die aan de term
« verblijfplaats ,. geen bijzondere draagwijdte toeschrijft welke het zou mogelijk
maken elke willekeurige plaats, waar de
werknemer zich tussen de arbeidsperiodes ophoudt, daaronder te begrijpen; dat
eiser weliswaar betoogt dat het niet
verantwoord zou zijn een werknemer uit
de bescherming van de Arbeidsongevallenwet te sluiten, wanneer hij ten
gevolge van de aard van zijn opdrachten
alle dagen een nieuwe verblijfplaats zou
moeten nemen; dat bet arbeidshof echter van gevoelen is dat de term
« verblijfplaats
» bier
oneigenlijk
gebruikt wordt, dat men beter van plaats
van overnachting kan spreken en dat
een verkeersongeval in dit verband veeleer de kwalificatie van een eigenlijk
arbeidsongeval dan een ongeval op de
weg naar of van het werk zou verdienen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser bij
conclusie staande hield dat hij, als
vrijgezel die bij zijn werkgever inwoont,
zeer geregeld bij zijn ouders verblijft en
derhalve aldaar een verblijfplaats heeft;.
het arrest de geregelde aard van deze
bezoeken niet ontkent en dan ook ten
onrechte beslist dat deze bezoeken niet
de nodige vastheid zouden hebben om
een verblijfplaats te zijn; deze motieven,
die wel de geregelde aard van de bezoeken erkennen, maar de verblijfplaats
uitsluiten wegens gebrek aan vastheid,
tegenstrijdig en duister zijn (schending
van de artikelen 8, § 1, tweede lid, van
de wet van 10 april 1971 en 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, eiser volgens zijn
bedoeling de nacht had doorgebracht bij
zijn ouders en vandaar direct naar zijn
werk vertrokken was, zodat het hem
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alsdan overkomen ongeval een arbeidsongeval op de weg naar het werk was;
inderdaad het vereiste van continui:teit
of vastheid van de verblijfplaats door de
Arbeidsongevallenwet niet gesteld wordt
en de bedoeling op een bepaalde plaats
te verblijven volstaat (schending van
artikel 8, § 1, tweede lid, van de wet van
10 april 1971);
derde onderdeel, het feit dat 'eiser
alle dagen een nieuwe verblijfplaats
zou nemen, ook al was dat niet als gevolg van de aard van zijn opdrachten,
geenszins tot gevolg zou hebben dat het
hem alsdan op de weg tussen zijn
verblijfplaats en het werk overkomen
ongeval geen arbeidsongeval op de weg
van het werk zou zijn (schending van
artikel 8, § 1, tweede lid, van de wet van
10 april 1971);
vierde onderdeel, de motfeven van het
arrest onduidelijk en vaag zijn; het
inderdaad onmogelijk is na te gaan of de
vordering van eiser verworpen werd,
omdat hij wel geregeld bij zijn ouders
overnachtte
maar niet standvastig
genoeg, ofwel omdat hij ze wel geregeld
bezocht maar er niet overnachtte,
althans niet standvastig genoeg, ofwel
omdat hij er maar eenmaal overnachtte;
derhalve de wettelijkheid van de beslissing niet kan worden nagegaan (schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 8, § 1, tweede lid, van de wet van·
10 april1971} :

bewijst dat hij een dergelijke verblijfplaats bij zijn ouders had;
Dat het arbeidshof aldus duidelijk
te kennen geeft dat, ook al bezoekt
de werknemer zijn ouders geregeld,
hij daarom bij hen nog niet zijn
verblijfplaats heeft in de zin van
voornoemd artikel 8; dat deze
redengeving de beslissing wettig
verantwoordt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arbeidshof
door de in het onderdeel bekritiseerde redengeving antwoordt op
een door eiser geformuleerde hypothese, die zich ten deze niet voordoet;
Dat het onderdeel, dat tegen een
ten overvloede gegeven reden is
gericht, met ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 68 van
de wet van 10 april 1971, veroordeelt
verweerster in de kosten.

28 april 1980
3• kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsWat het eerste, het tweede en het voorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h.
vierde onderdeel betreft :
Lenaerts, advocaat-generaal AdvoOverwegende dat de verblijf- caten : mrs. Houtekier en De Bruyn.

plaats, in de zin van artikel 8, § 1,
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de plaats is
waar de werknemer, ten minste
Nr. 549
tijdelijk, woont;
Dat derhalve noch het feit dat
2• KAMER - 29 aprill980
men een bepaalde woning geregeld
bezoekt, noch de bedoeling om zich
in een bepaalde plaats op te hou- 1° STRAF - SOCIALE ZAKEN - MISDRLJF WAARIN VOLGENS DE WET ZOVEEL
den, volstaat opdat die woning of GEVALLEN
KEER EEN GELDBOETE MOET WORDEN TOEdie plaats een verblijfplaats vormt;
GEPAST ALS ER WERKNEMERS BLJ HET MISOverwegende dat het arrest DRLJF BETROKKEN ZLJN - TELASTLEGGING
beslist dat het feit dat uitwonende DIE SLECHTS EEN ENKEL MISDRLJF OPLEkinderen, gehuwd of ongehuwd, hun VERT- EEN ENKELE STRAF- BEDRAG VAN
ouders geregeld bezoeken, nog niet DE GELDBOETE.
betekent dat zij in de woonplaats 2° STRAF - SOCIALE ZAKEN - MISDRLJF van de ouders een verblijfplaats met WET DIE BEPAALT DAT EEN GELDBOETE
een zekere vastheid hebben geves- ZOVEEI. KEER MOET WORDEN TOEGEPAST
tigd, en vaststelt dat eiser niet ALS ER WERKNEMERS BLJ HET MISDRLJF
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BETROKKEN ZLJN - VERSCHEIDENE MJSDRLJVEN WAARBLJ TELKENS VERSCHJLLENDE
WERKNEMERS BETROKKEN ZLJN- BEGRIP.

3° MISDRIJF -

SOCIALE ZAKEN MISDRLJF - GEVALLEN WAARIN VOLGENS DE
WET ZOVEEL KEER EEN GELDBOETE MOET
WORDEN TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS
BLJ HET MISDRLJF BETROKKEN ZLJN - VERSCHEIDENE MISDRLJVEN WAARBLJ TELKENS
VERSCHILLENDE WERKNEMERS BETROKKEN
ZLJN - BEGRIP.

DRLJF OPLEVEREN - EEN ENKELE STRAF VERSCHILLENDE TELASTLEGGINGEN DIE ELK
EEN MISDRLJF OPLEVEREN - BEGRIP.

1o In de gevallen waarin volgens de wet

zoveel keer een geldboete moet worden toegepast als er werknemers bij
het misdrijf betrokken zijn, ]evert elk
telastgelegde feit, in de regel, slechts
een enkel misdrijf op, waarop slechts
een enkele straf kan worden toegepast, terwijl het bedrag van de geldboete wordt vastgesteld naar rato van
het aantal werknemers die bij het
misdrijf betrokken zijn.
4° STRAF - SOCIALE ZAKEN - MISDRLJF GEVALLEN WAARIN VOLGENS DE WET ZOVEEL
2° en 3° Hoewel in de gevallen waarin
KEER EEN GELDBOETE MOET WORDEN TOEvolgens de wet zoveel keer een geldGEPAST ALS ER WERKNEMERS BLJ HET MISboete moet worden toegepast als er
DRLJF BETROKKEN ZLJN - EEN ENKEL MISwerknemers bij het misdrijf betrokken
DRLJF - EEN ENKELE STRAF - VERSCHEIzijn, elk telastgelegde feit, in de regel,
DENE MISDRLJFEN EEN ZELFDE STRAFslechts een enkel misdrijf oplevert,
BARE OPZET- SAMENLOOP VAN MISDRLJVEN
beslist de rechter niettemin wettig op
-GEVOLG.
grand van feitelijke omstandigheden
dat t.a. v. verschillende werknemers of
5° SAMENWOP VAN MISDRIJVEN
groepen werknemers afzonderlijke
SOCIALE ZAKEN- MISDRLJF- GEVALmisdrijven zijn begaan en dat dus op
LEN WAARIN VOLGENS DE WET ZOVEEL KEER
elk van die misdrijven een afzonderEEN GELDBOETE MOET WORDEN TOEGEPAST
lijke straf moet worden toegepast,
ALS ER WERKNEMERS BLJ HET MISDRLJF
d. w.z. in voorkomend geval, een afzonBETROKKEN
ZLJN
VERSCHJLLENDE
derlijke geldboete waarvan het bedrag
TELASTLEGGINGEN DIE EEN ENKEL MJStelkens wordt vastgesteld naar rato
van het aantal bij het misdrijf betrokDRIJF OPLEVEREN - EEN ENKELE STRAF ken werknemers.
VERSCHEIDENE MISDRLJVEN - EEN ZELFDE
STRAFBARE OPZET- SAMENLOOP VAN MISDRLJVEN- GEVOLG.

6° STRAF -

SOCIALE ZAKEN - MISDRLJF GEVALLEN WAARIN VOLGENS DE WET ZOVEEL
KEER EEN GELDBOETE MOET WORDEN TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS BLJ HET MISDRLJF BETROKKEN ZLJN - VERSCHILLENDE
TELASTLEGGJNGEN - EEN ENKEL MJSDRLJF
- EEN ENKELE STRAF- GEVOLG T.A.V. DE
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.

7° STRAF -

4° en 5° Hoewel in de gevallen waarin

volgens de wet zoveel keer een geldboete moet worden toegepast als er
werknemers bij het misdrijf betrokken
zijn, elk telastgelegde feit, in de regel,
slechts een enkel misdrijf oplevert,
beslist de rechter niettemin wettig op
grand van feitelijke omstandigheden
ofwel dat t.a. v. verschillende werknemers of groepen werknemers afzonderlijke misdrijven zijn begaan ofwel
dat verschillende misdrijven een collectief misdrijf zijn waarop krachtens
het beginsel van art. 65 Sw. slechts
een enkele straf, nl. de zwaarste straf,
moet worden toegepast (1).

SOCIALE ZAKEN - MISDRLJF GEVALLEN WAARIN VOLGENS DE WET ZOVEEL
KEER EEN GELDBOETE MOET WORDEN TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS BLJ HET MJSDRLJF BETROKKEN ZLJN - VERSCHJLLENDE.
TELASTLEGGJNGEN DIE EEN ENKEL MISDRLJF 6° In de gevallen waarin overeenkomstig
de wet voor elk misdrijf of collectief
OPLEVEREN - EEN ENKELE STRAF - VERmisdrijf slechts een enkele straf kan
SCHJLLENDE TELASTLEGGINGEN DIE ELK EEN
worden uitgesproken, met dien verMISDRLJF OPLEVEREN - BEGRIP.

8° SAMENWOP

VAN

MISDRIJVEN

SOCIALE ZAKEN - MISDRLJF - GEVALLEN WAARIN VOLGENS DE WET ZOVEEL KEER
EEN GELDBOETE MOET WORDEN TOEGEPAST
ALS ER WERKNEMERS BLJ HET MISDRLJF
BETROKKEN
ZLJN
VERSCHILLENDE
TELASTLEGGINGEN DIE EEN ENKEL MIS-

stande dat het bedrag van de geldboete w01·dt vastgesteld naar rato van
het aantal werknemers die bij het
misdrijf betrokken zijn, of als het gaat
om een collectief misdrijf, naar rato
van het aantal werknemers die betrok(1) Cass., 5 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1159).
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ken zijn bij het misdrijf waarop de
zwaarste straf staat, kan ingevolge
art. 40 Sw. slechts een enkele vervangende gevangenisstraf worden uitgesproken (2).
7" en 8" Wanneer de rechter, na bewezenverklaring van verschillende misdrijven, waarop telkens een geldboete
staat waarvan het bedrag wordt vastgesteld naar rato van het aantal werknemei's die bij het misdrijf betrokken
zijn, op grond van feitelijke omstandigheden oordeelt dat die misdrijven
geen collectief misdrijf vormen, en
derhalve verschillende straiten uitspreekt, moet hij niet aileen deze
straiten, maar ook de vervangende
gevangenisstraiten, met toepassing
van de regel inzake eendaadse samenloop, vervat in art. 60 Sw., verminderen tot het dubbele van het maximum
van de zwaarste straf.
(HUYSSEUNE, SCHIETGAT,

c

GROUP MAC. • N.V.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op
eisers :

de voorziening van

de

Over het eerste middel, ...
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 40 van het
Strafwetboek :

Overwegende dat de strafbare feiten ten laste gelegd van de eisers
omschreven worden door artikel 4
van de wet van 26 januari 1951
betreffende de vereenvoudiging van
de documenten waarvan het bijhouden door de sociale wetgeving is
opgelegd (telastleggingen B en C),
de artikelen 16 en 19ter van de wet
van 7 januari 1958 betreffende de
Fondsen voor bestaanszekerheid,
zoals gewijzigd door de wet van·
18 december 1968 (telastlegging D),
en de artikelen 40 en 41 van de wet
van 28 juni 1976 houdende voorlopige regeling van de tijdelijke
arbeid, de uitzendarbeid en het ter
(2) Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1264);
7 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 155).

beschikking stellen van werknemers
ten behoeve van gebruikers (tela~t
leggingen E en F); dat ten deze van
die wettelijke bepalingen toepassing
wordt gemaakt;
Overwegende dat, luidens de
artikelen 16 en 19tervan de wet van
7 januari 1958 en de artikelen 40 en
41 van de wet van 28 juni 1976, de
overtredingen van
die wetten
gestraft worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand
en een geldboete van 26 tot
500 frank of met een van die
straffen; dat het misdrijf omschreven in artikel 4 van de wet van
26 januari 1951 betreffende het niet
bijhouden van de sociale documenten gestraft wordt met een geldboete van 26 tot 200 frank;
Overwegende dat de wet in elk
van die gevallen bepaalt dat de
boete zoveel maal wordt toegepast
als er werknemers zijn op wie het
misdrijf betrekking heeft; dat echter
in de gevallen bedoeld door de
wetten van 7 januari 1958 en
28 juni 1976 het totaal bedrag van
de boete niet hoger mag zijn dan
50 000 frank;
Overwegende dat elke telastlegging aldus, hoewel zij betrekking
heeft op verscheidene werknemers,
nochtans in de regel, krachtens de
voormelde wetten, slechts een enkel
misdrijf oplevert waarop dan ook
slechts een straf kan worden toegepast; dat echter die ene straf, wat
het bedrag van de geldboete betreft,
vastgesteld wordt in verhouding tot
het aantal werknemers op wie het
misdrijf betrekking heeft;
Overwegende dat de voornoemde
wettelijke bepalingen evenwel niet
beletten dat de rechter, op grond
van feitelijke omstandigheden die
hij bepaalt, kan beslissen dat
er onderscheiden misdrijven zijn
gepleegd ten opzichte van verscheidene werknemers of groepen werknemers, wat tot gevolg heeft dat
voor elk van die misdrijven een
afzonderlijke straf dient te worden
toegepast, eventueel een afzonderlijke geldboete waarvan het bedrag
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tal werknemers op wie elk misdrijf dat eiser Huysseune moet worden
betrekking heeft; dat dit onder meer veroordeeld voor de feiten B en D
het geval kan zijn wanneer de « samen », voor de feiten E en F
feiten op verschillende tijdstippen « samen » en voor « het » feit C;
werden gepleegd; dat echter ook, in dat het eveneens beslist dat eiser
al die gevallen, alsmede in het geval Schietgat voor « het » feit F moet
dat misdrijven van verschillende worden veroordeeld; dat het neraard, zoals ten deze, bewezen wor- gens
omstandigheden
releveert
den verklaard, de rechter in feite waaruit het afleidt dat er binnen
kan oordelen dat die onderscheiden elke telastlegging onderscheiden
misdrijven een collectief misdrijf misdrijven moeten worden onderuitmaken waarop, overeenkomstig kend;
het principe vastgelegd in artikel 65
Overwegende dat het arrest eiser
van het Strafwetboek, slechts een Huysseune veroordeelt voor de feistraf, de zwaarste, moet worden ten B en D samen tot achttien
uitgesproken;
geldboeten van honderd frank, verOverwegende dat, vermits voor hoogd met 390 opdeciemen, aldus
elk misdrijf of collectief misdrijf gebracht op telkens 4.000 frank of
slechts een straf kan worden opge- een vervangende gevangenisstraf
legd - met dien verstande dat het van een maand voor iedere geldbedrag van de geldboete wordt vast- boete, voor de feiten E en F samen
gesteld in verhouding tot het aantal tot een hoofdgevangenisstraf van
werknemers op wie het misdrijf of, een maand en achttien geldboeteii
bij collectief misdrijf, het misdrijf van tweehonderd frank, verhoogd
waarop de zwaarste straf staat, met 390 opdeciemen, aldus gebracht
betrekking heeft - er krachtens op telkens 8.000 frank of een verartikel 40 van het Strafwetboek vangende gevangenisstraf van twee
slechts een vervangende gevange- maanden voor iedere geldboete, en voor het feit C tot zes geldboeten
nisstraf kan worden uitgesproken;
Overwegende ten slotte dat, wan- van vijftig frank, verhoogd met
neer de rechter op grond van zijn 390 opdeciemen, aldus gebracht op
feitelijke beoordeling verscheidene telkens 2.000 frank of een vervanmisdrijven bewezen verklaart, zon- gende gevangenisstraf van 15 dagen
der die misdrijven als een collectief voor iedere geldboete; dat het arrest
misdrijf te beschouwen, en dienten- eiser Schietgat veroordeelt voor het
gevolge verscheidene straffen uit- feit F tot een hoofdgevangenisstraf
spreekt, deze straffen, inclusief van een maand en achttien geldboede vervangende gevangenisstraffen, ten van tweehonderd frank, vermet toepassing van de regels betref- hoogd met 390 opdeciemen, aldus
fende de meerdaadse samenloop in gebracht op telkens 8.000 frank of
artikel 60 van het Strafwetboek een vervangende gevangenisstraf
vervat, tot het dubbele van het van twee maanden voor iedere geldmaximum van de zwaarste straf boete;
Overwegende dat het arrest aldus
moeten worden verminderd;
moet
worden uitgelegd dat, waar
Overwegende dat ten deze het
het
volgens
zijn bewoordingen,
arrest oordeelt dat « het » feit B ten
achttien of zes geldboeten uitlaste van eiser Huysseune bew~zen spreekt,
het, conform de wet, slechts
is gebleven, dat ook « het » feit C
ten laste van eiser Huysseune een enkele geldboete toepast waarbewezen is gebleven met dien ver- van het bedrag bepaald wordt volstande dat « het » feit slechts gens het aantal betrokken werknegepleegd werd ten aanzien van zes mers;
werknemers, dat « het » feit D
Overwegende dat de rechter evenvaststaat, dat de feiten E en F ook wei, zoals eerder uiteengezet, voor
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tief misdrijf, krachtens artikel 40
van het Strafwetboek, slechts een
2• KAMER - 29 april 1980
enkele vervangende gevangenisstraf
vermag uit te spreken;
1° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN
Overwegende dat het arrest door
BEKLAAGDE ALS DADER VERVOLGD voor de vermengde telastleggingen
ONDERWERP VAN DE TELASTLEGGING.
B en D, en E en F telkens achttien
vervangende gevangenisstraffen en 2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING
door voor de telastlegging C zes
DE
REGERING
OVEREENKOMSTIG
VAN
vervangende gevangenisstraffen ten
ART. 23 VAN DIE WET- REDENEN.
laste van eiser Huysseune alsmede
voor de telastlegging F achttien 1• Hij die als dader van een in het
vervangende gevangenisstraffen ten
Strafwetboek omschreven misdaad of
laste van eiser Schietgat uit te
wanbedrijf wordt vervolgd, wordt als
spreken, artikel 40 van het Strafdusdanig vervolgd zowel wegens rechtwetboek schendt;
streekse uitvoering van het misdrijf
als wegens een van de vormen van
En overwegende, voor het overige,
deelneming, omschreven in art. 66,
dat de substantHHe of op straffe van
eerste en derde lid, Sw. (1).
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de 2" Wettig is de beslissing van de rechter
dat de beklaagde, overeenkomstig
beslissing overeenkomstig de wet is
art. 23 Wet Bescherming Maatschappij,
gewezen;
gedurende tien jaar na afloop van zijn
II. Op de voorziening van eiseres :
straf ter beschikking van de regering
wordt gesteld, wanneer de rechter
Overwegende dat uit de stukkeJl
vaststelt dat het te vrezen is dat de
waarop het Hof vermag acht te
beklaagde bij zijn vrijlating een ernslaan, niet blijkt dat eiseres, civielstig gevaar zal betekenen voor de
rechtelijk
aansprakelijke
partij,
maatschappij en dat, wegens zijn aanhaar voorziening heeft doen betekehoudende neiging tot het plegen van
nen aan het openbaar ministerie,
misdrijven, er ook gevaar bestaat voor
tegen wie ze gericht is;
nieuwe recidive (2).
Dat de voorziening derhalve niet
{VAN HYFl'E T. KREDIETBANK N.V.)
ontvankelijk is;
ARREST

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
de eisers Huysseune en Schietgat
tot vervangende gevangenisstraffen
veroordeelt; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
de eisers ieder in een vierde van de
kosten; laat een vierde van de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
29

april

1980

2•

kamer

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1980 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 artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest geen afdoend antwoord geeft op de conclusie •ran eiser
door te stellen dat : « Beklaagde is dus
wel dader in de zin van artikel 66,
tweede
en
derde
lid,
van
het

1-----------------

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon (1) Cass., 4 feb. 1957 (A.C., 1957, 431) en
Gelijkluidende conclusie van de h. noot 3; 21 nov. 1960 (ibid, 1961, 263).
Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Delafontaine, Kortrijk.

(2) Zie Cass., 20 dec. 1977 (AC., 1978, 494).
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aan de roofoverval rechtstreeks heeft worden, niet alleen aan de roofovermedegewerkt, maar ook door zijn daden val rechtstreeks heeft medegewerkt,
tot uitvoering van de misdaad zodanige maar ook door zijn daden tot de
hulp heeft verleend dat, zonder zijn
bijstand, deze misdaad niet had kunnen uitvoering van de misdaad zodanige
hulp heeft verleend dat, zonder zijn
worden gepleegd »,
terwijl eiser in zijn conclusie voor het bijstand, deze misdaad niet had
hof van beroep aanvoerde : « Noch in de kunnen worden gepleegd »;
betichting, noch door de eerste rechter
Overwegende dat het arrest aldus
wordt een onderscheid gemaakt naarge- duidelijk te kennen geeft dat het
lang de vorm van strafbare deelneming eiser niet als eigenlijke dader van,
en aan welke vorm appellant (eiser) zich maar wel als deelnemer aan het
schuldig heeft gemaakt »,
hem ten laste gelegde misdrijf veren terwijl er een belangrijk onder- oordeelt; dat het zodoende eisers
scheid bestaat tussen daderschap in de
zin van artikel 66, tweede lid, van bet conclusie zonder schending van
Strafwetboek, dat aileen slaat op dege- artikel 66, tweede en derde lid, van
nen die rechtstreeks en persoonlijk de het Strafwetboek beantwoordt;
als misdrijf omschreven handeling hebDat het middel niet kan worden
ben gepleegd, en daderschap in de zin aangenomen;
van het derde lid van genoemd artikel,
waarbij slechts een vorm van deelneming wordt beoogd, zodat, nu het arrest
dat onderscheid niet maakt, eiser en als
materiele dader en als deelnemer zou
moeten worden beschouwd, wat juridisch onmogelijk is daar beide vormen
van daderschap niet in dezelfde persoon
kunnen Vllrenigd zijn :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 66, tweede lid,
van bet Strafwetl:!oek,
doordat het arrest eiser veroordeelt als
dader van de in de telastlegging
omschreven feiten, met name om rechtstreeks te hebben meegewerkt aan de
uitvoering van de misdaad,
terwijl eiser niet rechtstreeks en perOverwegende dat eiser werd ver- soonlijk, zoals vereist wordt door vervolgd om het hem ten laste gelegde meld artikel, de als misdrijf omschreven
misdrijf te hebben uitgevoerd of aan handeling heeft gesteld :

de uitvoering ervan rechtstreeks te
hebben meegewerkt op een · van de
wijzen bepaald bij artikel 66,
tweede, derde en vierde lid, van het
Strafwetboek, waarvan de bewoordingen in de omschrijving van het
misdrijf werden overgenomen;
Overwegende dat, zo de eerste
zinsnede van het tweede lid van
vermeld artikel weliswaar slaat op
de eigenlijke dader van het misdrijf,
dit is degene die het misdrijf in al
zijn bestanddelen heeft gepleegd,
met de tweede zinsnede van die
bepaling evenwel slechts een vorm
van strafbare deelneming wordt
beoogd, met name de rechtstreekse
medewerking aan de uitvoering van
het misdrijf;
Overwegende dat het arrest in de
redengeving de vaststellingen aanduidt waaruit het afleidt dat eiser,
« wetende waarvoor hij met De Mul
en De Meyer naar Belgie ging en

Overwegende dat het arrest, zoals
blijkt uit het antwoord op het eerste
middel, eiser niet veroordeelt om
persoonlijk het in de telastlegging
omschreven misdrijf te hebben
gepleegd;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 66, derde lid,
67, vierde lid, van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet,
doordat bet arrest stelt dat eiser « .••
door zijn daden tot de uitvoering van de
misdaad zodanige hulp heeft verleend
dat, zonder zijn bijstand, deze misdaad
niet had kunnen worden gepleegd » en
verder : « De besturing van de auto was
een zodanige noodzakelijke hulp, rekening ermede gehouden dat de daders
van Nederland naar Belgie dienden te
komen, dat dit voertuig noclig was voor
bet medebrengen van wapens en vermommingsvoorwerpen, voor een eventuele vlucht bij voortijdige betrapping,

-
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voor het vervoer van de daders en de
buit naar Nederland », zodat het eiser
ook aanziet als dader in de zin van
artikel 66, derde lid, van het Strafwetboek,
terwijl het besturen van het voertuig
door eiser moet worden beschouwd als
een handeling in de zin van artikel 67,
vierde lid, van vermeld wetboek en eiser
derhalve niet als dader doch wel als
medeplichtige moet worden beschouwd :

terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
niet de elementen aanduidt waaruit het
voordeel van deze maatregel (straf} voor
eiser zou voortvloeien;
tweede onderdeel, de wet van
9 april 1930 enkel op het oog heeft de
maatschappij te beschermen en alle
beschouwingen omtrent het « belang »
van de beklaagde zelf geen grond voor
die beslissing kunnen opleveren :

Overwegende dat het arrest, aan
Overwegende dat het arrest het
de hand van de bewezen verklaarde beroepen vonnis bevestigt, waarbij
vaststellingen die het aangeeft, eiser gedurende tien jaar na afloop
beslist dat eiser rechtstreeks aan de van zijn straf ter beschikking van
overval heeft meegewerkt, en daar- de regering wordt gesteld, op de
enboven eisers opwerping « dat, volgende gronden : « Ook de terbeindien .. hij het voertuig niet had schikkingstelling van de regering
bestuurd, het misdrijf in dezelfde komt verantwoord voor om de redeomstandigheden kon worden ge- nen welke de eerste rechter opgeeft,
pleegd » als onjuist verwerpt, reke- nu blijkt dat te vrezen is dat, bij
ning houdend « met al de omstan-. zijn vrijlating, beklaagde een erndigheden, de manier waarop het · stig gevaar zal betekenen voor de
misdrijf werd uitgevoerd en vol- maatschappij en dat, wegens zijn
tooid, en de dag waarop het werd aanhoudende neiging tot het plegen
uitgevoerd »; dat het vervolgens de van misdrijven, er ook gevaar
redenen opgeeft waarom het bestu- bestaat voor nieuwe recidive ... »;
ren van de auto door eiser een dat het aldus de beslissing wettelijk
zodanige noodzakelijke hulp uit- verantwoordt;
maakte dat het misdrijf, zonder zijn
bijstand, niet had kunnen worden
Overwegende dat de bij die consigepleegd in de omstandigheden derans aansluitende beschouwing
waarin het werd gepleegd;
<< ••• , zodat een terbeschikkingstelOverwegende dat het arrest uit ling van de regering zich opdringt
die gegevens - waarover de feiten- in het belang zo van de maatschaprechter op onaantastbare wijze oor- pij als van de beklaagde_ zelf » een
deelt - wettig afleidt dat eiser « als overtollige redengeving mtmaakt;
dader in de zin van artikel 66,
tweede en derde lid, van het
Overwegende dat het middel, dat
Strafwetboek » aan het in de telast- opkomt tegen die redengeving, bij
legging omschreven misdrijf heeft gebrek aan belang niet ontvankelijk
deelgenomen;
is;
Dat het middel niet kan worden
En overwegende, voor het overige,
aangenomen;
dat de substantiEHe of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsOver het vierde middel, afgeleid uit de vormen in acht zijn genomen en de
schending van artikel 23 van de wet van beslissing overeenkomstig de wet is
9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen de abnormalen en gewezen;
de gewoontemisdadigers, vervangen bij
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964,
II. In zoverre de voorziening
doordat het arrest de beslissing om gericht is tegen de beslissing op de
eiser gedurende tien jaar ter beschik- door verweerster tegen eiser ingeking van de regering te stellen onder stelde civielrechtelijke vordering :
meer laat steunen op de overweging dat
Overwegende dat eiser geen bijzulks ook in het belang van eiser zelf
zou zijn,
zonder middel aanvoert;

- 1085Om die redenen, verwerpt de 26 april 1978, waarbij hij veroorvoorziening; veroordeelt eiser in de deeld was, ontvankelijk verklaarde
kosten.
en, opnieuw rechtdoende, hem tot
een geldboete met vervangende
29 april 1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- gevangenisstraf veroordeelde; dat
zitter- Verslaggever: de h. Vervloet- alleen eiser hoger beroep instelde;
Gelijkluidende conclusie van de h. dat de Correctionele Rechtbank
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : te Antwerpen bij vonnis van
mr. A. Van de Putte, Gent.
31 januari 1980 het vonnis van
19 november 1979 tenietdeed en,
opnieuw rechtdoende, het verzet
tegen
het
verstekvonnis
van
26 april 1978 van de politierechtbank niet ontvankelijk verklaarde
Nr. 551
op grond dat het verzet niet binnen
de door de wet gestelde termijn was
2• KAMER - 29 april1980
ingesteld; dat de rechtbank, op verzet van eiser, in het bestreden
HOGER BEROEP STRAFZAKEN
vonnis haar vonnis van 31 jaBEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN nuari 1980 tenietdoet en, opnieuw
-HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAAR- rechtdoende, het verzet tegen het
BIJ HET VERZET VAN DE BEKLAAGDE TEGEN verstekvonnis van 26 april 1978 van
HET TE ZIJNEN LASTE GEWEZEN VERSTEK- de politierechtbank « niet-toelaatVONNIS ONTVANKELIJK IS VERKLAARD baar » verklaart « wegens verjaring
BESLISSING IN HOGER BEROEP DAT HET
van de strafuitvoering »;
VERZET NIET ONTVANKELIJK WAS- ONWETTIGARREST.

Het enkele hoger beroep van de
beklaagde maakt de zaak slechts binnen de grenzen van de belangen van
de beklaagde aanhangig bij de rechter
in hoger beroep, zodat deze rechter
het verzet dat die beklaagde tegen het
vonnis, in eerste aanleg, te zijnen Jaste
bij verstek gewezen, heeft gedaan en
dat door de eerste rechter ontvankelijk is verklaard, niet onontvankelijk
kan verklaren (1).

Overwegende dat het hoger
beroep,
dat
alleen
door
de
beklaagde is ingesteld, de zaak
slechts binnen de grenzen van de
belangen van de beklaagde aanhangig maakt bij de rechter in hoger
beroep; dat het bestreden vonnis
derhalve het door het beroepen
vonnis ontvankelijk verklaarde verzet van eiser niet meer niettoelaatbaar heeft kunnen verklaren;

(CROMBE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 februari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 202 van het
Wetboek van Strafvordering :

Om die redenen, en ongeacht het
middel van eiser, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, 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 Correctionele Rechtbank te
Mechelen, zitting houdende in
hoger beroep.

Overwegende dat de Politierechtbank te Antwerpen, bij vonnis van
19 november 1979, eisers verzet
29 april 1980
2• kamer
tegen
een
verstekvonnis
van Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever : de h. Caenepeel
van de h.

Gelijkluidende conclusie
(1) Zie Cass., 12 juni 1967 (A.C., 1967, 1249); Krings, advocaat-generaal.
14 sept. 1970 (ibid., 1971, 42).

1086Overwegende dat de Politierechtbank te Hoei zich bij vonnis van
19 november 1979 onbevoegd heeft
2" KAMER - 30 aprill980
verklaard om kennis te nemen van
de ten laste gelegde feiten op grond
REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD- dat, blijkens het verslag van de door
KAMER WAARBU EEN WANBEDRUF WORDT de rechtbank aangewezen deskunVONNIS TOT dige, « de door de beklaagde toegeGECORRECTIONALISEERD ONBEVOEGDVERKLA,RING VAN DE RECHT- brachte
slagen een arbeidsongeBANK GEGROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE schiktheid van 3 % hebben veroorZICH NA DE BESCHIKKING HEEFT VOORGEzaakt ... en de politierechtbank niet
DAAN EN WAARDOOR HET FElT MET EEN
bevoegd
is om uitspraak te doen
ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF WORDT
over de telastlegging van opzetteGESTRAFT - TOEZICHT DOOR HET HOF BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWUSDE lijke slagen en verwondingen die
een blijvende ongeschiktheid ten
GEGAAN - REGELING VAN RECHTSGEBIED VASTSTELLING VAN HET VONNIS SCHUNBAAR gevolge hebben gehad »;
JUIST- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING
Overwegende dat de beschikking
VEB.WUZIGING VAN DE ZAAK NAAR
van
de raadkamer van 14 decemDEZELFDE,
ANDERS
SAMENGESTELDE
ber 1978 en het vonnis van
RAADKAMER (1).
19 november 1979 in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun
(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI
IN ZAKE RASQUIN)
tegenstrijdigheid een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de gang
ARREST ( vertaling)
van het gerecht belemmert; dat er
derhalve grond is tot regeling van
HET HOF; - Gelet op het ver- rechtsgebied;
zoekschrift tot regeling van rechtsOverwegende dat de stukken van
gebied op 18 maart 1980 door de de rechtspleging schijnen uit te
procureur des Konings te Hoei wijzen dat de blijvende ongeschiktingediend;
heid van Jean Pirson tot het verOverwegende dat de raadkamer richten van persoonlijke arbeid toe
van de Rechtbank van Eerste Aan- te schrijven is aan de Victor Rasleg te Hoei, bij beschikking van quin ten laste gelegde opzettelijke
14 september 1978, met aanneming slagen of verwondingen;
van verzachtende omstandigheden,
Overwegende dat op het misdrijf
Victor, Florimond, Maurice, Ghislain van opzettelijke slagen en verwonRasquin, gepensioneerde, geboren dingen, die een blijvende ongeop 17 januari 1925 te Andenne, schiktheid tot het verrichten van
wonende te Andenne, rue Pre des persoonlijke arbeid tot gevolg h':~
Dames 135, verwezen heeft naar ben gehad, zwaardere straffen ZIJn
de bevoegde politierechtbank uit gesteld dan op het misdrijf. van
hoofde van op 22 april 1978 te opzettelijke slagen of verwondmgen
Marchin aan Jean Pirson opzettelijk die een ongeschiktheid tot het verslagen of verwondingen te hebben richten van persoonlijke arbeid hebtoegebracht, die een ziekte of een ben veroorzaakt;
ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid ten gevolge
hebben gehad;
Om die redenen, beslissende tot
Overwegende dat Victor Rasquin regeling van rechtsgebied, vernietigt
voor deze rechtbank werd gedag- de beschikking van de raadkamer
vaard wegens het in de beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanvan de raadkamer aangewezen feit; leg te Hoei van 14 september 1978;
----------------1 beveelt dat van dit arrest melding
(1) Cass., 27 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1301); zal worden gemaakt op de kant van
zie cass., 20 juli 1978 (ibid, 1978, 1279) met de vernietigde beslissing; verwijst
Nr. 552

voetnoot L.-F.D.
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de zaak naar de raadkamer van
dezelfde rechtbank, anders samengesteld.

(CANTIGNEAU, PLAS T. « SIBELGAZ • N.V.)
ARREST ( vertaling)

30 april 1980 - 2" kamer - Voorzitter
HET HOF; - Gelet op het bestreen verslaggever : de h. Legros, afdelings- den vonnis, op 7 januari 1980 in
voorzitter Gelijkluidende conclusie boger beroep gewezen door de Corvan de h. Ballet, advocaat-generaal.
rectionele Rechtbank te Brussel;

Overwegende dat het vonnis
enkel uitspraak doet over de vordering van de burgerlijke partij;
Nr. 553

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
2° KAMER - 30 april1980
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
doordat de rechter de eisers CanOVEREENKOMST) - SCHADE -- · OOR- tigneau, beklaagde, en Plas, burgerrechZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN telijk aansprakelijke partij, in solidum
SCHADE - UITGAVEN ENKEL GEDAAN TOT veroordeelt om aan de burgerlijke partij,
NAKOMING VAN EEN WE'ITELIJKE OF REGLE- de naamloze vennootschap Sibelgaz, het
KOSTEN TEN bedrag van 3. 789 frank te betalen als
MENTAIRE VERPLICHTING schadevergoeding, plus de compensatoire
GEVOLGE VAN DE FOUT VAN EEN DERDE NOCH SCHADE, NOCH OORZAKELIJK VER- interesten met ingang van 5 december
BAND TUSSEN SCHADE EN FOUT IN DE ZIN 1977, de gerechtelijke interesten en de
kosten, op grond dat « de beklaagde
VAN ART. 1382 B.W. (1).
Cantigneau een paal heeft beschadigd
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN toebehorende aan de burgerlijke partij,
die daarvoor, benevens de prijs van de
EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - BUR- stukken, een vergoeding vordert ten
GERLIJKE RECHTSVORDERING DUBBEL- bedrage van :
ZINNIGE REDENEN - NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING - BEGRIP.

3° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN
SCHADE - UITGAVEN ENKEL GEDAAN TOT
NAKOMING VAN EEN WE'ITELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING DUBBELZINNIGE REDENEN- BEGRIP.

2° en 3° Niet regelmatig met redenen
omkleed is de b(!slissing die in het
ongewisse Jaat of de rechter aan een
partij de door haar gevorderde schadevergoeding toewijst omdat de aan de
arbeiders betaalde lonen ter vergoeding van de schade overeenkomen met
het bedrag van de werkelijk geleden
schade, dan wei of hij beslist dat die
schade door de aansprakelijke moet
worden vergoed, oiJk sl is de oorzaak
van de schade te vinden in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen de benadeelde en zijn personeel
(2).

voor de kosten van de
arbeiders
voor het werk van een technicus
voor het werk van het
administratief personeel
dat maakt in totaal :

F

2.492
723
494
3.709

dat het geen belang heeft erop te wijzen
dat (de burgerlijke partij) zelf de litigieuze paal heeft hersteld; dat de door
haar geleden schade als zodanig moet
worden hersteld ongeacht de persoon die
de herstelling hel;lft uitgevoerd »,

terwijl hij die kosten doet om aileen
zich te kwijten van een wettelijke,
reglementaire of contractuele verplichting, door de loutere vervulling van die
verplichting geen schade lijdt die in
oorzakelijk verband staat, in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
met een fout begaan door een derde,
zodat het vonnis, na te hebben vastge-----------------1 steld dat verweerster zelf de herstelling
(1) Cass., 26 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 58). heeft uitgevoerd en dat bijgevolg de door
haar uitgekeerde bedragen werden uit(2) Zie Cass., 26 sept. 1979, vorenvermeld.
betaald aan haar personeel om zich te

-
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kwijten van haar verplichtingen uit een
Om die redenen, vernietigt het
arbeidsovereenkomst, niet kon beslissen bestreden vonnis, in zoverre de
dat zij van de veroorzaker van het eisers daarbij veroordeeld worden
ongeval een vergoeding moest krijgen om aan verweerster het bedrag van
voor de kostprijs van de arbeiders :

Overwegende dat hij die kosten
doet aileen om zich te kwijten van
een wettelijke, reglementaire of
contractuele verplichting, door de
loutere vervulling van die verplichting geen schade lijdt die in oorzakelijk verband staat, in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek, met een fout begaan door een
derde;
OverW'egende dat de eisers in hun
conclusie aanvoerden dat « de betaling van de lonen aan de arbeiders
en de technici van de geintimeerde
(thans verweerster) ... ges<:hied is
ter uitvoering van een arbeldsovereenkomst en niet in oorzakelijk
verband staat met de gevolgen van
het ongeval waarvoor concluant
(thans eiser Cantigneau) aansprakelijk is· dat ... geintimeerde in ieder
geval 'aan haar personeel bezoldiging moet betalen; dat de fout ..Va?
concluant derhalve voor ge1nt1meerde geen bijkomende personeelskosten heeft meegebracht ... »;
dat het vonnis op die conclusie
antwoordt met de in het middel
aangegeven considerans;
Overwegende dat de rechter met
die redengeving in het ongewisse
laat of hij aan verweerster de door
haar gevorderde schadevergoeding
toewijst omdat de aan de arbeiders
betaalde lonen overeenkomen met
het bedrag van de werkelijk geleden
schade, dan wel of hij beslist dat die
schade door de eisers moet worden
vergoed zelfs al is· de oorzaak van
de schade gelegen in de uitvoering
van de arbeidsovereenkomsten tussen verweerster en haar personeel;
dat het Hof hierdoor niet in de
mogelijkheid is toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de beslissing;
Dat het vonnis niet regelmat!g
met redenen is omkleed en niet
wettelijk is verantwoord;

3.709 frank te betalen, dat begrepen
is in het bedrag van 3.789 frank en
overeenkomt met de bezoldigingen
die verweerster aan haar personeel
heeft betaald; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster in de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Nijvel,
zitting houdende in hoger beroep.

30 april 1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Biitzler en De Bruyn.

Nr. 554

2• KAMER - 30 april1980
1° VERZET -

STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE GEEN HOGER BEROEP HEEFT INGESTELD - BESLISSING OP HET HOGER BEROEP
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET
VONNIS OP VERZET- VERZWARING VAN DE
BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF -

ONWETTIGE VERZWARING

(1).

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
VERSTEKVONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR
MINISTERIE GEEN HOGER BEROEP HEEFT
INGESTELD- VERZET VAN DE BEKLAAGDEHOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE- VERZWARING
VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE DOOR
RECHTER
IN
HOGER
BEROEP
DE
ONWETTIG

(2).

(1) Zie Cass., 12 nov. 1974 (A.C., 1975, 326).
(2) Zie Cass., 25 sept. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 55).
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3° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - ,
VERZWARING VAN DE STRAF - VEROORDELING BIJ VERSTEK TOT EEN ENKELE STRAF
WEGENS TWEE MISDRIJVEN - GEEN HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIEVERZET VAN DE BEKLAAGDE HOGER
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VONNIS
OP VERZET - RECHTER IN HOGER BEROEP
DIE VOOR ELK MISDRIJF EEN VERSCHILLEND
OPZET AANNEEMT - VERZWARING VAN DE
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE, OOK AL ZIJN
ALLE OPGELEGDE STRAFFEN SAMEN MINDER
ZWAAR DAN DE ENIGE DOOR HET VERSTEK-

terwijl het openbaar ministerie geen
hoger beroep had ingesteld tegen het
vonnis dat ten aanzien van de verweerders bij verstek was gewezen, zodat de
rechtbank, Op het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen het vonnis
dat op 4 oktober 1979 op het verzet van
de verweerders was gewezen, de toestand van de verweerders niet mocht
verzwaren:

Overwegende dat het vonnis uitspraak doet zoals in het middel
wordt aangegeven en aldus de toeVONNIS TOEGEPASTE STRAF- ONWETTIG {3). stand van de verweerders op onwettige wijze verzwaart;
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
Dat het middel gegrond is;
T. TOMASELLI, WOUTELEERS)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 februari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de telastleggingen B en C betreffende verweerder en tegen de telastleggingen D
en Ebetreffende verweerster;
Over het middel, afgeleid uit de schen-1
ding van de artikelen 172, 187, 188,
202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis de toestand van de verweerders verzwaart, nu
het de gevangenisstraf van twee maanden en de geldboete van 1.000 frank, die
bij verstekvonnis van 14 juni 1979 tegen
verweerder waren uitgesproken wegens
de telastleggingen B en C samen, vervangt door een gevangenisstraf van twee
maanden met uitstel gedurende een
termijn van vijf jaar en dit zowel voor
de telastlegging B als voor de telastlegging C en, nu het de enkele geldboete
van 250 frank, die bij verstekvonnis van
14 juni 1979 tegen verweerster was
uitgesproken wegens de telastleggingen
Den E samen, vervangt door afzonderlijke geldboeten, elk van honderd frank
met uitstel van vijf jaar wat de telastleggingen Den E betreft,

(3) Zie Cass., 9 maart 1970 (A.C., 1970, 640)
en 28 juni 1977 (ibid, 1977, 1118).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
telastleggingen B, C, D, E en over
de kosten; 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 Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdend in hoger beroep.

k~mer

30 . april 1980 2•
V:oorzJtter : de h. Legros, afdelmgsvoorz1tter- Verslaggever: de h. ScrevensGelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.

Nr. 555
2• KAMER - 30 april 1980
1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
_ MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE
BESLISSING GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING TEGEN DE ElSER - MIDDEL DAT GEEN
BETREKKING HEEFT OP HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE WAARTEGEN HET CASSATIEBEROEP IS GERICHT NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING DUBBELZINNIGE EN TEGENSTRIJDIGE REDENEN BEGRIP.

-
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3° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-1
GLEMENT 1 DEC. 1975 ART. 10.1, 1° EN 2° _
VERPLICHTING VOOR ,DE BESTUURDER ZIJN
SNELHEID TE REGELEN, REKENING HOUDENDE MET DE STAAT VAN DE WEG, EN EEN
VOLDOENDE VEILIGHEIDSAFSTAND TE HODDEN TUSSEN ZIJN VOERTUIG EN DAT VAN DE
VOORLIGGER- BEGRIP.
1"

Niet ontvankelijk tot staving van een
cassatieberoep dat beperkt is tot het
beschikkende gedeelte betreffende de
rechtsvordering van de eiser, burgerlijke partij, is het middel dat kritiek
oefent op de beslissing over de rechtsvordering die tegen hem als beklaagde
is ingesteld (1).

2" en 3" Uit de omstandigheid dat een
bestuurder, om een botsing met een
voorligger te vermijden, althans op de
gladde rijbaan niet te gaan slippen, in
botsing is gekomen met een tegenligger, valt niet noodzakelijk at te Jeiden
dat de snelheid van die bestuurder
niet aangepast was aan de staat van
de weg en dat hij geen voldoende
veiligheidsafstffnd hield tussen zijn
voertuig en da't van de voorligger; naar
recht verantwoord en niet tegenstrijdig of niet dubbelzinnig is de beslissing van de rechter dat die bestuurder
geen tout heett begaan wanneer de
rechter zegt dat de bestuurder met een
matige snelheid reed, verrast is door
het onverwachte remmen van zijn
voorligger, reden had om te vrezen
dat, indien hij remde, hij ofwel dat
voertuig zou aanrijden ofwel zou gaan
slippen op de gladde rijbaan, en dat de
uitwijkmaneuver die hij poogde te
doen, zou geslaagd zijn indien de
tegenligger rechts van de rijbaan was
gebleven (2).
(ROTH, NININ, c BELGISCHE BIJSTAND • N.V.
T.LEKEUX)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 december 1979 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;

------------------1
(1) Zie Cass., 11 april 1979 (A. C., 1978-79,
974).
(2) Zie Cass., 26 sept. 1979 (A. C., 1979-80,
nr. 58).

Overwegende dat eiser Roth zich
enkel in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij als vertegenwoordiger
Van zijn minderjarig kind in CaSSatie heeft VOOrzien;

1. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de strafvordering jegens verweerder
Lekeux:
Overwegende dat de eisers niet in
kosten van de strafvordering zijn
veroordeeld en mitsdien niet bevoegd zijn om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
2. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
jegens verweerder :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 9.3, 10.1, 1" en 2", 15.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 3, 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis er eerst op wijst
dat, toen verweerder Lekeux op een
besneeuwde en beijzelde weg met een
snelheid van veertig kilometer per uur
reed op dertig of veertig meter afstand
van het voor hem rijdende voertuig, hij
verrast werd door het remmen van de
bestuurder van dit voertuig en, daar hij
vreesde dat hij, zo hij op zijn beurt
remde, die wagen zou aanrijden of zou
gaan slippen, een uitwijkmaneuver verkoos te wagen en zich op de linkerrijstrook begaf ten einde om de hindernis
heen te kunnen rijden; dat het vonnis
vervolgens vermeldt dat, ook al kwam
verweerder Lekeux opdagen op de rijstrook waarop eiser reed, eiser Roth nog
een doorgang van drie meter had om het
ander voertuig te kruisen, zodat uit het
feit dat de botsing frontaal was, kan
worden afgeleid dat de eiser Roth niet
bij de rechterrand van de rijbaan is
gebleven en dat zijn fout en die van de
niet geidentificeerde bestuurder aan de
oorsprong liggen van het ongeval, dat
zich zonder die fouten niet zou hebben
voorgedaan zoals het thans gebeurd is,
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waarna het vonnis dientengevolge de
eiser Roth veroordeelt wegens overtreding van artikel 9.3 van het Wegverkeersreglement, hem aileen aansprakelijk stelt voor het litigieuze ongeval en
beslist dat verweerder Lekeux geen
enkele schuld treft,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun conclusie hadden aangevoerd, enerzijds, dat, gelet op de toen heersende
weersomstandigheden « uiteraard aileen
met de breedte van het berijdbare
gedeelte van de rijbaan mag worden
rekening gehouden, dat wil zeggen de
grenzen waartussen de verkeersstromen
uit beide richtingen elkaar kunnen
kruisen , en dat er in feite maar net
genoeg plaats was voor het kruisen van
twee voertuigen, anderzijds, dat verweerder Lekeux niet kon stoppen toen
de voor hem rijdende wagen geremd had
en zich daarom vrijwillig naar links
begeven heeft op de tweede berijdbare
rijstrook waarop over de gehele breedte
aileen het tegemoetkomend verkeer
mocht rijden en zulks deed op het
ogenblik dat de eiser Roth kwam opdagen, die nochtans reeds van ver kon
gezien worden, en dat de botsing tussen
beide voertuigen niet frontaal gebeurd
was;
waaruit volgt dat de rechter, met de
overweging dat eiser Roth, die een drie
meter brede doorgang had om te kruisen, een fout heeft begaan door niet bij
de rechterrand van de rijbaan te blijven,
zijn vonnis niet regelmatig met redenen
heeft omkleed;
tweede onderdeel, verweerder, om een
aanrijding met het voor hem rijdende
voertuig te voorkomen, of althans om te
vermijden dat hij zou gaan slippen op de
gladde rijbaan, zich genoodzaakt zag om
de hindernis heen te rijden O:J de
uitsluitend voor het tegemoetkomende
verkeer bestemde rijstrook, waaruit
volgt dat hij zijn snelheid niet had
aangepast aan de staat van de weg en
hij tussen zijn voertuig en de voor hem
rijdende wagen geen voldoende veiligheidsafstand liet, zodat de beslissing dat
in het rijgedrag van verweerder geen
fout aan te wijzen is, tegenstrijdig,
althans dubbelzinnig is;
(Jerde onderdeel, wanneer het doorrijden van een bestuurder belemmerd
wordt door de aanwezigheid van een
andere weggebruiker, de eerste bestuurder moet vertragen en, zo nodig, moet
stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen, zodat het
vonnis, dat enerzijds vaststelt dat ver-

weerder Lekeux niet kon stoppen of
vertragen, doch anderzijds beslist dat hij
geen fout heeft begaan door zich op de
andere rijstrook te begeven ten einde
om de hindernis heen te rijden, niet
wettelijk verantwoord is; het althans
niet regelmatig met redenen is omkleed
vermits uit die noch uit enige andere
overweging kan worden opgemaakt
waarom geen fout aanwijsbaar is in dit
rijgedrag:

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel
van het middel enkel betrekking
heeft op de veroordeling van Roth
als beklaagde, die zich evenwel in
die hoedanigheid niet in cassatie
heeft voorzien;
Dat dit onderdeel van het middel
niet ontvankelijk is;
Over het tweede en het derde
onderdeel samen :
Overwegende dat het vonnis, om
te beslissen dat verweerder geen
fout heeft begaan, er zonder tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid op
wijst « dat (verweerder) die met de
matige snelheid van veertig kilometer per uur reed en verrast werd
door het onverwachte vertragen van
het voor hem rijdende voertuig,
reden had om te vrezen dat, zo hij
remde, hij ofwel dat voertuig zou
aanrijden ofwel zou gaan slippen op
de gladde rijbaan, en hij daarom
verkoos een uitwijkmaneuver te
wagen »; dat zonder de fout van
eiser en « van de niet gei:dentificeerde weggebruiker, die plots sterk
vertraagde ondanks de staat van de
weg en hoewel dat niet geboden
was om redenen van veiligheid ... ,
het ongeval zich ten deze niet had
kunnen voordoen zoals het gebeurd
is; dat de weggebruiker Lekeux
geen fout heeft begaan toen hij
verkoos uit te wijken, vermits zijn
maneuver zou geslaagd zijn, indien
Roth bij de rechterrand van de
rijbaan was gebleven en niet bruusk
was gaan remmen op de rijbaan, die
volgens de verbalisanten zeer glad
lag»;
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tig met redenen omkleedt;
inkomstenbelastingen,
neemt
een
Dat geen onderdeel van het midgewestelijke dienst waar in de zin van
del kan worden aangenomen;
art. 32 Taalwet Bestuurszaken, wanneer hij uitspraak doet over een
bezwaarschrift tegen een aanslag uit
het. .Jwhier van een gemeente van het
Duitse taalgebied, in welke gemeente
de belastingplichtige zijn woonplaats
heeft, moet die beslissing in het Duits
worden gesteld (2). (Artt. 32, 34, § 1,
en 36, § 2, Taalwet Bestuurszaken.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers,
ieder van hen, in de kosten van zijn
voorziening.
30 april 1980
2• kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal- Advocaat: mr.
Simont.

(KREUTZER T. BELGISCHE STAAT)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de bij koninklijk besluit
van 18 juli 1966 gecoordineerde wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, inzonderheid van de artikelen 17,
32 tot 37, 39 tot 42 en 58,
doordat het arrest beslist dat de in het
Frans gestelde beslissing van de directeur der directe belastingen niet nietig
is,
terwijl voor deze beslissing het Duits
moest worden gebruikt, nu eiser zijn
bezwaarschrift in die taal had ingediend,
vermits voor de administratieve rechtscolleges dezelfde regelen inzake taalgebruik gelden als voor het centraal
bestuur en de in het middel aangehaalde
bepalingen, die van openbare orde zijn,
de centrale diensten op straffe van
nietigheid voorschrijven de z.aken te
behandelen in de taal van de particulier
die ze bij hen heeft ingeleid :

Nr.556
2• KAMER - 30 april 1980
1° TAALGEBRUIK-

BESTUURSZAKENBESLISSING VAN DE PROVINCIALE DIRECTEUR
DER BELASTINGEN (PROVINCIE LUIK) OVER
HET BEZWAARSCHRIFI' VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE WIENS WOONPLAATS GELEGEN IS
IN EEN GEMEENTE VAN HET DUITSE TAALGEBIED - BESLISSING IN HET DUITS TE STEL-

LEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN
NIET GESTELD IN DE TAAL VOORGESCHREVEN
BIJ DE TAALWET IN BESTUURSZAKEN - DE
NIETIGHEID VAN DIE BESLISSING MOET DOOR
HET HOF VAN BEROEP WORDEN VASTGESTELD - BESLISSING ACHTERAF DOOR DE
DIRECTEUR DER BELASTINGEN TE VERVANGEN DOOR EEN NAAR DE VORM REGELMATIGE BESLISSING (1).

----------------1
(1) Wanneer het hof van beroep de beslissing van de directeur der belastingen vernietigt, brengt die vernietiging in de regel
vernietiging mede van de aanslag welke ook
de gebreken mogen zijn van de beslissing van
de directeur. Het hof van beroep dient de
grondslag van de aanslag te onderzoeken
(Cass., 16 nov. 1955, Bull. en Pas., 1956, I, 247).
Overeenkomstig art. 58 Taalwet Bestuurszaken
wordt nochtans, in de regel, een uitzondering
gemaakt, wanneer de nietigheid voortvloeit uit
schending van de Taalwet.

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de directeur der directe
belastingen van de provincie Luik
de voor het hof van beroep bestreden beslissing in het Frans heeft
gewezen en dat de litigieuze aanslagen waren opgenomen in de kohieren, opgemaakt door de gemeente
E
·
..
1 t
upen, waar e1ser ZlJn woonp aa s
had;
Overwegende dat, wanneer de
provinciale directeur der belastin..:.

l-----------------(2) Zie Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 680).
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2" kamer
gen uitspraak doet over een
: baron
Richard
bezwaarschrift tegen een aanslag Voorzitter
inzake inkomstenbelastingen, hij Verslaggever : de h. Legros, afdelingsGelijkluidende conclusie
een gewestelijke dienst verzekert in voorzitter
van de h. Ballet, advocaat-generaal de zin van artikel 32 van de bij het Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert;
koninklijk besluit van 18 juli 1966 G. Steffens, Verviers.
gecoordineerde wetten op het
gebruik der talen in bestuurszaken;
Dat de gemeente Eupen welis- Nr. 557
waar gelegen is in de provincie
1" KAMER- 2 mei 1980
Luik, die deel uitmaakt van het
Franse taalgebied, doch krachtens
de artikelen 4 en 5 van bedoelde 1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - GROVE BELEDIwetten behoort tot het Duitse taalGING- BEGRIP.
gebied;
Dat op grond van de artikelen 34, 2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
§ 1, en 36, § 1, laatste lid, van de
VAN TAFEL EN BED - GROVE BELEDIgecoi:irdineerde wetten op het taalGING - BELEDIGENDE HOUDING VAN EEN
gebruik in bestuurszaken (koninkECHTGENOOT HOUDING DIE EEN VERlijk besluit van 18 juli 1966) de
ZACHTING VAN DE FOUTEN VAN DE ANDERE
beslissing van de directeur in het
ECHTGENOOT KAN UITMAKEN, WELKE HET
KARAKTER VAN GROVE BELEDIGING ERAAN
Duits moest zijn gesteld;
ONTNEEMT (1).
Overwegende dat eiser voor het
hof van beroep de nietigheid van de 1" Het beledigend karakter van de
beslissing heeft aangevoerd doch
gedraging van een echtgenoot en de
dat het hof die vordering heeft
ernst van dat beledigend karakter
afgewezen;
vloeien niet uitsluitend voort uit de
loutere tekortkoming aan de huweOverwegende dat, krachtens artiJijksverplichtingen, maar zij moeten
kel 58 van bovenvermelde gecoi:irdibeoordeeld worden op grand van alle
neerde wetten, de beslissing van de
omstandigheqen van de zaak, met
directeur nietig is, die nietigheid
name van hun krenkend karakter
voor het hof van beroep diende te
t.a.v. de echtgenoot(2). (Art. 231 B.W.)
worden vastgesteld en de vernie(G ... T.V ... S ...)
tigde beslissing door de directeur
ARREST
der directe belastingen van de provincie Luik diende vervangen te
worden door een naar de vorm
HET HOF; - Gelet op het bestreregelmatige beslissing;
den arrest, op 22 mei 1979 door het
Hof van Beroep te Antwerpen geweDat het middel gegrond is;
zen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
Om die redenen, en zonder dat er hoofdvordering :
grond bestaat tot onderzoek van de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
overige middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, ver- schending van de artikelen 97 van de
nietigt het bestreden arrest; beveelt
(1) Cass., 29 nov. 1974 (A.C., 1975, 378).
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de . (2) Cass., 31 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 617);
vernietigde beslissing; houdt de • Over de Rechtsstaat •, plecht. openingsrede '
kosten aan opdat erover door de van proc.-gen. Dumon voor het Hof,
d.d. 3 sept. 1979, inz. nr. 19; het Hof vermag na
feitenrechter zou worden beslist; te
gaan of de door de feitenrechter vastgeverwijst de zaak naar het Hof van stelde feiten een grove belediging kunnen
opleveren in de zin van art. 231 B.W.
Beroep te Bergen.
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Grondwet en 231 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest aan verweerster de
op hoofdeis gevraagde echtscheiding ten
laste van eiser toestaat op grond : dat de
feiten gequoteerd onder nrs. 2, 14, 15, 16,
17, 19, worden aangehaald en bewezen
door ooggetuigen wier verklaringen niet
worden tegengesproken noch ontzenuwd
door die van de getuigen van het
tegenverhoor; dat verscheidene feiten in
hun geheel genomen aantonen dat eiser
en de genaamde Jeanine V. zich gedroegen als een onwettig gezin, te weten ·: de
intrek van Jeanine V. in de echtelijke
woning, waar door getuige W ... werd
gezien dat zij en eiser elkaar op de
mond kusten; de reis samen naar het
buitenland; de gedraging van eiser en
Jeanine V. als man en vrouw in hun
sociale omgang met derden; dat daarenboven verweerster een zenuwinzinking
kreeg door herhaalde vernederingen
ondergaan vanwege eiser; dat er geen
aanleiding bestaat om de getuigenissen
in twijfel te trekken onder het motief
dat sommige getuigen verweerster welgezind zouden zijn; dat de verklaringen
van de getuigen des te geloofwaardiger
klinken daar zij in het geheel overeenstemmen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
gemotiveerde akte van hoger beroep
uitdrukkelijk staande hield dat hij door
het tegenverhoor het tegenbewijs van de
door verweerster aangehaalde feiten had
geleverd; hij met name wees op de
verklaringen van de getuigen G ... en K ...
die eiser in hun inrichtingen nooit
hadden zien vrijen met Jeanine V.; hij
eveneens verwees naar de verklaringen
van S ..., echtgenoot van Jeanine V., die
verklaarde zeer dikwijls thuis te zijn en
nooit iets verdachts tussen zijn vrouw en
eiser bemerkt te hebben, en naar die
van Sa... , die verklaarde in de « Arms of
York », waar ze met eiser en Jeanine
V. op de bewuste dagen aanwezig was,
nooit gezien te hebben dat eiser zijn
arm rond de schouders van Jeanine
V. legde noch dat hij haar kusjes gaf;
het arrest deze getuigenissen verwerpt
zonder echter voldoende op dit verweermiddel te antwoorden (schending van
artikel 97 v~~;n de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest ten
onrechte oordeelt dat het geheel van de
als bewezen aangehouden feiten grove
beledigingen zouden uitmaken, nu een
aantal dezer feiten door het tegenverhoor weerlegd waren; in alle geval, ten
gevolge van het gebrek aan antwoord op

eisers verweermiddel desaangaande, de
wettigheid van deze beslissing in het
gedrang komt (schending van de
artikelen 231 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest door
de redengeving weergegeven in de
aanhef van het middel de op rechtstreeks getuigenverhoor onthulde
feiten preciseert waarop het steunt
om aan verweerster de echtscheiding ten laste van eiser toe te staan;
dat het arrest er tevens op wijst dat
die feiten « worden aangehaald en
bewezen door ooggetuigen wier verklaringen niet worden tegengesproken noch ontzenuwd door die van
de getuigen van het tegenverhoor »,
waaronder de verklaringen betreffende andere gegevens waarop het
in het onderdeel weergegeven verweer van eiser steunde; dat het
arrest aldus dit verweer beantwoordt en derhalve aan het vereiste
van artikel 97 van de Grondwet
voldoet;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, op
grond van de in het middel weergegeven vaststellingen en met inachtneming van de feiten van het tegenver hoor, heeft kunnen oordelen dat
de eiser ten laste gelegde feiten een
grove belediging opleveren in de zin
van artikel 231 van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat het onderdeel,
voor zover het de wettigheid van de
beslissing aanvecht op grond dat de
rechters eisers verweer met betrekking tot het tegenbewijs van de hem
als grove belediging ten laste
gelegde feiten niet zouden hebben
beantwoord, om de redenen vermeld
in het antwoord op het eerste
onderdeel feitelijke grondslag mist;
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II. In zoverre de voorziening van het grof beledigend karakter van dit
gericht is tegen de beslissing op de feit geen afbreuk wordt gedaan door het
alleenstaand karakter ervan en de echttegenvordering :
scheiding dus gerechtvaardigd is; dat in
Over het tweede middel, afgeleid uit aile geval de bestreden beslissing niet
de schending van de artikelen 1138, 3•, verantwoord is, nu zij steunt op tegenvan het Gerechtelijk Wetboek, 231 van strijdige en onduidelijke motieven
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de (schending van de artikelen 231 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de door eiser inge- Grondwet):
stelde tegeneis tot echtscheiding ten
Wat het eerste onderdeel betreft:
laste van verweerster verwerpt om de
Overwegende dat de rechters het
redenen : dat de uitlatingen verweten
aan verweerster gebeurden bij de zegel- feit 1 betreffende de aan verweerlegging en werden gericht tot de vader ster verweten uitlatingen, gericht
van Jeanine V.; dat wat betreft dit feit tot de vader van Jeanine V ., als een
1 het een normale reactie is geweest van normale reactie beschouwen omdat
verweerster aan wie niet kwalijk kan
genomen worden haar verontwaardiging het haar niet kwalijk kan worden
te uiten wanneer zij vaststelt dat het genomen haar verontwaardiging te
precies de vader is van de vrouw waar- uiten wanneer zij vaststelt dat het
mee eiser zich op een voor verweerster precies de vader is van de vrouw
beledigende wijze ophoudt, die gelast met wie eiser zich op een voor
werd met het uitvoeren van karweien in verweerster beledigende wijze inde echtelijke woonst; dat het feit 4 (lees laat, die belast werd met het uitvoe2) bewezen is en het vaststaat dat ren van karweien in de echtelijke
verweerster zich met een van de aanwe- woonst;
zige jonge lui gedragen heeft op een
Overwegende dat de rechters
wijze die bij de andere aanwezigen
aanstoot gaf, namelijk door op wulpse aldus te kennen geven dat dit eerste
wijze te dansen en zich tijdens de dans feit, ten gevolge van de beledigende
op vurige wijze op de mond te laten houding van eiser zelf ten aanzien
kussen; dat deze misplaatste gedraging van verweerster, te haren laste geen
van verweerster niet goed te praten valt grove belediging oplevert in de zin
welke ook de aanleiding ertoe moge
geweest zijn : drankmisbruik, het inzicht van artikel 231 van het Burgerlijk
om eiser jaloers te maken of wat ook, Wetboek, zodat dit feit niet meer in
dat het echter als alleenstaand feit, dat aanmerking kwam voor de door het
kan aangehouden worden ten laste van onderdeel beoogde beoordeling in
verweerster, onvoldoende is om als grove samenhang met het feit 2;
belediging de echtscheiding te rechtWat het tweede onderdeel bevaardigen,
treft :
terwijl, eerste ·onderdeel, blijkens zijn
Overwegende dat de rechters hebakte van hoger beroep eisers tegenvordering tot echtscheiding uitdrukkelijk ben kunnen oordelen, en zulks zonstoelde op het geheel van de door hem der tegenstrijdigheid, dat het in het
ingeroepen feiten en het arrest nalaat onderdeel bedoelde feit hoewel het
enerzijds het gebeurlijk beledigend « als alleenstaand feit ( ... ) kan
karakter van het feit 1 te onderzoeken worden aangehouden » ten laste van
in samenhang met het feit 4 (lees 2) en
anderzijds beide feiten gezamenlijk te verweerster, « onvoldoende is om als
beoordelen zodat de verwerping van de grove belediging in de zin van
vordering niet gerechtvaardigd is (schen- artikel 231 van het Burgerlijk Wetding van de artikelen 1138, 3•, van het hoek de echtscheiding te verGerechtelijk Wetboek, 231 van het Bur- antwoorden »;
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
Dat het middel niet kan worden
tweede onderdeel, het arrest het grof aangenomen;
beledigend karakter van het feit 4 (lees
2) zelf vaststelt door de wulpsheid en
Om die redenen, verwerpt de
vurigheid van verweerster voor de
andere jongeling, dat de algemene voorziening; veroordeelt eiser in de
afkeuring uitlokte, te onderlijnen; dat kosten.
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2 mei 1980 - 1• kamer - Voorzitter : 2" Wanneer de huurder, die hernieuwing
de h. Wauters, eerste voorzitter - Vervan een handelshuur heeft aangeslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende
"'raagd, maar aan wie de verhuurder
regelmatig ter kennis heeft gebracht
conclusie van de h. Velu, advocaatdat hij met de huurhernieuwing niet
generaal- Advocaat: mr. Houtekier.
instemde dan onder andere voorwaarden dan die welke de huurder had
voorgesteld, binnen dertig dagen niet
antwoordt aan de verhuurder en zich
evenmin tot de vrederechter wendt,
Nr. 558
betekent zulks niet dat hij de voorwaarden van de verhuurder aanneemt,
maar wei dat hij geen recht meer
1" KAMER- 2 mei 1980
heeft op huurhernieuwing, tenzij uit
enig feit kan worden afgeleid dat hij
1° HUUR VAN GOEDEREN HANdie voorwaarden heeft aangenomen
DELSHUUR - REGELMATIGE AANVRAAG OM
(2). (Artt. 14 en 18 Handelshuurwet.)
HUURHERNIEUWING VERHUURDER DIE
ZICH ERTOE BEPERKT VOOR DE HERNIEUANDERE VOORWAARDEN TE STELLEN
DAN DE HUURDER- HANDELING WAARUIT
BLIJKT DAT DE VERHUURDER ZICH NIET
MEER TEGEN DE HUURHERNIEUWING ~L
VERZETTEN.
~NG

2° HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - REGELMATIGE AANVRAAG OM
HUURHERNIEUWING- REGELMATIGE BETEKENING DOOR DE VERHUURDER DAT HIJ
ONDER ANDERE VOORWAARDEN DAN DIE VAN
DE HUURDER INSTEMT MET DE HERNIEUWING
- HUURDER DIE NIET ANTWOORDT BINNEN
DERTIG DAGEN EN ZICH NIET TOT DE VREDERECHTER WENDT - HUURDER VERVALLEN
VAN HET RECHT OP HUURHERNIEUWING GEVOLG.

3° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLUKE ZAKEN- DOORHALING VAN DE ZAAK
ZODAT HET GEDING VERVALT- OORSPRONKELLJKE DAGVAARDING ALS ONGEDAAN
BESCHOUWD.

4° DAGVAARDING

BURGERLIJKE
ZAKEN- DOORHALING VAN DE ZAAK ZODAT
HET CEDING VERVALT- OORSPRONKELIJKE
DAGVAARDING ALS ONGEDAAN BESCHOVWD.

1" Wanneer de verhuurder, in antwoord

op een regelmatige aanvraag om huurhernieuwing, als bedoeld in de Han-·
delshuurwet, zich ertoe beperkt voor
de hernieuwing andere voorwaarden
te stellen dan de huurder, sluit zulks
in dat hij zich niet meer zal verzetten
tegen de huurhernieuwing en dat hij
daardoor is gebonden, behoudens nietigheid wegens dwaling of bedrog (1).
(Artt. 14 en 16 Handelshuurwet;
art. 1109 B.W.)
(1) Cass., 21 okt. 1954 (A.C., 1955, 93) en
26 mei 1977 (ibid., 1977, 983).

(BUTZEN, FERTIN T. « MALVINA • P.V.BA.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1978 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, 18, 20 van
de regels betreffende de handelshuur in
het bijzonder, ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek bij artikel 1 van de wet van
30 april 1951, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 26, 28, 730 en
.826 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, - na
geconstateerd te hebben : dat verweerster, door exploot van 3 juli 1974, dit is
binnen dertig dagen na het antwoord
van de eisers op de vraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst,
door verweerster tot de eisers gericht,
die hernieuwing had gev01 derd tegen de
in dit exploot gepreciseerde huurprijs en
voorwaarden; dat de vrederechter van
het kanton Kontich bij vonnis van
24 september 1974 een deskundige aanstelde met het oog op het bepalen van de
huurwaarde; dat, aangezien op de zitting
van 4 februari 1975 geen der partijen
aanwezig was en de deskundige zijn
verslag nog niet had neergelegd, de
vrederechter op die zitting de zaak heeft
laten doorhalen op de algemene rol; dat
door eisers tegen dit vonnis vaa doorhaling hoger beroep werd aangetekend; dat
bij vonnis van 26 november 1976 de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen dit hager beroep niet ontvankelijk had verklaard, en dat bij exploot van
(2) Cass., 9 okt. 1953 (A.C., 1954, 81).
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26 augustus 1977 verweerster herdaging
aan de eisers had laten betekenen, zulks
met dezelfde doeleinden als die van de
vordering ingeleid door exploot van
3 juli 1974 de vonnissen van de
vrederechter van het kanton Kontich
van 28 juni 1977 en 4 oktober 1977
bevestigt, de vordering van verweerster
ontvankelijk verklaart en de huurhernieuwing toestaat tegen de in voormeld
vonnis van 4 oktober 1977 gepreciseerde
huurprijs en voorwaarden, de vordering
van de eisers, welke ertoe strekte de
uitdrijving van verweerster te horen
bevelen als recht- en titelloze bezetster
en verweerster te horen veroordelen tot
een vergoeding wegens bezetting zonder
recht noch titel en wegens onbeschikbaarheid, niet toewijsbaar en ongegrond
verklaart en het verweer verwerpt waardoor de eisers lieten gelden dat, gelet op
het vonnis van doorhaling van 4 februari
1975, het door verweerster op 3 juli 1974
ingediend geding vervallen was, dat de
herdaging van 26 augustus 1977 een
nieuw geding had ingE-leid, dat dit
geding, gezien de bepalingen van
artikel 18 van de wetgeving op de
handelshuurovereenkomsten
laattijdig
werd ingediend, en dat verweerster vervallen was van haar recht op huurhernieuwing;

en doordat het vonnis zijn beslissingen laat steunen op het motief : dat
verweerster haar vordering bij exploot
van 3 juli 1974 tijdig had ingediend, dat
de drie jaar later uitgebrachte herdaging
het oorspronkelijk ingeleid geding terug
op de rol bracht, dat die herdaging de
situatie had doen herleven die op het
ogenblik der doorhaling bestond, dat op
de zitting van 10 september 1974 de
eisers akkoord waren om de huurhernieuwing toe te staan, doch over de
huurwaarde geen akkoord kon bereikt
worden, en dat aldus tussen partijen
huurhernieuwing verworven was doch
dat aileen de huurvoorwaarden door de
rechter nog dienden bepaald te worden,
terwijl, eerste onderdeel, nu in het
vonnis, door
de vrederechter op
24 september 1974 tussen partijen
geveld, niet wordt gezegd dat de eisers
akkoord waren om huurhernieuwing toe
te staan, maar dat zij akkoord waren om
een op 1 juli 1975 ingaande huurhernieuwing te aanvaarden, nu « een huurhernieuwing toestaan » betekent dat de
eisers aan verweerster een recht zouden
hebben toegekend dat verweerster nog
niet bezat, terwijl « een huurhernieuwing aanvaarden » even goed kan bete-

kenen dat de eisers niets anders deden
dan het recht op huurhernieuwing
erkennen dat verweerster door haar
tijdig ingediende aanvraag tot huurhernieuwing en haar eveneens tijdig, namelijk op 3 juli 1974, ingestelde vordering
had verworven overeenkomstig de bepalingen van voormelde artikelen 14, 18 en
20 van de wetgeving op de handelshuurovereenkomsten, nu het aldus door verweerster verworven recht op huurhernieuwing verviel, indien het door haar
aldus ingeleid geding verviel wegens een
doorhaling op de algemene rol bij toepassing van artikel 730 van het Gerechtelijk Wetboek, en nu voormeld vonnis
van de vrederechter van 24 september 1974 verder vermeldt dat partijen
akkoord gingen om een deskundige te
horen aanstellen, alle rechten der partijen voorbehouden, hieruit volgt dat het
vonnis slechts door een miskenning
van de bewijskracht, welke door de
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek aan voormeld vonnis van
24 september 1974 wordt toegekend, en
namelijk door een wijziging van de
bewoordingen van dit vonnis, uit de
constataties van de vrederechter heeft
kunnen afleiden dat de eisers akkoord
zouden geweest zijn om aan verweerster
een huurhernieuwing toe te kennen,
welke zou blijven gelden ook indien
later het door verweerster op 3 juli 1974
ingesteld geding, bij toepassing van
artikel 730 van het Gerechtelijk Wethoek, zou vervallen,

tweede onderdeel, nu het vonnis van
de vrederechter op 4 februari 1975
beslist heeft dat de partijen akkoord
waren om de zaak op de algemene rol
door te halen en die doorhaling bij
toepassing van artikel 730 van het
Gerechtelijk Wetboek heeft bevolen, nu
een dergelijke doorhaling hetzelfde uitwerksel heeft als een aangenomen
afstand van geding zoals bedoeld door
artikel 826 van het Gerechtelijk Wetboek
en derhalve de zaken in dezelfde staat
terugbrengt alsof er geen geding geweest
ware, nu dienvolgens een doorhaling
weliswaar niet uiteraard een verval van
recht medebrengt, maar nochtans een
dergelijk verval van recht als gevolg kan
hebben, wanneer het niet tijdig instellen
van een geding een dergelijk verval van
recht als gevolg heeft, en nu luidens
voormeld artikel 18 van de wetgeving op
de handelshuurovereenkomsten het n~et
tijdig instellen door de huurder van zijn
vordering tot huurhernieuwing het verval van het recht op die hernieuwing
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3 juli 1974 voor onbestaande dient
te worden gehouden, waaruit volgt
dat verweerster moet geacht worden
zich niet binnen de dertig dagen
van het antwoord van de eisers te
hebben gewend tot de rechter; dat
het recht op huurhernieuwing dus
vervallen is ingevolge artikel18;
Dat het middel gegrond is;

medebrengt, hieruit volgt dat, wegens de
doorhaling door de vrederechter op
4 februari 1975 bevolen, de vordering,
door verweerster op 3 juli 1974 ingeleid,
als onbestaande moest beschouwd worden, en de herdaging van 26 augustus
1977 als laattijdig moest beschouwd worden, en dat bet vonnis, door te beslissen
zoals gezegd, bet gezag van het rechterlijk
gewijsde
miskent
dat
door
artikelen 23 tot 26 van bet Gerechtelijk
Wetboek wordt toegekend aan bet von-.
nis van doorhaling door de vrederechter
op 4 februari 1975 tussen partijen geveld
en aan bet vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen van
26 november 1976, waardoor bet boger
beroep van eisers tegen voormeld vonnis
van de vrederechter onontvankelijk werd
verklaard, en tevens de kracht van
gewijsde miskent welke door artikel 28
van bet Gerechtelijk Wetboek aan
gezegde twee vonnissen van 4 februari 1975 en 26 november 1976 wordt
gehecht;

Overwegende dat, wanneer de
v:erhuurder, in antwoord op een
regelmatige aanvraag om huurhernieuwing, zich ertoe beperkt voor de
hernieuwing andere voorwaarden te
stellen dan de huurder, zulks insluit
dat hij zich niet meer zal verzetten
tegen de huurhernieuwing en dat
hij daardoor is gebonden, behoudens nietigheid wegens dwaling of
bedrog;
Overwegende nochtans dat, ingevolge artikel 18 van de wetgeving op
de handelshuurovereenkomsten, in
bedoeld geval de huurder zich moet
wenden tot de rechter binnen dertig
dagen na het antwoord van de
verhuurder, op straffe van verval;
dat met dit verval niet wordt
bedoeld dat de huurder recht heeft
op de huurhernieuwing, zij het op
de voorwaarden gesteld door de
verhuurder; dat de huurder in dat
geval vervallen is van zijn recht op
huurhernieuwing;
Overwegende dat doorhaling van
de zaak op de algemene rol, naar
luid van artikel 730 van het Gerechtelijk Wetboek, het geding doet
vervallen;
Overwegende dat ten deze, nu het
geding ingevolge de doorhaling ver-

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; 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 Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen,
zitting houdende in hoger beroep.
2 mei 1980- 1" kamer- Voorzitter:
de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Bayart.

Nr. 559
1• KAMER-

2 mei 1980

1° en 2° HUWELIJK VOORWAARDEN
VEREIST OM EEN HUWELJJK TE MOGEN AANGAAN - WEIGERING VAN PE OUDERS HUN
BESTEMMING TE GEVEN TOT HET HUWELIJK
VAN HUN MINDERJARIG KIND- BURGERLIJK
WETBOEK, ART. 160BIS MISBRUIK BEGRIP.

1° Kracbtens art. 160bis, eerste lid, B.W:,

kan de jeugdrechtbank, wanneer de
zoon of de dochter de valle Jeeftljd van
21 jaar niet heeft bereikt en zijn
ouders of de overlevende ouder hun
toestemming tot het huwelijk weigeren, op vordering van de procureur
des Konings, het kind toestemming
verli:men om een huwelijk aan te gaan
« als zij de weigering een misbruik
acht te zijn »; die wetsbepaling heeft
niet tot gevolg de jeugdrechtbank in
de plaats van de ouders te stellen om
na te gaan of het voorgenomen huweJijk al dan niet het belang van het
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minderjarige kind dient, zodat de
rechtbank enkel moet onderzoeken of
de ouders misbruik maken van hun
ouderlijke macht (1).
2"

Dat de ouders weigeren toestemming
te geven tot het huwelijk kan niet als
een misbruik, in de zin van
art. 160bis, eerste lid, B. W., worden
aangemerkt wanneer de ouders weigeren in het belang van het kind en met
wettige redenen (2).

(C... , D... T. PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 juli 1979 door het
Hof van Beroep te Brussel, Jeugdkamer, gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 160bis van het Burgerlijk Wetboek (ingevoegd door artikel 13,
2, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming),
doordat het arrest aan de minderjarige C... Mireille, geboren te H... op
2 maart l960, de toestemming verleent
om een huwelijk aan te gaan met P ...
Luc, geboren te B ... op 12 april 1958, op
grond dat de in het arrest aangehaalde
elementen « voldoende zijn om te beslissen dat het belang en het welzijn van de
minderjarige vereisen dat haar toestemming wordt verleend om een huwelijk
aan te gaan met P... Luc en dat,
integendeel, een weigering van toestem-

------------------!
(1) en (2) Zie C. DELNOY-MARGREvE, noot
onder Cas;;., 13 dec. 1968, R.C.J.B., 1969, 342,
e.v. inz. 357-359; A. KEBERS, • Les dispositions
de droit civil relatives aux mineurs », Ann.
dr. 1966, 85 e.v., inz. 92; J. MATTHLJS, • De
civielrechtelijke bepalingen betreffende de
minderjarigen in de nieuwe wet jeugdbescherming •, T.P.R., 1965, 311 e.v., inz. 334-335;
F. RUELLE, noot onder Brussel, 9 feb.
1967 (jeugdkamer), J.T. 1967, 537 e.v., inz. 538;
E. VIEUJEAN, • Examen de jurisprudence, Les
personnes », R.C.J.B. 1970, 393 e.v., inz. 417 tot
421.
Verg. : J.P. MAssoN, • Chronique de jurisprudence, Les personnes •, J.T. 1973, 301 e.v., inz.
303; P. VAN DEN BoSSCHE, «De toestemming van
de ouders tot het huwelijk van hun minderjarige kinderen •, T.P.R., 1968, 155 e.v., inz.
215-218.
Over het begrip misbruik van recht, zie
Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) met de
cone!. van proc.-gen. Ganshof van der
Meersch, alsook de daarin aangehaalde verwijzingen.

ming, ter zake, abusief zou zijn daar een
dergelijk prerogatief tegen het belang
van de minderjarige en willekeurig zou
worden uitgeoefend »,
terwijl, het recht om de toestemming
tot het huwelijk te weigeren door de
ouders op discretionaire wijze wordt
uitgeoefend en de rechtbank overeenkomstig artikel 160bis van het Burgerlijk
Wetboek de toestemming om een huwelijk aan te gaan slechts kan verlenen
wanneer zij de weigering acht een
misbruik te zijn, hetgeen impliceert,
enerzijds, dat de rechtbank niet bevoegd
is om zich in de plaats van de ouders te
stellen en na te gaan wat volgens haar
in werkelijkheid het belang van de
minderjarige dient, en dienvolgens al
dan niet de toestemming tot het huwelijk te geven, anderzijds, dat de rechtbank slechts de toestemming tot het
huwelijk kon verlenen indien bewezen
werd geacht dat de ouders hun bevoegdheid afwendden van het doel, dit is hun
weigering gegrond hadden op redenen
die vreemd waren aan het belang van de
minderjarige,
en terwijl derhalve een weigering niet
als abusief in de zin van artikel 160bis
van het Burgerlijk Wetboek beschouwd
kan worden om de enkele reden dat zij
volgens de rechtbank niet in overeenstemming is met het belang van de
minderjarige, zodat het arrest door de
weigering van de eisers om aan hun
minderjaige dochter de toestemming te
geven in het huwelijk te treden met
P... Luc als abusief en willekeurig te
beschouwen om de enkele reden dat zij
volgens het arrest ingaat tegen het
belang van de minderjarige, schending
inhoudt van artikel 160bis van het Burgerlijk Wetboek :

Overwegende
dat,
krachtens
artikel 160bis, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, wanneer de
zoon of de dochter de voile leeftijd
van 21 jaar niet heeft bereikt en dat
zijn ouders of de overlevende ouder
hun toestemming tot het huwelijk
weigeren, de jeugdrechtbank, op
vordering van de procureur des
Konings, het kind toestemming kan
verlenen om een huwelijk aan te
gaan « als zij de weigering een
misbruik acht te zijn »;
Overwegende dat deze wetsbepaling,
anders
dan
wat
door
artikel 148, tweede. lid, van het
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onenigheid tussen de ouders wordt
bepaald, niet tot gevolg heeft de
1• KAMER- 2 mei 1980
jeugdrechtbank in de plaats van de
ouders te stellen om na te gaan of
het voorgenomen huwelijk al dan
niet het belang van het minderja- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
rige kind dient;
ARRESTEN - TUCHTZAKEN - ZITIINGSOverwegende dat de jeugdrechter
enkel moet onderzoeken of de
ouders misbruik maken van hun
ouderlijke macht; dat een dergelijk
misbruik niet bestaat; wanneer zij
hun toestemming tot het huwelijk
weigeren om redenen die door het
belang van het kind worden ingegeven en die kunnen verantwoord
zijn;

BLAD WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT
EEN CONCLUSIE IS INGEDIEND - GEEN CONCLUS!ESCHRIFT IN HET DOSSIER __: MIDDEL
AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART. 97 GW.
ZONDER OPGAVE VAN DE VERWEERMIDDELEN, DIE DE ElSER VOOR DE TUCHTRECHTER
IN HOGER BEROEP HEEFT VOORGEDRAGEN
EN WAAROP DEZE NIET ZOU HEBBEN GEANTWOORD- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

TUCHTZAKEN ZITIINGSBLAD WAARIN
Overwegende dat het arrest ten
WORDT VASTGESTELD DAT EEN CONCLUSIE IS
deze niet nagaat of de ouders, door
INGEDIEND - GEEN CONCLUSIESCHRIFT IN
hun weigering, het belang van het
HET DOSSIER MIDDEL AFGELEID UIT
kind nastreven; dat het er zich toe
SCHENDING VAN ART. 97 GW. ZONDER
beperkt de eigen mening van de
OPGAVE VAN DE VERWEERMIDDELEN, DIE DE
rechter over het belang van het
ElSER VOOR DE TUCHTRECHTER IN HOGER
kind uit te drukken en het
BEROEP HEEFT VOORGEDRAGEN EN WAAROP
« abusief » en willekeurig karakter
DEZE NIET ZOU HEBBEN GEANTWOORD
van de weigering uitsluitend afleidt
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
uit het niet overeenstemmen van de
houding van de ouders met de
zienswijze van de rechter; dat het 3° CASSATIEMIDDELEN TUCHTZAarrest zodoende artikel 160bis
KEN- ZITIINGSBLAD WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT EEN CONCLUSIE IS INGEDIEND
schendt;

Dat het middel gegrond is;
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GEEN CONCLUSIESCHRIFT IN HET DOSSIER
MIDDEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN

ART. 97 GW. OF VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING ZONDER OPGAVE VAN DE VERWEERMIDDELEN DIE DE ElSER VOOR DE TUCHTRECHTER IN HOGER BEROEP HEEFT VOORGEDRAGEN EN WAAROP DEZE NIET ZOU HEBBEN
GEANTWOORD - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het hoger beroep ontvankelijk wordt
verklaard; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeel- 1•, 2" en 3" Wanneer, in tuchtzaken, het
zittingsblad vaststelt dat de eiser een
telijk vernietigde beslissing; houdt
conclusie heeft ingediend en deze zich
de kosten aan en zegt dat erover
niet in het dossier bevindt, volgt
door de feitenrechter zal worden
daaruit niet dat de eiser voor het Hoi
beslist; verwijst de aldus beperkte
niet mag verwijzen naar de verweerzaak naar het Hof van Beroep te
middelen waarop de tuchtrechter in
Antwerpen, Jeugdkamer.
hager beroep, die hem heeft veroor2 mei 1980 - 1" kamer - Voorzitter :
de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. De Gryse.

deeld, niet zou hebben geantwoord;
niet ontvankelijk is derhalve het middel dat is afgeleid uit schending van
art. 97 Gw. of van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging, als daarin geen melding wordt
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I

gemaakt van enig door de eiser voor artikel 97 van de Grondwet, een antde tuchtrechter aangevoerde verweer- woord diende te verstrekken waaruit
middelen (1).
volgt dat :
'
eerste onderdeel, het Hof in de onmo(B. .. T. ORDE VAN ARCHITECI'EN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 januari 1979
gewezen door de raad van beroep,
met het Nederlands als voertaal,
van de Orde van Architecten;

gelijkheid wordt gesteld zijn grondwettelijk toezicht over de motiveringsvereiste
en dus over de regelmatigheid van de
aangevochten beslissing uit te oefenen
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eisers rechten van
verdediging worden miskend nu hij, bij
gebreke van het conclusiegeschrift,
waarvan het zittingsblad hem nochtans
alde heeft verleend, voor het Hof de
verweermiddelen niet kan aanduiden,
waarop de bestreden beslissing zou hebben nagelaten antwoord te geven (schending in het bijzonder van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van de rechten van de verdediging
en, voor zoveel als nodig, van artikel 6
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, op 4 november 1950 te
Rome gesloten, in de Belgische wetgeving
ingevoerd bij
de wet van
13 mei 1955) :

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van de rechten
van de verdediging en, voor zoveel als
nodig, van artikel 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, op
4 november 1950 te Rome gesloten, in de
Belgische wetgeving ingevoerd bij de
wet van 13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing werd
gewezen na debatten tijdens welke werd
vastgesteld dat eiser een conclusie heeft
neergelegd, waarvan hem in het zittingsOverwegende dat uit de omstanblad van 19 december 1978 akte wordt
verleend, en nochtans geen conclusiege- digheid dat het conclusiegeschrift
schrift voor eiser in het proceduredos- zich niet in het dossier van de
sier kan worden aangetroffen zodat eiser procedure bevindt geenszins volgt
aldus in de onmogelijkheid wordt dat eiser zijn verweermiddelen,
gesteld het bestaan van de verweermid- waarop de raad van beroep niet zou
delen aan te tonen waarop de aan- hebben geantwoord, thans voor het
gevochten beslissing, overeenkomstig Hof niet kan aanduiden;

Overwegende dat, nu eiser zijn

(1) Zie, in strafzaken : Cass., 23 feb.
1925 (BulL en Pas., 1925, I, 155), 25 rnei 1932 verweermiddelen voor de raad van
(ibid., 1932, I, 172), 13 juli 1937 (ibid., 1937, I, beroep niet aanduidt, het middel
244), 8 juni 1938 (A.C., 1938, 128) met niet ontvankelijk is;
voetnoot 2, L.C., 22 feb. 1954 (ibid., 1954, 436)
en 12 april 1965 (BulL en Pas., 1965, I, 857); in
burgerlijke zaken : Cass., 11 feb. 1971 (A.C.,
1971, 562), 18 jan. en 4 april 1974 (ibid., 1974,
Om die redenen, verwerpt de
553 en 863), 5 nov. 1976 (ibid., 1977, 273).
voorziening;
veroordeelt eiser in de
I.e. zou, volgens de Orde van Architecten,
verweerster, bij vergissing in het zittingsblad kosten.
vastgesteld zijn dat eiser een conclusie had
2 mei 1980- 1' kamer- Voorzitter:
ingediend, hoewel deze eigenlijk nooit een
Verconclusie had genornen. Hoewel, naar de Orde de h. Wauters, eerste voorzitter beweerde, het zittingsblad wei verrneldde dat slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende
de eiser een conclusie had ingediend, die zich conclusie van de h. Velu, advocaatniet in het dossier bevond, stelde het daaren- generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en
tegen niet vast dat de Orde wei een conclusie Ansi aux.
had ingediend waarvan de bladzijden nochtans gebundeld in het dossier aanwezig waren.
Volgens de Orde zou bovendien de griffier op
het zittingsblad een teken hebben aange- Nr. 561
bracht, waaruit bleek dat hij wei wist dat hij
1' KAMER - 2 mei 1980
zich had vergist bij de vermelding van de
partij, die de conclusie had ingediend, en dat
HANDELS-hij de akte zou verbeteren, hetgeen niet was HUUR VAN GOEDEREN gebeurd.
HUUR- RECHT VAN DE :lfllNDERJARIGE VER-

-

11022 oktober 1974, eiser valle eigenaar
is geworden van het onderwerpelijke goed;

HUURDER OM ZICH TE VERZETTEN TEGEN DE
HERNIEUWING VAN DE HUUR DIE BUITEN
ZIJN TUSSENKOMST IS TOEGESTAAN - VEREISTEN.

Hoewel krachtens art. 16, III, Handelshuurwet, de minderjarige in de regel
het recht heeft om zich te verzetten
tegen de hernieuwing van de huur die
buiten zijn tussenkomst is toegestaan,
mag hij zich op dat recht enkel
beroepen wanneer de oorspronkelijke
huurovereenkomst en in voorkomend
geval een vroegere huurhernieuwing
op zijn goed door zijn wettelijke
vertegenwoordiger in zijn naam is
gesloten of toegestaan.
(DEKONINCK T. DE BOUCQ)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 maart 1978 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge;
Overwegende dat de voorziening
aileen gericht is tegen de beslissing
van het vonnis waarbij de tegenvordering van eiser wordt afgewezen
die ertoe strekte de door verweerder gevraagde huurhernieuwing te
horen weigeren, zonder recht op
vergoeding, op grond van de in
artikel 16, III, van de Handelshuurwet bepaalde reden;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het vonnis blijkt : 1o dat
de oorspronkelijke huur, door de
ouders van eiser aan verweerder
toegestaan, op 15 november 1957
een aanvang nam, 2° dat op
10 maart 1964, ingevolge het overlijden van de vader van eiser, het
handelspand in vruchtgebruik aan
zijn moeder en in blote eigendom
aan hem zelf werd toegewezen,
3o dat een eerste huurhernieuwing
op 15 november 1966 inging en dat
eiser meerderj arig werd op 23 september 1966, 4° dat op 1 augustus
1974 een tweede huurhernieuwing
werd aangevraagd met ingang van
15 november 1975, 5o dat, ingevolge
afstand van vruchtgebruik door zijn
moeder, bij notariEHe akte van

Over het eerste middel, ...
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 13, 14, 16,
III, van de wet van 30 april 1951
betreffende de handelshuurovereenkomsten en 97 van de Grondwet,
doordat de rechters in hoger _beroep,
na te hebben aangenomen dat eiser zijn
verzet tegen de door verweerder
gevraagde huurhernieuwing op ondubbelzinnige wijze heeft willen doen steunen op de minderjarigheid, zoals
bepaald in artikel 16, III, van de wet van
de handelshuurovereenkomsten, beslissen dat de ingeroepen reden van minderjarigheid niet kan worden aangenomen, zulks op grond dat onbetwistbaar
vaststaat dat eiser reeds bij de eerste
vraag tot huurhernieuwing, ingaande op
15 november 1966, meerderjarig was
sedert 23 september 1966 en aldus reeds
sedert 1966 het vrije beheer over zijn
goederen had hernomen,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is althans dubbelzinnig, enerzijds, te beslissen dat eiser reeds sedert
1966 het vrije beheer over zijn goederen
had hernomen en, anderzijds, te oordelen dat hij het vrije beheer van het goed
verkreeg ingevolge de afstand van
vruchtgebruik door zijn moeder, vastgesteld bij notariele akte van 2 oktober
1974, zodat de rechters in hoger beroep,
door te steunen op tegenstrijdige althans
dubbelzinnige
beweegredenen,
hun
beslissing niet wettig motiveren en alleszins, door in het onzekere te laten op
welk ogenblik eiser het vrije beheer over
zijn goederen herkreeg, het Hof in de
onmogelijkheid stellen zijn toezicht uit
te oefenen (schending van artikel 97 van
de Grondwet),
tweede onderdeel, de minderjarige
zich slechts kan verzetten tegen de
hernieuwing van de huur die zonder zijn
tussenkomst is toegestaan of bij deze
hernieuwing tussenkomen, indien hij het
vrije beheer over zijn goederen herkregen heeft ten laatste drie maanden
nadat de huurder die het recht op
hernieuwing verlangt uit te oefenen,
zulks bij deurwaardersexploot of bij
aangetekende brief ter kennis van de
verhuurder heeft gebracht, ten vroegste
achttien maanden, ten laatste vijftien
maanden v66r het eindigen van de
lopende huur; de minderjarige zich bij-·
~evolg niet meer kan verzetten noch kan

-

1103Dat het onderdeel, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;

tussenkomen, zo hij het vrije beheer ·
over het goed herkregen heeft, minder
dan twaalf maanden v66r het eindigen
van de lopende huur, zodat de rechters
in hoger beroep, door te beslissen dat de
ingeroepen reden van minderjarigheid
niet kan worden aangenomen daar eiser
reeds bij de eerste vraag tot huurhernieuwing, ingaande op 15 november
1966, meerderjarig was sedert 23 september 1966, de in het middel aangevoerde
wetsbepalingen schenden, artikel 97 van
de Grondwet uitgezonderd :

Wat het eerste onderdeel betrEift :
Ovehvegende dat het vonnis enerzijds vaststelt dat eiser meerderjarig
geworden is op 23 september 1966
en aldus « het vrije beheer ove1· zijn
goederen » bekwam, dit wil zeggen
het beheer over zijn vermogen zoals
het toen samengesteld was; dat in
dit vermogen de blote eigendom van
het onderwerpelijke goed voorkwam, terwijl het vruchtgebruik
aan de :rnoeder bleef toebehoren;
Dat de rechtbank anderzijds vaststelt dat het onderwerpelijke goed
in vruchtgebruik aan de moeder en
in blote eigendom aan eiser is
blijven toebehoren tot de moeder bij
akte van 2 oktober 1974 afstand
deed van haar vruchtgebruik,
« waardoor eiser thans " voile "
eigenaar » is geworden van het
onderwerpelijke goed;
Dat deze beide vaststellingen niet
tegenstrijdig zijn en het vonnis op
dit punt niet dubbelzinnig is;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
het
Wat
betreft:

tweede

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 mei 1980 - 1• kamer - Voorzitter :
de h. Versee, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 562
3• KAMER- 5 mei 1980

1° DIENSTPLICHT-

MILITIEGERECHTTAAL - BESLISSfNG IN HET FRANS GEWEZEN
- CASSATIEBEROEP IN HET DUITS GESTELD
-

NIETIGHEID

{1).

2° TAALGEBRUIK -

MILITIEZAKEN BESLISSING VAN EEN MILITIEGERECHT IN
HET FRANS GEWEZEN - CASSATIEBEROEP IN

HET DUITS GESTELD- NIETIGHEID

(2).

(ABRAHAM)

5 mei 1980 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaatgeneraal.

Nr. 563
3• KAMER - 5 mei 1980

onderdeel 1° EUROPESE GEMEENSCHAPPENPREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN JUSTITIE

VAN DE GEMEENSCHAPPEN- GEZAG VAN DE
Overwegende dat de minderjarige ARRESTEN
VAN DAT HOF.
zich op artikel 16, III, van de
handelshuurwet enkel kan beroepen 2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN wanneer de oorspronkelijke huur- GELIJKE BEWLDIGING - ART. 119 E.E.G.overeenkomst en in voorkomend VERDRAG - BEPAUNG NIET IDT TE LEGGEN
geval een vorige huurhernieuwing ALSOF ZIJ NAAST GELIJKE BELONING OOK
op . zijn goed door zijn wettelijke GELIJKHEID VAN ARBEIDSVOORWAARDEN
vertegenwoordiger in zijn naam VOORSCHRIJFT.
werd gesloten of toegestaan; dat - - - - - - - - - - - - - - - ·zulks ten deze, zoals door het von(1) en (2) Cass., 31 maart 1969 (A.C., 1969,
nis wordt vastgesteld, niet het geval 726), Cass., 16 nov. 1970 (ibid., 1971, 243), zie
·.
Cass., 11 sept. 1974 (ibid, 1975, 43).
is;

-
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3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN- 4" De regels betreffende de gelijkheid
DISCRIMINATIE
OP
GROND
VAN
HET
GESLACHT
VAN
DE
WERKNEMER
OP 15 FEB. 1968 VIGERENDE REGELS VAN
HET GEMEENSCHAPSRECHT - GEEN REGEL
VAN GEMEENSCHAPSRECHT VERBIEDT, OP
DAT OGENBLIK, DISCRIMINATIE TUSSEN MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS
TEN AANZIEN VAN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN DAN DIE BETREFFENDE DE IN
ART. 119 VAN HET VERDRAG
BELONINGSREGELING.

BEDOELDE

4° GRONDWET -

ARTT. 6 EN 6BIS GELIJKHEID VOOR DE WET- VERBOD VAN
DISCRIMINATIE IN VERBAND MET HET GENOT
VAN DE RECHTEN EN VRIJHEDEN- BEGRIP.

Van de Belgen VOOr de wet en bet
verbod van elke discriminatie in verband met het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden, vastgelegd in de artt. 6 en 6bis
Gw., impliceren dat allen die zich in
een zelfde toestand bevinden op
dezelfde wijze worden behandeld, doch
sluiten niet uit dat onderscheid wordt
gemaakt volgens de categorieen van
personen op voorwaarde dat dit onderscheid niet willekeurig is, dat wil
zeggen dat het kan verantwoord worden (6).
{DEFRENNE T. SABENA)
ARREST ( vertaling)

1• De na#onale rechter is gebonden door

de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag
HET HOF; - Gelet op het bestreen van de verordeningen van die
den
arrest, op 23 april 1975 door het
gemeenschap, welke door het Hoi van
Justitie van de Gemeenschappen op Arbeidshof te Brussel gewezen;
zijn verzoek is gegeven (1). (Art.
Gelet op het arrest van het Hof

177 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij van 28 november 1977 (7)~
wet van 2 dec. 1957.) (Impliciet.)

2" Art.

119 E.E.G.-Verdrag mag niet
aldus worden uitgelegd dat het naast
gelijkheid van beloning oak gelijkheid
van andere op mannelijke en vrouwelijke
werknemers
toepasselijke
arbeidsvoorwaarden voorschrijft (2).

3" V66r 1S feb. 1968 (3) bestond er, voor
wat betreft de aan bet nationale recht
onderworpen
arbeidsbetrekkingen,
geen regel van gemeenschapsrecht die
discriminaties tussen mannelijke en
vrouwelijke werknemers verbood ten
aanzien van andere arbeidsvoorwaarden dan die betreffende de in art. 119
van het Verdrag bedoelde beloningsregeling (4) (5).
-----------------l
(1) Cass., 4 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 3).
(2) Hof van Justitie, E.E.G., 15 juni 1978,
zaak Defrenne, Jurisprudentie van het Hot,
1978, biz. 1365.

Gelet
op
het
arrest,
op
15 juni 1978 door het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen gewezen;

Over de beide middelen samen en
afgeleid, het eerste, uit de scbending van·
de artikelen 119 van bet Verdrag van
25 maart 1957 tot opricbting van de
Europese Economiscbe Economiscbe
Gemeenscbap, 1 van de wet van
2 december 1957 boudende onder meer
goedkeuring van bet Verdrag tot opricb~
ting van de Europese Gemeenscbap,
1315 van bet Burgerlijk Wetboek,
870 van bet Gerecbtelijk Wetboek,
47 bis van de wet van 12 april 1965,
ingevoerd bij artikel 61 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, 14 van bet
koninklijk besluit nr. 40 van 24 oktober 1967 op de vrouwenarbeid, vervangen door genoemd artikel 47 bis van de
wet van 12 april 1965, en 97 van de
Grondwet,
doordat bet arrest, bij de uitspraak
over bet tweede punt van de vordering,
te weten de vordering van eiseres

(3) Het arrest -149177 in deze zaak op
15 juni 1978 door het Hof van Justitie E.E.G.
gewezen, stelt vast dat eiseres tot cassatie
op 10 dec. 1951 is aangeworven en op
15 februari 1968 haar betrekking heeft beein- behandeling van mannen en vrouwen ten
digd.
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces,
de beroepsopleiding en de promotiekansen en
(4) Hof van Justitie E.E.G., arrest vermeld ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (.1.0.,
in de bovenvermelde noot 2.
L. 19/40).

(5) Zie beslissing van de Raad van
(6) Cass., 30 jan. 1976 (A.C., 1976, 632); Cass.,
21 januari 1974 (J.O.C., 13, 1), Richtlijn van de 27 nov. 1979-80, supra, nr. 203.
Raad nr. 76/207, van 9 feb. 1976 betreffende de
(7) A.C., 1978, 345.
ten1;1itvoerlegging van het beginsel van gelijke

-
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tot betaling van een bedrag van
166.138 frank als aanvulling van de
vergoeding wegens beeindiging van de
beroepsloopbaan, bij bevestiging van het
beroepen vonnis beslist dat de vordering
niet gegrond is, onder meer op grond dat
« de vaststelling van een leeftijdsgrens
die verschilt voor mannelijke en vrouwelijke werknemers die geacht worden
dezelfde arbeid te verrichten, niet
behoort tot de beloningsvoorwaarden die
krachtens artikel 119 van het Verdrag
van Rome beschermd worden », dat « het
probleem van de termijn die de partijen
aan een overeenkomst voor onbepaalde
tijd hadden gesteld niet tot de toepassingssfeer van artikel 119 van het Verdrag van Rome behoort », dat de « leeftijdsgrens voor hofmeesteressen ::.n het
vliegwezen, welke ten deze op veertig
jaar werd vastgesteld, geen schending is
van het beginsel van gelijke beloning,
gewaarborgd bij artikel 119 van het
Verdrag van Rome », dat appellante,.
thans eiseres, « twee essentieel verschillende toestanden ten onrechte
gelijkstelt : die van de aangestelde die
definitief ongeschikt wordt verklaard en
die van de aangestelde die een leeftijdsgrens heeft bereikt die ten deze bij
overeenkomst op veertig
jaar is
vastgesteld >>, dat ,, appellante zou moeten aantonen, wat ze niet doet, dat een
boordbediende aan wiens contract voor
onbepaalde tijd een termijn wordt
gesteld, te weten de leeftijdsgrens van
veertig jaar, bij het einde van de
beroepsloopbaan een vergoeding zou
ontvangen die meer zou bedragen dan
de vergoeding die onder dezelfde voorwaarden aan de hofmeesteressen in de
luchtvaart wordt toegekend »,
terwijl, eerste onderdeel, het beginsel
van gelijk loon voor mannelijke en
vrouwelijke werknemers voor gelijke
arbeid, vastgelegd in artikel 119 van het
Verdrag van Rome, zich verzet tegen
elke ongelijkheid of discriminatie, onder
meer in verband met alle « voordelen in
geld of in natura die de werkgever direct
of indirect aan de werknemer uit hoofde
van zijn dienstbetrekking betaalt »; het
opleggen aan de vrouwelijke werknemers van een op veertig jaar vastgelegde
leeftijdsgrens, dus een grens die lager
ligt dan die welke aan de mannelijke
werknemers wordt opgelegd die dezelfde
arbeid verrichten, en de daaruit voortvloeiende toekenning aan de eerstbedoelden van een « vergoeding » wegens
beeindiging van de beroepsloopbaan die,
wat niet werd betwist, lager ligt dan de

vergoeding waarop een mannelijke
werknemer zou kunnen aanspraak
maken wanneer op dezelfde leeftijd, met
dezelfde ancienniteit en zonder aan hem
te wijten dringende reden, een einde zou
worden gemaakt aan zijn arbeidsovereenkomst, in strijd zijn met deze gelijkheid van « indirecte » voordelen die
opgelegd wordt door de genoemde bepaling van het Verdrag van Rome,
zodat het arrest met schending van de
artikelen 119 van het Verdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
1 van de goedkeuringswet van 2 december 1957, 47 bis van de wet van
12 april 1965, ingevoerd bij artikel 61 van
de Arbeidswet van 16 maart 1971, 14 van
het koninklijk besluit nr. 40 van
24 oktober 1967 op de vrouwenarbeid
waarin ook het beginsel van gelijke
beloning is neergelegd, vervangen bij
genoemd artikel 47 bis van de wet van
12 april 1965, gezegd heeft dat artikel 119
van het Verdrag van Rome niet toepasselijk is op een discriminatie welke
bestaat in de vaststelling van een verschillende leeftijdsgrens voor mannelijke
en vrouwelijke werknemers en de daaruit voortvloeiende toekenning aan de
vrouwelijke werknemers die de op veertig jaar vastgestelde leeftijdsgrens hebben bereikt, van een vergoeding wegens
beeindiging van de beroepsloopbaan die
lager ligt dan de vergoeding die wordt
toegekend aan de mannelijke werknemers die verplicht worden hun betrekking te verlaten op dezelfde leeftijd, met
dezelfde ancienniteit en zonder aan hen
te wijten dringende reden;
tweede onderdeel, het arrest, om te
beslissen dat « de leeftijdsgrens voor
hofmeesteressen in de luchtvaart, die
ten deze op veertig jaar is vastgesteld,
geen schending vormt van het beginsel
van gelijk loon, gewaarborgd bij artikel 119 van het Verdrag van Rome »,
enkel vaststelt dat « de bepaling van een
verschillende leeftijdsgrens voor mannelijke en vrouwelijke werknemers die
geacht worden dezelfde arbeid te verrichten, niet behoort tot de loonvoorwaarden die krachtens voornoemd
artikel 119 beschermd worden » en dat
« het probleem van de termijn die door
de partijen aan een overeenkomst voor
onbepaalde tijd wordt gesteld, niet
behoort tot de toepassingssfeer van
artikel 119 », zonder te antwoorden op
de conclusie waarin eiseres aantoonde
dat het vaststellen van een leeftijdsgrens
een « beloningsvoorwaarde » was in de.
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zin van artikel 119 van bet Verdrag van
Rome, nu ze onder meer de daaruitvloeiende ongelijkheid beklemtoonde in de
« indirecte voordelen » die toegekend
worden bij bet vertrek van een werknemer op veertig jaar, welk verschil volgens eiseres een loondiscriminatie
vormde zelfs wanneer men zulks ten
onrechte een « arbeidsvoorwaarde »
noemt, zodat bet arrest, dat dit middel
niet beantwoord heeft, niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, onder dergelijke
omstandigheden bet aantonen van de
discriminatie, behoudens schending van
de regels inzake de bewijslast, niet
afhankelijk kon worden gesteld van bet
bijkomend bewijs dat een boordbediende
wiens overeenkomst voor onbepaalde
tijd een termijn bevatte, te weten de
leeftijdsgrens van veertig jaar, een vergoeding wegens beeindiging van de
beroepsloopbaan zou . ontvangen die
meer zou bedragen dan de. vergoeding
van de hofmeesteressen in de luchtvaart
onder dezelfde omstandigheden, nu een·
dergelijk bewijs onmogelijk kon worden
geleverd aangezien in de overeenkomsten van de mannelijke werknemers een
dergelijke leeftijdsgrens van veertig jaar
niet voorkomt en dit feit, samen met een
vergoeding « wegens beeindiging van de
beroepsloopbaan », welke onder die
omstandigheden aan de vrouwelijke
werknemers wordt toegekend, precies de
aangeklaagde discriminatie vormde en
bijgevolg bet enige feit was dat door
eiseres moest
worden
aangetoond
(schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek);
het tweede, uit de schending van de
artikelen 2, 3, 117, 119 van bet Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
1 van de wet van 2 december 1957,
houdende onder meer goedkeuring van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 6 en
6bis van de Grondwet, en van bet
algemeen beginsel van het Belgisch en
gemeenschapsrecht, dat de gelijkheid
van de geslachten met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden oplegt,
doordat, om met bevestiging van het
beroepen vonnis de vorderingen ongegrond te verklaren die eiseres had
ingesteld tot betaling van een bedrag
van 166.138 frank, als aanvulling van de
vergoeding wegens beeindiging van de
beroepsloopbaan, en van een ander

bedrag van 334.000 frank als schadevergoeding voor de schade die zij in haar
pensioenrechten ondervond, welke vorderingen met name steunen op het
middel dat bet opleggen aan vrouwelijke
werknemers van een leeftijdsgrens van
veertig jaar die lager ligt dan de aan
mannelijke
werknemers
opgelegde·,
grens, een discriminatoire invloed heeft ·
op de bezoldiging van mannelijke en
vrouwelijke werknemers, die strijdig is
met artikel 119 van bet Verdrag van
Rome,
het
arrest
vaststelt
dat
« artikel 119 van het Verdrag van Rome
uitsluitend de gelijke beloning voor
mannelijke en vrouwelijke werknemers
bedoelt, dat bet dus geen betrekking
heeft op de overige arbeidsvoorwaarden » en dat « de vaststelling van
een leeftijdsgrens die verschilt voor
mannelijke en vrouwelijke werknemers
die geacht worden dezelfde arbeid te
verrichten, niet behoort tot de beloningsvoorwaarden die krachtens artikel 119 beschermd worden » en
besluit dat « de ten deze op veertig jaar
vastgestelde leeftijdsgrens voor hofmeesteressen in de luchtvaart geen
schending vormt van bet beginsel van
gelijke beloning, gewaarborgd bij artikel,
119 van bet Verdrag van Rome»,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 119,
gelet op de sociale en economische
finaliteit van bet Verdrag, uitgelegd
moet worden als een bepaling die voorziet in gelijke arbeidsvoorwaarden voor
de werknemers van de Gemeenschap in
bet algemeen en voor de mannelijke en
de vrouwelijke werknemers in het bijzonder, en bet arrest, door deze uitlegging te weigeren, niet enkel artikel 119
geschonden heeft, doch eveneens de
bepalingen van het Verdrag van Rome
waarin deze finaliteit wordt vastgesteld,
en inzonderheid de artikelen 2, 3 en
117 van bet Verdrag;
tweede onderdeel, het vaststellen, in
de arbeidsovereenkomsten van de vrouwelijke werknemers, van een leeftijdsgrens die lager ligt dan die van de
arbeidsovereenkomsten voor mannelijke
werknemers, waardoor de hofmeesteres
in de luchtvaart die haar werk op
veertigjarige leeftijd moet verlaten, een
vergoeding wegens beeindiging van haar
beroepsloopbaan en een pensioen ontvangt, die minder bedragen dan hetgeen
de boordbediende ontvangt die met
dezelfde ancienniteit zijn werk stopzet
omdat hij definitief arbeidsongeschikt
wordt verklaard, een willekeurig onderscheid impliceert dat enkel op een
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1107middel, in zoverre het is afgeleid uit
de schending van het algemeen
beginsel van Europees recht :
Overwegende dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, in zijn antwoord op de
vraag die het Hof in zijn arrest van
28 november 1977 heeft gesteld
ingevolge artikel 177 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, bij het
arrest van 15 juni 1978 beslist dat
« artikel 119 van het Verdrag niet
aldus mag worden uitgelegd dat het
naast de gelijkheid van beloning
ook de gelijkheid van de andere op
mannelijke en vrouwelijke werknemers toepasselijke arbeidsvoorwaarden voorschrijft » en dat « ten tijde
van de aan het hoofdgeding ten
grondslag liggende feiten, voor wat
betreft de aan het nationale recht
Wat het tweede onderdeel van het onderworpen arbeidsbetrekkingen,
eerste middel betreft :
geen regel van gemeenschapsrecht
Overwegende dat het arrest, om bestond die discriminaties tussen
aan eiseres de door haar gevorderde mannelijke en vrouwelijke werkneaanvulling
van de vergoeding mers ten aanzien van andere
wegens beeindiging van de beroeps- arbeidsvoorwaarden dan die betrefloopbaan te ontzeggen, beslist dat fende de in artikel 119 van het.
« de leeftijdsgrens voor de hofmees- Verdrag bedoelde bezoldigingsrege-·
teressen in de luchtvaart ... geen ling verbood »;
schending vormt van het beginsel
Dat deze onderdelen van de midvan gelijke bezoldiging, gewaar- delen falen naar recht;
borgd bij artikel 119 van het VerWat het derde onderdeel van het
drag van Rome », en voor het
overige oordeelt dat, wat de vergoe- eerste middel betreft :
ding wegens beeindiging van de
Overwegende dat eiseres onder
beroepsloopbaan betreft, eiseres aanvoering van schending van de
« twee essentieeel verschillende toe- artikelen 1315 van het Burgerlijk
standen ten onrechte gelijkstelt, die Wetboek en 870 van het Gerechte-·
van de aangestelde die definitief lijk Wetboek opkomt tegen het:
ongeschikt wordt verklaard en die beschikkende gedeelte van het:
van de aangestelde die een leef- arrest waarbij haar een vergoeding
tijdsgrens heeft bereikt »;
wegens beeindiging van de beroepsDat het arbeidshof aldus ant- loopbaan wordt geweigerd, op grond
woordt op de in het onderdeel van dat zodanige vergoeding niet behet middel vermelde conclusie en doeld wordt in artikel 119 van het
zijn beslissing regelmatig met rede- Verdrag;
nen heeft omkleed;
Overwegende dat dit onderdeel en
Dat dit onderdeel van het middel de in het bestreden arrest bedoelde
considerans slechts betrekking hebfeitelijke grondslag mist;
Wat betreft het eerste onderdeel ben op de toepassing van artikel 119
van het eerste middel, het eerste van het Verdrag;
Overwegende dat het Hof van
onderdeel van het tweede middel,
en het derde onderdeel van dit Justitie in zijn motivering stelt « dat

criterium van geslacht steunt en bijgevolg een discriminatie vormt die wordt
verboden door de artikelen 6 en 6bis van
de Grondwet, waarin de gelijkheid van
de Belgen voor de wet wordt vastgelegd
en waarin elke discriminatie in verband
met het genot van rechten en vrijheden
wordt verboden (schending van de
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet);
derde onderdeel, de door eiseres aangeklaagde discriminatie verboden wordt
door het algemeen beginsel van Europees recht waarin de gelijke beloning
voor de mannelijke en vrouwelijke
werknemers
wordt
voorgeschreven,
evenals door het algemeen beginsel van
binnenlands recht dat dezelfde inhoud
heeft, twee beginselen die van openbare
orde zijn (schending van het algemeen
beginsel van Europees recht en van het
algemeen beginsel van Belgisch recht
die een gelijke beloning voor mannelijke
en voor vrouwelijke werknemers voorschrijven) :

-
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de omstandigheid dat bepaalde
arbeidsvoorwaarden
zoals de
vaststelling van een leeftijdsgrens
- geldelijke gevolgen kunnen hebben, een onvoldoende reden vormt
om dergelijke voorwaarden onder
het toepassingsgebied te brengen
van artikel 119, dat op het nauw
verband tussen de aard van de
arbeidsprestatie en de hoogte van
het salaris berust »;

Om
die
redenen,
uitspraak
doende in aansluiting op zijn arrest
van 28 november 1977, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten, met inbegrip van de
kosten betreffende de rechtspleging
voor het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen.

5 mei 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Janssens- Gelijkconclusie van de h. Duchatelet,
Dat dit onderdeel van het middel luidende
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
derhalve niet ontvankelijk is bij De
Gryse, Dassesse.

gebrek aan belang;

Wat het tweede onderdeel en het
overige deel van het derde onderdee! van het tweede middel betreft :
Overwegende dat de grondwetsre- Nr. 564
gels waarin de gelijkheid van de
Belgen voor de wet wordt vastge2• KAMER- 6 mei 1980
legd en waarin elke discriminatie in
verband met het genot van de aan 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
de Belgen toegekende rechten en
ARRESTEN
s~~N
vrijheden verboden wordt, evenals
STRAFVORDERING (1) EN BURGERLIJKE
het rechtsbeginsel dat gelijke beloRECHTSVORDERING (2) - VEROORDELING ning voor mannelijke en vrouVERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANTwelijke werknemers voorschrijft,
WOORD GEBLEVEN NIET REGELMATIG
impliceren dat allen die zich in
GEMOTIVEERDE BESLISSING. (ART. 97 GW.)
een zelfde toestand bevinden, op
dezelfde wijze worden behandeld, 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
doch dat zulks niet uitsluit dat
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERonderscheid wordt gemaakt volgens
LUKE RECHTSVORDERING - RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET
de categorieen van personen, op
AANGENOMEN - GEEN ANTWOORD OP HAAR
voorwaarde dat dit onderscheid niet
CONCLUSIE - NIET REGELMATIG GEMOTIwillekeurig is, dat wil zeggen dat
VEERDE BESLISSING (3}. (ART. 97 GW.)
het kan verantwoord worden;
Overwegende dat die onderdelen 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - s~~N - STRAFvan het middel niet voor de feitenVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORrechter werden aangevoerd en het
DERING- CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE
arrest geen enkele vaststelling bevat
WAARBIJ EEN VERWEER OP DE VERKLARING
betreffende de verantwoording van
VAN EEN GETUIGE STEUNT - VEROORDEhet bekritiseerde beding volgens
LING DIE MET GEEN WOORD REPT OVER DIE
hetwelk de arbeidsovereenkomsten
VERKLARING - NIET REGELMATIG GEMOTIvoor onbepaalde tijd voor de vrouVEERDE BESLISSING (4). (ART. 97 GW.)
welijke werknemers een leeftijdsgrens van veertig jaar bevatten, - - - - - - - - - - - - - - - - terwijl de mannelijke werknemers
(1) Cass., 30 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 327).
die hetzelfde werk verrichten, niet
(2) Cass., 19 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1251).
gebonden zijn door zodanig beding;
(3) Cass., 8 maart 1977 (A.C., 1977, 743).

Dat het middel het Hof ertoe zou
't 1' 'k
t
(4) Zie Cass., 20 dec. 1977
nopen f e1 e lJ e gegevens na e gaan 30 jan. en 13 feb. 1980 (A.C.,
en derhalve niet ontvankelijk is;
en 367).

(A.C., 1978, 489),
1979-80, nrs. 328

1109(DE RUYTER T. WEEMAES, VAN LIEROP,
AUTOCARS WEEMAES P.V.B.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 oktober 1979 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Mechelen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de vorderingen ingesteld door het
openbaar ministerie tegen verweerder Van Lierop, beklaagde, en tegen
de
personenvennootschap
met
beperkte aansprakelijkheid Autocars Weemaes, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat eiser noch als
medebeklaagde noch als burgerlijke
partij die niet in de kosten van de
vordering van het openbaar ministerie tegen de verweerders veroordeeld werd, bevoegd is om tegen die
beslissingen cassatieberoep in te
stellen;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering
en tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van
verweerder Weemaes tegen eiser en
van eiser tegen de verweerders Van
Lierop en de personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid
Autocars Weemaes:

de juiste rijstrook te volgen, daar hij
erkent rechtdoor in de richting van de
0. Van Kesbeeckstraat te willen rijden »,
tezwijl, nu eiser niet betwistte zich op
een rijstrook met voorsorteerpijl bevonden te hebben zonder de door de pijl
aangeduide richting te volgen of te
hebben willen volgen, doch ter rechtvaardiging van zijn handelwijze inriep
« dat deze pijlen praktisch uitgewist
waren en niet meer voldoende zichtbaar
(zo)-dat dan ook voor een gewone weggebruiker dit niet meer duidelijk zichbaar was en hij er zich dan ook niet
naar kan gedragen » en ter staving van
dit verweer verwees naar << de foto's over
de voorsortering », op het openbaar
ministerie of de burgerlijke partij de
verplichting rustte de onjuistheid van
deze bewering te bewijzen of op de
rechters in boger beroep vast te stellen
dat deze bewering van aile geloofwaardigheid of pertinentie ontbloot was,
zodat het vonnis, door noch het bewijs
van de onjuistheid van deze bewering,
noch de vaststelling van ongeloofwaardigheid of gebrek aan pertinentie ervan
vast te stellen, de regels van de bewijslast in strafzaken alsmede de wettelijke
motiveringsplicht schendt (schending
van de artikelen 154, 176, 189 van het
Wetboek van Strafvordering, van het algemeen beginsel betreffende de bewijslast in strafzaken en van artikel 97 van
de Grondwet) :

Overwegende dat het vonnis, in
verband met de overtreding van
artikel 77.1 van het Wegverkeersreglement die eiser ten laste werd
gelegd, vermeldt « dat bewezen is
dat (eiser) zich op het uiterste
rechter baanvak bevond waarop
door een pijl de voorsortering en
richting van de Battelsesteenweg
wordt aangeduid; dat bewezen is dat
(eiser) verzuimde de juiste rijstrook
te volgen, daar hij erkent rechtdoor
in de richting van de 0. Van
Kesbeeckstraat te willen rijden »;
Overwegende dat het vonnis daarmee het in het middel vermelde
verweer niet beantwoordt;
Dat het middel in zoverre
gegrond is;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 154, 176 en
189 van het Wetboek van Strafvordering,
het algemeen beginsel betreffende de
bewijslast in strafzaken en artikel 97
van de Grondwet,
doordat het vonnis, om op strafrechtelijk gebied ten laste van eiser het
beroepen vonnis te bevestigen en op
burgerlijk gebied, door wijziging van het
beroepen vonnis, de volledige aansprakelijkheid ten laste van eiser te leggen,
beslist « dat bewezen is dat betichte De
Ruyter zich op het uiterst rechter baanvak bevond, waarop door een pijl de
Over het tweede middel, afgeleid uit
voorsortering en richting van de Battel- de schending van de artikelen 1349,
sesteenweg wordt aangeduid; dat bewe- 1353 van het Burgerlijk Wetboek en
zen is dat betichte De Ruyter verzuimde 97 van de Grondwet,
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1110Overwegende dat het vonnis vastdoordat het vonnis, om, na op strafgebied de tegen eiser aangevoerde telast- stelt dat uit de verklaringen van
legging bewezen te hebben geacht, op eiser en van verweerder Van Lierop
burgerlijk gebied de volledige aanspra- niet kan worden opgemaakt hoelang
kelijkheid voor de schadelijke gevolgen de stilstand van eisers voertuig
van het verkeersongeval ten laste van
eiser te leggen, na aangenomen te heb- duurde; dat de rechtbank vervolgens
ben << dat ,uit de verklaringen van haar oordeel over de duur van de
partijen niet kan uitgemaakt worden stilstand te kennen geeft, maar
hoelang deze stilstand (van eisers voer- daarbij met geen woord rept over de
tuig v66r de aanrijding) duurde », oor- door eiser aangevoerde verklaring
deelt « dat het echter onaannemelijk is van de getuige Deleersnyder;
dat de autocar, gelet op de goede zichtDat het onderdeel gegrond is;
baarheid en breedte van de baan;· die
ruime uitwijking toelaat, pal op het
voorgaand voertuig zou gebotst zijn,
indien dit geruime tijd stilstond », om
hieruit af te leiden « dat (aangezien) in
casu het voertuig bestuurd door De
Ruyter ondanks de groene pijl tot stilstand kwam en (gezien) het feit dat de
autocar die volgde niet moest verwachten dat zijn voorganger zou stoppen,
daar de doorgang vrij was, het voertuig
bestuurd door De Ruyter, voor Van
Lierop een onvoorzienbare hindernis
vormde in casu »,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, eiser, om aan te
tonen dat zijn voertuig reeds enkele tijd
v66r de aanrijding stilstond, zich niet
alleen beriep op zijn eigen verklaring
maar ook op die van getuige De Leersnijder, zodat het bestreden vonnis, door
aan te nemen dat uit de verklaringen
van partijen niet kan uitgemaakt worden
hoelang de stilstand duurde en, zonder
acht te slaan op de getuigenverklaring
waarop eiser zich beriep, te beslissen dat
het onaannemelijk is dat eisers voertuig
al enkele tijd v66r de aanrijding stilstond, in het onzekere laat of de rechters in beroep hetzij deze getuigenverklaring als ongeloofwaardig beschouwen,
hetzij van oordeel waren dat uit de
getuigenverklaring, geloofwaardig als
zodanig, niet een voldoende geruime tijd
van stilstand kon afgeleid worden
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het eerste onderdeel van
het tweede middel, dat tot geen
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het eiser veroordeelt op de strafvordering en uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen; 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 en de
verweerders ieder in een vijfde van
de kosten; laat de overige kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout, zitting houdende in hoger beroep.
6 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal ---:- Advocaat : mr. Dassesse.

Nr. 565
2•

Over het tweede onderdeel :

KAMER-

1° GRONDWET -

6 mei 1980
GELIJKHEID

VAN

DE

Overwegende dat eiser in zijn BELGEN VOOR DE WE:!'- VEROORDELING VAN
EEN BEKLAAGDE EN VRIJSPRAAK VAN EEN
conclusie aanvoerde dat zijn voer- ANDERE
BEKLAAGDE, WEGENS EEN EN HETtuig, toen het door de autocar van ZELFDE FElT
- GEEN MISKENNING VAN HET
verweerder Van Lierop werd aangeGRONDWEITELIJK BEGINSEL.
reden, « reeds enkele seconden stilstond zowel volgens de verklaring 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
van (eiser) als volgens die van de
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFgetuige Deleersnyder »;
VORDERING- SCHULDIGVERKLARING- FEI-

-1111TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN 5° Wanneer de vez'Ilietlging van de verVAN DE WET EN BEWEZEN VERKLAARD oordeling in de kosten van de strafvorGEEN CONCLUSIE - REGELMATIG GEMOTIdering vernietiging medebrengt van de
VEERDE BESLISSING (1). (ART. 97 GW.)
veroordeling tot lijfsdwang die er het

gevolg van is, dan is .de verwijzing
beperkt tot de kosten wanneer een
nieuwe, na de veroordelende beslissing
in werking getreden wet de Jijfsdwang
heeft opgeheven {5}.

3° GERECHTSKOSTEN STRAFZAKEN
- TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD WEGENS
VERSCHILLENDE FElTEN - VEROORDELING
VAN DE ENE EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDERE
- VEROORDELING VAN DE ENE IN ALLE
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING- VOORWAARDE.

(DE RYCK T. VANDENDRIESSCHE)

ARREST
4° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING IN DE
HET HOF; - Gelet op het bestreKOSTEN VAN DE STRAFVORDERING
GEVOLG T.A.V. DE VEROORDELING TOT LIJFS- den arrest, op 2 januari 1980 door
DWANG DIE ERUIT VOORTVLOEIT (2). (ARTT. 2, het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
3, 4 EN 5 WET VAN 27 JULI 1871.)
Overwegende dat eiser en een
5° VERWIJZING NA CASSATIE
medebeklaagde door de CorrectioSTRAFZAKEN VERNIETIGING VAN DE nele Rechtbank te Antwerpen verBESLISSING VAN VEROORDELING IN DE OOrdeeld werden wegens valsheid
KOSTEN EN TOT LIJFSDWANG- OPHEFFING in geschrifte (telastlegging A) en
VAN DE LIJFSDWANG BIJ DE 'NET DIE NA DE bedrieglijke bankbreuk (telastlegBESTREDEN BESLISSING IS IN WERKING I .
)
GETREDEN - VERWIJZING BEPERKT TOT DE gmg B ; dat de medebeklaagde
KOSTEN.
tevens veroordeeld werd wegens
..
eenvoudige bankbreuk (telastlegging
1° Schending v_~n de gl'On~wetteiJjke C); dat het hof van beroep, bij
regeJ van gelzjf-e behandeJzng Vl!n dfj! arrest Van 24 oktober 1979 de mede-

I

BeJgen kan met worden afgeleJd wt
het feit alleen dat de rechter op grand
van omstandigheden die eigen zijn
aan verschillende beklaagden voor een
zelfde strafbaar feit een beklaagde
veroordeelt en een andere vrijspreekt
(3). (Art. 6 Gw.)

..
.
beklaagd~ vriJSprak, dat h~tzelfde

a~rest, biJ verstek ten aanz1en van
eiser, de door de eerste rechter
uitgesproken veroordeling bevestigde; dat, op verzet van eiser, het
bestreden arrest zegt dat te zijnen
3° Wanneer twee beklaagden wegens opzichte het arrest van 24 oktoverschillende feiten vervolgd worden ber 1979 alle uitwerking blijft
en de ene veroordeeld en de andere behouden;

vrijgesproken wordt, kan de rechter de
gezamenlijke kosten van de strafvorI. In zoverre de voorziening
dering slechts ten Jaste van de veroor- gericht is tegen de beslissing op de
deelde leggen, mits hij vaststelt dat ze tegen eiser ingestelde strafvoraile veroorzaakt zijn door het misdrijf
dat de veroordeelde heeft gepleegd (4). dering:
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 6 van de Grondwet,
doordat, nadat het hof van beroep na
(1) Cass., 19 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 379).
de dagvaarding van 16 mei 1979 de zaak
(2) Cass., 10 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 167) en had uitgesteld tot de zitting van
11 sept. 1979 (ibid, 1979-80, nr. 19).
3 oktober 1979, eiser bij verstek werd
(3) Cass., 15 dec. 1970 (A.C., 1971, 387) en veroordeeld omdat hij op deze zitting,
9 okt. 1973 (ibid, 1974, 155) : de rechter waarvoor hij geen speciale uitnodiging
schendt art. 6 Gw. niet als hij voor elke meer had ontvangen, door een vergissing
beklaagde anders oordeelt voor wat de straf niet aanwezig was, maar de medebebetreft; zie Cass., 16 nov. 1971 (ibid, 1972, 261); klaagde werd vrijgesproken,
de rechter schendt evenmin art. 6 Gw. als hij
een zelfde feit anders omschrijft.

(5) Wet van 31 jan. 1980, in werking
(4) Cass., 19 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 38). , getreden op 1 maart 1980.

-
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terwijl de elementen die aanwezig zijn
ten laste van de medebeklaagde, ten
minste identiek zijn aan die welke
aanwezig zijn voor eiser; het arrest geen
melding maakt van enige reden waarom
de telastleggingen niet bewezen zijn ten
laste van de medebeklaagde en wel ten
laste van eiser, en de eerste rechter toch
beiden had veroordeeld; ten onrechte
dan ook een onderscheid wordt gemaakt,
!outer op basis van de persoon, wat in
strijd is met artikel 6 van de Grondwet :

van de strafvordering de vernietiging meebrengt van de veroordeling
tot lijfsdwang die er het gevolg van
is;

Overwegende dat een schending
van artikel 6 van de Grondwet niet
kan worden afgeleid uit het !outer
feit dat de rechter, op grond van
omstandigheden die eigen zijn aan
verschillende beklaagden, voor een
zelfde strafbaar feit een beklaagde
veroordeelt en een andere vrijspreekt;
Overwegende dat het hof van
beroep, bij ontstentenis van enige
desbetreffende conclusie, regelmatig
de schuldigverklaring van eiser
motiveert door vast te stellen dat de
aan eiser ten laste gelegde feiten,
omschreven in de bewoordingen
van de wet, bewezen zijn; dat het
niet verplicht was nader de gegevens te bepalen waaruit het de
schuld van eiser afleidde, ook al had
het voordien de medebeklaagde
vrijgesproken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat bij artikel 4 van
de wet van 31 januari 1980 houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom de artikelen 46, 47 en 48 van
het Strafwetboek, de wet van
27 juli 1871 op de lijfsdwang, gewijzigd bij de wet van 1 maart 1949, en
de artikelen 101 en 102 van het
koninklijk besluit van 28 decem·ber 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken zijn opgeheven; dat die bepaling in werking is getreden op
1 maart 1980 en vanaf die dag geen
lijfsdwang meer kan worden opgelegd;

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. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerder:
Overwegende dat eiser geen bij-

Over het middel, ambtshalve afgeleid zonder middel aanvoert;

uit de schending van de artikelen 50 van
het Strafwetboek, 162 en 194 van het
Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt in alle kosten van eerste
aanleg, met inbegrip van de kosten
van de strafvordering ingesteld
tegen de medebeklaagde, die ook
nog wegens een ander feit werd
vervolgd en in eerste aanleg werd
veroordeeld, maar in hoger beroep
werd vrijgesproken, zonder dat het
arrest vaststelt dat alle kosten veroorzaakt zijn door de ten laste van
eiser bewezen verklaarde misdrijven;
Overwegende dat de vernietiging
van de veroordeling in de kosten

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de kosten van
eerste aanleg en eiser tot lijfsdwang
veroordeelt; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; vet oordeelt
eiser in vier vijfde van de kosten en
laat het oveJ:ige vijfde ten laste van
de Staat; zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing wat de lijfsdwang betreft; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
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6 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
H. Coveliers, Antwerpen.

Nr. 566
1• KAMER- 7 mei 1980

STEDEBOUW -

DE HOUDER VAN EEN
BOUWVERGUNNING MOET OP STRAFFE VAN
VERVAL MET DE WERKEN BEGINNEN- TERMLJN.

De termijn van een jaar waarbinnen de
houder van een bouwvergunning met
de werken moet beginnen, kan met
een jaar worden verlengd, onder meer
in de gevallen waarin hij, wegens
omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil, verhinderd werd binnen de
bepaalde termijn met die werken te
beginnen; hij is echter niet voor
schorsing vatbaar, oak niet wegens
overmacht (Art. 52, eerste en tweede
lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
(BELGISCHE STAAT
T. GEMEENTE WEMMEL, SAELENS)
ARREST

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 7 april en
11 oktober 1978 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 52 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
doordat het arrest van 7 april 1978
beslist « dat het verstrijken van de
termijn van een jaar bepaald bij
artikel 52, eerste lid, van voormelde wet
van 29 maart 1962 kan opgeschort worden door overmacht » en op grand van
deze « overmacht » de eis gegrond acht,
terwijl artikel 52 van voormelde wet
van 29 maart 1962 een vervaltermijn
instelt van een jaar, die niet door
overmacht kan geschorst worden, doch
enkel ten hoogste een jaar kan verlengd
worden door de bevoegde overheid,

onder meer in gevallen van overmacht,
zodat het arrest, door de schorsing door
« overmacht » van de in bedoeld
artikel 52 bepaalde termijn aan te
nemen, deze wetsbepaling schendt :

Overwegende dat artikel 52,
tweede lid, van de wet van
29 maart 1962 bepaalt dat de vergunning, op verzoek van de betrokkene, met een jaar kan worden
verlengd; dat uit de voorbereidende
werken van genoemde wet blijkt dat
die bepaling werd ingevoegd om de
betrokkenen te kunnen tegemoet
komen, onder meer, in de gevallen
waarin zij, wegens omstandigheden
onafhankelijk van hun wil, verhinderd werden binnen de in het eerste
lid van genoemd artikel bepaalde
termijn met de werken te beginnen;
Overwegende dat hieruit en uit de
economie zelf van de wet blijkt dat
de wetgever de termijn van een
jaar, bepaald in artikel 52, eerste
lid, heeft willen beschouwen als een
termijn die niet voor schorsing vatbaar was, ook niet wegens overmacht, maar die aileen, bij nieuwe
tussenkomst van de overheid, kon
worden verlengd op de wijze
bepaald in het tweede lid van het
artikel;
Overwegende dat het arrest derhalve, door aan te nemen dat ten
deze de bouwvergunning niet was
vervallen hoewel de termijn van een
jaar was verstreken zonder dat met
de werken was begonnen en geen
verlenging van de termijn was
bekomen, genoemde wetsbepaling
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de cassatie van
het arrest van 7 april 1978 de
vernietiging meebrengt van het
arrest van 11 oktober 1978 dat enkel
het gevolg is van de eerste beslissing;
Om die redenen, vernietigt de
bestreden arresten; beveelt dat melding van het thans gewezen arrest
zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissingen; houdt
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de kosten aan en zegt dat erover
door de feitenrechter zal worden
beslist; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Antwerpen.
7 mei 1980- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver-·
slaggever : de h. Janssens - Andersluidende conclusie (1) van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Ansiaux.

BORGTOCHT IS GESTELD - FAILLISSEMENT
VAN DE SCHULDENAAR- RECHTSVORDERING
DOOR DE CURATOR INGESTELD TEGEN DE
BORG- CURATOR DAARTOE ONBEVOEGD.

3° De curator van een faillissement ver-

tegenwoordigt enkel de gefailleerde en
de massa van de schuldeisers, zodat
hij aileen rechtsvorderingen kan uitoefenen die de gemeenschappelijke
waarborg van de schuldeisers, bestaande uit het patrimonium van de
gefailleerde, betreffen (3).
4°, 5° en 6° De curator van een gefail-

Nr. 567
1• KAMER - 7 mei 1980
1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERI.IJKE ZAKEN - MIDDEI. DAT OP EEN VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST

(1).

2° CASSATIEMIDDELEN

BTJRGERLIJKE ZAKEN MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN
REDEN- NIE'l' ONTVANKELIJK MIDDEL

(2).

3° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK
AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD - FAILLISSEMENT - CURATOR- ALGEMENE OPDRACHT,

4° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK
AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD - FAILLISSEMENT - RECHTSVORDERING INGESTELD .DOOR DE CURATOR
- DRAAGWIJDTE.

5° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLIJKE ZAKEN- FAILLISSEMENT- RECHTSVORDERING INGESTELD DOOR DE CURATORDRAAGWIJDTE.

6° BORGTOCHT ART. 2011 - EIGEN

BURGERLIJK WETBOEK,

RECHT VAN DE SCHULDElSER VOOR WIENS SCHULDVORDERING DE

Jeerde van wie een schuld gewaarborgd is door een borg, is niet bevoegd
om in rechte de betaling te vorderen
van een geldsom die de borg van
de gefailleerde verschuldigd is aan
de schuldeiser wiens schuldvordering
door die borg gewaarborgd is (4).
(MRS. GHYSBRECHT EN VAN MALDEREN, CURATORS VAN HET FAILLISSEMENT VAN c PENNEWAERT-VAN OUDENHOVE • P.V.BA. T. c ASSURANTIE VAN DE BEWISCHE BOERENBOND >
N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1978 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322, 2011, 2015, in fine, van het
Burgerlijk Wetboek, 444, 450, 487, lid 1,
528, 561 van boek III, titel I, van het
Wetboek van Koophandel (faillissementswet van 18 april 1851) en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de oorspronkelijke
vordering van de eisers strekkende tot
betaling aan de boedel van de som van
300.000 frank, zijnde het bedrag tot
beloop waarvan verweerster zich borg
heeft gesteld voor de verbintenissen van

(3) en (4) Zie Cass., 3 juni 1975 (ibid., 1975,
Nota arrest nr. 566 :
1046) en noot 3, en 8 april 1976 (ibid., 1976,
(1) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer- 915) en noot 3 op biz. 917; verg. Cass.,
ping van het cassatieberoep op grond dat 20 juni 1968 (A.C., 1968, 1281) e11 noot 1;
overmacht elke termijn schorst tenzij de raadpl. ook Rep, prat. dr. beige, dee! V,
wetgever anders heeft beslist, of tenzij de aard druk 1933, trefw. Faillite et banqueroute,
van de termijn zulks belet, wat naar zijn nrs. 1572 tot 1579; FREDERICQ, Traite de droit
oordeel hier het geval was.
commercial, dee! VII, druk 1949, nrs. 75, 153,
181, 184 en 207; VANRYN en HEENEN, Principes
Nota's arrest nr. 567 :
de droit commercial, dee! IV, druk 1965,
nrs. 2672, 2683, 2685 en 2686; Les Novelles,
(1) Cass .. 29 juni 1978 (A.C., 1978, 1272).
Dr. comm., dee! IV, druk 1975, nrs. 1415, 2158,
(2) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 90).
2159, 2163 en 2173.

-

1115-

de gefailleerde vennootschap Pennewaert-Van Oudenhove, afwijst op grond
dat : « De borgtocht werd gesteld tot
zekerheid van de schuldvorderingen van
de schuldeisers van de gefailleerde.
Welke ook zijn aard weze, kan deze
waarborg na aanvaarding slechts worden
opgeeist door de schuldeisers van de
gefailleerde tot zekerheid wier schuldvordering hij is gesteld. De curatoren
hebben tot taak de gezamenlijke belangen van de schuldeisers in de massa te
behartigen. Het faillissement berooft
deze schuldeisers nochtans niet van hun
recht de verplichting op te eisen welke
appellante (thans verweerster) tegenover
hen heeft aangegaan. De curatoren hebben dus geen hoedanigheid om de rechten uit te oefenen die uitsluitend toekomen aan de schuldeisers wier schuldvordering op de gefailleerde door appellante
is gewaarborgd, en betaling te vorderen
van de als zekerheid gestelde borgsom
waarop de gefailleerde geen aanspraak
kan maken en die dus niet in de massa
van het faillissement kan worden begrepen. Zulks is te meer het geval nu de
gei:ntimeerden (thans de eisers) toegeven
dat niet alle ingediende schuldvorderingen door de borgtocht van appellante
zijn gewaarborgd, nu sommige ervan
ontstaan zijn v66r de borgtochtakte van
1 maart 1972 (afgezien nog van de vraag
of sommige ingediende schuldvorderingen betrekking hebben op beroepsschulden van de gefailleerde ). De inwilliging
van de vordering zou dus tot gevolg
hebben dat de schuldeisers, wier schuldvordering niet door appellante is
gewaarborgd, voordeel zouden halen uit
een recht dat aileen aan andere schuldeisers toekomt. Het is niet de taak van
de curatoren individuele belangen van
bepaalde schuldeisers te behartigen »,

terwijl, eerste onderdeel, de borgtochtakte van 1 maart 1972 expressis verbis
stelt dat verweerster « verklaart zich
hoofdelijk borg te stellen voor de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pennewaert-Van Oudenhove
te 9300 Aalst, ten bedrage van
300.000 frank » en terwijl de eisers
derhalve terecht in hun conclusie hebben voorgehouden dat « geen enkele
beperking wat voorwerp, doel, persoon
of tijd betreft aan deze borg werd
gekoppeld », zodat het arrest, door te
beweren dat « niet aile ingediende
schuldvorderingen door de borgtocht van
(verweerster) zijn gewaarborgd » en dat
« de curatoren dus geen hoedanigheid
hebben om de rechten uit te oefenen die

uitsluitend toekomen aan de schuldeisers wier schuldvordering (verweerster)
waarborgt », aan de borgtochtakte van
1 maart 1972 een zin en een draagwijdte
geeft die onverzoenbaar zijn met de
bewoordingen ervan, derwijze dat het de
bewijskracht die aan deze akte toekomt,
miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) evenals de bindende
kracht van de borgstelling die door
verweerster werd onderschreven (schending van de artikelen 1134, 1135, 2011 en
2015 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, indien een curator
weliswaar geen hoedanigheid heeft om
individuele belangen van sommige
schuldeisers te behartigen, hij nochtans
de rechten, spruitende uit een zekerheid
die, zoals ten deze, aan al de schuldeisers van de gefailleerde werd toegestaan,
kan en zelfs moet uitoefenen om de
gelijkheid onder deze schuldeisers te
vrijwaren en terwijl het arrest deze
regels miskent door het hoger beroep
van verweerster gegrond te verklaren en
door de vordering van de eisers qualitate
qua af te wijzen op grond dat enkel de
schuldeisers van de gefailleerde vennootschap tegen verweerster zouden
kunnen handelen (schending van de
artikelen 444, 450, 487, eerste lid, 528 en
561 van boek III, titel I, van het Wetboek
van Koophandel);
derde onderdeel, de eisers, na er in
hun conclusie aan herinnerd te hebben
dat de borgtochtakte van 1 maart 1972
uitdrukkelijk bepaalt dat verweerster
« verklaart zich hoofdelijk borg te stellen
voor de personenvennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid
Pennewaert-Van Oudenhove te 9300 Aalst, ten
bedrage van 300.000 frank », hebben
voorgehouden dat « geen enkele beperking wat voorwerp, doel, persoon of tijd
betreft, aan deze borg werd gekoppeld »,
waaruit volgt dat het arrest, door zonder
meer te beweren dat de eisers zouden
toegegeven hebben « dat niet alle ingediende schuldvorderingen door de borgtocht van (verweerster) zijn gewaarborgd, nu sommige ervan ontstaan zijn
v66r de borgtochtakte van 1 maart
1972 », de bewijskracht van gezegde
conclusie van de eisers miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek); in elk
geval door hoger aangehaalde bewering
te doen zonder de omstand\gheden van
deze beweerde erkenning te laten kennen en zonder de elementen van het
dossier weer te geven waaruit dergelijke
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1116de hoofdelijke borg betekend wordt
dat de minister, die het vervoer in
zijn bevoegdheid heeft, zijn erkenning intrekt, met dien verstande
echter dat deze zekerheidstelling
beperkt blijft tot de schuldvorderingen ontstaan v66r de datum van de
ontvangst of verzending van de
Wat het eerste onderdeel betreft : hierboven bedoelde aangetekende
brief. Zij erkent dat haar erkenning
Overwegende dat het arrest door de minister, die het vervoer in
vaststelt : ten eerste, dat de ven- zijn bevoegdheid heeft, mag ingenootschap, waarvoor de eisers thans trokken worden, zonder vergoeding
in hun hoedanigheid van curatoren en zonder dat de beslissing tot
optreden, voordat zij in faling werd intrekking naar de vorm moet
verklaard, verweerster had verzocht, gemotiveerd zijn. Aldus gedaan te
ten einde van het Ministerie van Leuven op 1 maart 1972, in een
Verkee;t:swezen de vereiste vergun- exemplaar dat bestemd is voor het
ning te bekomen, « borgtocht te Ministerie
van
Verkeerswezen,
stellen voor een bedrag van drie- Bestuur van het Vervoer, Directie
honderdduizend frank als waarborg C1, 12 Cantersteen, Brussel1 »;
voor het vervoer van goederen over
de weg voor rekening van derden
Overwegende dat het arrest de
op buitenlands grondgebied »; ten rechtsvordering van de eisers vertweede, dat verweerster, hierop werpt om de redenen die in het
ingaande, bij « borgtochtakte van middel zijn weergegeven; dat de
1 maart 1972, verklaarde zich hoof- reden, die het arrest aldus in hoofddelijk borg te stellen voor genoemde orde aangeeft, hierop neerkomt :
vennootschap ten bedrage van drie- dat de curatoren geen hoedanigheid
honderdduizend frank »; ten slotte, hebben om de vordering tot betaling
dat de vordering van de eisers van het in de borgtocht bepaalde
strekt tot betaling door verweerster bedrag uit te oefenen, daar zij
van het in de borgtocht bepaalde alleen tot taak hebben de gezamenbedrag van driehonderdduizend lijke belangen van de schuldeisers
frank;
in de massa te behartigen en het
Overwegende dat de borgtocht- voormelde bedrag niet in de massa
akte, door de eisers overgelegd, in van het faillissement kan worden
volgende termen is gesteld : begrepen, vermits zij door de gefail« naamloze vennootschap Assuran- leerde niet kan worden opgevorderd
tie van de Belgische Boerenbond maar uitsluitend door de schuldverklaart zich hoofdelijk borg te eisers zelf « tot zekerheid wier
stellen voor de personenvennoot- schuldvordering borgtocht is geschap Pennewaert-Van Oudenhove steld »;
ten bedrage van de driehonderdduizend frank. Zij erkent uitdrukkelijk
Overwegende dat het arrest in die
dat deze borgtocht zal blijven conside!ans. de ontstentenis v~n
bestaan gedurende zes maanden die hoedamghe1d van de curatoren met
volgen, ofwel op de datum van de afleid~ uit . de vaststelling dat. niet
ontvangst door de minister, die het I alle mged1ende sc;l_luldvordermgen
vervoer in zijn bevoegdheid heeft, door de borgtocht ZIJn g.ewaarborgd,
van de bij ter post aangetekende maar uit de bes~houwmg dat het
brief waarbij de hoofdelijke borg recht om het m de borgtocht
beslist zich vrij te maken van zijn bepaalde.. bedrag .te vorderen een
verplichtingen, ofwel op de datum persoonhJk rec~t 1s van de schtl;ldvan de verzending van de bij ter eisers yo<?r Wier schuldvordermg
post aangetekende brief waarbij aan zekerhe1d IS gesteld;
erkenning zou blijken, het arrest de
verwerping van de vordering van de
eisers grondt op een motief dat niet
toelaat de juistheid van gezegde bewering na te gaan en dat derhalve evenmin
toelaat de wettigheid van de beslissing
te controleren (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

- 1117Wat het derde onderdeel betreft :
Dat het onderdeel, in zoverre,
steunt op een verkeerde lezing van
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het arrest en derhalve feitelijke het antwoord op het eerste ondergrondslag mist;
dee!, het derde onderdeel gericht is
Overwegende dat het arrest welis- tegen een ten overvloede gegeven
waar verder releveert dat « zulks redengeving van het arrest;
des te meer het geval is nu de
Dat het derhalve niet ontvankeeisers toegeven dat niet aile inge- lijk is;
diende schuldvorderingen door de
borgtocht zijn gewaarborgd »; dat
Om die redenen, verwerpt de
die considerans echter een ten overvloede gegeven reden is, vermits de vooziening; veroordeelt de eisers in
eerstvermelde grond volstaat om de de kosten.
verwerping van de rechtsvordering
7 mei 1980- 1" kamer- Voorzitter:
wettelijk te verantwoorden;
de h. Wauters, eerste voorzitter - VerDat het onderdeel, in zoverre het slaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advotegen die considerans is gericht, caat-generaal
- Advocaten : mrs. De
derhalve bij gebrek aan belang niet Bruyn en Bayart.
ontvankelijk is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat
het
betreft:

tweede

onderdeel Nr. 568

Overwegende dat de curatoren
aileen de gefailleerde en de massa
van de schuldeisers vertegenwoordigen; dat zij derhalve aileen rechtsvorderingen kunnen uitoefenen die
de gemeenschappelijke waarborg
van de schuldeisers, bestaande uit
het patrimonium van de gefailleerde, betreffen;
Overwegende dat ten deze de
rechtsvordering van de curatoren
niet strekt tot hersamenstelling,
beveiliging of vereffening van het
patrimonium van de gefailleerde,
maar tot betaling van een geldsom
die eventueel door de borg rechtstreeks aan de schuldeisers voor
wier schuldvordering de borgtocht
is gesteld, verschuldigd is op grond
van een eigen recht van deze laatsten;
Overwegende dat het arrest derhalve, zonder de in het onderdeel
vermelde wetsbepalingen te schenden, heeft kunnen oordelen dat de
eisers geen hoedanigheid hebben
om betaling van het in de borgtocht
bepaalde bedrag te vorderen;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

2" KAMER - 7 mei 1980

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN NOODZAKELIJKHEID OF
RAADZAAMHEID VAN EEN BIJKOMENDE
ONDERZOEKSMAATREGEL ONAANTASTBARE BEOORDELING.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

-

STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOMENDE DAAD VAN ONDERZOEK- VERZOEK
DOOR DE RECHTER AFGEWEZEN OMDAT HIJ
ZULKS NIET NODIG ACHT OM TOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN- SCHENDING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MCYI'IVERINGSVERPLICHTING - VORMVEREISTE.

1• en 2" De feitenrechter beoordeelt op

onaantastbare wijze de noodzakelijkheid of de raadzaamheid van een
bijkomend onderzoek en schendt het
recht van verdediging niet als hij het
verzoek om een dergelijke daad van
onderzoek afwijst omdat hij die niet
nodig acht om tot zijn overtuiging te
komen {1).
(1) Zie Cass., 11 april 1978 (A.C., 1978, 919)
met voetnoot F.D., onder dat arrest; zie Cass.,
6 dec. 1979 (A.C., 1979-80, IlF· 227).

-
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3" De verplichting vonnissen en arresten die verklaringen gegrond waren op

met redenen te omkleden is een
vormvereiste (2); uit het enkele feit
dat is beslist dat een aantal feiten
gewichtige, bepaalde en met elkaar
overeenstemmende vermoedens opleveren, zonder dat daarbij is aangegeven waarom of hoe die feiten het
bestaan van het misdrijf aantonen,
kan geen schending van art. 97 Gw.
worden afgeleid.

stukken die door de verdachte zelf
waren opgemaakt;
Overwegende dat de feitenrechter
de noodzakelijkheid of de raadzaamheid van een bijkomende
onderzoeksmaatregel op onaantastbare wijze beoordeelt; dat uit de
enkele omstandigheid dat de rechter een verzoek om een aanvullende
(STAPPERS
onderzoeksmaatregel heeft afgeweT. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
zen omdat hij die maatregel niet
nodig acht om tot zijn overtuiging
ARREST ( vertaling)
te komen, niet kan worden afgeleid
dat het recht van verdediging is
HET HOF; - Gelet op het bestre- geschonden;
den arrest, op 15 januari 1980 door
Dat het middel niet kan worden
het Hof van Beroep te Luik gewe- aangenomen;
zen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
Over het eerste middel, afgeleid uit de de schending van artikel 97 van de
schending van de rechten van de verde- Grondwet,
diging,
doordat het hof van beroep geoordeeld
doordat het hof van beroep niet is heeft dat een aantal feiten gewichtige,
ingegaan op de conclusie waarin eiser bepaalde en met elkaar overeenstemsubsidiair verzocht om verhoor van zijn .mende vermoedens opleveren, zonder
werkgever, de heer De Busschere, op daarbij evenwel aan te geven waarom of
grond dat deze zijn verklaring toch hoe die feiten het bestaan van het
enkel op door eiser opgemaakte stukken misdrijf aantonen,
had kunnen doen steunen, zoals bleek
terwijl een opsomming en een stellige
uit het op 11 april 1979 door De Bus- verklaring
geen passende motivering
schere aan eisers raadsman gezonden kunnen vormen :
attest,
terwijl uit de bewoordingen van dat
Overwegende dat uit het enkele
attest niet kan worden afgeleid of de feit dat de rechter heeft beslist
steller ervan het feit uit persoonlijke dat een aantal feiten gewichtige,
wetenschap kende dan wei uit door eiser bepaalde en met elkaar overeenopgemaakte stukken; het hof van beroep stemmende vermoedens opleveren
aldus vooruitgelopen is op de inhoud van zonder daarbij aan te geven waarom
de gevraagde getuigenverklaring en der- of hoe die feiten het bestaan van
halve het recht van verdediging heeft
geschonden :
het misdrijf aantonen, niet kan
worden afgeleid dat die beslissing
Overwegende dat het hof van het bij artikel 97 van de Grondwet
beroep, na de feitelijke gegevens te voorgeschreven vormvereiste mishebben opgesomd die volgens het kent;
hof bewezen zijn gebleven, geoor- · Dat het middel niet kan worden
deeld heeft dat die gegevens
gewichtige, bepaalde en met elkaar aangenomen;
overeenstemmende vermoedens opOverwegende dat de substantiele
leverden die het bestaan van het of op straffe van nietigheid voorgemisdrijf van eiser aantoonden en. schreven rechtsvormen in acht zijn
dat die bewijselementen niet kon- genomen en de beslissing overeenden worden ontkracht door de ver- komstig de wet is gewezen;
klaringen van de leden van de
directie van de firma Wellecome, nu
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
(2) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 423).
kosten.

-
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7 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter neergelegd in het advies van de Raad
en verslaggever : de h. Legros, afdelings- van State van 12 november 1806 volgens
voorzitter Gelijkluidende conclusie welke bij ontstentenis van boger beroep
van de h. Velu, advocaat-generaal

Advocaat: mr. Ph.-E. Evrard, Luik.

Nr. 569
2" KAMER - 7 mei 1980

HOGER BEROEP-

STRAFZAKEN- VEROORDELEND VERSTEKVONNIS WAARTEGEN
HET OPENBAAR MINISTERIE GEEN HOGER
BEROEP HEEFT INGESTELD- VERZET VAN DE
BEKLAAGDE - BEKLAAGDE OP VERZET VEROORDEELD TOT EEN LICHTERE ST.RAF HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE JCN VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE- VERZWARING
IN HOGER BEROEP VAN DE TOESTAND VAN DE
BEKLAAGDE- ONWETTIGE REDENGEVING.

Wanneer de beklaagde door de eerste
rechter, wegens drie misdrijven, tot
een enkele straf bij verstek is veroordeeld, het openbaar ministerie tegen
dit vonnis geen hager beroep heeft
ingesteld, en de beklaagde op zijn
verzet door de eerste rechter wegens
de drie misdrijven is veroordeeld ivt
een enkele doch lichtere straf, mag de
rechter in hager beroep, op het hager
beroep van de beklaagde en van het
openbaar ministerie tegen het vonnis
op verzet, de in het verstekvonnis
vastgelegde toestand van de beklaagde
niet verzwaren (1). (Artt. 187, 188,
202 en 203 Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
T. HAUTEFELT; HAUTEFELT)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 · februari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. Wat de voorziening van de
procureur des Konings te Charleroi
betreft:
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 187 van het Wetboek
van Strafvordering en van de beginselen

van het openbaar ministerie de rechter
in boger beroep de toestand van de
beklaagde niet mag verzwaren,

doordat het bestreden vonnis, door de
beklaagde voor een duur van vier maanden en vijftien dagen vervallen te verklaren van het recht tot sturen wegens
de telastleggingen A, B en C samen,
diens toestand heeft verzwaard ten
opzichte van het op 26 juni 1979 door de
Politierechtbank te Charleroi bij verstek
gewezen vonnis waarbij beklaagde
wegens genoemde telastleggingen slechts
voor de duur van drie maanden van het
recht tot sturen vervallen was verklaard,
van welk vonnis het openbaar ministerie
niet in boger beroep was gekomen :

Overwegende dat verweerder vervolgd werd wegens overtreding
van het Wegverkeersreglement, het
besturen van een voertuig in staat
van alcoholintoxicatie en dronkenschap; dat hij bij vonnis van de
Politierechtbank te Charleroi van
26 juni 1979 bij verstek veroordeeld
werd tot een enkele geldboete van
250 frank en voor de duur van drie
maanden vervallen werd verklaard
van het recht tot het besturen van
alle categorieen van voertuigen;
Overwegende dat verweerder, op
verzet, bij vonnis van 16 oktober 1979 veroordeeld werd tot een
geldboete van 250 frank en voor een
duur van twee maanden vervallen
werd verklaard van het recht tot het
besturen van alle categorieen van
voertuigen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, op het hoger beroep van
verweerder en het openbaar ministerie, de beroepen beslissing bevestigt met de enkele eenstemmig
besliste verbetering dat het verval
van het recht tot het besturen van
alle motorvoertuigen gebracht wordt
op vier maanden en vijftien dagen;

Overwegende dat, nu het openministerie tegen het verstek(A.C., 1977, 1118); zie vonnis van 26 juni 1979 geen hoger
30 april 1980 (A. C.,· beroep had ingesteld, de .bestreden
beslissing tegen verweerder geen

-----------------1 baar
(1) Cass., 28 juni 1977
Cass., 14 nov. 1979 en
1979-80, nrs. 177 en 554).
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dan die welke bij het verstekvonnis WET TOT VERLENGING VAN DE VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAFVORDERING was uitgesproken;
ONMIDDELLIJKE TOEPASSING OP DE STRAFDat het middel gegrond is;
VORDERINGEN DIE OP DE DAG VAN INWERII. Wat de voorziening van Hautefelt betreft :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 187,
188, 202 en 203 van het Wetboek van
Strafvordering :

Overwegende dat het bestreden
vonnis, om de redenen als hierboven aangegeven in de beslissing
over de voorziening van het openbaar ministerie, de in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige middelen die toch niet kunnen leiden tot cassatie zonder verWlJzmg, 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
Correctionele Rechtbank te Bergen,
zitting houdende in hoger beroep.
7 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat
mr.
M. Leonard, Charleroi.
~r.
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1° WE'ITEN, DECRETEN EN BESLUITEN - WERKING IN -DE TIJD - VERJARING
- STRAFZAKEN- NIEUWE WET TOT VERLENGING VAN DE VERJARINGSTERMIJN VAN DE
STRAFVORDERING - ONMIDDELLLJKE TOEPASSING OP DE STRAFVORDERINGEN DIE OP
DE DAG VAN INWERKINGTRED!NG NOG NIET
ZIJN VERJAARD ( 1).

(1) en (2) Zie Cass., 20 mei 1886 (Bull. en
Pus., 1886, I, 224), met concl. van proc.-gen.

}anshof vart der Meersch v66r Cass., 22 okt.
L970 (Bull. en Pas., 1971, I, 144, inz. 154 tot 156)

KINGTRED!NG NOG NIET ZIJN VERJAARD

(2).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN T. GWINNER)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 2 van het Strafwetboek,
61 van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,
gewijzigd bij artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 15 van 23 oktober 1978,
dat is genomen op grond van artikel 24,
2°, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, 2 en 3 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep, na te
hebben vastgesteld dat beklaagde de
hem ten laste gelegde overtreding van
de artikelen 56.1 en 57 van de wet van
5 december 1968 had begaan op
2 juli 1977 en dat de verjaring van de
strafvordering op 20 juni 1978 was
gestuit door een daad van vervolging of
onderzoek, de strafvordering verjaard
heeft verklaard op grond dat de ten
deze toepasselijke verjaringstermijn bij
artikel 61 van genoemde wet van
5 december 1968 op een jaar was vastgesteld,
terwijl artikel 11 van het in het
Belgisch Staatsblad van 9 november 1978
bekendgemaakte en op 19 november
1978 in werking getreden koninklijk
besluit nr. 15 van 23 oktober 1978 tot
verlenging van de verjaringstermijnen
van de strafvordering die in sommige
sociale wetten zijn ingeschreven, in
artikel 61 van de wet van 5 decemen de doctrine : zie vooral H.L. DEPELCHIN,
• Overwegingen bij artikel 2 van het
Strafwetboek •, plecht. openingsrede, voor het
Hof van 1 sept 1965, Bull., 1965, inz. blz. 37 e.v.,
met de verwijzingen; en ook G. LEVASSEUR,
• Opinions heterodoxes sur les conflits de lois_
repressives dans le temps •, in En hommage a
Jean Constant, biz. 189 e.v., inz. biz. 219 tot
223 met de verwijzingen.

-

1121ber 1968 betreffende de collectieve
Overwegende dat, op grond van
arbeidsovereenkomsten en de paritaire het beginsel dat de nieuwe wet
comites de woorden « een jaar » vervan- onmiddellijk wordt toegepast, artigen heeft door de woorden « drie jaren »
en, bijgevolg, op het misdrijf, dat op kel 11 van het koninklijk besluit
19 november 1978 nog niet verjaard was, nr. 15 van 23 oktober 1978 moet
de verjaringstermijn van drie jaren worden toegepast op alle rechtsvordiende te worden toegepast overeen- deringen die zijn ontstaan v66r de
komstig de in artikel 3 van het Gerech- dag van de inwerkingtreding ervan
telijk Wetboek vastgelegde regel dat « de en die op die dag nog niet zijn
wetten op de ... rechtspleging van toe- verjaard; dat het hof van beroep
passing zijn op de hangende rechtsge- bijgevolg, door te beslissen dat deze
dingen ... », welke regel tevens geldt voor
de strafrechtspleging in zoverre deze, bepaling ten deze niet kon worden
krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk toegepast, genoemd beginsel heeft
Wetboek, niet geregeld is door niet miskend;
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen
Dat het middel gegrond is;
of door rechtsbeginselen waarvan de
toepassing niet verenigbaar is met de
toepassing van genoemd artikel 3, ~lsook
overeenkomstig het algemeen beginsel
Om die redenen, vernietigt het
dat met name in artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek is neergelegd en bestreden arrest; beveelt dat van dit
volgens hetwelk de wet onmiddellijk arrest melding zal worden gemaakt
toepassing vindt :
op de kant van de vernietigde

Overwegende dat verweerder vervolgd werd wegens overtreding, op
2 juli 1977, van een bij koninklijk
besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, welke overtreding erin
bestaat dat hij een met twee dagen
overeenkomend
bedrag
dubbel
vakantiegeld voor de vierde vakantieweek niet heeft uitbetaald aan
vijf werknemers;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat de
verjaring van de strafvordering
wegens dat misdrijf, die bij
artikel 61 van. de wet van
5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten
en de paritaire comites op een jaar
was bepaald, op 20 juni 1978 tijdig
werd gestuit door een kantschrift
uitgaande van de arbeidsauditeur te
Doornik, zodat het misdrijf niet
verjaard was op 19 november 1978,
dag van de inwerkingtreding van
het koninklijk besluit nr. 15 van
23 oktober 1978 tot verlenging van
de verjaringstermijnen van de strafvordering die in sommige sociale
wetten zijn ingeschreven, waarbij
artikel 11 de verjaringstermijn van
een op drie jaar heeft gebracht;

beslissing; veroordeelt verweerder
in de kosten; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
7 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 571
2• KAMER- 7 mei 1980

HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - GEEN HOGER BEROEP
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OF VAN DE
BEKLAAGDE- UITSPRAAK IN HOGER BEROEP
OVER DE STRAFVORDERING ONWETTIGHEID

(1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN
T. WAUTHIER)

7 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

(1) Cass., 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 96).

1122feite, de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij steunt om het bestaan
van een overeenkomst aan te nemen

Nr. 572
1• KAMER- 8 mei 1980

(3).

1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFI' VERLIES VAN DE TITEL DIE TOT SCHRIFI'ELIJK BEWIJS DIENT- BEWIJS VAN DE VERBINTENIS DOOR GETUIGEN EN VERMOEDENS
TOEGELATEN- VEREISTEN.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN BEWIJS DOOR VERMOEDENS TOEGELATEN BESTAAN VAN VERMOEDENS- BEOORDELING
IN FEITE DOOR DE RECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDELING.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE
MISKENNING VAN DE VERBINDENDE KRACHT
VAN EEN OVEREENKOMST VERKOOPBELOFTE - TEKST VAN DIE OVEREENKOMST
NIET VOORGELEGD AAN HET HOF EN EVENMIN IN DE BESTREDEN BESLISSING OVERGENOMEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL

(1).

4° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN BURGERLIJKE
ZAKEN
BESLISSING
GEGROND OP STUKKEN WAARVAN IN DE
CONCLUSIE VAN DE PARTIJEN NIET WORDT
GESPROKEN, MAAR DIE REGELMATIG AAN DE
RECHTER ZIJN VOOEGELEGD - WETIIGHEID.

5° RECHTBANKEN

VERBOD
UITSPRAAK TE OOEN OVER NIET GEVORDERDE
ZAKEN OF OVER EEN GESCHIL DAT DOOR DE
PARTLJEN IN HUN CONCLUSIES IS UITGESLOTEN- BEGRIP.

4° en 5• De rechter werpt geen geschil op

waarvan het bestaan door de partijen
in hun conclusie is uitgesloten, doet
geen uitspraak over niet gevorderde
zaken en schendt evenmin de wettelijke bepalingen inzake bewijsvoering,
wanneer hij beslist dat een tegen een
onjuiste datum gedane opzegging geldig is, maar dat de gevolgen eerst
zullen intreden op de datum waartegen zij volgens de overeenkomst en
de gebruiken had moeten zijn gedaan,
en zulks grondt op de vaststelling dat
de partij zeker in haar opzegging heeft
volhard, en die volharding afleidt uit
de eis tot het verlijden van de akte en
uit de aanmaningen die hem op regelmatige wijze zijn voorgelegd. (Art.
1315 B.W.; art. 1138, 2°, Ger.W.)
(THIRY T. DERWA P., DERWA M.)
ARREST ( vertaJing)

Het HOF; - Gelet op het bestre-.
den arrest, op 5 december 1978 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1322, 1323, 1334, 1335, 1341, 1344,
1347, 1348, inzonderheid 4o, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van bet
1° De rechter die vaststelt dat de briet Gerechtelijk Wetboek,
die tot schriftelijk bewijs van een
doordat het hof van beroep kennis
verkoopbelofte diende, verloren is heeft genomen van de conclusie waarin
gegaan buiten de wil van de schuldei- eiser de geldigheid betwistte van de
ser om, beslist wettig dat, met toepas- onderhandse overeenkomst, die een
sing van art. 1348, 4°, B. W., het bewijs wederkerige
verkoopbelofte
bevatte
door getuigen en vermoedens mag waarop de verweerders zich beriepen, op
worden geleverd (2). De rechter die grond dat de verweerders de ondertekevaststelt dat de notaris aan wie het ning van het origineel van die overeenorigineel van de titel was toever- komst door bedrog verkregen hadden, en
trouwd, in de onmogelijkheid verkeert waarin hij betoogde dat het afschrift dat
om dat stuk over te leggen, leidt eensluidend verklaard was door de notadaaruit op wettige wijze het bestaan ris, bewaarder van de akte, en dat bij
van de genoemde vreemde oorzaak af. gebreke van het ene door de partijen
2° Wanneer de wet het bewijs door opgemaakte origineel was overgelegd
vermoedens toelaat, beoordeelt de geen bewijskracht had, op grond « •.• dat
rechter op onaantastbare wijze, in enkel de overlegging van bet origineel
opheldering had kunnen verschaffen
------------------! omtrent dubbelzinnige punten welke
(1) Zie Cass., 9 nov. 1979 (A.C:, 1979-80, men evenwel niet wil opgehelderd zien
nr. 165).
(2) Zie Cass., 1 maart 1956 (A.C:, 1956, 530)
en 3 jan. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 579).

---------------(3) Zie in strafzaken : Cass., 12 juni 1979

(A.C:, 1978-79, 1210).

-
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aangezien het origineel niet is overgelegd; dat uit het feit dat het ene
origineel dat zou zijn opgemaakt, niet is
overgelegd, niets anders kan worden
afgeleid dan dat de overeenkomst die
het stuk vaststelde, al evenmin bestond;
... dat derhalve onmogelijk enig gevolg
kan worden verbonden aan de uitvoering van een overeenkomst die uitdrukkelijk wordt betwist en waarvan het
instrumentum door de appellanten
(thans verweerders) niet kan worden
overgelegd ... »; het hof van beroep dit
verweer verwerpt op grond « ••• dat
notaris D. (bewaarder) weliswaar in de
onmogelijkheid verkeert om het origineel van de titel over te leggen, doch dat
het met het origineel eensluidend verklaard afschrift dat hij heeft afgegeven,
in het dossier berust; dat dit eensluidend
afschrift niet van valsheid is beticht en
dat gei:ntimeerde (thans eiser) niet uitdrukkelijk betwist dat de handtekening
onderaan op dat stuk wel degelijk de
zijne is en dat het daaraan voorafgaande
" gelezen en goedgekeurd " eveneens van
hem is; dat hij niet bewijst dat zijn
handtekening bij verrassing is verkregen; dat hij dus geen deugdelijke gronden kan aanvoeren om te zeggen dat het
instrumentum van de overeenkomst niet
werd overgelegd en dat de overeenkomst
niet bestaat »; het hof van beroep de
rechtsvordering van verweerders toewijst welke op genoemde verkoopbelofte
van 31 december 1970 is gegrond,
terwijl het afschrift van een wederkerige onderhandse overeenkomst geen
bewijskracht heeft en het niet overgelegde origineel niet kan vervangen, zelfs
al is het een fotografisch afschrift dat
eensluidend is verklaard door de notaris
bij wij het ene origineel berust; een
dergelijk stuk door de rechter in vovrkomend geval enkel dan als begin van
bewijs door geschrift in aanmerking kan
worden genomen wanneer de schuldeiser overeenkomstig artikel 1348, 4", van
het Burgerlijk Wetboek bewijst dat hij
de titel die hem tot schriftelijk bewijs
diende, verloren heeft ten gevolge van
een gebeurtenis buiwn zijn wil om; het
afschrift, zelfs het fotografische, van een
onderhandse akte geen bewijswaarde
kan verkrijgen door eensluidendverklaring door de notaris die het origineel
bewaart, daar artikel 1335 van het Burgerlijk Wetboek enkel geldt voor de
authentieke akten; het arrest derhalve,
door te beslissen dat eiser daaruit ten
onrechte afleidde dat het instrumentum
niet was overgelegd van de overeen-

komst waarvan trouwens ook het negotium door hem voor het hof uitdrukkelijk wordt betwist, voorts door te oordelen dat de verkoopbelofte van 31 december 1970 waarop hun vordering gegrond
was, door de verweerders bewezen was
en ten slotte door die vordering toe te
wijzen op grond « dat dit eensluidend
afschrift niet van valsheid is beticht en
dat gei:ntimeerde (thans eiser) niet uitdrukkelijk betwist dat de handtekening
onderaan op dit stuk wel degelijk de
zijne is en dat het daaraan voorafgaande
" gelezen en goedgekeurd " eveneens van
zijn hand is dat hij niet bewijst dat zijn
handtekening bij
verrassing
werd
verkregen », het arrest alle in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, wanneer de
titel die tot schriftelijk bewijs
diende, verloren is gegaan buiten de
wil van de schuldeiser om, hij
krachtens artikel 1348, 4", van het
Burgerlijk Wetboek het bewijs van
de verbintenis waarop hij zich
beroept, kan leveren door getuigen
en vermoedens;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat notaris D., aan wie de
litigieuze overeenkomst was toevertrouwd, in de onmogelijkheid verkeert om het origineel van de titel
over te leggen; dat het arrest aldus
beslist dat de titel die tot schriftelijk bewijs van de overeenkomst
diende, verloren is gegaan buiten de
wil van de verweerders om;
Dat het arrest vervolgens vermeldt dat het fotografisch afschrift,
dat eensluidend is verklaard met
het origineel en door de notaris is
afgegeven, in het dossier berust; dat
dit eensluidend verklaard afschrift
niet van valsheid is beticht en dat
gei:ntimeerde (thans eiser) niet uitdrukkelijk betwist dat de handtekening onderaan op dit stuk wel
degelijk de zijne is en dat het
daaraan voorafgaande « gelezen en
goedgekeurd » eveneens van zijn
hand is; dat hij niet bewijst dat zijn
handtekening bij verrassing is verkregen; dat de geldigheid van de
overeenkomst niet bei:nvloed wordt
door het feit dat de doorhalingen op
de eerste bladzijde van die overeenkomst niet werden goedgekeurd,

-
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daar de identiteit van de verschijnende partijen ter andere zijde, de
verweerders, aan het einde van de
akte nader wordt aangegeven; dat
het afschrift waarop de doorhaling
op de eerste bladzijde op een
andere wijze is gebeurd dan op het
eensluidend verklaard afschrift, zelf
niet eensluidend is verklaard; dat de
notarisklerk een bevredigende verklaring heeft gegeven voor dit verschil, dat trouwens toch geen geyolgen kan hebben;
Dat het hof van beroep aldus op
grond van vermoedens waarvan de
bewijswaarde door het hof zelf op
onaantastbare wijze diende beoordeeld te worden, heeft aangenomen
dat de door de verweerders aangevoerde overeenkomst bestond; dat
het arrest derhalve de in het middel vermelde wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1135,
1168, 1170, 1175, 1176, 1181, 1315, 1582,
1583, 1589 van het Burgerlijk Wetboek,
807, 870, 1138, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat nu vaststaat dat (i) de wederkerige verkoopbelofte van 30 december 1970 bepaalde dat « met ingang van
die datum de overeenkomsten van verkoop en aankoop gedurende drie of vijf
jaar opgeschort worden in die zin dat,
mits de meest gerede partij bij ter post
aangetekende brief aan de wederpartij
opzegging doet drie maanden v66r het
verstrijken van de termijn van drie of
van vijf jaar, deze partij ertoe gehouden
zal zijn binnen drie maanden na die
kennisgeving een authentieke akte van
verkoop te verlijden en dat de toestemming om te verkopen of te verkrijgen
uitdrukkelijk aangehouden wordt tot de
dag van de kennisgeving », (ii) de
verweerders bij ter post aangetekende
brief van 10 oktober 1972 eiser mededeelden dat hij binnen drie maanden
een authentieke akte van verkoop moest
verlijden betreffende het pand waarop
:ie belofte rustte; (iii) de verweerders
eiser op 25 januari 1973 dagvaardden om
:iie authentieke akte te verlijden binnen
~en maand na het te wijzen vonnis, het
arrest met wijziging van de beslissing

van de eerste rechter « beslist dat de op
10 oktober 1972 gelichte optie gevolgen
moest hebben op de eerstkomende
datum die daartoe was vastgesteld,
namelijk op 1 januari 1974 » en eiser
veroordeelt om de notariele akte te
verlijden betreffende de verkoop van het
pand gelegen te Luik, Quai Godefroid
Kurth; nr. 90, voor de prijs van
900.000 frank, gei:ndexeerd op grond van
het indexcijfer van 1 januari 1974, en
eisers tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
geding afwijst op grond « dat een te
vroeg gedane opzegging gevolgen moet
hebben op de eerstkomende datum die
daartoe was vastgesteld, wanneer, zoals
ten deze, de appellanten (thans verweerders) gei:ntimeerde (thans eiser) hebben
gedagvaard om de akte te verlijden en
hem nog op 29, 30 september en
1 oktober 1975 hebben aangemaand om
die akte te verlijden binnen de maand
volgend op 31 december 1975 en wanneer hij die de opzegging doet, aldus te
kennen geeft dat hij blijft bij zijn
voornemen om de koop te sluiten die
volgens de overeenkomst tussen de partijen door een opzegging moet worden
voorafgegaan; dat bijgevolg de vordering
van de appellanten, zoals zij die hebben
gewijzigd in hun conclusie welke zij op
29 oktober 1973 hebben neergelegd op de
griffie van de rollen van de rechtbank
van eerste aanleg, gegrond was ... »,

terwijl, opdat een te vroeg gedane
opzegging gevolgen zou kunnen hebben
op de eerstkomende datum die daartoe
was vastgesteld, en wanneer hij die de
opzegging doet, te kennen geeft dat hij
blijft bij zijn voornemen om de akte te
verlijden, die volgens de overeenkomst
tussen. de partijen door een opzegging
moet worden voorafgegaan, de kennisgeving zelf van de opzegging moet
geschied zijn binnen de termijn en
overeenkomstig de vormen die in de
overeenkomst zijn bepaald en de overeenkomst ten gevolge van die opzegging
derhalve het door de partijen beoogde
gevolg moet kunnen krijgen, al moet dit
gevolg ook uitgesteld worden tot de
eerstkomende datum die daartoe was
vastgelegd door verlening van de opzeggingstermijn; tot die datum eiser dienaangaande in zijn regelmatig voor het
hof van beroep genomen conclusie deed
gelden dat « de bewoordingen van die
overeenkomst
(de
belofte
van
30 december 1970) zeer duidelijk zijn ... ;
zoals de eerste rechter heel terecht heeft
opgemerkt, de brief van 10 oktober 1972
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ongeldig is ingevolge de overeenkomst
die tussen de partijen geldt als wet ...
(en) een brief die aanvankelijk ongeldig
was niet door verloop van tijd geldig
wordt »; het arrest, nu het zijn beslissing
grondt op de overweging dat de gevolgen
van de brief van de verweerders van
10 oktober 1972 worden verschoven zonder dat het daarbij antwoordt op het
middel hieruit afgeleid dat deze brief
ongeldig was ingevolge de overeenkomst
van 31 december 1970, artikel 97 van de
Grondwet schendt; het arrest alleszins,
door uitwerking te verlenen aan de op
10 oktober 1972 gelichte optie waarop de
verweerders zowel voor de eerste rechter, inzonderheid in hun in het arrest
vermelde conclusie van 29 oktober 1973,
als voor de rechter in hoger beroep, hun
recht grondden om eiser te dwingen de
authentieke akte van verkoop van het
pand te verlijden ondanks het feit dat de
aangetekende brief van die datum ongeldig was ingevolge de overeenkomst van
de partijen, volgens welke eiser zijn
toestemming om te verkopen aanhield
tot de dag van de kennisgeving, welke
ten vroegste drie
maanden v66r
31 december 1973 of drie maanden v66r
31 december 1975 diende te gebeuren en
volgens welke de overeenkomsten van
verkoop en aankoop tijdens die termijnen van 3 of 5 jaar vanaf de ondertekening van de akte opgeschort waren, aan
de belofte van 31 december 1970 een
gevolg toekent dat zij tussen de partijen
niet inhield (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek) en de bepalingen miskent
betreffende de schorsing van die ver,koopbelofte
(schending
van
de
artikelen 1168, 1170, 1175, 1176, 1181,
1582, 1583 en 1584 van het Burgerlijk
Wetboek) of die welke een termijn
stellen voor de toestemming 01.1 te
verkopen (schending van de artikelen 1186, 1187, 1582 en 1589 van het
Burgerlijk Wetboek); bet arrest door de
aanmaningen van 29, 30 september en
1 oktober 1975 in aanmerking te nemen,
hoewel partijen hierover niet gerept
hadden in hun conclusie, bovendien de
artikelen 1315 van bet Burgerlijk Wethoek, 870 en voor zoveel nodig
807 en 1138, 2•, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt:

Overwegende dat het arrest de
vordering van de verweerders
gegrond verklaart zoals zij die
hadden gewijzigd in hun op
29 oktober 1973 ter griffie van de

rollen van de rechtbank van eerste
aanleg neergelegde conclusie, namelijk in zoverre zij ertoe strekte eiser
te doen veroordelen om de authentieke akte van verkoop van het
pand gelegen te Luik, Quai Godefroid Kurth 90, ten vroegste op
1 januari 1974 te verlijden;
Overwegende dat het arrest zijn'
beslissing grondt op de vermelding
dat « een te vroeg gedane opzegging
gevolgen moet hebben op de eerstkomende datum die daarvoor is
vastgesteld wanneer, zoals ten deze,
de
appellanten (eiser) hebben
gedagvaard om de akte te verlijden
en hem nog op 29, 30 september en
1 oktober 1975 hebben aangemaand
om die akte te verlijden binnen de
maand volgend op 31 december 1975
en wanneer hij die de opzegging
doet, te kennen geeft dat hij blijft
bij zijn voornemen om de koop te
sluiten die, luidens de overeenkomst
tussen de partijen, door een opzegging moet worden voorafgegaan »;
Overwegende dat het arrest met
die consideransen, waaruit blijkt
dat het hof van beroep heeft aangenomen dat de opzegging geldig was
vermits de gevolgen ervan enkel
werden verschoven tot een datum
die daarvoor in aanmerking kwam
en hij die de opzegging deed, volhardde in zijn eis tot het verlijden
van de akte, antwoordt op de in het
middel weergegeven conclusie van
eiser, door ze te verwerpen;
Dat het middel feitelijke grondslag mist in zoverre het de scherrding aanvoert van artikel 97 van de
Grondwet;
Overwegende dat het middel
voorts betoogt dat het arrest, door
uitwerking toe te kennen aan de op
10 oktober 1972 gelichte optie, aan
de verkoopbelofte van 31 december
1970 een gevolg toekent dat tussen
de partijen niet was overeengekomen en de bepalingen van de overeenkomst miskent waarbij die verkoopbelofte wordt geschorst en
waarbij de termijn om in de verkoop te stemmen, wordt vastgesteld;
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verkoopbelofte niet blijkt uit het
arrest of uit de aan het Hof voorgelegde stukken;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
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8 mei 1980

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) _

(BUITEN
SCHADE _ VOER-

TUIG VERNIELD- BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- SCHADE DIE VOOR DE

Overwegende, voor het overige,
BENADEELDE VOORTVLOEIT UIT DE BETAdat de verweerders in hun conclusie
LING VAN DE BELASTING- BEGRIP.
in hoger beroep tot staving van hun
een voertuig bij een ongeval is
vordering aanvoerden « dat -.de Wanneer
vernield, bestaat de schade, die voor
opzegging die tegen een verkeerde
de benadeelde voortvloeit uit de betadatum wordt gedaan, geldig is doch
ling van de belasting over de toegeeerst uitwerking krijgt de dag waarvoegde waarde, enkel wanneer hij een
tegen hij volgens het contract of de
vervangingsvoertuig heeft aangekocht
en de belasting over de toegevoegde
gebruiken had moeten gedaan zijn,
waarde op de aankoop van het nieuwe
op voorwaarde dat de herhaalde
voertuig heeft betaald (1).
verzoeken die de partij heeft gedaan
alle twijfel uitsluiten; ... dat ten deze (BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIuit de dagvaarding om de akte te
GING T. GUILLAUME C. E.A., ROUSSEAU)
verlijden voldoende bleek dat zij op
ARREST ( vertaJing)
hun standpunt bleven »;
Overwegende dat het arrest dit
betoog aanneemt en, om te beslissen dat de verweerders bij hun
voornemen zijn gebleven, tevens
rekening heeft gehouden met de
aanmaningen van 29, 30 september
en 1 oktober 1975, waarvan niet.
wordt aangevoerd dat zij niet regelmatig aan de feitenrechter zijn
voorgelegd; dat het arrest aldus
geen betwisting opwerpt waarover
partijen in hun conclusie niet
gesproken hadden, geen uitspraak
doet over niet gevorderde zaken en
de wetsbepalingen inzake bewijsvoering niet schendt;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1979 door
het Hof van Beroep te Bergen
_gewezen;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissing
van het arrest waarbij eiser veroordeeld wordt tot betaling van de
vergoeding die overeenkomt met het
bedrag van de belasting over de
toegevoegde waarde;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan de verweerders het bedrag van
11.250 frank te betalen verhoogd met de
Dat het middel in dat opzicht niet interesten sedert 24 november 1973, welk
kan worden aangenomen;
bedrag overeenkomt met de belasting
over de toegevoegde waarde berekend op
de waarde van het voertuig v66r het
ongeval, op grond dat « de slachtoffers ...
de belasting bij de aankoop hadden
Om die redenen, verwerpt de betaald en dat hun vermogen door de
voorziening; veroordeelt eiser in de vernieling van hun wagen verarmd werd
naar evenredigheid van de waarde die
kosten.
de wagen nog had op de dag van het
8 mei 1980- 1• kamer- Voorzitter: ongeval; dat de verweerders de aankoop
van een nieuw voertuig slechts dan
de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever
mevr.
Rayrnond-1---------------------------------Decharneux - Gelijkluidende conclusie
(1) Zie Cass., 31 maart 1955 (A.C., 1955, 654),
van de h. Ballet, advocaat-generaal
Cass., 19 okt. 1977 (ibid., 1978, 235) en Cass.,
14
feb. 1979 (ibid., 1978-79, 697).
Advocaten : mrs. Dassesse en Simont.
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spraak zouden maken op het bedrag van bestreden arrest, in zoverre eiser
de belasting op die nieuwe aankoop »,
daarbij veroordeeld wordt om aan
terwijl de persoon die aansprakelijk is de verweerders Guillaume Claude
voor het ongeval dat de total loss van en Guillaume Josette een be drag te
het aan een ander toebehorend voertuig .betalen dat overeenkomt met de
heeft veroorzaakt, aan de schadelijder de belasting
over de toegevoegde
belasting over de toegevoegde waarde, waarde en de interesten op dit
berekend op de waarde van het veronge- bedrag; beveelt dat van dit arrest
lukte voertuig v66r het ongeval, niet melding zal worden gemaakt op de
behoeft terug te betalen; de belasting die
immers bij de aankoop van het voertuig kant van de gedeeltelijk vernietigde
wordt betaald geen onderdeel is van de beslissing; houdt de kosten aan.
waarde dat de schadelijder door het opdat hierover door de feitenrechter
ongeval verliest; met andere woorden, zou worden beslist; verwijst de
het vermogen van de schadelijder door aldus beperkte zaak naar het Hof
het ongeval niet vermindert met het van Beroep te Brussel.
bedrag van die belasting en dat ongeval
8 mei 1980 - 1• kamer - Voorzitter :
al evenmin aan de oorsprong ligt van de
betaling ervan; het arrest bijgevolg, door de h. Wauters, eerste voorzitter eiser te veroordelen tot betaling van de Verslaggever
mevr.
Raymond-.
:
belasting over de toegevoegde waarde Decharneux - Gelijkluidende conclusie
berekend op de waarde van het veronge- van de h. Ballet, advocaat-generaal
lukte voertuig, aan de verweerders een Advocaat: mr. A. DeBruyn.
vergoeding toekent die hof'er ligt dan de
schade die zij ingevolge het ongeval
werkelijk hebben geleden :

Overwegende dat de persoon die Nr. 574
aansprakelijk i's voor een ongeval
dat de total loss van het aan een
1• KAMER- 8 mei 1980
ander toebehorend voertuig heeft
(BUITEN
veroorzaakt, aan de schadelijder 1° AANSPRAKELIJKHEID
slechts de belasting over de toegeOVEREENKOMST) - FOUT - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE·
voegde waarde behoeft terug te
-BEGRIP.
betalen die deze bij de aankoop van
het vervangingsvoertuig werkelijk
2° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN heeft betaald;
BURGERLIJKE ZAKEN - ZAKEN WAARIN HET
Dat immers de verarming voor de
schadelijdende partij voortvloeit uit
de betaling van die belasting, zodat
de schade slechts bestaat indien en
in zoverre de belasting is betaald;

BEWIJS DOOR VERMOEDENS KAN WORDEN
GELEVERD - DE RECHTER KIEST UIT DE HEM
VOORGELEGDE GEGEVENS DIE WELKE HET
MEEST GESCHIKT LIJKEN OM TOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING

Overwegende, derhalve, dat, nu
DOOR DE FEITENRECHTER
het arrest vaststelt dat het verongeBEGRIP - BURGERLIJKE ZAKEN - ZAKEN
lukte voertuig niet werd vervangen
WAARIN HET BEWIJS DOOR VERMOEDENS
doch, nu het niettemin aan de
KAN WORDEN GELEVERD DE RECHTER
eerste en de tweede verweerder een
KIEST UIT DE HEM VOORGELEGDE GEGEVENS
bedrag toekent als terugbetaling
DIE WELKE HET MEEST GESCHIKT LIJKEN
OM TOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN.
van de belasting over de toegevoegde waarde berekend op de 1• De veroordeling van een partij op
waarde van het voertuig ten tijde
grand van art. 1382 B. W. wordt naar
van het ongeval, het de artirecht verantwoord door het arrest dat,
kelen 1382 en 1383 van het Burgerenerzijds, aan de aangestelde van die
partij een fout verwijt omdat hij bij de
lijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

herstelling of verandering van aansluitingen een bestaand defect niet heeft
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vastgesteld aan de nevenleidingen die'
het gas naar de prive-installaties van
de gebruikers voeren en, anderzijds,
ook de gegevens nader aangeeft
waarop het de persoonlijke aansprakeJijkheid van die partij laat steunen
wegens haar eigen tout, t. w. het nietnaleven van de veiligheidsmaatregelen
voorgeschreven bij de oprichting en de
exploitatie van installaties voor gasvervoer, welke tout met de schade een
oorzakelijk verband vertoont (1).
(Artt. 1382, 1383, 1384, eerste en
tweede lid, B.W.; artt. 47a, 63 en
66 K.B. van 11 maart 1966.)
2° en 3° Wanneer het bewijs door ver-

moedens kan worden geleverd, worden
de regels inzake de bewijsvoering niet
geschonden door de rechter die,
krachtens zijn onaantastbare beoordeJingsbevoegdheid, op grand van een
gemotiveerde keuze, onder de hem
voorgelegde gegevens die vermoedens
in aanmerking neemt welke hem het
meest geschikt Jijken om tot zijn
overtuiging te komen (2). (Artt. 1315,
1349 en 1353 B.W.)
(SIHELGAZ N.V. T. VANDERELST N.V., TEMMERMAN, VERLINDEN, « COMPAGNIE D'ASSURANCES
GENERALES LA SUISSE •, PRECAM)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1349, 1353,
1382, 1383, 1384, eerste en derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, 47 a, 63 en 66 van het koninklijk besluit betreffende de te nemen
veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van installaties voor
gasvervoer door middel van leidingen,
doordat het arrest voor recht zegt dat
eiseres de volledige aansprakelijkheid
draagt voor de schade op grond zowel.
van artikel 1382 als van artikel 1384,
eerste en derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek en eiseres veroordeelt om aan
de verweerders de gevorderde bedragen
te betalen, op grond dat, nu de hypothese moet worden uitgesloten van een.
(1) Zie Cass., 6 jan. 1976 (A.C., 1976, 523).
(2) Zie, in strafzaken,
1980 (A.C., 1979-80, nr. 305).

Cass.,

22

jan.

vlam of gloeiende kool op opgeslagen
goederen, onvoorzichtigheid van een
bewoner van het pand, kwaad opzet van
een derde, de aanwezigheid van een
defect verwarmingstoestel in de kelder,
men zich dient aan te sluiten bij de
uitdrukkelijke bevindingen van de
gerechtelijke deskundige volgens welke
de brand en de vijf ontploffingen die
zich voordeden nadat het alarm was
gegeven, veroorzaakt zijn door het feit
dat in de kelders van het gebouw
aardgas aanwezig was, dat zich in de
verschillende lokalen van de kelderverdieping heeft kunnen verspreiden ten
gevolge van de onvoldoende weerstand'
van de verbindingen van de leidingen
welke eiseres onder haar bewaring had;
dat, wat de aansprakelijkheid betreft,
het koninklijk besluit van 11 maart 1966
in de artikelen 47 a, 63 en 66 de veiligheidsmaatregelen voorschrijft die in acht
moeten worden genomen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties
voor gasvervoer door middel van leidingen; dat het oude door eiseres gebruikte
leidingnet niet beantwoordde aan de
veiligheidsnormen die zijn voorgeschreven voor de distributie van aardgas dat
geleverd wordt onder een middendruk
van 25 gr/cm'; dat de aangestelden van
eiseres het defect aan de nevenleidingen
die het gas voeren naar de priveinstallaties van de gebruikers, hadden
moeten of kunnen vaststellen, toen ze
zich ter plaatse hadden begeven ter
gelegenheid van herstelling van of verandering aan de aansluiting van de
gebouwen; dat herstelling van het defect
dwingend noodzakelijk was; dat eiseres
bovendien aansprakelijk is voor de
schade veroorzaakt door de gebrekkige
leidingen, ongeacht of zii al dan niet
haar eigendom zijn geweest, vermits zij
die leidingen onder haar bewaring en
toezicht had; dat ten deze een noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen,
enerzijds, het feit dat voor distributie
van aa1·dgas onder hoge druk buisleidingen in bedrijf werden genomen welke
ongeschikt zijn voor vervoer van dit
soort gas omdat die leidingen dan uiteraard tegen een hogere belasting moesten
hestand zijn en, anderzijds, de verspreiding van gaslagen van ver schillende
dichtheid in de kelderverdiepingen van
het geteisterde gebouw, de ontbranding
ervan bij het contact met de kolen van
een kolenkachel en de daaropvolgende
ontploffing; dat eiseres aansprakelijk is
om een zaak te hebben gebruikt en
onder bewaring te hebben gehad waarvan het gebrek bewezen is,
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terwijl, eerste onderdeel, het arrest in
zijn motivering de beweerde aansprakelijkelijkheid van eiseres grondt op het
feit dat haar personeel ter plaatse was
geweest en dus het defect aan de
nevenleidingen welke het gas voeren
naar de installaties van de gebruikers,
had moeten of kunnen vaststellen
(artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek), alsmede op de gebreken
van die leidingen, die eiseres onder haar
bewaring had (artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek); die redengeving niet wettelijk verantwoordt
waarom eiseres veroordeeld wordt op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat nochtans een andere aansprakelijkheidsgrond oplevert
(schending van de artikelen 1382, 1383,
1384, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, noch de eigen fout
van eiseres, noch de fout van haar
personeel, noch het gebrek van de leidingen die zij onder h 'iar bewaring
heeft, noch het oorzakelijk verband tussen die veronderstelde fouten en de
schade vermoed worden; eiseres in haar
conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk
betoogde, zonder op dat punt door het
arrest te worden tegengesproken, dat zij
de dag na de brand de gasleidingen had
nagezien, zowel binnen het gebouw als
in het trottoir en dat dit onderzoek had
kunnen aantonen dat er helemaal geen
lekken waren; het arrest niet antwoordt
op dit betoog, dat nochtans impliceert
dat eiseres en haar personeel geen
schuld treft, dat er geen gebrek was en
dat alleszins elk oorzakelijk verband
ontbrak; de beslissing derhalve niet
wettelijk verantwoord is (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1315,
1349, 1353, 1382, 1383, 1384, eerste en
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
4 7 a, 63 en 66 van het koninklijk besluit
van 11 maart 1966);
derde onderdeel, eiseres in haar conclusie van hoger beroep uitdrukkelijk
betoogde dat zij slechts de leiding tussen
de gasmeter en de distributieleiding
onder haar bewaring had en dat zij dus
niet aansprakelijk was voor de eventuele
gebreken van de leidingen van de installaties voorbij de gasmeter; het arrest
nochtans eiseres veroordeelt zonder op
dit verweer te antwoorden en trouwens
in het ongewisse laat op welke plaats de
leidingen de gebreken vertoonden die
het in aanmerking heeft genomen
(schending van de artikelen 97 van de

Grondwet, 1315 en 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek) :

Wat de eerste twee onderdelen
betreft:
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de aanwezigheid van
aardgas in de kelderverdiepingen
van het gebouw gelegen aan de
Anspachlaan nr. 49, volgens de
gerechtelijke deskundige in verband
moet worden gebracht met het feit
dat in de kelders van het gebouw
oude leidingen voor stadsgas werden gebruikt, die onder een hoge
druk stonden; dat de naamloze vennootschap Sibelgaz op 26 april 1971
wel een nieuwe gasmeter heeft
geplaatst, doch uit de verklaringen
van de bewoner van het gebouw
Temmerman blijkt dat de leidingsbuizen van de aansluiting hierbij
niet werden veranderd of vernieuwd; dat, nu de hypothese moet
worden uitgesloten van een vlam of
gloeiende kolen op de goederen,
onvoorzichtigheid van een bewoner
van het pand, kwaad opzet van een
derde, de aanwezigheid van een
defect verwarmingstoestel in de kelder, men zich dient aan te sluiten
bij de uitdrukkelijk bevindingen
van de gerechtelijke deskundige, die
van oordeel is dat de brand en de
vijf ontploffingen welke zich voordeden nadat het alarm was gegeven,
werden veroorzaakt door de aanwezigheid, in de kelders van het pand,
van aardgas dat zich in de verschillende lokalen van de kelderverdieping heeft kunnen verspreiden ten
gevolge van de onvoldoende weerstand van de verbindingen der leidingen die de naamloze vennootschap Sibelgaz onder haar bewaring
had;
Overwegende dat het hof van
beroep, nu het op die consideransen
steunt welke de conclusie van eiseres beantwoorden, en, krachtens
zijn onaantastbare beoordelingsbevoegdheid, op grond van een gemotiveerde keuze onder de hem voorgelegde bewijselementen die elementen in aanmerking neemt welke
de rechters het meest geschikt
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leken om tot hun overtuiging te
komen, zonder een van de in het
middel vermelde wetsbepalingen
inzake bewijs te schenden, heeft
kunnen beslissen dat de brand te
wijten is aan het defect aan de
leidingen en aan de verspreiding
van het gas, die daarvan het gevolg
was, in de kelderverdiepingen van
het pand;
Overwegende dat het arrest in
zijn uitspraak omtrent de aansprakelijkheid erop wijst dat, luidens
artikel 66, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 11 maart 1966
betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van installaties
voor gasvervoer « de houders van
vervoervergunningen of -toelatingen
de hoedanigheid van het gas, de
waarde van de bedrijfsdruk in de
leidingen en de dichtheid van deze
leidingen controleren »; dat het
oude door eiseres gebruikte leidingnet niet aan de veiligheidsnormen
beantwoordde welke zijn voorgeschreven voor de distributie van het
aardgas dat wordt geleverd onder
een middendruk van 25 gr/cm•; dat
er een noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen, enerzijds, het
feit dat voor de distributie van
aardgas onder hoge druk buisleidingen in bedrijf werden genomen
welke ongeschikt zijn voor het vervoer van dit soort gas wegens de
verhoogde belasting waartegen deze
leidingen uiteraard hestand moesten
zijn en, anderzijds, de verspreiding
van gaslagen van verschillende
dichtheid in de kelderverdiepingen
van het geteisterde gebouw;
Dat het arrest aldus nader aangeeft op welke elementen het de
aansprakelijkheid
van
eiseres
wegens eigen fout grondt, welke
fout onderscheiden is van die welke
het arrest aan de aangestelden van
eiseres verwijst, namelijk dat zij bij
de herstellingen van of
. . veranderingen aan de aans1Ultlng van de
gebouwen gelegen aan de Anspachlaan nrs. 49 en 45/4 7, het defect niet
hebben vastgesteld aan de nevenlei-

dingen die het gas naar de priveinstallaties van de gebruikers voeren, en geen enkele van de in het
middel bedoelde wetsbepalingen
schendt;
Dat de eerste twee onderdelen
van het middel niet kunnen worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de veroordeling
van eiseres om de schade te vergoeden die de verweerders ten gevolge
van de brand geleden hebben, verantwoord is op de hierboven nader
aangegeven gronden en motieven,
zodat dit onderdeel van het middel,
dat enkel opkomt tegen de beslissing in zoverre het eiseres op grand
van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetbdek aansprakelijk
heeft gesteld, niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 mei 1980- 1" kamer- Voorzitter:
de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever
:
mevr.
RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten : mrs. A. Houtekier en
L. Simont.
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ARCHITECf (TUCHT EN BESCHERMING
VAN
DE
TITEL)
TUCIITVORDERING

-

PROCEDURE

VOOR

DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE
VAN ARCHITECl'EN - VERSLAG VAN EEN
DER
LEDEN
VAN
DE
RAAD
AR'IT. 209 EN 210 SV. - BEPALING NIET
TOEPASSELIJK - VERSLAG NIET J3IJ DE WET
VEREIST

(1).

(1) 1n h e t m1'dde1 k omt d e vraag aan d e ord e
of een verslag van een der leden van het
appelgerecht al dan niet vereist is bij de
tuchtprocedure voor de raad van beroep van
(Zie vervolg nota volgende biz.)

I

1131(DE POORTER T. ORDE VAN ARCHJTECTEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 mei 1979
gewezen door de raad van beroep,
met het Nederlands als voertaal,
van de Orde der Architecten;
Over het eerste middel, ...
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 210 en
211 van het Wetboek van Strafvordering,
gewijzigd door het koninklijk besluit
nr. 258 van 24 maart 1936, en van de
algemene rechtsbeginselen van zorgvuldige en op tegenspraak gevoerde procedure en van de eerbiediging van de
rechten van de verdediging,
doordat de beslissing ten laste van
eiser de tuchtstraf van schrapping uitspreekt na raadsheer M. Couckuyt in
zijn verslag gehoord te hebben,
de Orde van Architecten. De wet van
26 juni 1963 spreekt niet van een verslag Ter verge!ijking wordt erop gewezen dat de
artt. 472 e.v. Ger.W. voor de tuchtprocedure
t.a.v. een advocaat evenmin melding maken
van een verslag.
In strafzaken is het verslag waarvan sprake
is in art. 209 Sv. een substantiele vormvereiste; de beslissing op het hoger beroep zonder
dat door een der rechters verslag is uitgebracht, is nietig (Cass., 21 jan. 1975, A.C., 1975,
565; Cass., 13 sept. 1976, ibid., 1977, 39; Cass.,
19 dec. 1979, ibid., 1979-80, nr. 253). Art. 209 Sv.
zegt echter niet op welk stuk het verslag
betrekking moet hebben (Cass., 16 jan. 1973,
A.C., 1973, 498). Dat punt is aan het oordeel
van de magistraat-verslaggever overgelaten; de
betrokken partij moet desnoods vragen dat
een niet voorgelezen stuk wordt medegedeeld
(Cass., 5 juni 1939, Bull. en Pas., 1939, I, 278).
Het vereiste van een verslag geldt niet enkel
voor het hof van beroep, doch ook voor de
correctionele rechtbank zitting houdende in
hoger beroep (Cass., 18 april 1966, ibid., 1966, I,
1047, met voetnoot F.D.), omdat er een uitdrukkelijke tekst bestaat, nl. art. 172, tweede
lid, Sv., gew. bij de wet van 31 mei 1955
waarin het principe van de wet van 1 mei 1849
enkel maar wordt overgenomen. V66r die wet
van 1849 bestond daarover geen enkele tekst
wat betreft de hogere beroepen tegen politievonnissen. Met name in het oude art. 172
kwam daar, omtrent niets voor. Onder de
gelding van die wetgeving had het Franse Hof
van Cassatie op 3 juli 1852 (Bull. nr. 223)
beslist dat • Ia formalite de rapport, prescrite
par !'art. 209 du Code d'instruction criminelle,
n'est point exigee par Ia loi pour le jugement
des appels de simple police •.
Vorenstaand arrest beslist dat die rechtsvorm niet in tuchtzaken is voorgeschreven.
R.-A. D.

terwijl, eerste onderdeel, raadsheer
Couckuyt slechts verslag heeft uitgebracht
op
de
terechtzitting
van
16 januari 1979; na deze terechtzitting
het arrest van 11 april 1978 en een
dossier bij de procedurestukken werden
gevoegd, zonder dat echter nog verslag
daarover werd uitgebracht (schending
van de artikelen 210 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering en van de
algemene rechtsbeginselen),
tweede onderdeel, de algemene vermelding van de beslissing, volgens welke
raadsheer Couckuyt verslag heeft uitgebracht, het niet mogelijk maakt na te
gaan of er op de terechtzittingen van
13 februari en 27 maart 1979 van de raad
van beroep al dan niet verslag werd
uitgebracht; dat de procedure derhalve
onregelmatig is (schending van de
artikelen 210 en 211 van het Wetboek
van Strafvordering en van de algemene
rechtsbeginselen) :

In zoverre . de onderdelen de
schending inroepen van de artikelen 210 en 211 (bedoeld worden
209 en 210) van het Wetboek van
Strafvordering :
Overwegende dat de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten geen gewag
maakt van het uitbrengen van een
verslag bij de behandeling van
tuchtzaken in hoger beroep; dat zij
evenmin een verwijzing inhoudt
naar de bepalingen vervat in de
zoeven vermelde artikelen van het
Wetboek van Strafvordering; dat
deze bepalingen ten deze niet toepasselijk zijn;
In zoverre de onderdelen de
schending van algemene rechtsbeginselen aanvoert :
Overwegende dat uit de beslissing
en uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat
raadsheer Couckuyt verslag uitbracht op de terechtzitting van
16 januari 1979; dat eiser op
die terechtzitting erom verzocht
bepaalde in eerste aanleg reeds
neergelegde bescheiden bij het dossier te voegen; dat aan die vraag
werd voldaan en niet blijkt dat
opnieuw verslag werd uitgebracht

- 1132VOORWAARDEN VAN DE OVERHEIDSOPop de terechtzittingen van 13 feDRACHTEN ARREST WAARBLJ AAN DE
bruari 1979 en 27 maart 1979
AANNEMER DE MOGELLJKHEID WORDT ONTwaarop de zaak in voortzetting werd
NOMEN OM DOOR DE RECHTER TE DOEN
behandeld;
ONDERZOEKEN OF HLJ EEN BELANGRLJK
Overwegende dat de beslissing
NADEEL HEEFr GELEDEN TEN GEVOLGE VAN
OMSTANDIGHEDEN DIE HLJ REDELLJKERWLJS
vaststelt, betreffende de toevoeging
NIET KON VOORZIEN, DIE HLJ NIET KON
van de in het middel bedoelde
VERMLJDEN EN WAARVAN HLJ DE GEVOLGEN
stukken, dat een afschrift van het
NIET KON VERHELPEN- SCHENDING VAN DE
dossier, waarop de vroegere tuchtARTT. 16B EN 18 VAN DAT MINISTERIEEL
sanctie steunde, aan het huidige
BESLUIT.
dossier ter vergelijking werd toegevoegd en dat eiser de gelegenheid 4° WETIEN, DECRETEN EN BESLUIhad het opnieuw in te zien; dat
TEN - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
aldus blijkt dat de procedure op
DE OVERHEIDSOPDRACHTEN (MIN. BESL.
tegenspraak werd gevoerd;
14 OKT. 1964)- DIE BEPALINGEN ZLJN EEN
Overwegende dat het middel niet WET IN DE ZINVAN ART. 608 GER.W. (1).
aanvoerl dat eiser voor de raad van
beroep zou hebben doen gelden dat 5° VERBINTENIS - VERBINTENIS OF VERPLICHTING OP GROND VAN EEN EENZLJDIGE
de overige in het middel bedoelde
rechten zouden miskend zijn indien WILSVERKLARING- BEGRIP.
er geen nieuw verslag werd uitge- 1o en 2° Een circulaire van een minister
aan een diensthoofd van zijn departebracht over de toegevoegde stukken;
ment om hem richtlijnen te verstrekDat het middel niet kan worden
ken, met het oog op het opstellen en
aangenomen;
het laten goedkeuren van bijakten bij
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordet;!lt eiser in de
kosten.
mei 1980 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Versee, wnd.
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Houtekier en Hutzler.
9

reeds gesloten aannemingscontracten,
is geen wet in de zin van art. 608
Ger. W:, waarvan de schending voor
cassatieberoep openstaat (2).
5°

De verbintenis van een partij op
grand van een eenzijdige wilsverklaring doet onderstellen dat die partij
zich door die verklaring heeft willen
verbinden (3).

(VAN BROEKHOVEN'S ALGEMENE ONDERNEMINGEN N.V. T. WEGENFONDS DER PROVINCIE
LIMBURG)
ARREST

Nr. 576
1e KAMER- 9 mei 1980
1° WETIEN, DECRETEN EN BESLUITEN - CIRCULAIRE VAN DE BESTUURSOVERHEID -

CIRCULAIRE, GEEN WET IN DE

ZIN VAN ART. 608 GER.W.- BEGRIP.

2° CASSATIE -

BEVOEGDHEID OVERTREDING VAN EEN BESTUURSCIRCULAIRE OVERTREDING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBEROEP OPENSTAAT.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1978 door het
(1) Zie Cass., 11 jan 1974 (A.C., 1974, 524)
met voetnoot F.D.; 30 jan. 1976 (ibid., 1976, 632)
en de cone!. van proc.-gen. Dumon, toen eerste
adv.-gen.; Cass., 30 juni 1977 (A. C., 1977, 1126).
(2) Zie Cass., 3 maart 1977 (A.C., 1977, 720)
en de cone!. van adv.-gen. Velu (Bull. en Pas.,
1977, I, 701); L.P. SUETENS, noot in R.W.,
1972-73, kol. 312.
(3) Zie Cass., 28 april 1978 (A.C., 1978, 1016)

3° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER- en de cone!. van proc.-gen. Dumon, toen eerste
KEN,
LEVERINGEN,
DIENSTEN) adv.-gen.; « Ontwerpen voor hervormingen en
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14 OKT.
1964 TOT VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE

jurisdictionele functie », plecht. openingsrede
van proc.-gen. Durnon, toen eerste adv.-gen.,
voor het Hof van 1 sept. 1977, nr. 15.

- 1133Hof van Beroep te Antwerpen gewe- wilsuitdrukking van de minister, als een
beslissing waardoor " hij in het algezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1108,
1134 van het Burgerlijk Wetboek,
608 van het Gerechtelijk Wetboek, van
de ministeriele omzendbrieven nrs. 574-8
en 574-8bis, van artikel 16B van het
algemeen lastenkohier bepaald door het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964,
gewijzigd door de ministeriele besluiten
van 20 december 1965, 24 november 1970
en 8 mei 1971, en, voor zoveel nodig,
schending van deze ministeriiHe besluiten, van de artikelen 1101, 1168, 1185,
1197, 1217, 1234, 1343 tot en met 1348 van
het Burgerlijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel dat de eenzijdige wilsuiting bron van verbintenissen
kan zijn, onder meer tot uiting komend
in artikel 32 van titel IX en in de
artikelen 1 tot en met 42 van titel VIII
van boek I van het Wetboek van Koophandel en, voor zoveel als nodig, scherrding van deze wetsbepalingen en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest overweegt : « dat
gei:ntimeerde (thans eiseres) de wilsuitdrukking van de minister van Openbare
Werken of appellant (thans verweerder)
in dit contract afleidt uit andere gegevens en een onderscheid maakt tussen
instrumentum en negotium; dat in zaken
van de Staat (publiekrechtelijk, administratiefrechtelijk, en uiteraard ook in
'wilsuitdrukkingen die contracten betreffen) dit onderscheid geweerd wordt zoals
terecht in de stelling van appellant
(thans verweerder) wordt weergegeven;
dat aldus een omzendbrief van de minister een administratief of reglementair
karakter heeft, over de uitbreiding waarvan gei:ntimeerde (thans eiseres) vele
voorbeelden geeft, maar uiteraard geen
vorm is van wilsuitdrukking in een
contract; dat aldus, nu de minister van
Openbare Werken een eigen bevoegdheid heeft voor het wijzigen van een
aannemingscontract, de wilsuitdrukking
van de minister niet kan afgeleid worden uit beslissingen van zijn diensten;
dat deze vorm van ontleding voor partijen overeenstemt met een evidentie;
dat geen schijn van contractueel recht
kon ontstaan vooraleer de bijakte ondertekend was door de bevoegde ambtenaar; dat gei:ntimeerde (thans eiseres)
de omzendbrieven van de minister van
Openbare Werken, bepaald de eerste
twee omzendbrieven van 16 mei 1974 en
2 september 1974, beschouwt als een

meen reeds zijn akkoord gegeven had in
de vorm van een uitdrukkelijk aanbod ";
dat, nu de omzendbrieven gericht waren
" aan de heren diensthoofden " en niet
aan de aannemer, nu de omzendbrieven
slechts een princiepsbeslissing aankondigen in de vorm van een reglementaire
beschikking en niet in de vorm van een
contract, zij slechts tot de overeenkomst
kunnen behoren door verwijzing ernaar
in de bijakte; dat zij contractueel geen
andere waarde hebben dan de bijakte,
,die niet tot stand kwam; dat de omzendbrieven geen afzonderlijke waarde verwerven door de omstandigheid dat ze
door de diensten van appellant (thans
verweerster) aan gei:ntimeerde (thans
eiseres) werden toegezonden "voor
akkoord " van de bijakte, of als belofte
van overeenkomst, noch als aanbod; dat
het voorwerP van deze belofte of dit
aanbod materieel hetzelfde is als het
voorwerP van het contract van herziening, voorbehouden aan de bevoegdheid
van de minister van Openbare Werken;
dat de toezending door de diensten van
appellant (thans verweerder) aan gei:ntimeerde (thans eiseres) voor aanvaarding
of akkoord duidelijk een voorbereiding
is van het contract van herziening en in
ieder geval als zodanig niet uitging van
de persoon die bij uitsluiting van alle
andere diensten de bevoegdheid had om
de Staat tot het contract van herziening
te verbinden; dat de aannemer die deze
normale procedure in administratieve
zaken kende, ter voorbereiding van een
aannemingsovereenkomst, niet in verwarring kon gebracht worden door het
optreden van de diensten van openbare
werken of van appellant (thans verweerder), dat het normale stadium van voorbereiding tot het ontstaan van het herzieningscontract niet overschreed »,
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds een
ministeriele omzendbrief een normatief
karakter kan vertonen en anderzijds de
ministerii:Be omzendbrieven nrs. 574-8 en
574-8bis hun oorsprong vinden in de
bepaling van artikel 16B van het algemeen lastenkohier omdat de minister, wetende dat hij zou worden geconfronteerd met een zeer groot aantal
aanvragen tot herziening van aannemingsovereenkomsten ingevolge de stijging van de petroleumprijzen, zelf het
initiatief heeft genomen en de modaliteiten heeft uiteengezet volgens welke de
in de omzendbrieven aangeduide aannemingsovereenkomsten . zouden worden
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gewijzigd; de omzendbrief nr. 574-8bis,
vermits hij de rechten van eiseres jegens
de overheid uitputte door haar een
welbepaald gedrag op te leggen, met
name de aanvaarding van de voorgestelde aanpassingen, onder voorbehoud
van haar recht zich tot de rechtbank te
wenden om een hogere vergoeding te
bekomen, een normatief karakter vertoont, zodat de overheid zelf gebonden is
door de norm die zij uitvaardigde en er
later niet meer kon op terugkomen
zonder deze norm te miskennen (schending van aile in het middel ingeroepen
wetsbepalingen en inzonderheid van de
ministeriele omzendbrieven nrs. 574-8 en
574-8bis, van artikel 16B van het algemeen lastenkohier, bepaald door het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964,
gewijzig~ door de ministeriele besluiten
van 20 december 1965, 24 november 1970
en 8 mei 1971 en, voor zoveel als nodig,
schending van deze ministeriele hesluiten, alsmede schending van artikel 608
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, de eenzijdige wilsuiting als bron van verbintenissen in
aanmerking komt; de minister in het
raam van de bepaling van artikel 16B
van het algemeen lastenboek, wetende
dat hij, ingevolge de sterke stijging van
de
petroleumprijzen,
zou
worden
geplaatst voor een zeer groot aantal
aanvragen tot herziening van aannemingsovereenkomsten, daartoe eenzijdig het initiatief heeft genomen door,
door tussenkomst van diensthoofden,
de in de ministeriele omzendbrief
nr. 574-8bis omschreven aannemingsovereenkomsten op de in deze omzendbrief bepaalde wijze te herzien en aan te
passen; de ministeriele omzendbrief
nr. 574-8bis aldus steunt op een eenzijdige wilsuiting van de minister, waarop
later niet meer kon worden teruggekomen, zodat het arrest niet kon beslissen
dat de minister niet gebonden is door
de in de ministeriele omzendbrief
nr. 574-8bis vervatte voorwaarden en
derhalve schending inhoudt van het
algemeen rechtsbeginsel dat de eenzijdige wilsuiting als bron van verbintenissen geldt, zoals dit onder meer tot uiting
komt in artikel 32 van titel IX en in de
artikelen 1 tot en met 42 van titel VIII
van boek I van het Wetboek van Koophandel, en, voor zoveel als nodig, scherrding van deze wetsbepalingen alsmede
schending van de artikelen 1101, 1168,
1185, 1189, 1197, 1217, 1234, 1343 tot en
met 1348 van het Burgerlijk Wetboek die
eveneens van toepassing zijn op de

verbintenissen ontstaan uit een eenzijdige wilsuiting;
derde onderdeel, de definitieve wilsuitdrukking van een van de contractsluitende partijen en gericht tot de andere
partij als een aanbod dient te worden
beschouwd, wanneer de partij tot wie
het aanbod werd gericht dit enkel dient
te aanvaarden opdat de overeenkomst
zou tot stand komen; een ministeriele
omzendbrief steeds tot de diensthoofden
of tot lagere ambtenaren is gerieht, die,
op straffe van disciplinaire sancties,
verplicht zijn de hun gegeven onderrichtingen op te volgen en uit te voeren; de
ministeriele omzendbrief nr. 574-8bis,
aan de diensthoofden gericht, laatstgenoemden de verplichting oplegde, in
uitvoering van de omzendbrief, die daartoe aile noodzakelijke en vereiste materiele elementen bevatte, een bijakte op
te steilen, tot wijziging van de in de
omzendbrief bepaalde aannemingsovereenkomsten, en deze bijakte << ter
goedkeuring » aan de betrokken aannemers toe te sturen, die deze bijakte
slechts dienden goed te keuren opdat de
overeenkomst tot wijziging van het oorspronkelijk aannemingscontract zou tot
stand komen, zodat het arrest niet kon
beslissen dat de ministeriele omzendbrief nr. 574-8bis niet als aanbod in
aanmerking kwam, waarvan de aanvaarding aanleiding gaf tot het tot stand
komen van een overeenkomst tot wijziging van het oorspronkelijk aannemingscontract (schending van aile in het
middel ingeroepen wetsbepalingen en
inzonderheid van de artikelen 1108,
1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het onderdee! vermelde ministeri(:\le omzendbrieven door de minister van Openbare Werken enkel gericht zijn tot
de diensthoofden van zijn departement, ten einde aan deze ambtenaren richtlijnen te verstrekken, met
het oog op het opstellen en het
laten goedkeuren van bijakten bij
reeds gesloten aannemingscontracten;
Overwegende
dat
deze
omzendbrieven niet in het Belgisch
Staatsblad werden bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 6 van de wet
van 31 mei 1961; dat zij geen
abstracte regel bevatten die het

- 1135Over het tweede middel, afgeleid uit
karakter van algemeenheid zou vertonen dat het kenmerk is van een de schending van de artikelen 1108, 1134,
1322 tot en met 1369 van het Burgerlijk
wet;
Wetboek, 8, 36, 52 van het koninklijk
Overwegende
dat
voormelde besluit van 14 oktober 1964 met betrekomzendbrieven geen wet in de zin king tot de aanbestedingen aangegaan in
van artikel 608 van het Gerechtelijk naam van de Staat, 16B van het algeWetboek uitmaken, waarvan de meen lastenkohier als bepaald door het
schending voor het Hof zou kunnen ministerieel besluit van 14 oktober 1964,
gewijzigd door de ministeriele besluiten
worden ingeroepen;
tweede
onderdeel
Wat
het
betreft:
Overwegende dat, zo een eenzijdige wilsuiting van de minister,
overeenkomstig artikel 52 van het
koninklijk besluit van 14 oktober
1964, de administratie jegens de
aannemer kan verbinden, uit het
arrest echter blijkt dat de feitenrechter op grond van bepaalde
extrinsieke gegevens, waaronder de
omstandigheid dat de in het onderdee! vermelde omzendbrief aan de
diensthoofden van het departement
was gericht en niet aan eiseres,
impliciet doch zeker ook te kennen
geeft dat de minister door deze
omzendbrief niet de wil had zich
jegens de aannemers te verbinden;
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze over het
bestaan en de draagwijdte van een
wilsuiting oordeelt op voorwaarde
dat hij de bewijskracht van de
overgelegde stukken, waaruit deze
wilsuitdrukking wordt afgeleid, niet
miskent;
Dat een dergelijke miskenning
ten deze niet wordt aangevoerd;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de verbindende
kracht van een aanbod haar grandslag vindt in een door een eenzijdige wilsuiting aangegane verbintenis;
Dat, zoals uit het antwoord op het
tweede onderdeel blijkt, het arrest
oordeelt dat de minister zich door
de vermelde omzendbrief niet heeft
willen verbinden, hetgeen het
bestaan van een bindend aanbod
uitsluit;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

van 20 december 1965, 24 november 1970
en 8 mei 1971, 22 van de wet van
28 juni 1963 tot wijziging en vervollediging van de wetgeving inzake de boekhouding van de Staat en 97 van de
Grondwet,

doordat het arrest beslist : << dat de
contractuele rechtsverhoudingen dienen
onderscheiden te worden van rechtsverhoudingen die ontstaan uit reglementen,
mogelijk omzendbrieven of administratieve beslissingen, zelfs wanneer zij
materieel hetzelfde voorwerp hebben;
dat het aannemingscontract uiteraard
civielrechtelijk bepaald wordt en niet
door reglementaire of door overheidsbeslissingen kan veranderd worden tenzij
door middel van een andere overeenkomst, volgens de vormen die zowel
civielrechtelijk als administratiefrechtelijk bepaald zijn als voorwaarde voor het
bestaan van die andere overeenkomst;
dat namelijk artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964 de
bevoegdheid tot herziening van een aannemingscontract aan de minister van
Openbare Werken toekent; dat zuiver
civielrechtelijk het aannemingscontract
tegen vaste prijs principieel niet kan
gewijzigd worden en dat het tot het
wezen van dit contract behoort dat het
risico van prijsverhogingen van materialen door de aannemer wordt opgenomen; dat derhalve zowel de bepaling van
artikel 52 van het koninklijk besluit van
14 oktober 1964 als de principiele mogelijkheid tot herziening gegeven in
artikel 16B van het ministerieel besluit
van dezelfde datum houdende algemeen
lastenkohier niet voor uitbreiding vatbaar zijn en noodzakelijk aan elkaar
gebonden; dat in deze zaak een overeenkomst van herziening ontworpen werd
in de vorm van een bijakte waarvan niet
betwist wordt dat zij ondertekend werd
door gei:ntimeerde (thans eiseres) en
door haar werd teruggestuurd aan de
diensten van appellant (thans verweerder) door brief van 22 oktober 1974 ( ...);
dat niet betwist wordt dat deze bijakte
niet ondertekend werd door de minister
van Openbare Werken; dat de overeen-
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komst derhalve niet tot stand kwam; dat
gei:nthneerde (thans eiseres) de wilsuitdrukking van de minister van Openbare
Werken of van appellant (thans verweerder) in dit contract afleidt uit andere
gegevens en een onderscheid maakt
tussen instrumentum en negotium ... dat
in zaken van de Staat (publiekrechtelijk,
administratiefrechtelijk en uiteraard ook
in de wilsuitdrukkingen die contracten
betreffen) dit onderscheid geweerd
wordt zoals terecht in de stelling van
appellant (thans verweerder) wordt
weergegeven >>,
terwijl, bij ontstentenis van uitdrukkelijk andersluidende wetsbepaling, de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
zowel de bestaansvoorwaarden voor het
geldig tot stand komen van een overeenkomst als de toepasselijke bewijsregels
formuleren en er ter zake geen wetsbepaling bestaat die een door de minister
ondertekend geschrift tot bestaansvoorwaarde maakt voor het geldig tOt
stand komen van een overeenkomst tot
wijziging van een oorspronkelijk aannemingscontract waarbij de overheid partij
is; het arrest, door met betrekking tot
een overeenkomst tot wijziging van
een oorspronkelijk aannemingscontract
waarbij de overheid partij is, te beslissen dat geen onderscheid mag worden
gemaakt tussen instrumentum en negotium, een door de minister ondertekend
geschrift tot bestaansvoorwqarde maakt,
voor de overeenkomst tot wijziging en
slechts zodanig geschrift als bewijs van
deze rechtshandeling toelaatbaar acht,
derhalve de geldigheid van zulke wijziging aan een voorwaarde ondergeschikt
maakt die door de wet niet vereist is,
zodat het arrest schending inhoudt van
aile
in
het
middel
ingeroepen
wetsbepalingen :

Overwegende dat, nu uit het antwoord op het tweede onderdeel van
het eerste middel blijkt dat de
feitenrechter oordeelt dat de minister zich jegens de aannemers niet
heeft willen verbinden, de aangevoerde grief, als was ze gegrond,
zonder invloed zou blijven op de
wettigheid van de beslissing en
derhalve, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 16B, 18 van
het algemeen lastenkohier, bepaald door
het ministerieel besluit van 14 oktober 1964, gewijzigd door de ministeritHe

besluiten van 20 december 1965,
24 november 1970 en 8 mei 1971 en, voor
zoveel als nodig, van deze ministerii:He
besluiten, alsook van de artikelen 5 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest overweegt dat :
« ge'intimeerde (thans eiseres) zich nog
beroept op de buitengewone omstandigheden hier toepasselijk (artikel 16B van
het algemeen lastenkohier, ministerieel
besluit van 14 oktober 1964), 1" omdat zij
een belangrijk nadeel leed, 2" dat het
gaat om een onvoorzienbare en onvermijdelijke gebeurtenis, 3" dat de gebeurtenis buiten haar wil gebeurde; dat deze
feiten niet kunnen onderzocht worden
zonder in de plaats te treden van
appellant (thans verweerder) als contracterende partij, maar ook als uitvoerende
macht, naar bevoegdheid en voor het
' aanwenden van middelen van onderzoek; dat gei:ntimeerde (thans eiseres)
ten onrechte uit de tekst van artikel 16B
(" indien hij een belangrijk nadeel heeft
geleden, kan hij herziening of verbetering (lees : verbreking) van de overeenkomst vragen ") afleidt dat de herziening
zelf in het contract als een recht verworven was en niet alleen als een mogelijkheid om een recht te doen gelden; dat
deze tekst, noch de algemene rechtsbeginselen, deze uitbreiding toelaat; dat de
laatste omzendbrief van 17 juni 1975
nr. 574-10, waarop de beslissing van
appellant (thans verweerder) uiteindelijk
als regeringsbeslissing steunt, evenzeer
als de voorgaande omzendbrieven de
modaliteiten van berekening en criteria
van herziening bepaalt voor toepassing
van artikel 16B; dat geen wettelijk of
contractueel gegeven voorligt om deze
laatste beslissing te verwerpen of om
een andere grondslag van verdeling van
de lasten, ontstaan uit de prijsstijgingen,
tussen de aannemers onderling en aile
derden, te verkiezen; dat uit voorgaande
motieven blijkt dat geen contractuele
aansprakelijkheid
kan
weerhouden
worden»,
teJWijl, enerzijds, volgens artikel 16B
van het algemeen lastenkohier, de aannemer een herziening of verbetering
(lees : verbreking) van de aannemingsovereenkomst kan bekomen indien hij
een belangrijk nadeel heeft geleden,
door omstandigheden te doen gelden die
hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij
het indienen van de inschrijving of het
sluiten van de overeenkomst, die hij niet
kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen hoewel hij al het
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nodige daarvoor heeft gedaan en, anderzijds, artikel 18 van het algemeen lastenkohier aan de aannemer de mogelijkheid
biedt om, indien het niet tot een
akkoord met de overheid komt, de zaak
bij de rechtbank aanhangig te maken;
artikel 16B van het algemeen lastenkohier aldus aan de aannemer het recht op
aanpassing van het oorspronkelijk aannemingscontract toekent op voorwaarde
dat hij aantoont dat hij een belangrijk
nadeel leed ten gevolge van een onvoorzienbare en onvermijdelijke gebeurtenis,
die buiten zijn wil plaatsgreep, recht dat
voor hoven en rechtbanken kan worden
afgedwongen indien het nit;!t tot een
akkoord met de overheid komt; deze
zienswijze niet enkel voortspruit uit
de letterlijke interpretatie van de
artikelen 16 en 18 van het algemeen
lastenkohier maar ook blijkt uit de tekst
van
de
ministeriele
omzendbrief
nr. 574-8bis, volgens welke « op te
merken valt dat de bepalingen van deze
omzendbrief niet toepasselijk zijn op de
aannemingen met een herzieningsformule waarin al dan niet samen met een
term ~ een speciale term voor bitumen
voorkomt. Kan de aannemer voor dergelijke aannemingen nochtans bewijzen
dat hij een belangrijk nadeel heeft
geleden ten gevolge van de stijging van
de petroleumprodukten, dan behoort hij
zich te schikken naar de bepalingen van
artikel 16B van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964 >>, zodat het arrest
niet zonder schending van de artikelen 16 en 18 van het algemeen lastenkohier, bepaald door het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964, gewijzigd
door de ministeriele besluiten van
20 december 1965, 24 november 1970 en
8 mei 1971 en, voor zoveel als nodig, ook
niet zonder schend.ing van deze ministeriele besluiten, alsmede niet zonder
schending van artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek- volgens welk artikel er
rechtsweigering bestaat wanneer de
rechter weigert recht te spreken onder
enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid
van de wet, kon beslissen dat de door
eiseres voorgelegde feiten niet konden
worden onderzocht en dat geen wettelijk
noch contractueel gegeven aanwezig was
om de bepalingen van de ministeriele
omzendbrief nr. 574-10 van de hand te
wijzen:
Overwegende dat het arrest verklaart dat de door eiseres, op grond
van artikel 16B van het algemeen

lastenkohier, als buitengewone omstandigheden
ingeroepen
feiten
« niet kunnen worden onderzocht
zonder in de plaats te treden van
verweerder als contracterende partij
maar ook als uitvoerende macht
naar bevoegdheid en voor het aanwenden · van
middelen
van
onderzoek »;
Overwegende dat de rechters in
hoger beroep aldus oordelen dat
hun niet het recht toekomt, voor de
mogelijke toepassing van bedoeld
artikel 16B, andere modaliteiten van
berekening of criteria van herziening in acht te nemen, dan die
gesteld bij de laatste onzendbrief
van 17 juni 1975, nr. 574-10, waarop
de beslissing van verweerder uiteindelijk als regeringsbeslissing steunt;
dat een zelfde mening van de rechters blijkt uit een andere overweging waarin ze bevestigen dat tegen
deze laatste beslissing, waardoor de
herziening niet toepasselijk werd op
het geval van eiseres, « geen bewijs
kan gegeven worden, noch toegelaten, om aan te nemen dat een
andere beslissing moest genomen
worden»;
Overwegende dat het arrest ook
vermeldt dat « geen wettelijk of
contractueel gegeven voorligt om
deze laatste beslissing te verwerpen
of om een andere grondslag van
verdeling der lasten, ontstaan uit de
prijsstijgingen, tussen de aannemers onderling en alle derden, te
verkiezen »; dat deze considerans
niet afwijkt van het zoeven aangeduide oordeel van de rechters, nu
zij aileen wijzen op de ontstentenis
van « wettelijke » of « contractuele »
gegevens en aanduiden dat zij geen
feitelijke elementen in aanmerking
nemen waaruit de toepasselijkheid
van artikel 16B zou kunnen blijken;
Overwegende nochtans dat het
ministerieel besluit van 14 oktober
1964, aangaande de administratieve
en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier
van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, bij de artikelen 16B
en 18 de aannemer, in geval van
betwisting, het recht toekent zijn
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eenkomst aan het oordeel van de hebben aangenomen dat verweerder zich
rechter te onderwerpen, dit wil zeg- schuldig maakte aan een fout, niet
gen door de rechter te doen onder- onderzocht noch vaststelde dat de
schade zich - ook zonder de fout zoeken of de aannemer een belang- toch
zou hebben verwezenlijkt, zodat het
rijk nadeel heeft geleden wegens arrest noch wettelijk verantwoord is
omstandigheden die hij redelijker- (schending van de artikelen 1382 en
wijze niet kon voorzien bij het 1383 van het Burgerlijk Wetboek), noch
indienen van de inschrijving of het regelmatig gemotiveerd is (schending
sluiten van de overeenkomst, die hij van artikel 97 van de Grondwet) :
niet kon ontwijken en waarvan hij
Overwegende dat het arrest,
de gevolgen niet kon verhelpen benevens
de bekritiseerde considehoewel hij al het nodige daarvoor rans, ter beantwoording
van de eis
heeft gedaan;
tot schadevergoeding van eiseres
Overwegende dat het arrest der- wegens « het voorspiegelen » van
halve door de zoeven aangehaalde bijkomende vergoedingen, vaststelt
consideransen de bedoelde artike- dat de schade waarvoor eiseres
len 16B ·en 18 schendt;
vergoeding vordert uiteindelijk werd
veroorzaakt door de prijsverhoginDat het middel gegrond is;
gen waaraan het bestuur heeft
Over het vierde middel, afgeleid uit de gepoogd een vergoeding te verbinschending van de arlikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en den, maar niet door de pogingen
van het bestuur;
97 van de Grondwet,
Dat het middel niet kan worden
doordat het arrest van oordeel is « dat
indien het waar is dat een principiele aangenomen;
beslissing om deze vergoeding toe te
staan niet zonder fout kon getroffen
worden zolang er geen zekerheid
bestond omtrent de mogelijkheid van
uitvoering, de budgettaire weerslag
ervan anderzijds de mogelijkheid van
uitvoering onzeker deed voorkomen
zolang de vragen tot herziening niet
gekend waren; dat, met inachtneming
van de mogelijkheid om tijdig de coordinatie van alle diensten te verzekeren
met het oog op wettelijke en administratieve controle op de uitgaven, met
inachtneming van het feit dat de aannemer mede kennis had van deze onzekerheid, met inachtneming van het karakter
van uitzonderlijk voordeel van de (administratief) beloofde vergoeding, zelfs met
inachtnmeming van de verwijzing naar
de mogelijkheid van verbreking van het
aannemingscontract als alternatief voorzien in artikel .16B van het algemeen
lastenkohier - overigens niet ernstig
toegelicht door gei:ntimeerde - de fouten als theoretisch dienen aangemerkt
en niet als oorzaak van de gevorderde
schade kunnen aangehouden worden »,
terwijl, eenmaal de fout van verweerder werd vastgesteld, de ontstentenis
van het causaal verband tussen deze
fout en de geleden schade slechts wettelijk kon worden verantwoord door de
vaststelling in feite dat dezelfde schade
zich zou hebben voorgedaan bij ontsten-

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest doch slechts in
zoverre het uitspraak doet over de
kosten en het de vordering van
eiseres afwijst in zoverre die vordering steunde op de artikelen 16B en
18 van het ministerieel besluit van
14 oktober 1964; 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.
9 mei 1980- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Versee, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluidende conclusie (4) van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Simont.
(4) Gelijkluidende conclusie, behalve wat
betreft het derde middel. Het O.M. had, bij de
interpretatie, die door het Hof was gevolgd,
van het min. besl. van 14 okt. 1964 tot
vaststelling van de algemene voorwaarden van
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Nr. 577
· 1• KAMER- 9 mei 1980

1° OVEREENKOMST

AANBOD
GRONDSLAG VAN DE VERBINDENDE KRACHT
VAN HET AANBOD.

2° OVEREENKOMST -

WILSUITING VAN
EEN BETROKKENE - UITLEGGING DOOR DE
RECHTER- GRENZEN.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLLJKE ZAKEN - MIDDEL DAT HET HOF WU
VERPLICHTEN TOT EEN ONDERWEK VAN FEITELLJKE GEGEVENS - NIET ONTVANKELLJK
MIDDEL

(1). (ART. 95

GW.)

1° De verbindende kracht van een aan-

bod tot overeenkomst vindt haar
grondslag in een door een eenzijdige
wilsuiting aangegane verbintenis van
degene die het aanbod doet, zodat het
aanbod door de andere partij nog
enkel moet worden aangenomen opdat
de overeenkomst zou gesloten zijn (2).
2° De feitenrechter oordeelt onaantast-

baar over het bestaan en de draagwijdte van een wilsuiting, op voorwaarde dat hij de bewijskracht niet
miskent van de overgelegde stukken
waaruit die wilsuiting wordt afgeleid
(3).
(•
ALGEMENE ONDERNEMINGEN
L.
RYMENANT '• PVBA T. BELGISCHE STAAT VAN OPENBARE WERKEN)

VAN
MIN.

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1978 door
de overheidsopdrachten, geconcludeerd tot
verwerping van het derde middel, omdat het
bestreden arrest, bezien in zijn context, geenszins had gezegd dat de aannemer zijn vordering niet aan het gerecht kon voorleggen, doch
integendeel de grondslag van die vordering
had onderzocht; ten slotte had het O.M. toch
beslist dat in feite niet diende te worden
afgeweken van de ministeriiHe richtlijnen.
(1) Cass., 8 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1177).
(2) Raadpl. Cass. 23 sept. 1969 (A.C., 1970,
84) en DE PAGE, deel II, druk 1964, nr. 519, 3°;
raadpl. ook Cass., 28 april 1978 (A.C., 1978,
1016) en de concl. van proc.-gen. Dumon, toen
eerste adv.-gen.
(3) Raadpl. Cass., 9 okt. 1978 (A.C., 1978-79,
156).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1108,
1134, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 2 van de wet van 4 maart 1963
betreffende het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat, en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest de vordering van
eiseres ongegrond verklaart, die strekte
tot betaling van een saldo op aanneming
(verrekening in meer) ten bedrage van
541.893 frank ingevolge de beslissing van
verweerder, genomen op 19 oktober 1971
en uiteindelijk op 8 augustus 1972, om
de in het bestek bepaalde afbraak van
geprefabriceerde paviljoenen niet uit te
voeren, zulks op grond : dat het bestuur
handelde ingevolge zijn recht om
bepaalde werken aan de aanbesteding te
onttrekken op grond van artikel 42 van
het algemeen lastenkohier (ministerieel
besluit van 14 oktober 1964); dat de
gevorderde som overeenstemt met de
waarde van de afbraakmaterialen, verminderd met de kosten van afbraak en
B.T.W.; dat eiseres ten onrechte haar
vordering steunt op de wilsovereenstemming van partijen bewezen door de
verrekeningsstaat nummer 3W3 die door
de diensten van Openbare Werken aan
eiseres werd overgemaakt bij schrijven
van 27 januari 1972 met verzoek aan
eiseres deze voor akkoord te ondertekenen en die, qoor eiseres ondertekend;
aan deze dieqsten werd teruggestuurd
op 4 februari 1972; dat deze wilsovereenstemming geenszins bewezen is; dat de
door eiseres voorgelegde fotokopieem van
de verrekeningsstaat integendeel aantonen dat deze niet ondertekend werd
door de daartoe gemachtigde ambtenaar
in naam van de minister, noch gedagtekend werd, noch goedgekeurd; dat
publiekrechtelijk en administratiefrechtelijk de rechtsgeldigheid van een beslissing afhankelijk is van de vereiste
vormen en bevoegdheid,
terwijl, eerste onderdeel, na wederzijdse onderhandelingen tussen partijen,
door verweerder aan eiseres een verrekeningsstaat werd toegestuurd, met verzoek dit document voor aanvaarding te
ondertekenen en terug te zenden; het
toesturen van een verrekeningsstaat
door verweerder als een aanbod tot
contracteren dient te worden beschouwd,
nu het een vast, precies en volledig
voorstel inhoudt, uitgaande van een der
partijen (verweerder), waarin al de
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zodat het enkel nog door de andere
partij (eiseres) diende aanvaard te worden om het contract tot stand te brengen; deze verrekeningsstaat door eiseres
voor aanvaarding ondertekend werd en
aan verweerder werd teruggezonden,
zodat tussen partijen een klare en
onvoorwaardelijke overeenkomst is tot
stand gekomen over de vergoeding verschuldigd wegens het niet uitvoeren van
de afbraakwerken; het arrest, door te
overwegen dat de vordering van eiseres
ten onrechte steunt op de wilsovereenstemming van de partijen en dat deze
wilsovereenstemming geenszins bewezen
is, het wettelijk begrip van de overeenkomst en de bindende kracht ervan
miskent (schending van de
artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de verrekeningsstaat zelf weliswaar niet werd ondertekend door de daartoe gemachtigde ambtenaar in naam van de minister, maar
dat de brief van 27 januari 1972, met in
bijlage de verrekeningsstaat, gedagtekend is en ondertekend werd door de
waarnemende
hoofdarchitect-directeur
Van Bogaert; inzake het sluiten en
uitvoeren van overeenkomsten voor
rekening van de Staat, de beslissingsbevoegdheid in. beginsel behoort aan de
minister, wat de overeenkomsten van
zijn departement betreft; de Staat
gebonden is door de beslissingen en
handelingen van zijn organen, niet
alleen voor zover die binnen de perken
van hun bevoegdheid blijven, maar ook
wanneer die slechts schijnbaar binnen
hun bevoegdheid bleven, indien de
derde, die met een orgaan van de Staat
handelde, te goeder trouw en rechtmatig
erop mocht vertrouwen dat dit orgaan
binnen de perken van zijn bevoegheid
bleef; eiseres in haar conclusie uitdrukkelijk staande hield dat moeilijk kan
betwist worden dat verweerder gebonden was door de beslissingen die getroffen werden door de leidende ambtenaar,
zijnde Van Bogaert, die niet alleen de
openbare aanbesteding leidde, aan wie
de inschrijvingen dienden gestuurd, die
de wijzigende opmetingsstaat opstelde
en die alle vorderingsstaten << namens de
minister » goedkeurde; hij ook in diezelfde hoedanigheid namens de minister
als leidende hoofdarchitect-directeur
de litigieuze verrekeningsstaten goedkeurde; het arrest, door te overwegen
dat de door eiseres voorgelegde fotokopieen van de verrekeningsstaat aantonen

dat deze niet ondertekend was door de
daartoe gemachtigde ambtenaar in naam
van de minister, noch gedagtekend was,
noch goedgekeurd, voormelde beginselen
miskent betreffende de gebondenheid
van de Staat door de beslissingen van
zijn organen en in ieder geval voormelde
conclusie van eiseres aangaande deze
gebondenheid onbeantwoord laat (schending van alle in het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, benevens de in
het middel overgenomen consideransen, het arrest nog oordeelt dat
het overmaken van een verrekeningsstaat aan de aannemer duidelijk behoort tot het stadium van
voorbereiding van een overeenkomst, als voorwaarde « voor de
mogelijkheid van goedkeuring door
de bevoegde overheid » en dat
« desbetreffend geen verwarring
kon ontstaan noch kan bestaan bij
de aannemer, die de administratieve
procedure terzake van wijziging van
contracten en betalingsorders kende
door de aannemingsovereenkomst
zelf, en hier zelfs door voorbeelden
van na zijn akkoord gewijzigde
verrekeningsstaten »;
Overwegende dat uit het geheel
van de consideransen van het arrest
dan ook blijkt dat de rechters
oordelen dat verweerder, door het
opsturen aan eiseres van de verrekeningsstaat, zich niet heeft willen
verbinden;
Overwegende dat de verbindende
kracht van een aanbod haar grandslag vindt in een door een eenzijdige wilsuiting aangegane verbintenis;
Overwegende dat de feitenrechter
onaantastbaar over het bestaan en
de draagwijdte van een wilsuiting
oordeelt, op voorwaarde dat hij de
bewijskracht van de overgelegde
stukken waaruit deze wilsuiting
wordt afgeleid, niet miskent;
Dat, nu ten deze een dergelijke
miskenning niet wordt aangevoerd,
het onderdeel, in zoverre het gericht
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van het hof van beroep, niet ontvan- het algemeen lastenkohier,
terwijl, eerste onderdeel, de wijziginkelijk is;
gen die in de loop van de uitvoering van
Wat het tweede onderdeel be- het werk in de aanneming worden
treft:
aangebracht, zoals ten deze de onttrekOverwegende dat, in zoverre het king van bepaalde werken aan de aanonderdeel aanvoert dat de waarne- neming, aanleiding geven tot verrekemende hoofdarchitect-directeur de ningen, waaruit volgt dat een verrekebevoegdheid had verweerder te ver- ningsstaat een definitieve regeling
van een verrekening in min en
binden of althans schijnbaar deze beoogt
meer, zodat het arrest, door te oordelen
bevoegdheid bezat, het steunt op dat het overmaken van een venekefeitelijke gegevens die door het ningsstaat aan de aannemer behoort tot
arrest niet worden vastgesteld en het stadium van voorbereiding van een
waarvan het nazoeken en het beoor- overeenkomst, als voorwaarde van goeddelen buiten de macht van het Hof keuring door de bevoegde overheid, de
vallen, zodat in dit opzicht het bepalingen van het algemeen lastenkohier van de Staat betreffende de verreonderdeel niet ontvankelijk is;
keningen miskent (schending van de
Overwegende dat het arrest, voor artikelen 15A, 42A , 44, §§ 1 en 3, van het
het overige, de conclusie van eiseres ministerieel besluit van 14 oktober 1964),
beantwoordt door de in het middel
tweede onderdeel, luidens artikel 52
en in het antwoord op het eerste van het koninklijk besluit van
14 oktober 1964 betreffende het sluiten
onderdeel vermelde consideransen;
overeenkomsten voor rekening van
Dat het middel niet kan worden van
de Staat, na het sluiten van de overeenaangenomen;
komst, van toepassing van de voornaamOver het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 52 van het
koninklijk besluit van 14 oktober 1964
betreffende het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat, 15A,
42A en 44, §§ 1 en 3, van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964 betreffende
het algemeen lastenkohier van de Staat,
doordat het arrest de vordering van
eiseres ongegrond verklaart, die strekte
tot betaling van een saldo op aanneming
(verrekening in meer) ten bedrage
van 541.893 frank ingevolge de beslissing van verweerder, genomen op
19 oktober 1971 en uiteindelijk op
8 augustus 1972, om de in het l,estek
bepaalde afbraak van geprefabriceerde
paviljoenen niet uit te voeren, zulks op
grond : dat het overmaken van een
verrekeningsstaat aan de aannemer duidelijk behoort tot het stadium van voorbereiding van een overeenkomst, als
voorwaarde voor de mogelijkheid van
goedkeuring door de bevoegde overheid;
dat desbetreffende geen verwarring kon
ontstaan noch kan bestaan bij de aannemer die de administratieve procedure
inzake wijziging van contracten en betalingsorders kende door de aannemingsovereenkomst zelf, vooral dan nog
inzake een belangrijke wijziging zoals de
hier betwiste wijziging van een als vaste
prijs bedongen aanneming, uiteraard
voorbehouden aan de minister van

ste bepalingen ervan slechts kan worden
afgeweken door een met redenen
omklede beslissing van de minister; deze
bepaling van artikel 52 slechts van
toepassing is op wijzigingen in het
voordeel van de aannemer, en dit
wegens feiten die de aannemer aan het
bestuur of zijn personeel ten laste legt
en die voor hem oorzaak zouden zijn
van een vertraging of een nadeel; die
voorwaarden ten deze niet zijn vervuld
en het arrest het vervuld zijn ervan niet
vaststelt, zodat het arrest zich ten
onrechte op de toepassing van deze
bepaling
beroept
(schending
van
artikel 52 van het koninklijk besluit van
14 oktober 1964) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, al beoogt een
verrekeningsstaat een definitieve
regeling « van een verrekening in
min en meer », zulks niet wegneemt
dat beide partijen hun akkoord
dienen te betuigen over de verrekeningsstaat zelf, dit is de becijfering
van de toegevoegde of weggelaten
werken; dat het arrest derhalve
wettelijke beslist dat, nu verweerder
door het overmaken aan eiseres van
de kwestieuze verrekeningsstaat
zich jegens haar niet had verbon-

-
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den, dit overmaken tot het stadium 3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGvan voorbereiding van de overeenHEIDSCOMITE ONDERNEMING komst behoorde, daarmede bedoeld
TECHNISCHE BEDRLJFSEENHEID VERzijnde de overeenkomst betreffende
SCHILLENDE JURIDISCHE ENTITEITEN VOORWAARDEN
OM
ALS
TECHNISCHE
de verrekeningsstaat zelf;
BEDRLJFSEENHEID TE KUNNEN WORDEN
Dat het onderdeel faalt naar
BESCHOUWD.
recht;
Wat het tweede onderdeel be- 1° Niet ontvankelijk is het middel dat
niet aile wettelijke bepalingen vertreft :
meldt die geschonden zijn indien het
Overwegende dat, nu de beslisgegrond is, wanneer de schending van
sing dat bij eiseres geen verwarring
de vermelde bepalingen niet volstaat
om tot de vernietiging van de bestrekon ontstaan noch kan bestaan
den beslissing te Jeiden (1). (Art.
nopens het feit dat het overmaken
1080 Ger.W.)
van een verrekeningsstaat aan de
aannemer behoort tot het stadium 2° Verschillende juridische entiteiten die
van voorbereiding van een overeenniet voldoen aan aile voorwaarden,
komst, wettelijk verantwoord blijft
gesteld door de artt. 14, § 2, b, wet
door de niet aangevochten vaststel20 sept. 1948 en 1, § 4, b, 2, tweede lid,
wet 10 juni 1952, om te worden
ling dat eiseres de administratieve
vermoed een technische bedrijfseenprocedure inzake wijziging van conheid te vormen, kunnen niettemin op
tracten en betalingsorders kende
grand van feitelijk te beoordelen ecodoor de aannemingsovereenkomst
nomische en sociale criteria als techzelf, het onderdeel tegen een overnische bedrijfseenheid worden betollige reden van het arrest opkomt
schouwd (2). (Art. 14, § 1, tweede lid,
en mitsdien, bij gebrek aan belang,
1°, wet 20 sept. 1948; art. 1, § 4, b, 1,
tweede lid, 1°, wet 10 juni 1952.)
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
9 mei 1980- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Versee, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
adv.-gen. - Advocaten : mrs. De Baeck
en Houtekier.

3° Opdat verschillende juridische entitei-

ten voor de toepassing van de wetgeving op de ondernemingsraden en de
veiligheidscomites als een technische
bedrijfseenheid kunnen worden beschouwd, is niet vereist dat die entiteiten worden opgericht met de bedoeJing de genoemde wetgeving te omzeiJen (3). (Art. 14, § 1, tweede lid, 1°, wet
20 sept. 1948; art. 1, § 4, b, 1, tweede
lid, 1°, wet 10 juni 1952.)
(DOMO N.V. EA. T. CHRISTELLJKE CENTRALE
DER TEXTIEL- EN KLEDINGSBEWERKERS EN
TEXTIELARBEIDERSCENTRALE)

Nr. 578

ARREST

3• KAMER - 12 mei 1980
1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLLJKE ZAKEN - SCHENDING VAN DE VERMELDE BEPALINGEN ONVOLDOENDE OM TOT
VERNIETIGING TE LEIDEN- NIET ONTVANKELLJK MIDDEL.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 januari 1979 door
de Arbeidsrechtbank te Dendermonde, in laatste aanleg gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6 en 7 van het
2° ONDERNEMINGSP:.AAD EN VEILIG- koninklijk besluit van 18 oktober 1978
HEIDSCOMITE ONDERNEMING TECHNISCHE BEDRLJFSEENHEID VERSCHILLENDE JURIDISCHE £NTITEITEN VOORWAARDEN
OM
ALS
TECHNISCHE
BEDRLJFSEENHEID TE KUNNEN WORDEN
BESCHOUWD.

(1) Cass., 16 feb. 1977 (A.C., 1977, 670); zie
Cass., 6 okt. 1977 (ibid., 1978, 163).
(2) en (3) Cass., 25 feb. 1980 (A.C., 1979-80,

nr. 395).

-
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betreffende de ondernemingsraden en de
comites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, 14 van
de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, onder
meer gewijzigd door artikel 1, § 3,
van het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, 1, § 4, b, van de wet van
10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, onder meer gewijzigd door artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 en
97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de vordering van
de verweersters ontvankelijk verklaart
op grond dat « tegen de ontvankelijkheid
van de vorderingen geen betwistingen
naar voren worden gebracht » en, na
vastgesteld te hebben dat « waar de vier
voorwaarden niet gelijktijdig zijn vervuld, er op grond van het vermoeden
juris tantum niet kan worden beslist dat
de verschillende juridische entiteiten
een technische bedrijfseenheid uitmaken », de vordering niettemin
gegrond verklaart en voor recht zegt dat
de eiseressen een technische bedrijfseenheid vormen zoals bepaald in de
wetgeving op de ondernemingsraden en
de comites voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen, op
grond dat het geheel van de door het
vonnis aangehaalde « intermediaire feiten duidelijk aantoont dat de drie juridische entiteiten een sociaal-economische
bedrijfseenheid vormen, beantwoordend
aan het begrip technische bedrijfseenheid »,

terwijl, eerste onderdeel, de rechtspleging bepaald in de artikelen 6 en 7 van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1978, van openbare orde is en het vonnis
zich derhalve niet mag beperken tot de
vaststelling dat de ontvankelijkheid niet
betwist wordt doch ambtshalve moet
onderzoeken of aan de vereisten van
ontvankelijkheid is voldaan en onder
meer dient na te gaan of het verzoekschrift was ingediend binnen de vervaltermijn, bepaald in artikel 7 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
zodat het vonnis, door de vordering op
grond van de bedoelde overwegingen
ontvankelijk te verklaren, de artikelen 6
en 7 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 schendt en, door niet te
preciseren tegen welke beslissing van
welke datum het hoger beroep werd
ingesteld, het toezicht van het Hof op de
regelmatigheid van de rechtspleging

onmogelijk maakt en derhalve niet'
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede ondez·deel, het vonnis geen
antwoord geeft op het bij conclusie
voorgedragen verweer van de eiseressen,
waarbij deze stelden dat het bedoelde
wettelijke vermoeden juris tantum een
uitzondering was, « die dan ook restrictief moet worden gei:nterpreteerd, zodat
men mag stellen dat, wanneer alle door
de wet gestelde vereisten voor het aannemen van een weerlegbaar vermoeden
van wetsontduiking niet samen verenigd
zijn, de rechtbanken de wetsontduiking
niet eens meer mogen aannemen »,
zodat het vonnis niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, buiten het wettelijke
vermoeden ingevoerd door de artikelen 1, § 3, en 9, § 2, van het koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, verscheidene juridische entiteiten niet een
technische bedrijfseenheid in het raam
van de wetgeving op de sociale verkiezingen kunnen uitmaken, althans dit
slechts kan worden aangenomen, indien
bewezen is dat de werkgever door de
oprichting van verscheidene juridische
entiteiten de reglementering inzake
ondernemingsraden en comites voor veiligheid en hygiene heeft willen omzeilen,
zodat het vonnis, door aan te nemen dat
niettegenstaande het feit dat aan het
wettelijke vermoeden ten deze door de
eiseressen niet voldaan was, en zonder
na te gaan en/of vast te stellen dat de
· onderscheiden juridische entiteiten werden opgericht om de wettelijke bepalingen terzake te omzeilen, schending
inhoudt van de in het middel vermelde
wettelijke bepalingen die het begrip
« onderneming » en « technische
exploitatie-eenheid
»
omschrijven
(schending van de artikelen 14 van de
wet van 20 september 1948 en 1, § 4, b,
van de wet van 10 juni 1952) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
In zoverre in het onderdeel aan
de arbeidsrechtbank wordt verweten
niet ambtshalve te hebben nagegaan of het beroep van de verweersters ontvankelijk was :
Overwegende dat tot staving van
de grief aileen de schending van de
artikelen 6 en 7 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 wordt
aangevoerd;

-
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Dat deze artikelen niet voorschrijven en evenmin eruit kan
worden afgeleid dat de rechter
ambtshalve de ontvankelijkheid van
het op grond van deze bepalingen
ingestelde beroep dient te onderzoeken;
Dat de ingeroepen wettelijke
bepalingen derhalve niet volstaan
om tot vernietiging van de bestreden beslissing te leiden;
In zoverre in het onderdeel wordt
aangevoerd dat, door niet te preciseren tegen welke beslissing van
welke datum beroep werd ingesteld,
het vonnis het toezicht van het Hof
op de regelmatigheid van de rechtspleging onmogelijk maakt en derhalve niet regelmatig is gemotiveerd:
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de verweersters beroep
hebben ingesteld tegen de beslissingen van de eiseressen dat er zoveel
technische bedrijfseenheden
als
juridische entiteiten zijn;
Overwegende dat het beroep,
geregeld door voornoemd artikel 7
van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978, moet worden ingesteld « binnen 7 dagen die volgen op
de bij artikel 6 bedoelde 35e dag »,
dit is « de 35e dag die de aanplakking voorafgaat van het bericht
waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd »;
Dat, nu de termijn niet begint te
lopen vanaf de datum waarop de
door het beroep aangevochten
beslissing is genomen, het niet vereist is die datum te kennen om te
kunnen nagaan of het beroep regelmatig is en inzonderheid binnen de
voorgeschreven termijn is ingesteld;
Dat de aangeklaagde onregelmatigheid derhalve niet tot cassatie
kan leiden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis niet
op het wettelijk vermoeden steunt
om te beslissen dat de drie juridische entiteiten een technische
bedrijfseenheid vormen;

Dat de rechtbank derhalve niet
moest antwoorden op het in het
onderdeel aangehaalde verweer, dat
enkele de draagwijdte van het wettelijke vermoeden betrof;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, buiten het wettelijke vermoeden ingevoerd door de artikelen 1, § 3, en 9,
§ 2, van het koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978, rekening mag
houden met alle gegevens van de
zaak en daarin het feitelijke bewijs
vinden dat de verschillende juridische entiteiten toch een technische
bedrijfseenheid vormen;
Dat noch uit enige bepaling noch
uit de opzet van de wetten op de
ondernemingsraden en de veiligheidscomites volgt dat verschillende
juridische entiteiten aileen dan als
een technische bedrijfseenheid kunnen worden aangemerkt, wanneer
die entiteiten werden opgericht met
de bedoeling de genoemde wetge'ving te omzeilen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
12 mei 1980 - a• kamer - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Biitzler.

Nr. 579

a• KAMER- 12 mei 1980
OVEREENKOMST -

TOESTEMMING
MORELE DWANG DIE DE GELDIGHEID VAN DE
WIL AANTAST- VOORWAARDE.

Morele dwang tast de geldigheid van de
wil slechts aan voor zover hij onrechtmatig of ongeoorloofd is (1). (Artt.
1109 en 1112 B.W.)
(1) Cass., 7 nov. 1977 (A.C., 1978, 288).

1145(GB-INNO-BM N.V. T. VANDERBORCHT)
de normale uitoefening van een
recht of uit een normale gezagsuitARREST
oefening, het niet steunt op de
loutere omstandigheid dat verweerHET HOF; - Gelet op het bestre- der voor de genoen1de keuze werd
den arrest, op 16 februari 1979 door gesteld;
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Dat het middel, dat uitgaat van
Over het middel, afgeleid uit de schen- een onvolledige lezing van het
ding van de artikelen 1109, 1111, 1112, arrest, feitelijke grondslag mist;
1114 en 11a4 van het Burgerlijk Wethoek;
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat verweerder zelf zijn ontslag
had ingediend, desondanks eiseres veroordeelt tot diverse vergoedingen op
grond dat er duidelijk zware morele
dwang op verweerder is uitgeoefend
door de aangestelden van eiseres, die
verweerder voor de keuze stelden ofwel
zelf vrijwillig ontslag in te dienen, ofwel
onmiddellijk ontslagen
te
worden
wegens dringende reden van diefstal,
terwijl het plaatsen van een werknemer voor deze keuze niet beantwoordt
aan het wettelijk begrip « geweld » :

Overwegende dat het arrest eiseres veroordeelt tot de betaling aan
verweerder van ontslag- en schadevergoedingen, omdat het oordeelt
dat zijn ontslag nietig is, daar het
afgedwongen werd « onder morele
dwang », en daar het kwaad waarmede gedreigd werd ten deze
onrechtmatig was, vermits het, om
de in het arrest omstandig vermelde
redenen, niet voortvloeide uit de
normale uitoefening van een recht
of uit een normale gezagsuitoefening:
Overwegende dat morele dwang
de geldigheid van de wil slechts
aantast in zoverre hij onrechtmatig
of ongeoorloofd is;
Overwegende dat het middel de
redenen niet bekritiseert waarom
het arbeidshof oordeelt dat het
kwaad onrechtmatig was; dp.t het
aileen aanvoert dat het plaatsen van
een werknemer voor de keuze zelf
vrijwillig ontslag te nemen of
wegens diefstal op staande voet
ontslagen te worden, niet aan het
wettelijk begrip « geweld » beantwoordt;
Dat, nu het arbeidshof oordeelt
dat het kwaad niet voortvloeide uit

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 mei 1980 - a• kamer - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van Heeke en Bayart.

Nr. 580

a• KAMER- 12 mei 1980
WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDEN OP

WERKLOOSHEIDSUITKERING -

20

DEC.

196a -

ART.

120 K.B.

AANTAL ARBEIDSDAGEN

VEREIST DOOR ART. 118, EERSTE LID, VAN
HETZELFDE BESLUIT - PERIODE IN DE LOOP
WAARVAN DE ARBEIDSDAGEN MOETEN VALLEN.

Om gerechtigd te zijn op werkloosheidsuitkering met toepassing van art. 120
KB. 20 dec. 1963 moet de werknemer
onder meer ten minste de helft of
twee derde van het door art. 118,
eerste lid, van hetzelfde besluit vereiste aantal arbeidsdagen in aanmerking kunnen doen nemen; voor de
toepassing van deze bepaling komen
de arbeidsdagen in aanmerking die
vallen tijdens de in art. 118, eerste
lid, bedoelde referteperiode, verlengd
overeenkomstig het vierde lid van
hetzelfde artikel (1)
(R.VA T. VAN VLASSELAER)
ARREST

HET HOF;-- Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1978 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
---------------------------------(1) Zie Cass., 3 maart 1980 (A.C., 1979-80,

nr. 416).

-

1146mag worden verlengd met het aahtal dagen dat de werkneemstermoeder haar betrekking in loondienst werkelijk onderbroken heeft
om voor haar kleine kinderen te
zorgen en om zich aan hun opvoeding te wijden;
Overwegende dat, luidens artikel 120 van hetzelfde besluit, de
werknemer die niet voldoet aan de .
voorwaarden gesteld in artikel 118,
niettemin op werkloosheidsuitkering gerechtigd is, indien hij ten
minste de helft of twee derde van
het door artikel 118, eerste lid,
vereiste aantal arbeidsdagen in aanmerking kan doen nemen, op
voorwaarde dat hij bovendien nog
een aantal arbeidsdagen in aanmerking kan doen nemen tijdens de
tien jaar die aan de in artikel 118,
eerste en derde lid, bepaalde referentieperiode voorafgaan;
Overwegende dat de werknemer
weliswaar het voordeel van artikel 120 alleen dan kan genieten,
indien hij de helft of twee derde
van het aantal arbeidsdagen dat
door het eerste lid van artikel 118
vereist is, in aanmerking kan doen
nemen; dat artikel 120 evenwel de
periode in de loop waarvan die
arbeidsdagen moeten vallen, niet
beperkt tot de in hetzelfde eerste lid
bepaalde periode; dat voor de toepassing van deze bepaling derhalve
de arbeidsdagen in aanmerking
komen die vallen tijdens de in
artikel 118, eerste lid, bedoelde referentieperiode, verlengd overeenkomstig het vierde lid van hetzelfde
artikel;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende dat volgens artikel 118, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
de werknemers die een naar hun
Om die redenen, verwerpt de
leeftijdsgroep bepaald aantal ar- voorziening;
veroordeelt eiser in de
beidsdagen in de loop van een kosten.
bepaalde periode in aanmerking
kunnen doen nemen, op werkloos12 mei 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter heidsuitkering gerechtigd zijn;
Verslaggever : de h. Mahillon - GelijkOverwegende dat, krachtens het Juidende
conclusie van de h. Lenaerts,
vierde lid van dit artikel, de in het advocaat-generaal - Advocaat : mr.
eerste lid bedoelde referentieperiode Simont.
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 118 en 120 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosbeid, gewijzigd, wat artikel 118
betreft, door de artikelen 1 van bet
koninklijk besluit van 22 november 1976
en 1 van het koninklijk besluit van
14 maart 1975, en van artikel 97 van de
Grondwet,
.doordat bet arrest de aanvraag van
verweerster tot het bekomen van werkloosbeidsuitkering toelaatbaar verklaart
op grond van de overweging dat, voor de
toepassing van artikel 120 van bet
koninklijk besluit van 20 december 1963,
rekening dient te worden gehouden, niet
met de in het eerste lid van artikel 118
van het koninklijk besluit genoemde
referentieperiode, maar wel met de in
het vierde lid van hetzelfde artikel 118
verlengde referentieperiode, vermits de
verwijziging in het 2" van artikel 120 van
voormeld koninklijk besluit naar het
eerste lid van artikel 118 enkel betrekking heeft op de in dat eerste lid
genoemde aantal arbeidsdagen en de
uitgestrektheid van de referentieperiode
daarentegen neutraal wordt gelaten en
dient te worden beoordeeld volgens de
normen van het ganse artikel118,
terwijl, zoals in de conclusie van eiser
voor het arbeidshof ingeroepen werd, uit
de bewoordingen van artikel 120 van
voornoemd
koninklijk
besluit van
20 december 1963 af te leiden valt dat
voor de berekening van de toelaatbaarheid tot bet bekomen van werkloosheidsuitkering op grond van artikel 120,
enkel rekening mag worden gehouden
met de niet verlengde referentieperiode
van bet eerste lid van artikel 118 en het
arrest niet wettelijk tot bet· besluit kan
komen dat daarvoor rekening mag worden gebouden met de overeenkomstig
bet vierde lid van artikel 118 verlengde
referentieperiode :

114724 januari 1980 van het hof van
beroep blijkt dat, nadat door een
raadsheer verslag was gedaan, eiser
2• KAMER- 13 mei 1980
als beklaagde was ondervraagd, het
1° VONNISSEN EN ARRESTEN- AARD openbaar ministerie had gevorderd
- STRAFZAKEN - BEKLAAGDE AANWEZIG OP en eiser zijn verdediging, ontwikEEN EERSTE TERECHTZITTING VAN HET HOF keld door zijn raadsman, had voorVAN BEROEP, TJJDENS WELKE DE ZAAK WERD gedragen, de zaak ter voortzetting
BEHANDELD - ZAAK IN VOORTZETTING UIT- werd uitgesteld op 14 februari 1980
GESTELD OP EEN BEPAALDE DATUM « ten einde het dossier van het Hof
BEKLAAGDE NIET AANWEZIG NOCH VERvan
Beroep te Brussel aan de hanTEGENWOORDIGD OP DIE LATERE TERECHTZITTING, TJJDENS WELKE OPNIEUW VERSLAG gende zaak toe te voegen »;
WERD UITGEBRACHT DOOR DE RAADSHEEROverwegende dat uit het procesVERSLAGGEVER EN OPNIEUW WERD GEVOR- verbaal van de terechtzitting van
DERD DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE 14 februari 1980 van het hof van
ZAAK IN BERAAD GESTELD EN VOOR UIT- beroep blijkt dat eiser afwezig was,
SPRAAK UITGESTELD OP EEN BEPAALDE
dat opnieuw verslag werd uitgeDATUM WAAROP HET BESTREDEN ARREST
bracht
door de raadsheer die reeds
WERD UITGESPROKEN - ARREST BJJ VERtijdens de terechtzitting van 24 jaSTEK T.A.V. DE BEKLAAGDE (1)
nuari 1980 verslag had gedaan, en
dat het openbaar ministerie werd
2° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN KWALIFICATIE DOOR DE gehoord in zijn vorderingen en een
brief, gedagtekend 13 februari 1980,
RECHTER AAN ZJJN BESLISSING GEGEVEN van beklaagde neerlegde; dat in het
ZONDER INVLOED OP DE AARD ERVAN (2).
proces-verbaal verder is vermeld :
3° VOORZIENING IN CASSATIE « Beklaagde heeft per brief gericht
TERMJJN - STRAFZAKEN - VEROORDELING aan
de heer procureur-generaal
BJJ VERSTEK VOORZIENING DOOR DE
Iaten
weten
dat hij niet meer wenst
BEKLAAGDE INGESTELD TJJDENS DE GEWONE
te verschijnen »; dat vervolgens,
VERZETTERMJJN NIET ONTVANKELJJK
blijkens het proces-verbaal, de zaak
CASSATIEBEROEP (3).
in beraad werd gesteld en voor
2" Het feit dat de rechter zijn beslissing uitspraak uitgesteld op 28 februari
als een op tegenspraak gewezen 1980;
beslissing of als een verstekbeslissing
Overwegende dat het proceskwalificeert, wijzigt de aard ervan niet
verbaal van de terechtzitting van·
(3).
28 februari 1980 van het hof van
(DIRIKX)
beroep enkel vermeldt dat het
arrest wordt verleend;
ARREST
Overwegende dat, nu eiser niet
HET HOF; - Gelet op het bestre- aanwezig was noch vertegenwoorden arrest, op 28 februari 1980 door digd tijdens de genoemde terechtzithet Hof van Beroep te Antwerpen ting van 14 februari 1980, het arrest
bij verstek werd verleend, ook al is
gewezen;
Overwegende dat uit het proces- daarin vermeld dat het op tegenverbaal van de terechtzitting van spraak is gewezen;
Dat de voorziening, door eiser
ingesteld op 3 maart 1980, dit is
(1) Raadpl. Cass., 30 maart 1976 (A.C., 1976,
877) en 15 feb. 1978 (ibid, 1978, 712) en de v66r het verstrijken van de gewone
noten.
termijn van verzet, derhalve niet
ontvankelijk is;
(2) Cass., 30 maart 1976, vermeld in noot 1,
Nr. 581

21 juni 1976 (A.C., 1976, 1182) en 15 feb. 1978,
motieven, vermeld in noot 1.
(3) Cass., 30 maart 1976 en 15 feb. 1978,
motieven, vermeld in noot 1, en 22 nov.
1978 (A.C., 1978-79, 330).

Om die redenen, en ongeacht de
door eiser voorgedragen middelen,
die geen betrekking. hebben op de
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eisers brieven die werden neerge- Wegverkeerswet, de tweede Schellegd na het verstrijken van de bij deoeververbinding te Antwerpen en
artikel 420bis, eerste lid, van haar toegangscomplexen, vak van
het Wetboek van Strafvordering de autosnelweg E3, te hebben herebepaalde termijn, verwerpt de voor- den met een tankwagen of een sleep
ziening; veroordeelt eiser in de gebruikt voor het vervoer van
·kosten.
L.P.G., geladen of ledig; dat het
eiseres burgerrechtelijk aansprake13 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter : lijk verklaart voor de geldboete en
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui- voor de kosten ten laste van eiser
dende conclusie van de h. Tillekaerts, gelegd;
advocaat-generaal.

Nr. 582
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WEGVERKEER- GRONDGEBIED VAN DE
GEMEENTEN ANTWERPEN EN BURCHT TWEEDE SCHELDEOEVERVERBINDING TE ANTWERPEN EN HAAR TOEGANGSCOMPLEXEN,
VAK VAN DE AUTOWEG E3- MINISTERIEEL
BESLUIT VAN 27 MEl 1969, ART. 1, § 1, B TANKWAGENS OF SLEPEN GEBRUIKT VOOR
HET VERVOER VAN L.P.G., GELADEN OF LEDIG
-BEGRIP.

De woorden « tankwagens of slepen »,
die voorkomen in artikel 1, § 1, b,
van het ministerieel besluit van
27 mei 1969 houdende reglement op de
politie van het wegverkeer - grondgebied van de gemeenten Antwerpen en
Burcht - tweede Scheldeoeververbinding te Antwerpen en haar toegangscomplexen, vak van de autoweg E3,
betekenen " tankwagens of slepen die
een tank omvatten », en niet o.m.
tractor met oplegger, geladen met gas
inhoudende flessen.
(JACOBS,

c

GANDAGAS COMPANY • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 oktober 1979 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt om, met overtreding van
artikel 21.7 van het Wegverkeersreglement en van artikel 1, § 1, b,
van het ministerieel besluit van

Overwegende dat het vonnis, met
overneming van de redenen van de
eerste rechter, die het tot de zijne
maakt, vaststelt : dat de bestuurder
Van de Putte op 6 november 1978
door de Kennedytunnel te Antwerpen reed met een tractor met oplegger, geladen met gasflessen; dat,
volgens de vrachtbrief, het 60 volle
en 50 ledige flessen butaan en
55 voile en 66 ledige bussen propaan
betrof; dat, volgens de bestuurder,
er zich uitsluitend ledige flessen op
het voertuig zouden hebben bevonden; dat dit door de rijkswacht niet
werd gecontroleerd; dat het berijden
van de Kennedytunnel met een
tankwagen of een sleep, gebruikt
voor het vervoer van L.P.G., evenwei verboden is, ledig zowel als
geladen; dat de bestuurder Van de
Putte aan de rijkswacht verklaard
heeft dat hij wei wist dat hij niet
door de Kennedytunnel mocht rijden, doch dat hij opdracht had van
zijn werkgever dit wel te doen; dat
de beklaagde, hierover door de politie ondervraagd, heeft toegegeven
dat hij inderdaad aan Van de Putte
opdracht had gegeven om door de
Kennedytunnel te rijden en dat hij
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid hiervoor aanvaardde;
Overwegende dat het vonnis,
eveneens met overneming van de
motivering van de eerste rechter,.
oordeelt : dat het in de huidige zaak
wel degelijk gaat over een sleep
gebruikt voor het vervoer van
L.P.G.; dat, indien een vrachtwagen
al geen tankwagen en ook geen
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wel een sleep is; dat de telastlegging een verkeerde interpretatie geeft van de
wetteksten, vermits de bepaling van
derhalve bewezen is;
artikel 1, § 1, b, in verband en in
Overwegende dat het vonnis, door vergelijking dient gesteld te worden met
eigen redengeving, oordeelt dat zo de andere bepalingen van het ministegoed het vervoer van L.P.G.- rieel besluit, en dit in de andere bepalinflessen als het vervoer van L.P.G. in gen van artikel 1, § 1, : a) voertuigen of
tankwagens of slepen door het slepen geladen met springstoffen,
ministerieel besluit van 27 mei 1969 c) . voertuigen of slepen geladen met
gassen van giftige aard
beoogd en gesanctioneerd wordt en samengeperste
d) voertuigen of slepen geladen met
dat dit besluit ook van toepassing is giftige vloeistoffen of giftige gassen,
op tankwagens of slepen die gela- e) voertuigen of slepen geladen met los
den of ledig zijn;
stro ... ; deze bepalingen alle • voertuigen
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 97 van de
Grondwet, 21.7 van het Wegverkeersreglement en 1, § 1, b, van het ministerieel besluit van 27 mei 1969,
doordat het vonnis de eisers veroordeelt op grond dat in artikel 1, § 1, b
van het ministerieel besluit va~
27 mei 1969 zo goed het vervoer van
L.P.G.-flessen als het vervoer van L.P.G.
in tankwa?ens of slepen wordt be.oogd
en gesanctioneerd en dat het besluit ook
van toepassing is op tankwagens of
slepen die geladen of ledig zijn, en
oordeelt dat « het vervoer van giftige
gassen de bevolking in gevaar kan
brengen, zodat de overtreding van de
vervoerreglementeringen streng moet
worden beteugeld »,
terwip, eerste onderdeel, de bepaling
van artikel 1, § 1, b, van het ministerieel
?esluit van 27 mei 1969 als volgt gesteld
1s : « De toegang ( ...) is volstrekt
verboden voor : ... b) tankwagens of
slepen gebruikt voor het vervoer van
L.P.G., geladen of ledig »; de rechtbank
niet wettig kon oordelen dat, enerzijds,
« zowel het vervoer van L.P.G.-flessen
als het vervoer van L.P.G. in tankwagens
of slepen door het ministerieel besluit
beoogd wordt en gesanctioneerd » en
anderzijds, dat het besluit « ook va~
toepassing is op tankwagens of slepen,
die geladen of ledig zijn », vermits deze
uitlegging, door het gebruik van het
woord « ook », volkomen ten onrechte en
zonder enige rechtsgrond het toepassingsgebied van het ministerieel besluit
zou uitbreideri;
tweede onderdeel, door aldus te oordelen, de rechtbank in geen enkele mate
antwoordt op het verweer van eiser
betreffende de uitlegging van de tekst
van het ministerieel besluit en/of tenminste zowel de politierechtbank als de
rechtbank in hoger beroep geen voldoe-

of slepen » in het algemeen beogen,
zodat, was het de bedoeling geweest het
vervoer van L.P.G. in de Kennedytunnel zowel in tankwagens als in flessen te
verbieden, het ministerieel besluit eveneens onder letter b het vervoer zou
verboden hebben in « voertuigen of
slepen »; door te bepalen dat « de
toegang volstrekt verboden is voor
tankwagens of slepen gebruikt voor het
vervoer van L.P.G., geladen of ledig »,
het vervoer van tanks (citernes) beoogd
wordt, zij:t;tde tankwagens of tankslepen;
deze emge mogelijke interpretatie
bovendien blijkt uit het zinloze de toegang te verbieden voor slepen geladen
met L.P.G.-flessen, terwijl een vrachtwagen geladen met L.P.G.-flessen wel toegang zou mogen hebben tot de Kennedytunnel, en tevens uit het zinloze de
toegang te verbieden voor een sleep
zonder tank, gebruikt voor het vervoer
van L.P.G. in flessen, die echter leeg zou
zijn, dus zonder flessen, wat de toepassing zou zijn van de volgende elementen
van de bepaling : « De toegang is
volstrekt verboden voor slepen gebruikt
voor het vervoer van L.P.G., ledig »; de
rechtbank dus niet mocht afleiden dat
het vervoer van L.P.G. in flessen verboden zou zijn;
derde onderdeel, het in huidig geval
niet gaat om het vervoer van giftige
gassen, waarvan het geval voorzien
wordt door de precieze bepaling van
artikel 1, § 1, d, en waarvoor de eisers
niet werden vervolgd, zodat de rechtbank, hierop steunenl"om een strenge
beteugeling te wettigen, nogmaals niet
voldaan heeft aan zijn motiveringsverplichting :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1, § 1,
van het ministerieel besluit van
27 mei 1969 houdend.e reglement op
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grondgebied van de gemeenten Ant- gegrond zijn;
werpen en Burcht - tweede Scheldeoeververbinding te Antwerpen en
haar toegangscomplexen, vak van
Om die redenen, en ongeacht het
de autoweg E3, bepaalt dat de derde onderdeel dat niet tOt ruimere
toegang tot de tweede Scheldeoever- cassatie kan leiden, vernietigt het
verbinding te Antwerpen en haar bestreden vonnis; beveelt dat van
toegangscomplexen, vak van de dit arrest melding zal worden
autoweg E3, op het grondgebied van gemaakt op de kant van de verniede gemeenten Antwerpen en Burcht tigde beslissing; laat de kosten ten
volstrekt verboden is onder meer laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
voor:
Mechelen, zitting houdende in
a) voertuigen of slepen geladen hoger beroep.
met springstoffen van gelijk welke
13 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitaard;
b) tankwagens of slepen gebruikt ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter voor het vervoer van L.P.G., geladen Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
of ledig ... ;
Advocaat : mr.
c) voertuigen of slepen geladen advocaat-generaal
P. Vermylen, Antwerpen.
met samengeperste gassen van giftige aard;
d) voertuigen of slepen geladen
met giftige vloeistoffen of giftige
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gassen ... ;
e ) voertuigen of slepen geladen
met los stro, hooi en soortgelijke
2" KAMER- 13 mei 1980
stoffen die Iicht ontvlammen;
1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
Overwegende dat het genoemde EENSTEMMIGHEID - APPELRECHTER VERministerieel besluit genomen is ter MINDERT DE HOOFDGEVANGENISSTRAF,
vrijwaring van de veiligheid van het MAAR SPREEKT IN TEGENSTELLING TOT DE
openbaar verkeer;
EERSTE RECHTER EEN VERBEURDVERKLAING
U1T
GEEN EENSTEMMIGHEID VEROverwegende dat uit het door het EIST (1). (ART. 211BIS SV.)
ministerieel besluit beoogde doel en
uit de vergelijking van de tekst van 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN _
de letters a tot e Van artikel 1, § 1, EENSTEMMIGHEID- STRAFVORDERING DOOR
van dit besJuit bJijkt dat de bepaJing DE EERSTE RECHTER VERJAARD VERKLAARD
van de letter b niet bedoelt de - VEROORDELING DOOR DE APPELRECHTER
toegang te verbieden voor « " voer- - EENSTEMMIGHEID VEREIST (2). (ART.
tuigen " of slepen gebruikt voor het 211BIS SV.)
vervoer . van L.P.G., geladen of
ledig »; dat de woorden « tankwa- 3° VOORZIENING IN CASSATIE genS Of slepen » geen andere bete- STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST kenis kunnen hebben dan« tankwa- BEVEL TOT ONMIDDELLLJKE AANHOUDINGgens of slepen die een tank
omvatten »;
(1) Zie Cass., 16 nov. 1971 (A.C., 1972, 267),
28 maart 1979 (ibid., 1978-79, 893) en
Dat het vonnis, hetwelk, na te 20 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1260) met voetnoot
hebben vastgesteld dat het betrok- A.C.
ken voertuig een tractor met opleg(2) Zie cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 456);
ger was, geladen met L.P.G.-flessen, aangaande de regel dat het appelgerecht met
eiser veroordeelt wegens overtre- eenparige stemmen van zijn leden uitspraak
rt"k 1 1 § 1 b
h t moet doen wanneer het een vrijsprekend
.
d 1ng
van a 1 e •
• • van e .vonnis van de eerste rechter wijzigt, zie Cass.,
genoemde ministerieel besluit, deze. 4 maart 1980, twee arresten (A.C., 1979-80,
'wetsbepaling schendt;
nrs. 419 en 421).
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VOORZIENING TEGEN DE VEROORDELING
VERWORPEN VOORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONMIDDELLLJKE AANHOUDING
ZONDER BELANG (3).
(KINNA T. SCHOTTE EA.)

Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat het onderdeel, dat erop neerkomt de feitelijke beoordeling van
de rechter te kritiseren, niet ontvankelijk is;

Wat
het
tweede
onderdeel
betreft:
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het onderdeel feitelijke
den arrest, op 25 februari 1980 door grondslag mist;
het Hof van Beroep te Gent gewe-,
Ovel' het tweede middel, ...
zen;
Overwegende dat het middel op
een
onjuiste lezing van het arrest
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op steunt en derhalve feitelijke grandde strafvordering ingesteld tegen slag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
eisers medebeklaagden Van Welden
Eric, Buyse Rita, De Cuypere Oscar schending van artikel 211bis van het
en Van de Sande Denise en op de Wetboek van Strafvordering,
doordat, eerste ondel'deel, het arrest
civielrechtelijke vorderingen door
de verweerders ingesteld tegen eiser veroordeelt wegens de telastleggingen A, B en C, zonder vast te stellen dat
eisers medebeklaagden Van Welden het
met eenparige stemmen uitspraak
Eric en De Cuypere Oscar :
doet, terwijl eiser in eerste aanleg
Overwegende dat eiser geen hoe- wegens die telastleggingen was vrijgedanigheid heeft om tegen die beslis- sproken;
singen cassatieberoep in te stellen;
tweede onderdeel, het arrest wegens
dat de voorziening derhalve in de telastleggingen D, E, F en H een
bijkomende
verbeurdverklaring
uitzoverre niet ontvankelijk is;
ARREST

spreekt zonder vast te stellen dat zulks

II. In zoverre de voorziening met eenparige stemmen is geschied :
gericht is tegen de beslissing op de
Wat het eerste onderdeel betreft :
strafvordering,
Overwegende, wat de telastlegA. waarbij eiser wordt vrijgespro- ging A, II, betreft, dat het arrest
·eiser niet veroordeelt wegens die
ken van de telastlegging A, II :
telastlegging, zodat, zoals reeds
Overwegende dat de voorziening gezegd, de voorziening op dit stuk
bij gebrek aan belang niet ontvan- bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
kelijk is;
Overwegende, wat de telastlegB. waarbij eiser wordt verging C betreft, dat het beroepen
oordeeld:
vonnis eiser niet heeft vrijgesproOver het eerste middel, afgeleid uit de ken, maar hem wegens die telastschending van artikel 97 van de Grondlegging, samen met de telastlegginwet,
gen D, Fen H, heeft veroordeeld tot
doordat het arrest oordeelt dat de
feiten van de telastleggingen C, D, F en vijf jaar gevangenisstraf en tweeH niet met hetzelfde opzet werden honderd frank geldboete of een
gepleegd als die wegens welke eiser bij vervangende gevangenisstraf van
arrest van 20 juni 1978 van het Hof van een maand;
Beroep te Gent werd veroordeeld,
Overwegende dat het arrest het
terwijl, eerste onderdeel, ...
beroepen vonnis bevestigt, doch de
tweede onderdeel, ...
hoofdgevangenisstraf vermindert tot
vier jaar; dat het bovendien de
(3) Zie Cass., 5 juni 1979 (A.C., 1978-79,' verbeurdverklaring van de valsbe1161).
vonden stukken, vermeld onder de
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de eerste rechter verzuimd had en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
zulks te doen;
Dat hiertoe echter geen eenstemIII. In zoverre de voorziening
migheid was vereist, nu het arrest, gericht is tegen de beslissing waargelet op de vermindering van de bij de onmiddellijke aanhouding
hoofdgevangenisstraf, de tegen eiser van eiser wordt bevolen :
uitgesproken straf niet verzwaart
Overwegende dat, nu de voorziedoor de verbeurdverklaring op te
ning
wordt verworpen in zoverre zij
leggen;
gericht is tegen de beslissing op de
Dat het onderdeel in zoverre niet strafvordering waarbij eiser wordt
kan aangenomen worden;
veroordeeld onder meer tot vier jaar
Overwegende, wat de telastleggin- gevangenisstraf wegens de telastleggen A, I, en B betreft, dat het gingen C, I en II, D, I en II, F, I en
beroepen vonnis besliste dat de II, en H, die veroordeling in kracht
strafvordering door verjaring ver- van gewijsde is gegaan;
vallen was; dat het dienvolgens geen
Dat, mitsdien, de voorziening
veroordeling wegens die telastleg- gericht tegen het bevel tot onmidgingen uitsprak;
dellijke aanhouding geen belang
Overwegende dat het arrest oor- meer oplevert;
deelt dat de verjaring van de strafIV. In zoverre de voorziening
vordering niet bereikt was op het
ogenblik van de uitspraak en de gericht is tegen de beslissingen op
feiten van de vermelde telastleggin- de door de verweerders tegen eiser
gen bewezen verklaart; dat het ingestelde civielrechtelijke vordeeiser, wegens die telastleggingen ringen :
samen, veroordeelt tot zes maanden
Overwegende dat eiser tegen de
gevangenisstraf en tot een geldboete beslissingen op de civielrechtelijke
van honderd frank of een maand vorderingen van de verweerders,
vervangende gevangenisstraf, en welke niet het gevolg zijn van de
verbeurdverklaring uitspreekt;
vernietigde beslissing op de strafOverwegende dat het arrest even- vordering, geen bijzonder middel
wei nalaat vast te stellen dat het aanvoert;
dienaangaande met eenstemmigheid
heeft beslist;
Om die redenen, vernietigt het
Dat het arrest aldus artikel 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering bestreden arrest in zoverre het eiser
wegens de telastleggingen A, I, en B
schendt;
veroordeelt en uitspraak doet over
Dat het onderdeel in zoverre de kosten; verwerpt de voorziening
gegrond is;
voor het overige; beveelt dat van dit
Wat
het
tweede
onderdeel arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
betreft:
Overwegende dat het arrest tegen vernietigde beslissing; veroordeelt
eiser wegens de telastlegging E eiser in drie vierde van de kosten;
geen veroordeling en wegens de laat de overige kosten ten laste van
telastleggingen D, F en H geen de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
verbeurdverklaring uitspreekt;
Antwerpen.
Dat het onderdeel op een onjuiste
13 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
lezing van het arrest steunt en
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verderhalve feitelijke grondslag mist;
slaggever : de h. Vervloet - Gelijkl~i
Overwegende dat, voor het ove- dende concl~sie van de h. Tillekaerts,
rige, de substantiE:He of op straffe advocaat-generaal- Advocaat: mr. Guy
van
nietigheid
voorgeschreven Deheselle.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN CORRECI'IONELE RECHTBANK PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING
TLJDENS WELKE DE ZAAK WERD BEHANDELD,
NIET VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN
DE VOORZITTER VONNIS WAARIN NIET
ALLE VEREISTE VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE REGELMATIGHEID VAN DE
RECHTSPLEGING TE BEWLJZEN - NIETIGHEID
VAN HET VONNIS

(1).

(CANTIGNEAU, PLAS T. SIBELGAZ N.V.)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 januari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. Wat de voorziening van Cantigneau betreft :
a) In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 779 van het
Gerechtelijk Wetboek, 155, 189, 190 en
211 van het Wetboek van Strafvordering,
10 van de wet van 1 mei 1849 op de
politie- en correctionele rechtbanken,
96 en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis volgt op
een onderzoek dat met name ter terechtzitting van 13 november 1979 van de
Correctionele Rechtbank te Brussel werd
gedaan, terwijl het proces-verbaal van
die terechtzitting I}.iet is ondertekend
door de voorzitter vah het rechtscollege
of, ingeval de voorzitter in de onmogelijkheid verkeerde te tekenen, door een·
hem vervangende rechter, zodat het
proces-verbaa:I niet authentiek is met als
gevolg dat aan de hand van de stukken
van de rechtspleging niet kan worden
nagegaan met name· of de zitting van
13 november 1979 openbaar was, of het
rechtscollege regelmatig was samengesteld en of de rechters die het vonnis
hebben uitgesproken eveneens op de
genoemde terechtzitting van 13 novem(1) Cass., 20 sept. 1978 en 9 mei 1979 (A.C.,
1978-79, 80 en 1076).

ber 1979 deel hebben uitgemaakt van de
rechtbank; het vonnis dan ook aangetast
is door nietigheid :

Overwegende dat het procesverbaal van de terechtzitting van de
Correctionele Rechtbank te Brussel,
van 13 november 1979, dat is de dag
waarop de zaak werd onderzocht en
vervolgens verdaagd werd voor uitspraak op een latere terechtzitting,
niet ondertekend is door de voorzitter van de rechtbank en evenmin
door een rechter die zou zijn opgetreden ter vervanging van de voorzitter, ingeval deze verhinderd was
te tekenen;
Dat daaruit volgt dat dit procesverbaal geen authentieke akte is en
er niet uit blijkt dat de erin vermelde rechtsvormen in acht werden
genomen;
Dat aan de hand van de stukken
van de rechtspleging waarop het
Hof vermag acht te slaan niet kan
worden nagegaan, met name of de
debatten op · 13 november 1979 in
openbare
terechtzitting
hebben
plaatsgevonden of de rechtbank
regelmatig was samengesteld en of
de rechters die het vonnis hebben
uitgesproken,
die
terechtzitting
regelmatig hebben bijgewoond;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat toch niet kan
leiden tot ruimere cassatie of tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre
daarbij uitspraak wordt gedaa:n over
de strafvordering jegens eiser Cantigneau en over de burgerlijke
rechtsvordering jegens eiser Plas;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige, met dien verstande dat de
beslissing, waarbij eiser Plas bur:..
gerrechtelijk aansprakelijke wordt
verklaard voor de betaling van de
geldboete en de kosten van de
strafvordering, geen bestaansreden
meer heeft; beveelt dat van dit
'arrest melding zal worden gemaakt
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op de kant van de gedeeltelijk
door de rechter die deze veroordeeld
vernietigde beslissing; veroordeelt
o.g. v. eeil hem betreffend « persoonde eisers, ieder van hen, in een
Jijkheidsdossier », als noch uit de
vierde van de kosten en laat de
gedingstukken noch uit de bestreden
overige kosten ten laste van de
beslissing kan worden opgemaakt'
Staat; verwijst de aldus beperkte
wanneer en hoe die stukken bij het
zaak naar de Correctionele Rechtdossier van de rechtspleging zijn
bank te Nijvel, zitting houdende in
gevoegd en of zij al dan niet uit de
debatten zijn geweerd {2) {3).
hoger beroep.
14 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
(MASSART T. LOUMAYE E.A.)
baron Richard, voorzitter - VerslaggeARREST ( vertaling)
ver : de h. Bosly Gelijkluidende
conclusies van de h. Charles, eerste
·advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
HET HOF; - Gelet op het bestreBiitzler en De Bruyn.
den arrest, op 10 januari 1980 door

· het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Nr. 585
2• KAMER- 14 mei 1980

1° RECHT

VAN

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :

VERDEDIGING

STUKKEN VAN EEN • PERSOONLIJKHEIDS...
DOSSIER > BIJ HET DOSSIER VAN DE
RECHTSPLEGING GEVOEGD - GEEN BEWIJS
DAT DIE STUKKEN AAN DE BEKLAAGDE ZIJN
VOORGELEGD STUKKEN NIET UIT DE
DEBATTEN GEWEERD- MISKENNING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN DE
BEKLAAGDE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

CORMONDERECTIONELE EN POLITIEZAKEN LING KARAKTER VAN HET ONDERZOEK EN
VOEREN VAN DEBATTEN OP TEGENSPRAAK STUKKEN VAN EEN • PERSOONLIJKHEIDS...
DOSSIER > BIJ HET DOSSIER VAN DE
RECHTSPLEGING GEVOEGD - GEEN BEWIJS
DAT DIE STUKKEN AAN DE BEKLAAGDE ZIJN
VOORGELEGD STUKKEN NIET UIT DE
DEBATTEN GEWEERD- MISKENNING VAN DE
REGEL DAT DE DEBATTEN OP TEGENSPRAAK
WORDEN GESTELD.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE
VERNIETIGING VAN DE
BEKLAAGDE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
GEVOLG T.A.V. DE EINDBESLISSINGEN OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE
BEKLAAGDE {1).

1" en 2" De regel dat de debatten op

tegenspraak worden gevoerd, wordt
geschonden en het recht van verdedi-

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging en artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de telastleggingen
bewezen verklaart en eiser uit dien
hoofde veroordeelt,
terwijl bij het ter griffie van het Hof
neergelegde dossier van het onderzoek
een map « Persoonlijkheidsdossier » is
gevoegd, waarvan geen inventaris is
opgemaakt, waarvan de datum van neerlegging in het dossier niet is aangegeven
en waarin zich twee stukken van het
voorbereidend
onderzoek
bevinden,
namelijk
a) een kantschrift van
25 mei 1979, uitgaande van de onderzoeksrechter Schellekens en gericht aan
de politiecommissaris te Oudergem,
waarin deze officier van politie wordt
verzocht « een onderzoek in te stellen
naar de persoonlijkheid van Roland
Massart, Leemanslaan 67, te Oudergem,
en (mij) de bevindingen daarvan onverwijld te bezorgen » en b) als bijlage bij
dat kantschrift, het proces-verbaal, op
28 mei 1979 opgemaakt door Jean Suys,
adjunct-commissaris van politie, die
daartoe naar behoren opdracht had
gekre~en van de politiecommissaris te
(2) en (3) Zie Cass., 16 jan. 1956 (Bull. en

Pas., 1956, I, 471); 1 okt. 1956 (ibid., 1957, I, 66);
28 jan. 1957 (ibid., 1957, I, 615); 3 maart 1958
(1) Cass., 14 maart 1979 (A.C., 1978-79, 825); (ibid., 1958, I, 720); 12 jan. 1959 (ibid., 1959, I,
zie Cass., 22 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1103).
470); en 1 juni 1976 (A.C., 1976, 1088).

-

1155-

Oudergem, en waarin de bevindingen
worden medegedeeld van het onderzoek
naar de persoonlijkheid van Roland
Mass art,
terwijl, nu niet is vastgesteld op welke
datum genoemde map en de zich erin
bevindende stukken van het voorbereidend onderzoek bij het dossier werden
gevoegd, onmogelijk kan worden nagegaan of die stukken al dan niet regelmatig aan de feitenrechters en de partijen
werden voorgelegd en of het hof zijn
arrest al dan niet na inzage van die
stukken heeft gewezen; daaruit volgt dat
in dat opzicht niet kan worden nagegaan
of de rechten van de verdediging van
eiser zijn geerbiedigd en of het arrest
waarbij eiser wegens de hem ten laste
gelegde feiten veroordeeld wordt, regelmatig is:

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van
de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen die er het gevolg
van zijn;

Om die redenen, en zonder dat er
grond is tot onderzoek van het
eerste middel dat toch niet kan
leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; laat de
Overwegende dat het aan het Hof kosten ten laste van de Staat; vervoorgelegde dossier de in het mid- wijst de zaak naar het Hof van
del aangegeven stukken bevat, zon- Beroep te Bergen.
der nummer, inventaris of vermelding van de datum van neerlegging
14 mei 1980- 2• kamer- Voorzitter:
ervan en die stukken niet gebun- baron Richard - Verslaggever : de h.
deld zijn; dat ze gerangschikt zijn Stranard - Gelijkluidende conclusie van
achter de stukken van de rechtsple- de h. Colard, advocaat-generaal - Advoging in hoger beroep zonder nadere caat : mr. A. De Bruyn.
aanduiding van de omstandigheden
waaronder zij waren neergelegd of
ingevoegd; dat de inventaris van het
dossier geen aanwijzing dienaangaande verschaft;
Nr. 586
Dat uit · de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
1• KAMER- 16 mei 1980
dat die stukken, welke betrekking
hebben op het voorbereidend onder- 1° CASSATIE - PROCEDURE - BURGERLUKE ZAKEN- CASSATIEBEROEP VAN VERzoek en de strafvordering, zich
bevonden in het v66r de sluiting· SCHEIDENE PARTLJEN TEGEN EEN EN
DEZELFDE BESLISSING- VOEGING VAN DE
van de debatten aan de feitenrechter overgelegd dossier; dat noch uit CASSATIEBEROEPEN (1).
het arrest noch uit enig ander stuk
van de rechtspleging blijkt dat het 2° VOORZIENING IN CASSATIE BURGERLIJKE ZAKEN - AFSTAND GEGROND
hof van beroep die stukken uit de
OP EEN ONJillSTE REDEN - AFSTAND NIET
debatten heeft geweerd;
illT TE LEGGEN ALS EEN BERUSTING
Overwegende dat het Hof in de GEVOLG.
onmogelijkheid verkeert toezicht uit 3° VOORZIENING IN CASSATIE te oefenen op de wettigheid van de BURGERLIJKE ZAKEN
BESLISSINGEN
bestreden beslissing;
WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - CASSATIEBEROEP NA CASSADat het middel gegrond is;
TIEBEROEP illTGESLOTEN -

ll.

In

zoverre

de

illTZONDERIN-

voorziening __a_E_N_.____________________________

gericht is tegen de beslissingen op
(1) Cass.,
de burgerlijke rechtsvorderingen Zie Cass.,
jegens eiser :
nr. 457).

28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 411).
19 maart 1980 (ibid., 1979-80,
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4° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLLJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN SCHENDING
WORDT AANGEVOERD VAN EEN WETSBEPA-

~~~~=:~~~~~~-~~!E~~=
LLJK MIDDEL (2).

van de wet; oordelen of het al dan niet
gaat om een verbouwing, in de zin van
vorenvermeld art. 9 (6).
(DEWITI'E EAT. c BROUWERIJ DE GHEEST • N.V.;
DEWITI'E EA T. c BROUWERIJ DE GHEEST • N.V.)
ARREST

5° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLLJKE ZAKEN MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN
REDEN- NIET ONTVANKELLJK MIDDEL (3).

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 mei 1978 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde;
Overwegende dat beide voorzie6° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS- ningen tegen dezelfde beslissing
gericht en, overeenkomstig
HUUR - HANDELSHUURWET, ART. 9, EERSTE zijn
artikel 1083 van het Gerechtelijk
LID- VERBOUWING- BEGRIP.
Wetboek, dienen samengevoegd te
2" Wanneer in burgerlijke zaken de eiser worden;

in cassatie afstand doet van zijn 1-----------------cassatieberoep op grand dat het niet
(6) Art. 9 Handelshuurwet maakt deel uit
ontvankelijk is, wegens een door hem van
een geheel van drie bepalingen, t.w. de
nader bepaalde onregelmatigheid, hoe-. artt. 7, 8 en 9, die samen § 4 vormen, met als
wei hij zich het recht voorbehoudt titel • Recht van de huurder om het gehuurde
opnieuw in cassatie te komen, kan die goed voor zijn bedrijf geschikt te maken ».
Art. 7 geeft aan de huurder het recht elke
afstand niet worden uitgelegd als een
berusting en verleent het Hof daarvan verbouwing uit te voeren die dienstig is voor
zijn onderneming, onder bepaalde voorwaargeen akte als het vaststelt dat de ter den
binnen de grenzen van de wet; art. 9,
verantwoording van de afstand aange- eersteen lid,
stelt de vergoeding vast die de
voerde reden onjuist is (4).
verhuurder aan de huurder bij diens vertrek is

3" Buiten

het toepassingsgeval van
art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van regelmatige
afstand kan, in burgerlijke zaken, een
partij zich geen tweede maal in cassatie voorzien tegen een en dezelfde
beslissing, ook a1 is het tweede cassatieberoep ingesteld voordat het eerste
was verworpen (5).

6" In de zin van art. 9, eerste lid,
Handelshuurwet sluit voor de bescherming van de handelszaak het begrip
« verbouwing » niet noodzakelijk en
niet altijd nieuwbouw uit; de 1·echter
moet; aan de hand van de feitelijke
omstandigheden en binnen de grenzen

-------------------1
(2) Cass., 7 sept. 1979, 19 okt. 1979 en
17 april 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 12, 123 en 528).
(3) Cass., 7 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 567);
zie Cass., 18 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 246).- ·

(4) Zie, in strafzaken,
1980 (A.C., 1979-80, nr. 367).

Cass.,

13

feb.

(5) Zie, in strafzaken, Cass., 13 dec.
1976 (A.C., 1977, 413); 19 dec. 1979 (ibid.,
1979-80, nr. 254).

verschuldigd voor de regelmatig overeenkomstig art. 7 uitgevoerde verbouwingen die niet
zijn verwijderd.
De wet geeft geen omschrijving van het
woord « verbouwing •, dat noodzakelijk
dezelfde betekenis heeft in art. 7 als in art. 9.
In een aanvullend verslag namens de Verenigde Commissies van Justitie en van Economische Zaken en Middenstand, belast met
het onderzoek van het wetsontwerp houdende
bescherming van de handelszaak, heeft de h.
Lohest over art. 7 evenwel nader verklaard dat
het woord « verbouwingen • doelt op werken
van een zeker belang en dat het woord
« inrichtingswerken • onder het gemeen recht
blijft. (Gedr. St., Senaat, nr. 36, zitt. van
6 dec. 1949, blz. 8).
Gewone inrichtingswerken vallen dus niet
onder art. 9 Handelshuurwet. Daarentegen is
dat artikel evenmin van toepassing op de
volledige afbraak van het verhuurde pand en
de heropbouw ervan, omdat zulks grotere
werken onderstelt dan werken « van een zeker
belang •·
Daaruit volgt evenwel niet dat de wetgever
aan de huurder verbod heeft willen opleggen,
· hoe dan ook, het pand af te breken en weer op
te bouwen. Om een onroerend goed te verbouwen moet bijna altijd, zo niet altijd, iets
afgebroken en wederopgebouwd worden.
Bepaalde werken die elk afzonderlijk als
volledig nieuwe gebouwen zouden beschouwd
worden, kunnen, wanneer zij met het geheel

(Zie vezvolg nota volgende biz.)
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I. Op de voorziening in de zaak ziening van Dewitte Oge in zijn
hoedanigheid van
voogd
over
nr. 2653 van de algemene rol :
Dewitte Dirk treft;
Overwegende dat de eisers, bij
Overwegende dat er dan ook
akte op 6 juni 1979 ter griffie enkel aanleiding bestaat om akte te
neergelegd, verklaren afstand te verlenen van de afstand van de
doen van hun voorziening om de voorziening in zoverre deze afstand
enkele reden dat Dewitte Dirk wordt gedaan door Dewitte Oge in
meerderjarig was geworden en der- zijn hoedanigheid van voogd over
halve niet meer wettelijk door zijn Dewitte Dirk;
vader Dewitte Oge kon worden vertegenwoordigd toen deze de cassaII. Op de voorziening in de zaak
tieprocedure inleidde; dat de eisers
al hun rechten voorbehielden om nr. 2759 van de algemene rol :
een nieuwe voorziening in te stelOver bet middel van niet-ontlen;
vankelijkheid van de voorziening in
Overwegende dat daaruit blijkt zoverre zij door de eisers onder 1", 3",
dat de eisers afstand doen van hun 4" en 5" wordt ingeleid, ambtshalve door
voorziening in de verkeerde mening het openbaar ministerie opgeworpen en,
dat de voorziening van al de eisers overeenkomstig artikel 1097 van het
niet ontvankelijk is, hoewel deze Gerechtelijk Wetboek ter kennis geniet-ontvankelijkheid enkel de voor- bracht, hieruit afgeleid dat, na een
van het gehuurde goed vergeleken worden,
amper als een « verbouwing » worden
beschouwd.
« Verbouwing •· in de zin van de artt. 7 en
9 van voormelde wet, is een soepel begrip, een
relatief begrip, en vorenstaand arrest beslist
dat de feitenrechter moet oordelen of i.e. de
werken al dan niet een verbouwing zijn.
Bij die beoordeling houdt de rechter rekening met feitelijke omstandigheden en tevens
met de bij de wet vastgestelde beperkingen.
Verbouwing is immers een wettelijk begrip.
Het Hof van Cassatie moet onderzoeken ·of
de rechter die beperkingen niet heeft overschreden en dus het wettelijk begrip
« verbouwing • niet heeft miskend.
Als leidraad voor de rechter, bij de beoordeling van de omvari.g van de werken en om·
uit
te
maken
of
het
gaat
om
c verbouwingswerken » in de zin van de wet,
heeft de wetgever het recht van de huurder,
o.g.v. art. 7, beperkt tot de • verbouwingen •
waarvan de kostprijs niet hoger ligt dan drie
jaar huur. (Amendement van de h. Van Laeys,
Gedr. St., Senaat, nr. 158, S.E., 1950,
7 november 1950).
Volgens de wetgever diende de omvang van
de werken te worden beperkt en bood de
verwijzing naar de huur het voordeel dat een
parallel getrokken werd met het ontwerp tot
wijziging van de Pachtwet, dat zowel voorzag
in het recht van de pachter gebouwen op te
trekken, als in de beperking tot een maxiinurn, te bepalen naar het bedrag van de
pacht, van de door de verpachter verschuldigde vergoedingen. (Artt. 25 en 26.1 Pachtwet,
zie de discussie, in de Senaat, over de
Handelshuurwet, inz. tijdens de vergadering
van 7 nov. 1950, Hand. Senaat, biz. 566-567,
568, en de vergadering van 20 feb. 1951, Hand.
Senaat, biz. 24, 25, 26).
E.L.

eerste voorziening, geen andere voorziening wordt toegelaten :

Overwegende dat, buiten het door
artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken bepaalde
geval en het geval van regelmatige
afstand, een partij zich in burgerrechtelijke zaken geen tweede maal
in cassatie kan voorzien tegen een
en dezelfde beslissing, zelfs als dit
tweede cassatieberoep v66r de verwerping van het eerste is ingesteld;
Dat het middel
van
nietontvankelijkheid, gelet op de bovenstaande beslissing in de zaak
nr. 2653, dient te worden ingewilligd;
Over bet middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening in
zoverre zij door de eisers onder 1", 3" en
4" werd ingesteld, door verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid dat de voorziening werd betekend meer dan drie
maanden na de betekening van het
bestreden vonnis aan de voormelde.
eisers:

Overwegende dat, gelet op de
bovenstaande
beslissingen
over
beide voorzieningen, het middel van
niet-ontvankelijkheid geen belang
meer vertoont;
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zetten dat ongeveer 60.000 frank zal
zelf:
kosten »; dat deze schikking tijdens haar
Overwegende dat beide voorzie- geldigheidsduur
zonder uitwerking is
ningen dezelfde middelen aanvoe- gebleven; dat de op 3 juni 1965 tot stand
ren;
gekomen huurhernieuwing de desbetrefOver het eerste middel, .. .
terwijl, eerste onderdeel, .. .
tweede onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
verscheidene grieven aanvoert ,en
voor deze grieven gezamenlijk de
schending van de artikelen 1108,
1316, 1320, 1322, 1325, 1337, 1354,
1355, 1582, 1583 van het Burgerlijk
Wetboek, 10 van de wet van
30 april 1951 en 97 van de Grondwet
inroept zonder te preciseren hoe of
waarom ieder van deze wetsbepalingen werd geschonden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 555, 1134,
1135, 1156, 1161, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 9, eerste lid, 13,
14 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming van het handelsfonds, die afdeling IIbis van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek vormt, gewijzigd
'door de wetten van 29 juni 1955 en
27 maart 1970, en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis beslist dat de
eisers ertoe gehouden zijn verweerster
te vergoeden voor de waarde van de in
het magazijn verwerkte materialen en
het arbeidsloon, zonder dat de eventueel
door hun erf bekomen meerwaarde in
aanmerking komt, en een deskundige
benoemt om daarover advies uit te
brengen op grond dat er aangaande de
afbraak van een hangaar en de bouw
van een magazijn is bedongen in een op
4 december 1957 gedagtekend geschrift :
" Eerstgenoemde (dit is weduwe Roelandt-Wuytens) geeft aan tweedegenoemde (dit is Brouwerij De Gheest)
toelating om de bestaande hangaar af te

fende regeling niet heeft overgenomen
terwijl een hernieuwde huur een nieuw~
en de5wege een van de oude te onderscheiden huur is; dat de bij artikel 555
van het Burgerlijk Wetboek gestelde
regeling in de gegeven omstandigheden
gelding heeft gekregen bij het ophouden
van de oude huur; dat met name de
verhuurster, die kwestieuze bouwwerken
heeft toegestaan en het magazijn heeft
willen behouden door het in de hernieuwde huur te begrijpen, vergoedingsplichtig is geworden overeenkomstig de
in voormeld wetsartikel vervatte principes; dat ten overvloede aan te stippen
valt dat een nieuw opgericht gebouw het
begrip « veranderingswerk », hetwelk
een verbouwing beduidt, te buiten gaat,
terwijl, eerste onderdeel, de clausule
nr. 6 van het huurcontract van
3 juni 1965 stipuleert : « bij het einde
van de huurovereenkomst zal de brouwerij niet verplicht worden het huis in
zijn vroegere staat te brengen, maar de
uitgevoerde veranderingswerken zullen
zonder enige vergoeding door tweede
genoemde verworven worden »; deze
clausule ook op nieuwbouw slaat in
verband met de vroegere staat en het
vonnis dan ook, door het woord
« verandering " alleen te interpreteren
zodanig dat nieuwbouw zou uitgesloten
zijn, slechts rekening heeft gehouden
met een gedeelte van de clausule en de
bewijskracht ervan miskent (schending
van de artikelen 1156, 1161, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet),
tweede onderdeel, het feit dat het
hernieuwd huurcontract van 3 juni 1965
een nieuwe, van de vroegere te onderscheiden huur is, geenszins tot gevolg
heeft dat in het nieuw contract, dat
hetzelfde voorwerp heeft als het vorige,
de tevoren toegelaten veranderingswerken niet zouden geregeld worden; dergelijke motivering de beslissing niet wettelijk verantwoordt (schending van de
artikelen 555, 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 9, eerste lid, 13, 14 van
de wet van 30 april 1951 en 97 van de
Grondwet),
derde onderdeel, de eisers in aile geval
de keuze hebben, in de veronderstelling
dat de uitgevoerde verbouwingen behouden blijven, namelijk : ofwel de waarde
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niet toe te passen, het vonnis aan
de overeenkomst de gevolgen toekent die zij, volgens de interpretatie
die het eraan geeft, wettig tussen
partijen heeft;
Dat het onderdeel niet kan worWat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, door den aangenomen;
erop te wijzen dat de op 3 juni 1965
Wat het derde onderdeel betreft :
tot stand gekomen huurhernieuwing
Overwegende dat met het onderde regeling, bepaald in het geschrift
van 4 december 1957, niet heeft dee! alleen wordt bedoeld dat niet
overgenomen en dat de kwestieuze artikel 555 van het Burgerlijk Wetbouwwerken door de verhuurster hoek, maar wei artikel 9 van de
mede in huur werden gegeven, wat Handelshuurwet ten deze moest
impliceert dat die werken zelf het worden toegepast;
Overwegende dat het begrip
voorwerp van de hernieuwde huur
zijn geworden, impliciet maar zeker « verbouwing » in de zin van hoger
te kennen geeft dat de clausule nr. 6 vermeld artikel 9, eerste lid, niet
van de huurovereenkomst van noodzakelijk en in aile gevallen
3 juni 1965 geen betrekking heeft op nieuwe gebouwen uitsluit; dat uit de
het in de loop van de oorspronke- vaststellingen van het vonnis aileen
blijkt dat het litigieuze bouwwerk
lijke huur opgerichte magazijn;
Overwegende dat die overwegin- slechts een gedeelte van het
gen volstaan om de beslissing wet- gehuurde goed betreft en bestaat in
telijk te verantwoorden; dat de het oprichten van een magazijn op
reden dat een nieuw opgericht de plaats van een vooraf bestaande
gebouw het begrip « veranderings- hangaar;
Dat het de rechter staat te oordewerken » te buiten gaat, slechts ten
overvloede is gegeven, zoals het len, op grond van de feitelijke
vonnis het trouwens uitdrukkelijk omstandigheden, binnen de perken
van d~ wettelijke voorwaarden, of
aanstipt;
Dat het onderdeel, dat tegen een het al dan niet gaat om een verbouovertollige reden van het vonnis wing in de zin van voormeld
opkomt, bij gebrek aan belang niet artikel 9;
Overwegende dat het vonnis geen
ontvankelijk is;
zodanig oordeel inhoudt; dat het
Wat het tweede onderdeel be- onderzoek van het onderdeel het
treft :
Hof derhalve zou verplichten zelf
Overwegende dat het vonnis tot een beoordeling van feiten over
beslist dat in de huurovereenkomst te gaan, waarvoor het niet bevoegd
van 3 juni 1965 geen regeling voor- is;
komt met betrekking tot het onderDat het onderdeel niet ontvanker werpelijke magazijn; dat het vonnis lijk is;
dit oordeel niet laat steunen op de
overweging dat de hernieuwde
huurovereenkomst een nieuwe van
Om die redenen, voegt samen de
de vroegere te onderscheiden huur
is, maar op de vaststellingen dat de zaken ingeschreven op de algemene
vroegere regeling in de nieuwe rol onder nrs. 2653 en 2759; verleent
'overeenkomst nie't werd overgeno- akte aan Dewitte Oge, handelend in
men en dat het litigieuze magazijn zijn hoedanigheid van voogd over
zelf het voorwerp van de her- Dewitte Dirk, dat hij afstand doet
van zijn voorziening in de zaak
nieuwde huur is geworden;
van de materialen en het arbeidsloon te
vergoeden, ofwel een bedrag te betalen
dat gelijk is aan de door hun onroerend
goed verkregen meerwaarde (schending
van de artikelen 555 van het Burgerlijk
Wetboek en 9, eerste lid, van de wet van
30 april1951) :
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wrakende partij op verwarde en onbegrijpelijke wijze onsamenhangende
voor het overige; veroordeelt de
beschuldigingen uit(4).
eisers in de kosten.
(MIERAS)
16 mei 1980- 1" kamer- Voorzitter:
de h. Versee, raadsheer, wnd. voorzitter
ARREST
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
HET HOF; - Gelet op de door
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Emile Mieras ondertekende akte
Houtekier en Bii.tzler.
van wraking op 16 april 1980 ter

Nr. 587
1" KAMER- 16 mei 1980

1° WRAKING-

WRAKING VAN MAGISTRATEN VAN HET HOF VAN CASSATIE- WRAKING
VAN MAGISTRATEN DIE GEEN DEEL UITMAKEN VAN DE KAMER DIE KENNIS MOET
NEMEN VAN DE ZAAK VAN DE WRAKENDE
PARTJJ - TOT HET EMERITAAT TOEGELATEN
MAGISTRAAT - WRAKING ZONDER VOORWERP.

2° WRAKING -

AKTE VAN WRAKING ONDUIDELIJKHEID - NIET ONTVANKELIJKE ·
WRAKING.

3° WRAKING -

UITSPRAAK OVER DE AK.TE:
VAN WRAKING - DIE UITSPRAAK MOET, OP
VERZOEK VAN DE GRIFFIER, AAN DE PARTJJEN IN HET INCIDENT WORDEN BETEKEND
DOOR DE DAARTOE BLJ DIE BESLISSING AANGESTELDE GERECHTSDEURWAARDER (1).

4° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - WRAKING - BESLISSING TOT VERWERPING - WRAKENDE PARTJJ DIENT TE
WORDEN VEROORDEELD IN DE KOSTEN, MET
INBEGRIP VAN DE KOSTEN VAN BETEKENING
VAN DE BESLISSING AAN DE PARTJJEN IN HET
INCIDENT (2).

1• De vordering tot wraking van magis-

griffie van het Hof neergelegd;
Overwegende dat bedoelde akte is
gericht tegen de heren de Schaetzen, afdelingsvoorzitter, Van Leckwijck, Delva, Soetaert, raadsheren,
en tegen de andere raadsheren
waaruit de tweede kamer van het
Hof is samengesteld; dat de akte
ertoe strekt te horen verklaren dat
voornoemde magistraten zich zullen
moeten onthouden deel te nemen
aan het beslechten van de zaak
waarin Emile Mieras betrokken is
en die bij het Hof aanhangig is, te
weten zijn voorziening tegen een
beslissing op 25 maart 1980 gewezen
door de commissie tot bescherming
van de maatschappij ingesteld bij
de psychiatrische afdeling van de
gevangenis te Antwerpen (zaak
nr. 6120);
Overwegende dat raadsheer Van
Leckwijck sedert 30 januari 1980 in
ruste is gesteld; dat de wraking
mitsdien, in zoverre ze tegen voornoemde emeritus-magistraat is gericht, geen voorwerp heeft;
Overwegende voor het overige dat
verzoeker in voormelde akte op
verwarde en meestal onbegrijpelijke
wijze onsamenhangende bezwaren
uit, waarin geen nauwkeurige wrakingsgronden in de zin van
artikel 828 van het Gerechtelijk
Wetboek te vinden zijn;

traten van het Hot van Cassatie,
wanneer deze geen deel uitmaken van
de kamer die kennis moet nemen van
de zaak van de wrakende partij, treft
geen doe] (3); dat geldt o.m. als de
vordering tot wraking betrekking heeft
Om die redenen, verwerpt de
op een magistraat van het Hot die tot
het emeritaat is toegelaten.
wraking; veroordeelt verzoeker in
2" Niet ontvankelijk, wegens onduide-

de kosten, daarin begrepen die van

lijkheid is de wraking waarin de de betekening van dit arrest; stelt

(1) (2) en (4) Cass., 27 april 1979 (A.C.,
1978-79, 1025).
(3) Cass., 7 nov. 1969 (A.C., 1970, 247).

gerechtsdeurwaarder Vandensavel
S.M., Otterstraat 177-179, te Turnhout aan, om, ten verzoeke van de
griffier, dit arrest aan Emile Mieras
te betekenen.
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16 mei 1980- 1• kamer- Voorzitter 2" Wanneer de nationale rechter vasten verslaggever : de h. Versee, raadssteltdat een werknemer recht heeft op
beer, wnd. voorzitter - Gelijkluidende
uitkeringen wegens invaliditeit, ouderconclusie van mevr. Liekendael, advodom of bij overlijden ingevolge de
caat-generaal.
wettelijke regeling die wordt toegepast
door een behandelend orgaan, zonder
dat rekening behoeft te worden gehouden met de tijdvakken van verzekering of verblijf, die zijn vervuld onder
Nr.588
de wettelijke regeling van andere
Lid-Staten, en hij dat orgaan veroordeelt om die uitkeringen voorlopig te
a• KAMER - 19 mei 1980
betalen, met toepassing van art. 45,
§ 1, van verordening nr. 574/72, verzet
1° EUROPESE GEMEENSCHAPPENart. 45, § 4, van dezelfde vordering zich
PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN JUSTITIE
er niet tegen dat de rechter aan de
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN verzoeker, op diens aanvraag en met
GEZAG VAN DE ARRESTEN VAN DAT HOF.
toepassing van het nationaal recht dat
hij toepast, gerechtelijke inte1·est toe2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN kent over de voorlopig verschuldigde
SOCIALE ZEKERHEID - UITKERING WEGENS
uitkeringen. (Verordening [E.E.G.]
INVALIDITEIT, ONDERDOM OF BIJ OVERLIJnr. 574172 van 21 maart 1972 betrefDEN BEHANDELEND ORGAAN DOOR DE
fende de toepassing van de sociale
NATIONALE RECHTER VEROORDEELD OM
zekerheidsregelingen op .IoontrekkenVOORLOPIGE UITKERINGEN TE BETALEN
den en hun gezinnen, die zich binnen
OVEREENKOMSTIG ART. 45, § 1, VERORDEde Gemeenschap verplaatsen.)
NING E.E.G. NR. 574/72 VAN 21 MAART 1972
4" en 5" De verbintenis de uitkeringen
- DE NATIONALE RECHTER KAN, MET TOEvan de regeling inzake rust- en overlePASSING VAN HET NATIONAAL RECHT, DAT
vingspensioenen der zelfstandigen te
ORGAAN VEROORDELEN OM GERECHTELIJKE
betalen, waarin noodzakelijk de erkenINTEREST TE BETALEN OVER DE VOORLOPIG
ning van het subjectief, burgerlijk of
VERSCHULDIGDE UITKERINGEN.
politiek, recht op die uitkeringen
besloten Jigt, is niettemin een verbin3° CASSATIEMIDDELEN
BURGERtenis die, in de zin van art. 1153 B. W.,
LIJKE ZAKEN- MIDDEL DAT HET HOF ERTOE
aileen betrekking heeft op een
ZOU VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NA
bepaalde geldsom, zodat, bij vertraging
TE GAAN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).
in de uitvoering, de bij die bepaling
vastgestelde wettelijke interest ver4° RUSTEN
OVERLEVINGSPEN-.
schuldigd is (3).
SIOEN - WERKNEMERS - VERBINTENIS
DE PENSIOENUITKERINGEN TE BETALEN WETTELIJKE INTEREST VERSCHULDIGD.

5° GERECHTELLJKE INTERESTEN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN vAN WERKNEMERS - VERBINTENIS DE PENSIOENUITKERINGEN TE BETALEN - WETTELIJKE INTEREST VERSCHULDIGD.

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN
T.DAMIANI)
ARREST ( vertaling)
HET HOF; _
den arrest, op

13

het Arbeidshof

te

Gelet op het bestrejanuari 1978 door
Bergen gewezen;

Gelet op het arrest van het Hof
d.d. 19 maart 1979;

1" De nationale rechter is gebonden door
de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag
en van de verordeningen van die
Gelet op het arrest van het Hof
Gemeenschap, welke door het Hof van van Justitie van de Europese
Justitie van de Gemeenschappen op Gemeenschappen d.d. 14 februari
zijn verzoek is gegeven (2). (Art. 1980;
177 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij
wet van 2 dec. 1957.) (Impliciet.)

Over het eerste middel, afgeleid uit de

-----------------1 93,
schending van de artikelen 25bis, 68, 92,
107 van de Grondwet, 580, inzon-

(1) Cass., 1 feb. en 9 mei 1980 (A.C., 1979-80, - - - - - - - - - - - - - - - - nrs. 335 en 577).
(3) Zie Cass., 26 juni 1978 (A.C., 1978, 1260);
(2) Cass., 5 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 563).
3 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 214).
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derheid 2", van het Gerechtelijk Wethoek, 2, 3, 5, 48, 51, 117, 121 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957,
en 45, inzonderheid §§ 1 en 4, van de
Verordening (E.E.G.) 574/72 van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van
21 maart 1972 tot vaststelling van de
wijze van toepassing van Verordening
(E.E.G.) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen,
doordat het arrest vaststelt dat verweerder op 10 februari 1975 een aanvraag tot rustpensioen heeft ingediend;
dat eiser hem heeft medegedeeld dat het
mijnwerkerspensioen waarop hij recht
heeft enkel kan worden uitbetaald
« onder voorbehoud van de aftrek van
het Italiaanse invaliditeitspensioen dat
hij ontvangt » en dat « een beslissing zal
genomen worden zodra het bedrag van
genoemd pensioen gekend is »; dat
verweerder « op 25 maart 1976 bij
ontstentenis van een formele beslissing »
van eiser « bij de arbeidsrechtbank een
rechtsvordering heeft ingesteld ten einde
een uitspraak in rechte te bekomen »;
dat de Arbeidsrechtbank te Bergen
beslist heeft dat die vordering doelloos
is; dat eiser, wegens het door verweerder
ingestelde hoger beroep, verweerder op
16 mei 1977 op de hoogte bracht van zijn
beslissing om hem vanaf 1 maart 1975
een voorlopig pensioen ten belope van
159.420 frank toe te kennen en preci.seerde dat tegen die voorlopige beslissing geen hoger beroep kon ingesteld
worden; dat verweerder dan voor het
arbeidshof zijn hoger beroep heeft uitgebreid door gerechtelijke interest te
vragen;
en doordat het arrest op grond van die
vaststellingen zowel de gedinginleidende
vordering van 25 maart 1976 als de aldus
in hoger beroep door verweerder ingestelde tussenvordering ontvankelijk verklaart, eiser veroordeelt om aan verweerder vanaf 25 maart 1976 gerechtelijke interest te betalen op de door eiser
toegeken.de voorlopige bedragen en hem
bovendien in de kosten van beide
instanties veroordeelt, op grond dat « de
gemeenschapverordeningen de overheid
verplichten een maatregel te nemen die
een eenzijdige administratieve handeling
vormt; dat die handeling, die krachtens
artikel 45-1 werd gesteld, een recht
erkent; ... dat de bevoegdheid van de

overheid in een dergelijk geval gebonden is en dat de rechter zich dus in haar
plaats kan stellen om de wettigheid van
de maatregel te beoordelen; ... dat (eiser)
de opportuniteit van de bij voomoemd
artikel45-1 opgelegde maatregel niet vrij
kon beoordelen; dat de gerechtelijke
overheid zich bijgevolg in de plaats kan
stellen van de administratie en verweerder, niettegenstaande de bewoordingen
van artikel 45-1 (lees 45-4), een beroep
overeenkomstig de artikelen 92 en
93 van de Grondwet kon instellen; dat de
Grondwetgever immers aan de rechterlijke macht de opdracht heeft gegeven
de burger te beschermen tegen administratieve willekeur; ... dat de " maatregel " waarvan sprake is in artikel 45,
1 en 4, immers het kenmerk vertoont
van een administratieve handeling aangezien de tekst preciseert dat daartegen
geen beroep kan ingesteld worden; dat,
hoewel dus aanvaard wordt dat tegen de
inhoud van de " maatregel " geen beroep
kan ingesteld worden, zulks niet geldt
wanneer er geen "maatregel" is; dat
precies het uitblijven van de " maatregel " kan worden betwist; dat een dergelijke betwisting de sociaal verzekerde
immers in staat stelt zich te beveiligen
tegen administratieve willekeur; dat de
rechter, bij wie een beroep aanhangig is
gemaakt op grond van de artikelen 92 en
93 van de Grondwet en 580, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek, uitspraak moest
doen met toepassing van artike145-1 »,

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge
artikel 45-4 van de voornoemde verordening (E.E.G.) nr. 574/72, tegen een beslissing van het behandelende orgaan om
op grond van artikel 45-1 van dezelfde
verordening de uitkeringen van de sociale zekerheid onmiddellijk bij voorraad
uit te betalen geen beroep kan worden
aangetekend; a fortiori de rechtscolleges
van de rechterlijke macht, wanneer het
bevoegde orgaan draalt bij het nemen
van een dergelijke beslissing, zich niet
in de plaats van het orgaan kunnen
stellen om aan de verzekerde een voorlopig pensioen toe te kennen; het. arbeidsgerecht bijgevolg eiser niet kan veroordelen tot betaling van een voorlopig
pensioen met toepassing van artikel 45-1
van genoemde verordening, en dus evenmin van de wettelijke en gerechtelijke
interest op het bedrag van een dergelijk
pensioen (schending van artikel 45-1 en
45-4 van de verordening (E.E.G.)
nr. 574/72 van de Raad);
tweede onderdeel, bij conflict tussen
een norm van het interne recht en een
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norm van internationaal recht, die rechtstreeks ingrijpt in de interne rechtsorde,
de verdragsregel voorgaat; in zoverre er
een conflict bestaat tussen artikel 580, 2•,
van het Gerechtelijk Wetboek en
artikel 45-4 van de voornoemde verordening (E.E.G.) nr. 574/72, laatstgenoemde
verordening voorgaat, aangezien zij
rechtstreeks ingrijpt in de interne
rechtsorde; het recht op betaling van een
pensioen een politiek recht is dat enkel
tot de bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken behoort in zoverre de
interne wet of het verdrag niet anders
bepalen; daaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen dat verweerders tussenvordering ontvankelijk is « niettegenstaande de bewoordingen van artikel 45-1 » (lees 45-4) van voornoemde
verordening, de voorrang miskent van de
internationale rechtsnorm die in de
interne rechtsorde ingrijpt en al de in
het
middel
bedoelde
bepalingen
miskent:
Overwegende dat het Hof in zijn
arrest van 19 maart 1979 besliste dat
het middel, voor zover erin werd
betoogd dat het arbeidsgerecht eiser
niet kon veroordelen tot betaling
van een voorlopig pensioen, feitelijke grondslag miste;
Overwegende dat, voor zover het
middel stelt dat uit artikel 45, §§ 1
en 4, van verordening nr. 574172 van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 1972 tot
vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun
g ezinnen, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, d ient te
worden afgeleid dat het arrest eiser
niet kon veroordelen tot betaling
van gerechtelijke interest over de
voorlopig verschuldigde uitkeringen,
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest
van 14 februari 1980, in antwoord op
de hem ten deze door het Hof
ht
gestelde vraag, voor rec
verklaarde dat artikel 45, § 4, van
verordening nr. 574172 zich er niet
tegen verzet dat de nationale rechterlijke instantie waarbij beroep is.
ingesteld tegen de schending door

het bevoegde orgaan van de krachtens artikel 45, § 1, van die verordening op hem rustende verplichtingen aan verzoeker desgevraagd,
krachtens nationaal recht, gerechtelijke interest toekent over de voorlopig verschuldigde uitkeringen;
Overwegende dat het middel in
dit opzicht naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1153 van
het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij
artikel 6 van de wet van 1 mei 1913, 45,
inzonderheid 45-1, van verordening
(E.E.G.) nr. 574/72 van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van
21 maart 1972 tot vaststelling van de
wijze van toepassing van verordening
(E.E.G.) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, en 25 van het komnklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gewijzigd bij
artikel 10 van de wet van 27 juli 1971,
doordat het arrest, om eiser te veroordelen tot betaling van gerechtelijke interest over het voorlopig aan verweerder
gestort pensioen, niet ingaat op het
middel waarin eiser aanvoerde dat verweerder, die een buitenlands invaliditeitspensioen
genoot,
krachtens
artikel 25 van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967, in Belgie
geen recht had op enige uitkering als
rustpensioen en dat eiser op grond van
een loutere administratieve tolerantie,
die niet voorkomt in· de wetteksten,
niettemin had beslist verweerder een
pensioen toe te kennen waarvan het
bedrag gelijk was aan het verschil tussen het bedrag van het volledig mijnwerkerspensioen en dat van het buitenlands invaliditeitspensioen dat hij ontving,
en doordat het arrest, zonder te ontkennen dat verweerder een buitenlands
invaliditeitspensioen g{!'noot, die beslissing hierop doet steunen « dat eiser,
door bet uitblijven van een beslissing te
rechtvaardigen op grond van artikel 25
van voormeld koninklijk besluit, de
bewoordingen uit het oog verliest van
artikelen 45-1 en 45-4 van verordening
574/72 van de Raad van 21 maart 1972
tot vaststelling van de wijze van toepassing van de sociale zeke:rheidsregelingen
op loont,rekkenden en hun gezinnen, die
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van eiser hem voorlopige uitkeringen toe te kennen;
Dat het arrest evenmin onderzoekt of het « Italiaans invaliditeitspensioen », dat verweerder
zou genieten, een vergoeding is
wegens invaliditeit in de zin van
artikel 25 van dat koninklijk besluit;
Dat het middel, dat het Hof ertoe
zou verplichten feitelijke gegevens
te onderzoeken, bijgevolg niet ontvankelijk is;

zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; dat volgens artikel 45-1 het behandelende orgaan, in casu (eiser), de voorlopige uitkeringen onmiddellijk betaalt,
als het vaststelt dat de aanvrager krachtens de door dit orgaan toegepaste
wettelijke regeling recht heeft op uitkeringen, zonder dat rekening hoeft te
worden gehouden met de tijdvakken van
verzekering die vervuld zijn krachtens
de wettelijke regeling van andere LidStaten; dat (eiser), na de indiening van
het verzoekschrift tot hoger beroep,
toegeeft dat artikel 45-4 van verordening
574172 ten deze van toepassing is en, wat
meer is, die tekst aanvoert tot staving
van de voorlopige beslissing die hij
uiteindelijk op 16 mei 1977 neemt :o,
terwijl voormeld artikel 45-1 van verordening (E.E.G.) 574172 enkel kan worden toegepast wanneer het behandelende orgaan vaststelt dat de aanvrager
« krachtens de door dit orgaan toegepaste wettelijke regeling recht heeft op
uitkeringen »; in dit geval uit artikel 25
van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 volgt dat verweerder, die
een buitenlands invaliditeitspensioen
genoot, « krachtens de Belgische wettelijke regeling geen recht had op uitkeringen »; zodat voormeld artikel 45-1 niet
van toepassing was; eiser derhalve wettelijk niet verplicht was ·om verweerder
een voorlopig pensioen te betalen;
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek
enkel een sanctie stelt op de vertraging
in de uitvoering van een verbintenis en
deze bepaling bij ontstentenis van enige ·
verbintenis niet van toepassing is :

Overwegende dat artikel 25 van
het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor
werknemers onder meer bepaalt
dat, uitgezonderd in de gevallen en
onder de voorwaarden door de
Koning bepaald, het rustpensioen
slechts uitbetaalbaar is zo de
gerechtigde geen vergoeding geniet
wegens invaliditeit;
Dat het arrest geen uitspraak
doet noch over het recht van verweerder op een rustpensioen krachtens dat koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967, noch over de
vraag of het pensioen waarop hij
eventueel recht zou hebben, hem
kan worden betaald; dat het aileen
maar beslist dat het hoger beroep ·

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 93 van de
Grondwet en 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, gewijzigd bij artikel 6 van de
wet van 1 mei 1913,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om, vanaf de indiening van het oorspronkelijk verzoekschrift, gerechtelijke
interest te betalen over het voorlopig
aan verweerder toegekende rustpensioen,
terwijl het recht op de rust- en
overlevingsuitkeringen van de loontrekkenden een politiek recht is; een dergelijk recht, dat ontstaan is uit de betrekkingen tussen de rechtsonderhorige als
zodanig en de openbare macht, zijn
grondslag enkel vindt in de wettelijke en
verordenende bepalingen die dat recht
hebben doen ontstaan en het regelen;
dat noch het organiek koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967, noch de
toepassingsbesluiten, noch de gemeenschapsverordeningen bepalen dat, in
geval van vertraging in de betaling van
het rustpensioen, van rechtswege mora.toire of gerechtelijke interest verschuldigd is; artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek enkel van toepassing is op de
verbintenissen die betrekking hebben op
burgerlijke rechten, waaruit volgt dat
het arrest, door eiser te veroordelen tot
betaling van gerechtelijke interest, alle
in het middel vermelde bepalingen
schendt:

Overwegende dat, hoewel het
recht op de uitkeringen van de
regeling inzake rust- en overlevingspensioenen ten voordele van
de loontrekkenden een politiek
recht is dat steunt op wettelijke en
verordenende bepalingen die dat
recht hebben doen ontstaan en die
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de bedoelde uitkeringen geen aan- DE FEITENRECHTER (3).
leiding kunnen geven tot betaling
van moratoire of gerechtelijke inte- 4° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
rest;
STRAFZAKEN - NOODZAAK OF RAADZAAMDat de verbintenis om die uitkeHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL ringen te betalen, waarin noodzakeONAANTASTBARE BEOORDELING (4).
lijk de erkenning van het subjectief
recht op die uitkeringen besloten 5° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
ligt, niettemin een verbintenis is
- EENHEID VAN OPZET- BEGRIP.
die, in de zin van artikel 1153 van
het Burgerlijk Wetboek, aileen 6° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
betrekking heeft op het betalen van
- EENHEID VAN OPZET- BEGRIP.
een bepaalde geldsom zodat, bij
vertraging in de uitvoering, die bij 7° BEWIJS - STRAFZAKEN - STRAFVORDEdie bepaling vastgestelde wettelijke RING- PROCES-VERBAAL- BEWLJSWAARDE
- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
interest verschuldigd is;
FEITENRECHTER.
Dat het middel naar recht faalt;
8° VOORZIENING

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

IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN - VORM - VOORZIENING VAN
DE BURGEIUtECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ - MEMORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN CASSATIE- NOODZAKELIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT

19 mei 1980 - a• kamer - Voorzitter : BIJ DIT HOF (5).
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Meeus ~ Gelijklui- 5• Het onderscheid tussen de opzet van
een misdrijf, dat een bestaansvereiste
dende conclusie van de h. Duchatelet,
van een misdrijf is, en dat van een
advocaat-generaal Advocaat : mr.
ander misdrijf belet niet dat beide
Kirkpatrick.
misdrijven dee] uitmaken van dezelfde
opzet, in de zin van het beginsel
waarvan art. 65 Sw. toepassing maakt

(6).
Nr. 589

2• KAMER- 20 mei 1980
1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN
FEITELIJKE GEGEVENS TE ONDERZOEKEN NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL (1).

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLUSIE GEEN AN'IWOORD IS GEGEVEN - BESLISSING DIE OP DE CONCLUSIE ANTWOORDT MIDDEL
DAT
FEITELIJKE
GRONDSLAG
MIST (2).

o

3

BEWIJS _ STRAFZAKEN _ STRAFVORDE-

RING- GEVAL WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL OPLEGT - VERMOE-

6" Verschillende aan een beklaagde tenJastegelegde misdrijven komen uit een
zelfde opzet voort wanneer zij onderling verbonden zijn door eenheid van
doel en verwezenlijking, en in die zin
door een feit, t. w. een compJexe gedra!J!ng, zijn opgeleverd (7). lArt. 65 Sw.)
llmpliciet.)
7• De rechter oordeelt in feite en der-

halve op onaantastbare wijze over de
bewijswaarde van een proces-verbaal,
in zoverre de vaststellingen ervan niet
gelden totdat zij van valsheid worden
beticht of tot op ..,Pewijs van het
(3) Cass., 13 sept. 1976 (A.C., 1977, 42); zie
Cass., 12 juni 1979 (ibid, 1978-79, 1210).

Cass., 7 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 568).
Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1119); zie
Cass., 28 maart 1979 (ibid, 1978-79, 890).
(4)

(5)

(1)

Cass., 16

april

1980

(A.C.,

1979-80,

nr. 522).
(2)

Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 400).

(6) en (7) Zie Cass., 12 dec. 1978 en
8 mei 1979, twee arresten (A.C., 1978-79, 419,
1062 en 1068).

-

1166-

tegendeel en de bewijskracht van dat 2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAproces-verbaal niet miskend is (8).
KEN - VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN
(BOUCKENOOGHE, DE ZWAAN P.V.BA
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANC.)

BESLISSING- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
OM ZE TE VERBETEREN

(2).

20 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter : 3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
Verslaggever : de h. Boon - GelijkluiUITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MISdende conclusie van de h. Colard, advoDRLJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
caat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRLJVEN- STRAF
Bouuaert en Delafontaine, Kortrijk.
WEITELLJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRLJF- NIET ONTVANKELLJK MIDDEL (3).

4° VOORZIENING

Nr.590
2• KAMER- 20 mei 1980

HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
STRAFVORDERING- CORRECTIONELE RECHTBANK DIE DE BEKLAAGDE TOT EEN STRAF
VEROORDEELT WEGENS BEPAALDE TELASTLEGGINGEN EN HEM VRLJSPREEKT VAN
ANDERE HOF VAN BEROEP DAT DE
BEKLAAGDE OOK SCHULDIG VERKLAART AAN
SOMMIGE VAN LAATSTBEDOELDE TELASTLEGGINGEN ENKELE STRAF DIE NIET
ZWAARDER IS DAN DE DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN STRAF- EENSTEMMIGHEID NIETTEMIN VEREIST (1).
(PAUWELS)

20 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler; Tony Van Rompaey, Antwerpen.

IN

CASSATIE -

TERMLJN - STRAFZAKEN BURGERLLJKE
RECHTSVORDERING - SCHADE BESTAANDE
UIT VERSCHEIDENE ELEMENTEN - ARREST
DAT DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER EEN
VAN DIE ELEMENTEN, VOOR HET OVERIGE
EEN VOORLOPIGE VERGOEDING TOEKENT EN
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL - VOORZIENING VQOR DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELLJKE VOORZIENING

5° VOORZIENING

IN

(4).
CASSATIE -

VORM- STRAFZAKEN- MEMORIE VAN DE
ElSER - MEMORIE INGEDIEND MINDER DAN
ACHT DAGEN V66R DE TERECHTZITTING NIET ONTVANKELLJKE MEMORIE NIETONTVANKELLJKHEID NIET TE VERHELPEN
DOOR HET UITSTELLEN VAN DE ZAAK.

s• Niet ontvankelijk is de memorie die
de eiser tot staving van een cassatieberoep in strafzaken heeft ingediend
minder dan acht dagen v66r de
terechtzitting,- deze niet-ontvankelijkheid kan niet verholpen worden
door het uitstellen van de zaak (5).
(Art. 420bis, eerste lid, Sv.)

Nr. 591
2• KAMER- 20 mei 1900

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN
BESCHIKKING VAN DE BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE ElSER NIET KAN BENADEELD
ZIJN
NIET
ONTVANKELLJK
MIDDEL(l).

Vervolg nota's arrest nr. 589 :

(VANDER STRAETEN, CASTEELS T. RLJKSDIENST·
VOOR DE JAARLIJKSE VAKANTIE, LAMMERANT,
FILAMAR P.V.BA)

20 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Ge(2) Cass., 11 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 176).
(3) Cass., 2 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 501.)

(8) Zie Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1070)
(4) Cass., 14 maart 1978 (A.C., 1978, 829); zie
en 26 feb. 1980 (ibid, 1979-80, nr. 398).
Cass., 18 sept. en 10 okt. 1979 (ibid., 1979-80,
nrs. 35 en 95).
Nota arrest nr. 590 :
(5) Zie Cass., 15 jan. 1973 (A.C., 1973, 496);
(1) Cass., 22 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1107).
16 dec. 1974 en de arresten vermeld in noot 1,
(ibid, 1975, 454); Cass., 18 okt. 1978 (ibid,
Nota's arrest nr. 591 :
1978-79, 193); 28 nov. 1979 en 5 feb. 1980 (ibid,
(1) Cass., 17 aug. 1979 (A.C., 1978-79, 1347).
1979-80, nrs. 208 en 346).
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Overwegende dat het verzoek niet
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. ontvankelijk is voor zover het
Van Eeckhaut en Waterschoot, Gent.
steunt op feiten die· aan andere
personen dan leden van genoemde
commissie ten laste worden gelegd;
Overwegende, voor het overige,
dat verzoeker tot staving van zijn
Nr. 592
verzoek onduid,_elijke grieven aaJtvoert die niet van zodanige aard
zijn dat kan worden vermoed dat de
2• KAMER- 20 mei 1980
commissie, waarbij de zaak aanhan1° VERWIJZING VAN EEN RECHT- gig is, deze niet met de nodige
BANK NAAR EEN ANDERE - s'i'RAF- sereniteit en onpa:rtijdigheid kan
ZAKEN - GEWE'ITIGDE VERDENKING - NIET beoordelen; dat dientengevolge de
ONTVANKELLJK VERZOEK- BEGRIP.
in het verzoekschrift aangevoerde
grieven tegen die commissie geen
2° VERWUZING VAN EEN RECHT- gewettigde verdenking d.oen ontBANK NAAR EEN ANDERE - STRAF- staan en derhalve geen voldoende
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERgrond opleveren om haar de zaak
ZOEKSCHRIFT WAARIN GRIEVEN WORDEN
van
verzoeker te onttrekken;
AANGEVOERD WAARUIT NIET VALT AF TE.
LEIDEN DAT DE RECHTER DE ZAAK NIET MET
DE NODIGE GEMOEDSRUST EN ONPARTLJDIGHEID KAN BEOORDELEN- VERWERPING VAN
HET VERZOEK

(1).

1• Niet ontvankelijk is het verzoek tot

'verwijzing van een J"echtbank naar
een andere wegens gewettigde verdenking, dat gegrond is op feiten die niet
aan een rechtscollege worden verweten, maar wei aan iemand die niet tot
die rechtbank behoort (2). (Art.
542 Sv.)

Om die redenen, verwerpt het
verzoek.
20 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaaL

(MIERAS)
ARREST

Nr. 593

VERENIGDE KAMERS - 21 mei 1900
HET HOF; - Gelet op het ver-.
zoekschrift, op 16 april 1980 ter
1° CASSATIE - VERENIGDE KAMERS
griffie van het Hof neergelegd;
BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID.
Overwegende d~t uit de ·bewoordingen van het verzoekschrift blijkt 2° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
dat verzoeker, op ·grond van gewet- WET VAN 24 OKT. 1902 OP HET SPEL tigde verdenking, zijn zaak wil doen
BEVOEGDHEID DER GEMEENTEOVERHEID OM
onttrekken aan de commissie tot
AANVVLLENDE POLITIEVERORDENINGEN UIT
TE VAARDIGEN.
bescherming van de maatschappij,
ingesteld bij de psychiatrische aideling van de gevangenis te Antwer- 3° GEMEENTEVERORDENING - WET
pen, en verwijzen « naar een andere VAN 24 OK.T. 1902 OP HET SPEL- BEVOEGDrechtsinstantie van een ander HEID DER GEMEENTEOVERHEID OM AANVULLENDE POLITIEVERORDENINGEN UIT TE
rechtsgebied »;
VAARDIGEN.

(1) Cass., 30 mei 1978 (A.C., 1978, 1154).
(2) Zie Cass., 19 juni 1972 (A.C., 1972, 986),
22 maart 1977. (ibid, 1977, 793) en 30 mei 1978,
vorenvermeld.

4° GEMEENTEVERORDENING -

VERORDENING WAARBJJ DE AANWEZIGHEID VAN
SPEELAPPARATEN VAN EEN BEPAALD TllPE
OP ZEKERE PLAATSEN VERBODEN IS - VER"
ORDENING TOT BESCHERMING VAN DE OPEN•
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BARE ORDE - VERORDEING WAARBIJ DE
GEMEENTERAAD ZIJN POLITIEBEVOEGDHEID
NIET OVERSCHRIJDT.

5° RECHTERLIJKE MACHT -

WElGERING VAN EEN RECHTER EEN GEMEENTEVERORDENING TOE TE PASSEN - TOEZICHT OP
DE GEPASTHEID VAN DE VERORDENING MACHTSOVERSCHRIJDING VAN DE RECHTER.

6° RECHTERLIJKE

MACHT
DE
HOVEN EN RECHTBANKEN HEBBEN HET
RECHT NA TE GAAN OF DIE VERORDENING
MET MACHTSAFWENDING IS UITGEVAARDIGD.

7° RECHTERLIJKE MACHT-

GEPASTHEID VAN EEN GEMEENTEVERORDENING GEEN TOEZICHT VAN DE RECHTERLIJKE
MACHT.

1• De verenigde kamer van het Hof zijn

baden is, beoordeelt de rechter de
gepastheid van de verordening en
overschrijdt hij zijn bevoegdheid,
indien hij de toepassing van zodanige
verordening weigert op grand dat,
hoewel volgens de gemeenteoverheid
de openbare orde kan worden verstoord door de snelle verspreiding van
dat type speelapparaten, er zich op het
grondgebied van de gemeente geen
wanordelijkheden voorgedaan hebben
ten gevolge van de aanwezigheid van
dat type apparaten, en niets aantoont
dat er wanoz·delijkheden konden ontstaan, de gemeenteverordening derhalve op een onjuiste reden is gegrond
(5).
6" De hoven en rechtbanken voor wie
een overtreding van een gemeenteverordening vervolgd wordt, zijn bevoegd
om aan de hand van de context van de
verordening of van andere regelmatig
bijgebrachte gegevens na te gaan of
die verordening aan machtsafwending
Jijdt (6). (Impliciet.)

bevoegd voor het onderzoek van een
middel tot staving van een voorziening
ingesteld tegen de rechterlijke beslissing die op verwijzing na cassatie is
geweze:a, wanneer die beslissing niet
verenigbaar is met het cassatiearrest
en het middel hetzelfde is als datgene 7" De I"echterlijke macht vel'Inag niet te
dat door genoemd arrest is aangenobeoordelen of een gemeenteverordemen (1). (Art. 1119 Ger.W.)
nirJg al dan niet gepast is (7). (Art.
107 Gw.)
2" en 3" De wet van 24 oktober 1902 op
het spel, aangevuld bij die van
(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI
19 april 1963, heeft noch opheffing nog T. GENON; PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI
beperking tot gevolg van de bevoegdT. GUENDJIAN)
heid der gemeenteoverheid om in die
ARREST ( vertaling)
aangelegenheden aanvullende politieverordeningen uit te vaardigen (2) (3).
4" De gemeenteraad blijft binnen de

perken van zijn politiebevoegdheid
wanneer hij een gemeenteverordening
uitvaardigt waarbij de aanwezigheid
van speelappw·aten van een bepaald
type verboden is op voor het publiek
toegankelijke plaatsen alsmede in die
waar men toegang heeft onder
bepaalde voorwaarden, op grand dat
bewezen is dat de openbare orde kan
worden verstoord door de snelle verspreiding van dat type speelapparaten,
o.m. dat daardoor ruzies en vechtpartijen kunnen ontstaan (4).
5" Bij het onderzoek van de overeen-

stemming met de wet v~m een
gemeenteverordening waarbij de aanwezigheid van speelapparaten van een
bepaald type op zekere plaatsen ver(1) Cass., 8 maart 1973 (A.C., 1973, 666).
(2) (3) (4) (5) (6) en (7) Cass., 19 sept.
1979 (A.C., 1979-80, nr. 42) en de voetnoten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 maart 1980 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei, waarnaar de zaak werd verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 19 september 1979;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97, 107 van de
Grondwet, 78 van de Gemeentewet,
50 van het decreet van 14 december 1789, 3 van titel XI van het decreet
van 16-24 augustus 1790, en van de wet
van 22 november 1974 houdende wijziging van artikel 1 van de wet van
24 oktober 1902 op het spel aangevuld
bij de wet van 19 april 1963,
doordat het vonnis beslist dat de
gemeenteverordening van de stad Luik
van 2 oktober 1978, waarbij de aanwezigheid van speelapparaten van het type
" roulettes Saturne " en « roulettes
Opta " verboden wordt in de voor het
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publiek toegankelijke plaatsen of in die
waar men toegang heeft onder bepaalde
voorwaarden, bijvoorbeeld tegen betaling
van een toegangsgeld of een lidgeld,
enerzijds, niet in overeenstemming is
met de wet van 22 november 1974 op het
spel en, anderzijds, een machtsoverschrijding oplevert, en weigert die verordening toe te passen op grond « dat het
spel een aangelegenheid is waarvoor
niet de gemeenteoverheid doch wei de
Wetgevende Macht bevoegd is (die) trouwens ter zake wetten heeft aangenomen
(waarin) zij het niet nodig geacht heeft
de in de gemeenteverordening bedoelde
speelapparaten te verbieden, ... dat aldus
... de gemeenteraad van Luik op zijn
grondgebied de aanwezigheid van apparaten verbiedt die door de wet . zijn
toegestaan en waarvan het aantal op het
grondgebied van andere gemeenten van
het Rijk toeneemt of kan toenemen, ...
(dat), in de motivering van dat gemeenteraadsbesluit weliswaar wordt verwezen
naar het begrip handhaving van de
openbare orde, wat tot de bevoegdheid
van de gemeenteoverheid behoort, ... dat,
indien het gebruik of de exploitatie van
een roulette Satume of een roulette
Opta als immoreel of uit maatschappelijk oogpunt vatbaar voor kritiek kan
worden beschouwd, ... die apparaten
echter niet aileen de openbare orde niet
hebben verstoord en geen aanleiding
hebben gegeven tot vechtpartijen maar,
bij gebrek aan concrete elementen
dienaangaande, daartoe blijkbaar niet
kunnen leiden, dat de rechtbank oordeelt dat de gemeenteraad van Luik,
door zich te beroepen op de noodzaak de
openbare orde te handhaven, vanzelfsprekend aan zijn besluit ... een rechtsgrond heeft willen geven, doch (dat) deze
niet strookt met de werkelijkheid ... »,
terwijl, eerste onderdeel, de .wet van
22 november 1974 houdende wijziging
van artikel 1 van de wet van
24 oktober 1902 op het spel, aangevuld
bij de wet van 19 april 1963, de gemeenteoverheid helemaal niet het recht ontnomen heeft om de aanwezigheid van
speelapparaten op haar grondgebied te
reglementeren of te verbieden wanneer
zij van oordeel is ·dat de openbare
veiligheid of de openbare rust, die zij tot
plicht heeft te handhaven, daardoor in
gevaar worden gebracht; de motivering
en de rechtsgrond van de wet van
22 november 1974, enerzijds, en van
de gemeenteverordening, anderzijds,
wezenlijk van elkaar verschillen, daar de
genoemde wet tot doel heeft de exploitatie van het spel te straffen, voor zover

het een maatschappelijk en moreel
gevaar voor de speler zelf oplevert,
terwijl de gemeenteverordening enkel
tot doel heeft de openbare veiligheid en
de openbare rust in de gemeente te
handhaven;
tweede onderdeel, de correctionele
rechtbank, door te beslissen dat de
openbare orde, ten deze, niet werd
verstoord en niet kon worden verstoord
door de aanwezigheid van de in die
gemeenteverordening bedoelde apparaten, de opportuniteit van die verordening
beoordeelt, wat tot de onaantastbare
bevoegdheid van de gemeenteoverheid
en niet tot de bevoegdheid van de
rechter behoort :

Overwegende dat de beslissing
waartegen het middel gericht is,
niet te verenigen valt met het verwijzingsarrest van 19 september
1979;
Dat het middel dezelfde strekking
heeft als het bij dat arrest aangenomen middel;
Dat het derhalve moet worden
Voorgelegd aan de verenigde kamers
van het Hof;
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat de door het
middel bedoelde gemeenteverordening gegrond is op artikel 78 van
de Gemeentewet, waarbij aan de
gemeenteraad onder meer
de
bevoegdheid wordt toegekend om de
gemeentelijke politieverordeningen
te maken, op de wet van 24 oktober 1902 op het spel, alsmede op
de artikelen 50 van het decreet van
14 december 1789 en 3 van titel XI
van het decreet van 16-24 augustus
1790 waarbij aan de gemeentevoer.heid de taak wordt opgedragen om
op haar grondgebied de orde op de
openbare plaatsen te handhaven,
door de daartoe meest geschikte
politiemaatregelen te treffen;
Dat de verordening als gronden
aanvoert « dat men heden ten dage
af te rekenen heeft met een snelle
toename van het aantal speelapparaten van het type « roulettes
Saturne » en « roulettes Opta »; .••
dat vaststaat dat die toename van
het aantal speelapparaten van dat
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kan verstoren en wel omdat daar- openbare orde niet hebben verdoor twisten en vechtpartijen kun- stoord en geen aanleiding hebben
nen ontstaan; dat derhalve het tref- gegeven tot vechtpartijen maar, bij
fen van voor de handhaving van de gebrek aan concrete elementen
openbare orde geschikte politie- dienaangaande, daartoe blijkbaar
maatregelen niet alleen tot de wet- niet kunnen leiden »; dat de rechtelijke bevoegdheid van de gemeen- ters aldus steunen op gegevens van
teoverheid behoort maar ook haar persoonlijke of niet vaststaande
plicht is»;
wetenschap;
Overwegende dat de wet van
24 oktober 1902 op het spel, aangeOverwegende dat, bij gebreke van
vuld bij de wet van 19 april 1963 en wettelijke verantwoording van haar
gewijzigd bij de wet van 22 no- beslissing betreffende de machtsafvember 1974, niet tot gevolg heeft wending, de weigering van de cordat de bevoegdheid van de gemeen- rectionele rechtbank tot toepassing
teoverh(Hd om in die aangelegenhe- van de gemeenteverordening impliden politieverordeningen te maken, ceert dat zij de opportuniteit ervan
opgeheven of beperkt wordt; dat beoordeelt, hetgeen niet onder de
inzonderheid artikel 3 van de wet bevoegdheid van de rechter valt;
van 22 november 1974, luidens hetwelk de gemeenteverordeningen,
Dat het middel gegrond is;
uitgevaardigd met toepassing van
het decreet van 14 december 1789
en van artikel 3 van titel XI van het
decreet van 16-24 augustus 1790, bij
het in werking treden van die wet
Om die redenen, vernietigt het
ophouden van toepassing te zijn wat bestreden vonnis; beveelt dat van
betreft de exploitatie en de plaat- dit arrest melding zal worden
sing van speelautomaten, niet de gemaakt op de kant van de verniestrekking heeft, zoals uit de wetsge- tigde beslissing; laat de kosten ten
schiedenis blijkt, deze bevoegdheid laste van de Staat; verwijst de zaak
van de gemeenteoverheid voor de naar de Correctionele Rechtbank te
toekomst uit te sluiten;
Verviers, zitting houdend in hoger
Dat het vonnis, door te beslissen beroep; beslist dat deze rechtbank
dat de gemeenteverordening niet in zich overeenkomstig artikel 1120
overeenstemming is met de wet van van het Gerechtelijk Wetboek zal
22 november 1974, aan die wet een voegen naar de beslissing van het
draagwijdte toekent die zij niet Hof betreffende het door het Hof
beslechte rechtspunt.
heeft;
Overwegende dat het vonnis de
weigering om de gemeenteverorde21 mei 1980 - Verenigde kamers ning toe te passen nog grondt op de Voorzitter
:
baron
Richard
onwettigheid van die verordening Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidie het gevolg ·is van een « machts- dende conclusie (8) van de h. Charles,
overschrijding, die het hieruit af- eerste advocaat-generaal.
leidt dat de door de gemeenteraad
Op dezelfde dag zijn drie arresten in
tot staving van deze gemeenteveror- dezelfde
zin gewezen op voorziening van de
dening ingeroepen reden, namelijk Procureur des Konings te Hoei tegen vonnissen
d.d.
6 maart 1980 van de Correctionele
de handhaving van de openbare
Rechtbank te Hoei, zitting houdende in boger
orde, fictief is;
beroep.
·
·
Overwegende echter dat deze verklaring, die gelet op haar cc;mtext
op machtsafwending doelt, enkel
(8) Concl. van het O.M. in Bull en Pas.,
berust op de algemene considerans 1980, I, 1161.

1171Nr. 594
1" KAMER- 22 mei 1980

RECHTERLLJK GEWIJSDE-

BURGERLUKE ZAKEN- ARREST WAARBLJ HEROPENING VAN DE DEBATTEN WORDT BEVOLEN
MET OPGAVE VAN DE GRONDSLAG WAAROP
LATER TEN GRONDE ZAL WORDEN BESLIST
ZONDER DAT ALDUS EEN BETWlST RECHTSPUNT WORDT BESLECHT - GEEN GEZAG VAN
GEWLJSDE TA.V. DE ZAAK TEN GRONDE (1).

gezag en de· kracht van het rechterlijk
gewijsde (schending van de artikelen 23
tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, de tweede beslissing de bewijskracht miskent van de
door eiser voor het hof van beroep
genomen conclusie waarin hij, ...
en terwijl eiser in zijn conclusie
verder betoogt ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep uitspraak moest doen over
de aanvraag tot herziening van de
{WEGENFONDS T. MARCHAND)
vergoedingen welke onder meer aan
ARREST ( vertaling)
verweerder
verschuldigd
waren
wegens de onteigening van een
HET HOF; - Gelet op het bestre- zandgroeve waarvan de ontginning
den arrest, op 9 november 1978 door hem bij overeenkomst van 30 april
het Hof van Beroep te Brussel 1965 door de eigenaar van de gronden was overgedragen;
gewezen;
Overwegende dat, enerzijds, het
Over het middel, afgeleid uit de schen- hof van beroep in een eerste arrest
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk van 11 januari 1978 erop gewezen
Wetboek en 23 tot 28 van het Gerechte- heeft dat, wanneer de rechthebbende op de ontginning van een
lijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in zijn op groeve niet in staat is zelf te
11 januari 1978 tussen partijen gewezen ontginnen, de waarde van zijn recht
arrest beslist heeft dat « wanneer de en dus de schade die hij lijdt
rechthebbende op de ontginning van een wanneer men hem dit recht ontgroeve niet in staat is zelf te ontginnen, neemt, slechts gelijk kan zijn aan
de waarde van zijn recht en dus de de prijs die hij had kunnen krijgen
schade die hij lijdt als men hem dat
recht ontneemt, slechts gelijk kunnen voor de overdracht van dat recht
zijn aan het bedrag dat hij had kunnen aan een derde of voor de inbreng
verkrijgen voor de overdracht van dat ervan in vennootschap, waarna het
recht aan een derde of de inbreng ervan hof van beroep, alvorens uitspraak
in een vennootschap », dat het hof van te doen over de gegrondheid van
beroep in het arrest van 9 novem- het door eiser tegen verweerder
ber 1978 de aan verweerder toegekende gerichte hoger beroep, de heropevergoeding heeft vastgesteld op basis ning van de debatten bevolen heeft
van het bedrag van 17.039.764 frank, op op grond dat, nu verweerder niet
grond c dat appellant (thans eiser) het
bedrag van 17.039.764 frank niet nauw- had verklaard in welke relatie hij
keurig betwist, dat door deskundige stond met de naamloze vennootDechamps in aanmerking werd genomen schap Sablieres G. Marchand, wat
als zijnde de huidige waarde van de de uitoefening van het recht betreft
totale winst, zonder aftrek van retribu- dat hem bij overeenkomst persoonties, die de exploitatie zou hebben opge- lijk was overgedragen, het hof, voor
bracht totdat de zandlagen uitgeput het geval dat diende te worden
waren »,
aangenomen dat verweerder zijn
terwijl,
eerste
onderdeel,
dieh tgtwee recht na 12 d ecemb er 1965 1n
· d'1e
. .
te.
tri'di
..
b esI Issmgen gens l g ZIJn, e een vennootschap
o
hebb
.
gelijkstaat met ontbreken van motive. .
.z u
.
en mg.~
ring (schending van artikel 97 van de brac~t, mhchti~gen d1ende te knJGrondwet) en met schending van het gen mzonderhe1d over de aard en
de werkelijke tegenwaarde die de
(1) Zie Cass., 9 nov. 1961 (Bull. en Pas., 1962, · inbreng voor hem had moeten ople1, 293).
veren;

I

-

1172Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, het
arrest, nadat het had beslist dat
verweerder exploitant van de zandgro_eve gebleven was, niet meer
behoefde te antwoorden op de conclusie van eiser in verband met de
gebeurlijke vervreemding of overOverwegende dat, anderzijds, het dracht van verweerders rechten aan
bestreden arrest van 9 november een derde;
1978 erop wijst dat verweerder ontOverwege~de dat, anderzijds, het
kent het aan hem overgedragen arrest, na erop te hebben gewezen
ontginningsrecht ooit te hebben dat het niet zozeer gaat om een
vervreemd, dat hij verscheidene recht van inbezitneming dan wel
gegevens van zijn boekhouding om het verlies van het recht op een
overlegt waaruit blijkt dat hij na de produkt dat op zichzelf een hanoprichting van de naamloze ven- delswaarde heeft, het door de desnootschap « Sablieres G. Mar- kundige voorgestelde bedrag in aanchand » gedurende verschillende merking neemt als zijnde de huijaren eigenaar is gebleven van een dige waarde van de winst die de
aanzienlijke hoeveelheid materieel ontginning zou hebben opgeleverd
voor groefontginning, dat hij aan- totdat de lagen uitgeput waren en
toont dat hij tot in 1971 een groot de kritiek van eiser op de door de
aantal werklui in dienst heeft deskundige voorgestelde ramingen
gehad, dat ofschoon uit niets blijkt van de hand wijst;
dat het aan verweerder toegekende
Dat het arrest voorts vermeldt dat
recht van ontginning zich op de andere vestigingen van de ven12 december 1965 niet meer in zijn nootschap, die trouwens minder
vermogen bevond, hij de zandgroeve belangrijk zijn, wel een tekort op
toch slechts had kunnen ontginnen hun balans hadden, doch dat niettedoor tussenkomst van de vennoot- min blijkt dat in 1970 en 1971, dus
schap die hij naar zijn eigen inzich- meer dan vier jaren nadat de ontten beheerde en waarvan hij en zijn ginning zou begonnen en zonder de
echtgenote 4.060 van de 4.500 aande- onteigening vrijwel gedaan zou
len in handen hadden;
geweest zijn, de vennootschap nog
winst boekte;
Dat het hof bijgevolg overweegt
Dat het arrest met die overwegindat terecht kan worden aangenogen
antwoordt op eisers conclusie
men dat de winst, die de ontginning
van de zandgroeve zou hebben zonder de bewijskracht ervan te
opgebracht, naar verweerder zou schenden;
Dat het mid9-el niet kan worden
zijn gegaan zijn naar verhouding
van de rechten die hij en zijn aangenomen;
echtgenote in genoemde vennootschap bezaten;
Om die redenen, verwerpt de
Dat het an-est aldus beslist dat
verweerder zijn rechten geenszins voorziening; verwijst eiser in de
aan een derde heeft afgestaan of in kosten.
een vennootschap heeft ingebracht;
22 mei 1980 - 1• kamer - Voorzitter :

Overwegende dat in die beslissing
enkel de grondslag wordt aangegeven voor de uitspraak die achteraf
over het geschil zelf zal worden
gedaan; dat die beslissing geen
betwist rechtspunt beslecht en derhalve geen gezag van gewijsde
bezit;

Dat die beslissing geenszins strijdig is met het beginsel dat het hof
van beroep in zijn eerste arrest
heeft gesteld;

ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert, De Bruyn.

1173een misdrijf tegen de gecoordineerde wetten en reglementen
betreffende de politie over het weg2• KAMER- 22 mei 1980
verkeer, verjaart door verloop van
VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVOR- een jaar, te rekenen van de dag
DERING- OVERTREDING VAN HET WEGVER- waarop het misdrijf is begaan;
KEERSREGLEMENT- TERMLJN.
Overwegende dat, bij gebreke van
De strafvordering voortvloeiend uit een enige grond tot schorsing, de strafovedreding van het Wegverkeersregle- vordering ten tijde van de uitspraak
ment verjaart noodzakelijk door ver- van het vonnis op 21 februari 1980
Joop van twee jaren, te rekenen van de verjaard was doordat meer dan twee·
dag waarop het feit is gepleegd (1). jaar verlopen waren sinds de feiten;
(Art. 68 Wegverkeerswet; artt. 22, 24 en
Dat het middel gegrond is;
25 wet van 17 april 1878.)
Overwegende dat de kosten van
(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU de strafvordering jegens beide verT. COURTOIS, HUYNEN)
weerders ten laste van de Staat
dienden gelegd te worden;
ARREST ( vertaling)
Nr. 595

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 februari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 68 van de wet
betreffende de politic over het wegverkeer en 22 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het vonnis de verweerders
veroordeelt wegens op 17 februari 1978
begane overtredingen van het Wegverkeersreglement,
terwijl de strafvordering wegens die
misdrijven reeds verjaard was op de dag
van de uitspraak van de beslissing :

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
strafvordering jegens beide verweerders; 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; beslist dat er geen
grond bestaat tot verwijzing.
22 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Overwegende dat het vonnis de
verweerders veroordeelt wegens
overtredingen van het Wegverkeers- Nr. 596
reglement, de eerste wegens over2• KAMER- 22 mei 1980
treding van artikel 10.1.1" en 3"
van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende alge- 1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
meen reglement op de politie van
RAADKAMER WAARBLJ EEN VERDACHTE, MET
het wegverkeer, de tweede wegens
AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANovertreding van artikel 23.2.1" van
DIGHEDEN,
NAAR
DE
CORRECTIONELE
dat reglement, welke overtredingen
RECHTBANK WORDT VERWEZEN TER ZAKE
werden begaan op 17 februari 1978;
VAN EEN MISDAAD DIE KAN WORDEN GECORRECTIONALISEERD- ARREST WAARBLJ HET
Overwegende dat, naar luid van
VONNISGERECHT ZICH ONBEVOEGD HEEF.r
artikel 68 van de wet betreffende de
VERKLAARD, OMDAT EEN OMSTANDIGHEID IS
politie over het wegverkeer, de
GEBLEKEN OP GROND WAARVAN DE MISstrafvordering voortspruitende uit
DAAD NIET KAN WORDEN GECORRECTIONALI(1) Cass., 25 jan. 1978 (A.C., 1978, 625).

SEERD- IN KRACHT VAN GEWLJSDE GEGANE
BESLISSINGEN- TOEZICHT VAN HET HOF-

-
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HET HOF GAAT NA OF BEIDE BESLISSINGEN
IN KRACHT VAN GEWJJSDE ZLJN GEGAAN EN
OF DE MISDAAD KAN WORDEN GECORRECTIONALISEERD VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING VERWLJZING NAAR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING (1).

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- coRRECTIONALISERING
VAN
EEN
MISDAAD
WEGENS VERZACIITEIIJDE OMSTANDIGHEDEN
- DIEFSTAL WAAROP ART. 473 SW. LEVENSLANGE DWANGARBEID STELT ONDERZOEKSGERECHT NIET BEVOEGD OM DIE MISDAAD TE CORRECTIONALISEREN.

3° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTER IN HOGER BEROEP DIE IGllNNIS
NEEMT VAN DE ZAAK OP HET ENiillL HOGER
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VASTSTE~
LING DAT HET TEN LASTE VAN DE
BEKLAAGDE GELEGDE FElT EEN ZWAARDERE
KWALIFICATIE MOET KRIJGEN DAN DIE
WELIGll DOOR DE EERSTE RECHTER WAS AANGENOMEN EN DAT HET FElT NIET TOT DE
BEVOEGDHEID VAN LAATSTVERMELD.E RECHTER BEHOORT - VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER IN HOGER BEROEP ZICH ONBEVOEGD TE VERKLAREN.

4° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE MAG
ZLJN TOESTAND NIET VERZWAREN- GEVO~
GEN VAN DIE REGEL.

2" Diefstal door middel van geweld of
bedreiging, door twee of meer personen gepleegd met de on1standigheid
dat het geweld of de bedz·eiging, hetzij
t!en ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij
een blijvez1de fysische of psychische
ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan,
hetzij een zware verminking ten
gevolge hee:ft, wordt krachtens de
artt. 471, 472 en 473 Sw. gestraft met
levenslange dwangarbeid, en kan door
de onderzoeksgerechten geenszins
o.g. v. verzachtende omstandigbeden
worden gecorrectionaliseerd (2). (Art.
2 wet van 4 okt. 1867; art. 1 wet van
1 feb. 1977.)
3" Wanneer de rechtez· in boger beroep

vaststelt dat het ten Jaste van de
beklaagde gelegde feit een zwaardere
kwalmcatie moet krijgen dan die
welke door de eerste rechter was

aangenomen, en dat dit feit niet tot de
bevoegdheid van die rechter behoorde,
moet de rechter in hoger beroep zich
onbevoegd verklaren, zelfs indien hij
van de zaak kennis neemt op het
enkel hoger beroep van de beklaagde
(3).
4" De regel dat de beklaagde op zijn

enkel hoger beroep zijn toestand niet
mag zien verzwaren, hee:ft tot gevolg
dat, wanneer de rechter in hoger
beroep zich onbevoegd hee:ft verklaard
omdat het feit een zwaardere kwalificatie diende te krijgen dan die welke
door het beroepen vonnis was aangenomen, de rechter VOOl' wie de beslissing van onbevoegdheid achteraf
wordt gebracht, geen zwaardere straf
kan uitspreken dan die welke de
onbevoegde rechter had opgelegd (4).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN, INZAiill DESTERCQ B.,
DESTERCQ M.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 18 april 1980 door de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Bergen ingediend;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, bij beschikking
van 26 juni 1978, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
Destercq Bernard, Francis, geboren
op 29 september 1948, en Destercq
Michel,
Ghislain,
geboren
op
24 april 1956, gedetineerden, naar de
Correctionele Rechtbank te Charleroi verwezen heeft ter zake dat zij
op 2 maart 1978, te Courcelles,
kanton Fontaine-l'Eveque, als dade:rs of mededade:rs een diefstal
hebben gepleegd door middel van
geweld of bedreiging, met de
omstandigheid dat de diefstal door
twee of meer personen werd
gepleegd en dat het geweld of de
bedreiging, hetzij een ongeneeslijk
lijkende ziekte, hetzij een blijvende
fysische of psychische ongeschikt-

· (1) Zie Cass., 6 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 12).
(2) Zie, voor de inwerkingtreding van de
(3) en (4) Cass., 21 nov. 1949 (A.C., 1950, 151)
wet van 1 feb. 1977; Cass., 14 feb. Hl77 : (A.C., en de noten 1 en 2; zie ook R.P.D.B., bijv. I,
1977, 655).
, V" Appel en matiere repressive, nrs. 340 en 341.'

- 1175heid, hetzij het volledig verlies van heeft gehad, de straf levenslange
het gebruik van een orgaan, hetzij dwangarbeid was, zodat de correceen zware verminking ten gevolge tionele rechtbank niet bevoegd was
heeft gehad;
om van die feiten kennis te nemen;
Overwegende dat de Correctionele dat het Hof van Beroep te Bergen,
Rechtbank te Charleroi bij vonnis op het door Michel Destercq tegen
van 28 juni 1979, dat op tegenspraak dat arrest ingestelde verzet, in het
was gewezen ten aanzien van op tegenspraak gewezen arrest van
Bernard Destercq en bij verstek ten 2 april 1980 een zelfde beslissing
aanzien van Michel Destercq, beide heeft gewezen;
beklaagden wegens die telastlegging
Overwegende dat de beschikking
veroordeeld heeft tot een gevange- van de raadkamer van 26 juni 1978
nisstraf van vier jaar en hun en de arresten van 19 decemonmiddellijke aanhouding bevolen ber 1979 en 2 april 1980 in kracht
heeft; dat Bernard Destercq tegen van gewijsde zijn gegaan en dat uit
deze beslissing hoger beroep heeft de tegenstrijdigheid tussen de
ingesteld, waarna het openbaar beschikking en de arresten een
ministerie eveneens hoger beroep geschil over rechtsmacht is ontstaan
heeft ingesteld doch enkel te zijnen d.at de gang van het gerecht belemaanzien, terwijl Michel Destercq mert; dat er derhalve grond is tot
tegen dat vonnis verzet heeft regeling van rechtsgebied;
gedaan; dat dit verzet ontvankeOverwegende dat uit de stukken
lijk werd verklaard bij het op van de rechtspleging schijnt te vol21 september 1979 gewezen vonnis gen dat de ten laste gelegde feiten
van dezelfde rechtbank waarbij de misdaad kunnen vormen die
Michel Destercq op tegenspraak strafbaar is met levenslange dwangwerd veroordeeld tot dezelfde arbeid, welke straf is bepaald in de
gevangenisstraf van vier jaar met artikelen 471, vijfde en zesde lid,
onmiddellijke
aanhouding;
dat 472, eerste en tweede lid, en 473,
aileen Michel Destercq hoger eerste en derde lid, van het Strafberoep heeft ingesteld tegen het wetboek; dat luidens artikel 2,
vonnis van 21 september 1979;
tweede lid, van de wet van
Overwegende dat het Hof van 4 oktober 1867 op de verzachtende
Beroep te Bergen na voeging van de omstandigheden, de raadkamer een
zaken bij arrest van 23 oktober verdachte niet wegens verzachtende
1979, in zijn arrest van 19 de- omstandigheden mag verwijzen
cember 1979, dat op tegenspraak is naar de correctionele rechtbank als
gewezen ten aanzien van Bernard het een misdrijf betreft waarvoor de
Destercq en bij verstek ten aanzien bij de wet bepaalde straf twintig
van Michel Destercq, erop gewezen jaar dwangarbeid te boven gaat;
Dat het Hof van Beroep te Berheeft dat uit een aanvullend onderzoek bleek dat de verweerders de gen zich derhalve .terecht onbevoegd
hen ten laste gelegde feiten meer heeft verklaard om van de zaak
dan een uur na zonsondergang had- kennis te nemen; dat de overweging
den gepleegd, en vastgesteld heeft dat het openbaar ministerie niet ten
dat, wanneer de diefstal door mid- aanzien van Michel Destercq in
del van geweld of bedreiging bij hoger beroep is gekomen van het
nacht is gepleegd door twee of meer vonnis van de Correctionele Rechtpersonen en het geweld of de bank te Charleroi van 21 sepbedreiging, hetzij een ongeneeslijk tember 1979 en evenmin van het
lijkende ziekte, hetzij een blijvende vonnis van 28 juni 1979, niet kon
fysische of psychische ongeschikt- beletten dat het hof zich onbevoegd
ten
aanzien
van
heid, hetzij het volledig verlies van verklaarde
het gebruik van een orgaan, hetzij genoemde verweerder, daar de
een zware verminking ten gevolge regels van openbare orde inzake

- 1176dat een geneesheer zodanig misbriiik
bevoegdheid in strafzaken de rechheeft gemaakt, in de zin van die wet,
ter verplichten na te gaan of hij
is naar recht verantwoord, wanneer
bevoegd is en hem geen ruimte
daarin wordt vastgesteld dat die
laten om daarvan af te wijken; dat
geneesheer vorenvermelde geneesmidhet beginsel dat, wanneer enkel de
delen « op ongeoorloofde wijze », in
beklaagde hoger beroep instelt, zijn
strijd met de regels, heeft voorgetoestand niet mag worden verschreven, met name omdat hij die
zwaard, tot gevolg heeft dat de
heeft voorgeschreven op verzoek van
jongelui, die niet zijn gewone patienbevoegde rechter, bij wie de zaak
ten waren, onder wie zich een minderwordt aanhangig gemaakt, tegen
jarige bevond, die een valse reden
Michel Destercq geen hogere straf
opgaven en ook geen objectief sympzal kunnen uitspreken dan de straf
toom vertoonden.
die hem door de onbevoegde rechter
was opgelegd;
(GUYON)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi van 26 juni 1978;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Bergen.
22 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 597
2" KAMER- 22 mei 1980

GENEESKUNST - VERDOVENDE MIDDELEN - WET VAN 24 FEB. 1921, ART. 3, DERDE
LID_ VOORSCHRIJVEN vAN GENEESMIDDELEN_ MISBRUIK- BEGRIP.

Ad. 3, derde lid, wet van 24 feb.
1921 betreffende het verhandelen van
de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen
en antiseptica wordt door de beoefenaar van de geneeskunde, van de
diergeneeskunde of van een paramedisch beroep overtreden bij het voorschrijven, toedienen of. afleveren van
geneesmiddelen, die slaapmiddelen,
verdovende middelen of psychotropische stoffen bevatten, wanneer hij
daarvan misbruik maakt; de beslissing

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser wegens de telastlegging
B ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het hof eiser
van die telastlegging v:rijspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

II. Wat het overige van de voorziening betreft :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 3, derde lid, van de wet
van 9 juli 1975 tot wijziging van de wet
van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, of
antiseptica, en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat eiser vervolgd werd ter zake
dat hij meermalen in maart, april en
mei 1978 A) misbruik heeft gemaakt van
het voorschrijven, toedienen of afleveren
van geneesmiddelen of slaapmiddelen,
verdovende middelen of psychotrope
. stoffen welke afhankelijkheid kunnen
onderhouden of verergeren, B) zonder
dwingende reden verdovende middelen
heeft voorgeschreven, toegediend of
afgeleverd welke een verslaving kunnen
teweegbrengen, onderhouden of verergeren; dat het arrest hem uit hoofde van
de telastlegging A veroordeelt .op de uit
de elementen van het dossier van het
onderzoek afgeleide grond die het arrest
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1177stoffen welke een afhankelijkheid
kunnen onderhouden of verergeren,
strafbaar stelt mits hierbij misbruiken zijn gebeurd;
Overwegende dat het arrest een
omstandige beschrijving geeft van
de omstandigheden waarin eiser de
in de telastlegging A aangegeven
stoffen heeft voorgeschreven aan
vier jonge mensen, vaststelt dat
eiser zijn onschuld poogt aan te
tonen door een discussie aan te
gaan over de etymologische betekenis van de woorden « misbruik
maken van "• ten betoge dat opzet
bij hem niet aanwezig was, en
vervolgens op ondubbelzinnige wijze
vaststelt dat eiser die stoffen op een
ongeoorloofde wijze, in strijd met de
regels, heeft voorgeschreven; dat
het aldus wettig beslist dat eise:r
misbruik heeft gemaakt, in de zin
van de wet;
Overwegende dat het arrest, voor
het overige, na te hebben vastgesteld dat eiser aan vier jonge mensen, die niet zijn gewone patienten
waren en onder wie zich een minderjarige bevond, op hun enkel
verzoek verdovende middelen had
voorgeschreven en dat eiser, die na
een lange loopbaan een ervaren
geneesheer moest zijn, geen gehoor
had mogen geven aan de listige
redenen waarop zij zich beriepen,
overweegt dat eiser tot het besluit
had moeten komen « dat het in
zodanige hoeveelheden voorschrijven van deze verdovende middelen
voor de behandeling van dergelijke
patH~nten; die geen enkel objectief
symptoom vertoonden, een misbruik
was»;
Dat het hof met die consideransen zijn beslissing regelmatig met
Overwegende dat, in strijd met ·redenen omkleedt en wettelijk ver-.
w:~t in het middel wbordt bdetoog~, antwoordt;
biJzonder
opzet
estaan e
m
.
kwaadwillig of bedrieglijk opzet niet
Dat geen onderdeel van het midvereist is voor het in artikel 3, derde · del kan worden aangenomen;
lid, van de wet van 24 februari 1921
En ·overwegende dat de substanomschreven misdrijf; dat deze wets- tiEHe of op straffe van nietigheid
bepaling het voorschrijven, toedie- voorgeschreven rechtsvormen in
nen of afleveren van slaapmiddelen, acht zijn genomen en de beslissing
verdovende middelen of psychotrope overeenkomstig de wet is gewezen;
in aanmerking neemt, namelijk « dat
verdachte met opzet heeft gehandeld nu
hij op " een ongeoorloofde wijze ", " in
strijd met de regels " geneesmiddelen
heeft voorgeschreven of van het voordaarvan
misbruik
heeft
schrijven
gemaakt »,
terwijl, eerste onderdeel, de telastlegging A het bewijs van bijzonder opzet
aan de zijde van de beklaagde vereist,
het arrest, waar het met het bewijs van
het opzet gelijkstelt het feit dat de
geneesmiddelen « op een ongeoorloofde
wijze "• « in strijd met de regels »
werden voorgeschreven of dat « misbruik werd gemaakt " van het voorschrijven ervan, het wettelijk begrip
bijzonder opzet miskent dat is vereist bij
artikel 3, derde lid, van de wet van
9 juli 1975; het arrest althans in het
ongewisse laat welke van deze uitdrukkingen het in aanmerking neemt als
grond voor zijn beslissing dat de verdachte met opzet gehandeld heeft
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het bijzonder opzet
kwaadwillig of bedrieglijk opzet vereist;
uit de in het arrest opgesomde vaststellingen in het dossier van het onderzoek
voor het hof van beroep wordt afgeleid
dat eiser als ervaren geneesheer
de gevraagde geneesmiddelen niet
had mogen voorschrijven (onvoldoende
symptomen bij zijn patii~nten, ontbreken
van objectieve symptomen, verwarring
die eiser had begaan tussen methadon
en mequalon, niet onderkennen van de
verdovende eigenschappen van welconal,
onvoorzichtigheid door het nodeloos en
op louter verzoek voorschrijven van die
geneesmiddelen); die omstandigheden
noch afzonderlijk noch in hun geheel
beschouwd, doen blijken van het bijzonder opzet, daar vaststellingen ontbreken
omtrent het kwaadwillig of bedrieglijk
opzet zodat het arrest door eiser wegens
de telastlegging A te veroordelen,
artikel 3, derde lid, van de wet van
9 juli 1975 schendt :

-
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Om die redenen, verwerpt de hoger beroep gewezen door de Corvoorziening; veroordeelt eiser in de rectionele Rechtbank te Charleroi;
kosten.
I. In zoverre de voorzieningen
22 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter : gericht zijn tegen de beslissingen op
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verstrafvordering jegens eiser
slaggever : de h .. Stranard - Gelijklui- de
dende conclusie van mevr. Liekendael, Wachskerz:
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
a) Wat de voorziening van WachsDassesse.
kerz betreft :
Over het eerste middel, ...

Dat het middel feitelijke grond-.
slag mist;

Nr. 598
2" KAMER- 22 mei 1980

1° BETEKENING

VAN

EXPLOTEN

- BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES
KONINGS - GERECHTElJJK WETBOEK,
ART. 40, VIERDE LID- VEREISTEN.
2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN VERSTEKVONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR
MINISTERIE NIET IN HOGER BEROEP IS GEKOMEN- VERZET VAN DE BEKLAAGDE- VERZET ONGEDAAN VERKLAARD HOGER.
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN DAT LAATSTE
VONNIS - VERZWARING VAN DE STRAF DOOR
DE RECHTER IN HOGER BEROEP - ONWETTIGE VEROORDELING (1).

1• Volgens artikel 40, vierde lid, Ger.W:

is de betekening in het buitenland of
aan de procureur des Konings ongedaan, indien de partij, op wier verzoek
zij is verricht, de .woonplaats of de
verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend
wordt, in Belgie of, in voorkomend
geval, in het buitenland kende; naar
1·echt verantwoord is de beslissing dat
de betekening aan de procureur des
Konings regelmatig is, als de rechter
vaststelt dat de woonplaats van degene
aan wie betekend wordt in Belgie niet
bekend was en dat zulks aan diens
eigen nalatigheid te wijten was.
(WACHSKERZ T. DE DONDER; PROCUREUR DES
KONINGS TE CHARLEROI T. WACHSKERZ)

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 40 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat de rechtbank een vergissing
begaat, waar zij verklaard heeft dat de
ten verzoeke van de procureur des
Konings gedane betekening van de op
7 maart 1978 door de Politierechtbank te
Charleroi gewezen beslissing waarbij
eiser bij verstek werd veroordeeld, regelmatig is, welke betekening de Optredende
gerechtsdeurwaarder
Op
12 april 1978 aan de procureur des
Konings te Charleroi heeft gedaan
omdat eiser op dat ogenblik in Belgie
noch in het buitenland een gekende
woonplaats, verblijfplaats noch gekozen
woonplaats had,
tezwijl noch in het strafdossier noch
in het onderzoek ter terechtzitting enig
element naar voren komt waaruit blijkt
·dat de procureur des Konings voldoende
nasporingen heeft gedaan om de woonplaats van eiser te weten te komen :

Overwegende dat, volgens artikel 40, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de betekening in het
buitenland of aan de procureur des
Konings ongedaan is, indien de
partij, op wier verzoek ze verricht
is, de woonplaats of de verblijfplaats
of de gekozen woonplaats van
degene aan wie betekend wordt, in
Belgie of, in VOOrkomend geval, in
het buitenland kende;
Overwegende dat het vonnis ten
ARREST ( vertaling)
deze vaststelt dat eisers woonplaats
in Belgie niet gekend was en zulks
HET HOF; - Gelet op het bestre- te wijten was aan de nalatigheid
den vonnis, op 29 januari 1980 in van eiser zelf, die het niet « nodig
geoordeeld had om zijn toekomstige
(1) Zie Cass., 19 en 25 sept. en 14 nov. woonplaats bekend te maken bij
1979 (A.C., 1979-80, nrs. 37, 55 en 177).
_, .zijn vertrek uit zijn vroegere ver-

----------------1
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blijfplaats, zoals blijkt uit het
bericht van doorzending van de
hem voordien toegezonden aangetekende brief, waarop ·vermeld stond
« vertrokken zonder adres achter te
laten »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
b) Wat de voorziening van de
procureur des Konings te Charleroi
betreft:

melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt Wachskerz in
de kosten van zijn voorziening; laat
de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in
hoger beroep.

Overwegende dat, wanneer het
openbaar ministerie tegen een veroordelend verstekvonnis geen hoger
beroep heeft ingesteld en hoger
beroep heeft ingesteld tegen het
vonnis op verzet, de rechter in
hoger beroep de toestand van de
beklaagde zoals die bij het verstekvonnis is bepaald, niet mag verzwaren;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, wat de veroordeling uit hoofde van de telastlegging C betreft, de substantiiHe of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN
AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT DIE
TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER VAN HET
ONGEVAL IS VASTGESTELD - BESLISSING
NIET NAAR RECHT VERANTWOORD (1 ).

22 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende
Over het middel, afgeleid uit de schen- conclusie van mevr. Liekendael, advoding van de artikelen 187, 188, 202 en caat-generaal
Advocaat
mr.
203 van het Wetboek van Strafvordering, M. Leonard, Charleroi.
doordat het vonnis, door Wachskerz te
veroordelen tot een enkele geldboete van
100 frank wegens de telastleggingen A
en B samen, diens toestand verzwaard Nr. 599
heeft ten opzichte van het op
7 maart 1978 door de Politierechtbank te
Charleroi gewezen verstekvonnis waarbij
2" KAMER- 22 mei 1980
hij wegens genoemde telastleggingen
was veroordeeld tot een geldboete van AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
60 frank, van welk vonnis het openbaar
OVEREENKOMST) WEGVERKEERSministerie niet in hoger beroep was
ONGEVAL BESLISSING WAARBLJ EEN
gekomen:
BESTUURDER
ALLEEN
AANSPRAKELIJK

II.

...

(GROTENCLAES, BEAUFAYS T. PIRE)

22 mei 1980- 2• kamer- Voorzitter:
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Legros - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 600

2• KAMER - 22i!iei 1980
NIEUWE VORDERING -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - WLJZIGING OF UITBREIDING VAN DE VORDERING
VAN DE BURGERLIJKE PARTLJ IN HOGER
BEROEP- VEREISTEN.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
strafvordering jegens Wachskerz 1 - - - - - - - - - - - - - - - wegens de telastleggingen A en B;
Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 684)
verwerpt de voorziening van Wachs- 18 (1)sept.
1979 en 9 jan. 1980 (ibid., 1979-80;
kerz; beveelt dat van dit arrest nrs. 33 en 275).

-
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De burgerlijke partij kan haar vordering
in hoger beroep wijzigen of uitbreiden,
op voozwaarde dat de uitbreiding of
wijziging is gevraagd bij een op tegenspraak genomen conclusie en blijft
berusten op het misdrijf dat aan de
beklaagde ten Jaste is gelegd (1). (Art.

1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet van
17 april 1878, artt. 2, 807 en
1042 Ger.W.)
(SOTGIU T. CHIANCONE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
over de burgerlijke belangen uitspraak doet;

lijke partij bijgevolg haar vordering in
hoger beroep kan uitbreiden of wijzigen,
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 de burgerlijke partij
zich in hoger beroep ertoe beperkt
vergoeding te vorderen van haar schade
zoals zij trouwens voor de eerste rechter
gedaan heeft; dat zij, door haar schade
op een andere wijze te ramen, geen
nieuwe vordering instelt voor het hof
doch de voor de eerste rechter ingestelde
vordering binnen de wettelijke grenzen
uitbreidt; dat de door de burgerlijke
partij toegepaste kapitalisatiecoefficient
geenszins wordt betwist; dat de door de
burgerlijke partij geleden materiele
schade als volgt wordt berekend :
(123.700 + 36.559 + 50.000) x 70 x 15,9858 ~ . .
frank;
2 352 810
100

dat het overlevingspensioen dat de bur-,
gerlijke partij geniet ingevolge het overlijden van haar echtgenoot van dat
bedrag niet dient te worden afgetrokken;
dat dit voordeel immers een afzonderlijke rechtsgrond heeft en niet strekt tot
vergoeding van de door het doden verOver het middel, afgeleid uit de schen- oorzaakte schade »,
ding van de artikelen 2,· 807, 808, 1042,
terwijl, krachtens de artikelen 807 en
1050 van het Gerechtelijk Wetboek en
808 van het Gerechtelijk Wetboek, een
van de rechten van de verdediging,
vordering tot schadevergoeding in hoger
doordat het arrest eiser veroordeelt
beroep slechts kan worden verhoogd,
om
aan
verweerster,
handelende indien de verhoging berust op een feit of
in eigen naam, het bedrag van akte in de dagvaarding aangevoerd of
2.352.810 frank te betalen voor de mate- verantwoord is wegens een na het instelritHe schade ten gevolge van het overlij- len van de vordering opgetreden schade;
den van haar echtgenoot, op grond dat :
« de burgerlijke partij haar vordering
en terwijl geen van beide voorwaarden
achtereenvolgens heeft geraamd op ten deze vervuld is, verweerster in haar
659.874 frank en 1.249.406 frank voor de conclusie in eerste aanleg enkel eei!.
eerste rechter en op 2.688.926 frank voor vergoeding van 1.454.280 frank had
de rechter in hager beroep; dat de gevorderd, na aftrek van het gekapitalibeklaagde hiertegen aanvoert dat deze seerde bedrag van het overlevingspenlaatste vordering niet ontvankelijk is sioen dat zij sinds het overlijden van
aangezien de burgerlijke partij in hoger haar echtgenoot geniet, verweerster,
beroep geen hogere schadevergoeding door dit bedrag niet meer af te trekken
kan vorderen dan in eerste aanleg; dat in hoger beroep en door bijgevolg haar
bij ontstentenis van een niet opgeheven vordering te verhogen, een volledig
wetsbepaling of rechtsbeginsel, waarvan nieuwe vordering heeft ingesteld; de
de toepassing niet verenigbaar is met de verhoging van haar vordering immers
bepalingen van de artikelen 807, 808 en berust op het feit dat het overlevings1042 van het Gerechtelijk Wetboek, deze pensioen een van de fout van eiser
bepalingen van toepassing zijn op de onderscheiden rechtsgrond heeft en dus
strafrechtspleging (artikel 2 van het berust op een feit dat voor de eerste
Gerechtelijk Wetboek); dat de burger- rechter niet was aangevoerd en dat voor
het overige geen betrekking heeft op een
(1) Cass., 10 okt. 1979 en 12 feb. 1980 (A.C., schade die zou zijn ontstaan na het
1979-80, nrs. 100 en 361).
instellen van de vordering;

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster in eigen naam
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :

-

1181waaruit volgt dat de beslissing, waar- haar uit hoofde van die schade
bij de vordering van verweerster tot toegekend bedrag van 2.352.810
verhoging van het bedrag ter vergoeding frank, vermits « dit voordeel een
van haar materiiHe schade toegewezen afzonderlijke rechtsgrond heeft en
wordt, de voormelde artikelen 807 en niet strekt tot vergoeding van de
808
schendt
(schending van
de
het
doden
veroorzaakte
artikelen 2, 807, 808, 1042 van het door
Gerechtelijk Wetboek en van de rechten schade »;
van de verdediging) en eiser het voorOverwegende dat uit het geheel
deel van de rechtspraak in twee instan- van de bepalingen van de artities ontneemt (schending van arti- kelen 3 en 4 van de wet van
kell050 van het Gerechtelijk Wetboek): 17 april 1878 houdende de voorafOverwegende dat verweerster in gaande titel van het Wetboek van
haar laatste conclusie voor de eerste Strafvordering, 2, 807 en 1042 van
rechter als vergoeding van haar het Gerechtelijk Wetboek blijkt,
materH~le schade ten gevolge van enerzijds, dat de burgerlijke partij
het aan eiser te wijten overlijden de voor de strafrechter ingestelde
van haar echtgenoot het bedrag van vordering kan uitbreiden of wijzi1.249.406 frank had gevorderd, welk gen, indien de nieuwe, op tegenbedrag zij had berekend door van spraak genomen conclusies berushet schadebedrag het gekapitali- ten op een feit of akte in de akte
seerde bedrag van het overlevings- van rechtsingang aangevoerd, mits
pensioen af te trekken dat zij als de uitgebreide of gewijzigde vordeweduwe ontving; dat de correctio- ring op het misdrijf blijft berusten,
nele rechtbank haar uit dien hoofde anderzijds, dat die uitbreiding of
een voorlopige vergoeding heeft toe- wijziging alsnog in hoger beroep
gewezen en haar uitspraak over de kan geschieden;
Overwegende dat, toen verweeroverige punten van de vordering
heeft uitgesteld;
.ster, zelfs voor de eerste maal voor
Dat zij tegen die beslissing hoger de rechter in hoger beroep, vroeg
beroep heeft ingesteld en voor de het gekapitaliseerde bedrag van
rechters in hoger beroep als vergoe- haar overlevingspensioen niet af te
ding van de schade in hoofdorde trekken van het schadebedrag en
een bedrag van 2.688.926 frank heeft aldus hogere bedragen vorderde ter
gevorderd; dat zij tot staving van vergoeding van haar materiiHe
die vordering heeft betoogd dat de schade, zij niet gesteund heeft op
aan de weduwe als overlevingspen- een ander feit dan dat hetwelk ten
sioen toegekende rente niet diende grondslag lag aan haar burgerlijke
te worden afgetrokken van het rechtsvordering, namelijk het door
bedrag van haar materiiHe schade, eiser gepleegde misdrijf dat de
op grond dat de toekenning van dit schade heeft veroorzaakt; dat zij
pensioen volledig los stond van het dus het bedrag van haar oorspronfeit waarvoor eiser aansprakelijk kelijke vordering kon verhogen in
een op tegenspraak genomen conwas;
Overwegende dat het arrest clusie;
Dat het hof van beroep, door die
beslist « dat (verweerster), door haar
schade op een andere wijze te vorderingen toe te ~jzen, derhalve
ramen, voor het hof geen nieuwe artikel 807 van het Gerechtelijk
vordering instelt doch de voor de Wetboek noch enige andere in het
eerste rechter ingestelde vordering middel aangevoerde wetsbepaling
binnen de wettelijke grenzen uit- noch de rechten van de verdediging
breidt »; dat het vermeldt dat het heeft geschonden;
overlevingspensioen, dat verweerDat het middel faalt naar recht;
ster geniet ingevolge het overlijden
van haar echtgenoot, niet dient te
II. In zoverre de voorziening
worden afgetrokken van het aan .gericht is tegen de beslissingen op
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1182de burgerlijke rechtsvordering van (• CHEVRON OIL
verweerster, optredend qualitate BELGIUM • N.V. T.

qua:

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

BELGIUM • N.V., c TEXACO
WIRTGEN E.A.; WIRTGEN E.A.
T. • CHEVRON OIL BELGIUM • N.V., c TEXACO.
BELGIUM • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de den arrest, op 31 januari 1979 gewevoorziening; veroordeelt eiser in de zen door het Hof van Be~oep te
Antwerpen;
kosten.
Overwegende dat de voorzienin22 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
gen ingeschreven op de algemene
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- rol onder de nummers 2762 en
dende conclusie van mevr. Liekendael, 2862 tegen hetzelfde arrest zijn
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. gericht; dat zij dienen te worden
De Bruyn; Kirkpatrick.
samengevoegd;
I. Wat de voorziening van de
naamloze vennootschappen Chevron
Oil Belgium en Texaco Belgium
betreft:

Nr. 001

1" KAMER- 23 mei 1980
1° CASSATIE RECHTSPLEGING - BURGERLIJKE ZAKEN - VOORZIENING IN CASSATIE DOOR VERSCHEIDENE PARTIJEN TEGEN
DEZELFDE BESLISSING AMBTSHALVE
SAMENVOEGING (1).

2° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELS-

HUUR- HANDELSHUURWET, AR~ 3, DERDE
LID- RECHT VAN DE HUURDER DE LOPENDE
HUUR TE BEEINDIGEN BLJ HET VERSTRLJKEN
VAN ELKE DRIEJARIGE PERIODE - DWINGENDE WETSBEPALING (2).
3° AFSTAND BURGERLIJKE ZAKEN HANDELSHUUR - AFSTAND VAN DE HUURDER, IN EEN BEDING VAN DE HUUROVEREENKOMST, VAN HET RECHT DE HUUR TE BEEINDIGEN BLJ HET VERSTRLJKEN VAN ELKE DRIEJARIGE PERIODE AFSTAND ZONDER
GEVOLG(3).

4° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VOOR DE ElSER
ZONDER BELANG GEWORDEN WEGENS DE
BESLISSING VAN HET HOF OP HET CASSATIEBEROEP VAN EEN ANDERE PARTIJ - NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL (4).

(1) Cass., 16 mei 1!180 (A.C., 1979-80, nr. 586).

(2) en (3) Cass., 14 jan. 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 472) en de noten onder dat arrest;
zie over het vim·de lid van art. 3
Handelshuurwet 1951, Cass., 21 sept 1978 (A.C.,
1978-79, 90).
(4) Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 1978, 242); Zie
cass., 21 maart 1979 (ibid., 1978-79, 841).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1165, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest, om te beslissen
« dat de verbintenis van Wirtgen niet
kan worden beperkt tot het ter beschikking stellen van het dienststation, maar
ook het bouwen ervan tot voorwerp
had », en daaruit af te leiden dat « het
imperatief karakter van artikel 3, derde
lid, van de wet van 30 april 1951 niet kan
gelden "• overweegt dat de akte van
21 januari 1965 van verkoop van Covaco
aan Wirtgen, met verplichting tot het
bouwen van een dienststation, kan worden tegengeworpen aan eerste eiseres,
dat deze eiseres akkoord was met de
overdracht van schtUd door Covaco aan,
Wirtgen, ook betreffende het bouwen, en
dat zij Wirtgen aanvaarde als schtUdenaar van deze prestatie en de overeenkomst met hem uitvoerde {brieven van
28 februari 1966, 30 maart 1966 en
14 april 1967, staat der werken
26 maart 1966) »,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomsten slechts uitwerking hebben tussen
partijen en enkel strekken ten voordele
van een derde indien zij een beding
bevatten ten behoeve van deze derde,
beding dat niet vermoed mag worden,
doch zonder mogelijke twijfel uit de
overeenkomst moet blijken, zodat het
arrest 1• hetzij, door te- beslissen dat de
verplichting van Wirtgen tot bouwen
uitwerking had ten voordele van Caltex,

-

1183nuari 1965 niet miskent en evenmin
artikel 1165 van het Burgerlijk Wethoek schendt;

zonder het bestaan van een duidelijk
beding ten behoeve van Caltex betreffende deze verplichting tot bouwen in de
overeenkomst vast te stellen, artikel 1165
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
2" hetzij door impliciet aan te nemen
dat de verkoopovereenkomst van 21 januari 1965 zulk een beding ten behoeve
van Caltex bevatte, de bewijskracht van
deze akte miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, geen enkel der
stukken, door het arrest aangehaald om
de beslissing dat de eerste eiseres
" Wirtgen aanvaardde als schuldenaar
van deze prestatie (tot bouwen) en de
overeenkomst met hem uitvoerde » te
staven, deze draagwijdte heeft, daar al
deze stukken uitsluitend betrekking
hebben op de uitvoering van de huurovereenkomst, zodat het arrest de
bewijskracht van de aangehaalde stukken miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de overeenkomst van 30 juli 1964 tussen
Covaco en Caltex, al hield zij nog
andere verbintenissen in, betrekking had op het in huur geven aan
Caltex van een bezinestation en dat
de akte die deze overeenk:omst vaststelde, betiteld was : « Bail »;
Overwegende dat, in haar brief
aan Covaco van 28 februari 1966, die
een van de stukken is waarop het
arrest stoelt, eerste eiseres meldde
dat zij kennis nam van de verkoop
van het benzinestation aan de verweerders en verzocht om een door
Covaco en door de verweerders
ondertekende verklaring dat laatstgenoemden kennis hadden gekregen
van de bedingen van de huurovereenkomst van 30 juli 1964 tussen
Covaco en Caltex en zich verbonden
om al de bedingen van die huurovereenlwmst aan te nemen en in
acht te nemen : « et qu'ils s'engagent a accepter et a respecter
toutes les clauses de ce bail »;
Dat de rechter heeft kunnen oordelen, zonder de bewijskracht van
die brief of van andere brieven en
stukken, welke bet beeindigen van
de bouwwerken betreffen, te miskennen, dat eerste eiseres aldus de
verweerders aanvaardde als haar
schuldenaren, niet aileen van de
verplichting tot verhuren, maar
eveneens van de verbintenis tot het
·bouwen van het benzinestation,
aangegaan bij de door Covaco als
huur aangemerkte overeenkomst
van 30 juli 1964;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Wat het eerste onderdeel betreft :
·Overwegende dat het arrest niet
beslist dat de verplichting tot het
bouwen van een bezinestation, aangegaan door de verweerders bij
overeenkomst van 21 januari 1965
met de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Covaco,
vanzelf kan worden tegengeworpen
aan de naamloze vennootschap Caltex Petroleum Company, thans de
naamloze vennootschap Chevron Oil
Belgium, eerste eiseres; dat het
arrest oordeelt dat deze eiseres
akkoord was met de overdracht aan
verweerder van de verplichtingen,
« ook betreffende· het bouwen »,
waartoe Covaco zich jegens haar bij
overeenkomst van 30 juli 1964 had
verbonden en dat zij verweerder als
schuldenaar van deze prestatie
heeft aanvaard; dat deze beoordeling van het arrest stoelt op
bepaalde van eerste eiseres uitgaande brieven en documenten, alsOver het tweede middel, afgeleid uit
ook op het feit dat zij de overeen- de schending van de artikelen 1108, 1131,
komst van 21 januari 1965 heeft 1134, 1319, 1320, 1322, 1709 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 en 3, derde lid,
uitgevoerd met de verweerders;
vervat in de wet van 30 april 1951 op de

Dat de rechter aldus de bewijs- handelshuurovereenkomsten en 97 van
kracht van de akte van 21 ja- de Grondwet,
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doordat het arrest beslist dat tweede
eiseres niet gerechtigd was een einde te
maken aan het contract door de gegeven
op.zegging tegen 15 maart ~~75 en de
e1seressen derhalve hoofdeh]k veroordeelt tot schadevergoeding jegens de
verweerders op grond : dat « het imperatief karakter van artikel 3, derde lid, van
de wet van 30 april 1951 niet kan
gelden », omdat « de verbintenis van
Wirtgen niet kan worden beperkt tot het
ter beschikking stellen van het dienststation, maar ook het bouwen ervan tot
voorwerp had », en dat « derhalve de
oorzaak van deze verbintenis niet kan
gelijkgesteld worden met de oorzaak van
de verbintenis van de huurder tegenover
de verhuurder in handelshuur »,
terwijl; eerste onderdeel, geen enkele
van de hiet·boven aangehaalde beweringen. juridisch of logisch tot het besluit
kon brengen dat het arrest eruit meende
te mogen trekken, zodat de motivering
van het arrest door dubbelzinnigheid en
duisterheid is aangetast en derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, door te oordelen dat
de verplichting tot bouwen, vervat in de
huurovereenkomst van 30 juli 1964, het
bestaan van een handelshuurovereenkomst uitsloot, de bestreden beslissing
de verbindende kracht van deze overeenkomst en tevens de bewijskracht van
de akte van 30 juli 1964 miskent (schending van de artikelen 1134, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde -onderdeel, de oorzaak een geldigheidsvoorwaarde is van de rechtshandelingen en volkomen vreemd is aan de
uitvoering der verbintenssen, zodat, door
de beweerde oorzaak van de verbintenis
van een partij in te roepen om de
wanuitvoering van de andere partij eruit
af te leiden, het arrest door onwettigheid
is aangetast (schending van de
artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk
Wetboek);
vierde onderdeel, de omstandigheid
dat de verbintenis van Wirtgen ook het
bouwen van het dienststation tot voorwerp zou hebben, het bestaan van een
huurovereenkomst tussen partijen niet
uitsluit, zodat het arrest niet wettig kan
beslissen dat de eiseressen het voordeel
van de imperatieve bepalingen van de
wet op de handelshuurovereenkomsten
niet mochten inroepen (schending van
de artikelen 1709 van het Burg_erlijk

Wetboek, 1 en 3, derde lid, van de wet
van 30 april1951) :

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat, naar luid van
artikel 3, derde lid, vervat in de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, de huurder de
lopende huur kan beeindigen bij het
verstrijken van elke driejarige
periode, mits hij zes maanden te
voren opzegt bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende
brief;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat, volgens het contract van
30 juli 1964, het benzinestation in
huur gegeven was voor een termijn
van 27 jaar, met afstand van het
recht het huurcontract op te zeggen
v66r het verstrijken van deze termijn en met ver}Jlichting voor de
huurder, om, in geval van zodanige
opzegging, een andere huurder te
zoeken en de huurprijs te blijven
betalen zolang het benzinestation
niet opnieuw verhuurd zou zijn; dat
tweede eiseres, die het contract had
overgenomen als huurster, opzegging gegeven heeft na negen jaar
huur;
Overwegende dat het hof van
beroep beslist dat deze eiseres er
niet tot gerechtigd was een einde te
maken aan de huurovereenkomst
v66r de beiHndiging van de bedongen termijn, en dat deze beslissing
steunt op de in het middel aangehaalde redenen, alsook op de considerans dat het bouwen van het
benzinestation
door
verweerder
werd uitgevoerd in functie van een
lange en niet opzegbare periode van
verhuring aan Caltex zoals uit de
overeenkomsten van 30 juli 1964 en
21 januari 1965 en uit de briefwisseling van de partijen blijkt;
Overwegende dat de omstandigheid dat, volgens het arrest, de
verweerders de bij contract van
30 juli 1964 bedongen verbintenis
tot het bouwen van het bezinestation op zich hebben genomen, niet
kan beletten dat dit contract ook
een huurovereenkomst inhield; dat,

- 1185nu het arrest impliciet aanneemt hogere beroepen ontvangt en beslist
dat het dienststation vanaf de inge- dat de akte van verkoop door de
nottreding van de huurder in hoofd- personenvennootschap met beperkte
zaak gebruikt werd voor het uitoe- aansprakelijkheid Covaco aan Maufenen van een kleinhandel of voor rice Wirtgen en Julienne Neve met
het bedrijf van een ambachtsman verplichting tot bouwen van een
die rechtstreeks in contact staat met dienststation « tegenstelbaar » is
het publiek, die huurovereenkomst aan de naamloze vennootschap Chedoor de wet op de handelshuurover- vron Oil Belgium, die de echtgenoeenkomsten beheerst wordt, niet- ten Wirtgen als schuldenaars van
tegenstaande dat de toestemming laatstgenoemde
prestatie
heeft
van de verweerders enkel werd aanvaard, en behalve in zoverre het
·verkregen ter wille van de lange over de tegenvordering van de
duur van een niet opzegbare naamloze vennootschap Texaco Belperiode van verhuring;
gium uitspraak doet; beveelt dat van
Dat voornoemde · bepaling van dit arrest melding zal worden
.artikel 3, derde lid, vervat in de wet gemaakt op de kant van de gedeelop de handelshuurovereenkomsten, telijk vernietigde besissing; houdt
ter aanvullende bescherming van de ·de kosten aan en zegt dat de
handeldrijvende huurder is uitge- feitenrechter erover uitspraak zal
vaardigd en dwingend recht is; dat doen; verwijst de aldus beperkte
de partijen ervan niet mogen afwij- zaak naar het Hof van Beroep te
ken door een beding van het con- Gent;
tract;
II. Rechtdoende op de voorziening
Dat het arrest zijn beslissing, dat
die wetsbepaling ten deze geen van Maurice Wirtgen en Julienne.
toepassing vindt, niet wettelijk ver- Neve : verwerpt de voorziening;·
veroordeelt de eisers in de kosten.
antwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
23 mei 1980 - 1" kamer - Voorzitter :
II. Wat de voorziening van Maurice Wirtgen en Julienne Neve
betreft:
Overwegende dat de eisers twee
middelen doen gelden, maar dat, nu
op de voorziening van de naamloze
vennootschappen Chevron Oil Belgium en Texaco Belgium het arrest
gedeeltelijk wordt vernietigd en nu
die middelen uitsluitend tegen de
aldus teniet gedane: beslissingen van
het arrest zijn gericht, zij geen
belang meer vertonen en derhalve
niet ontvankelijk zijn;

de h. Janssens, raadsheer waarnemend
voorzitter - Verslaggever : baron Vin~;otte Gelijkluidende conclusie van de
h. Colard, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. VanRyn en De Gryse.

Nr.002
1• KAMER- 23 mei 1980
1° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUR - RECHT VAN DE HUURDER OP HUURHERNIEUWING HANDELSHUURWET 1951,

ART.

13 -

DWINGENDE WETSBEPALING TEN

Om die redenen, voegt samen de VOORDELE VAN DE HUURDER (1).
zaken ingeschreven op de algemene
rol onder de nummers 2762 en 2862; 2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR - RECHT VAN DE HUURDER OP HUURI. Rechtdoende op de voorziening
van de naamloze vennootschappen HERNIEUWING - HANDELSHUURWET 1951,
Chevron Oil Belgium en Texaco - - - - - - - - - - - - - - - Belgium : vernietigt het bestreden (1) (2) Zie Cass., 8 okt. 1971 (A.C., 1972, 150)
arrest, behalve in zoverre het de en de noten 1, 2 en 3, biz. 151.
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ART. 13, EERSTE LID - AFSTAND BIJ VOORBAAT DOOR DE ffiJURDER VOOR DE HERN1EUWING NIE:I' MOGELIJK (2) (3).
{MEUBLES

ST.-MICHE~

N.V. T. BAL E.A.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 mei 1978 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 13, 14 en 16, vervat
in de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten, gewijzigd
bij de wetten van 27 maart 1970 en
29 juni 1955,

doordat het vonnis, om de aanvankelijke vordering van eiseres te verwerpen,
beslist dat de door de verweerders sub 1
tot en met 5 ingeroepen redenen om de
door eiseres gevraagde hernieuwing van
haar handelshuur vanaf 1 augustus
1978 te weigeren, te weten de afstand
van elke huurhernieuwing door eiseres
in een notariele akte op 9 januari 1967
ondertekend, geldig en gegrond is op
grond dat « niet zozeer van belang is dat
de akte van afstand een half uur na de
huurakte is verleden ... maar wel dat de
huur reeds op 1 augustus 1966 was
ingegaan », « dat de besproken a:fstand ...
niet specifiek door de handelshuurwet i.s
gereglementeerd », dat geen bedrieglijke
verkorting van 's huu.rders rechten of
enige bedoeling de dwingende bepalingen van de handelshuurwet te omzeilen
is aangetoond, dat het door de verweerders ingeroepen motief van de litigieuze
afstand wettig en ernstig is en ten slotte
« dat niet zeer duidelijk is waarom een
afstand van huurhernieuwing ... slechts
geldig kan geschieden binnen de periode
waarin de huurhernieuwing wettelijk
moet worden aangevraagd , en « dat
bijgevolg geen rechtsgrond is bewezen
tot ontzegging van rechtsgevolg aan de
bewuste
afstand
»,
_
___
_ _...;,_
________,
(3) De woorden « behoudens akkoord van
partijen • in het eerste lid van art. 13
Handelshuurwet 1951, beogen niet • het recht
op herniemving •, doch enkel • de duur van
negen jaar van die hernieuwing •· Zie hierover
DE PAGE, IV, nr. 7920, VAN RYN en HEENEN,
Droit commerc.ial, ed. 1954, dl. 1, nr. 285;
PAUWELS en RAEs, Bestendig handboek, Huishuur en Handelshuur, nr. 443; LA HAYE en
VANDEKERCKHoVE, Novelles,
Droit civil, VI,
boek II, v" Les baux co.mmerciaux, nr. 17-18;
0
R.P.D.B., V Baux commerciaZIX, nrs. 294 en
195. Contra : TSCHOFFEN en DUBRU, Les baux
commerciaux, m. 88, blz. 197 en vlg.

terwijl, eerste onderdeel, de in het
middel aangeduide wetsbepalingen ten
bate van de huurder een imperatief
-karakter hebben, zodat partijen er
slechts van kunnen afw.ijken indien de
wet hun uitdrukkelijk of :impliciet deze
mogelijkheid verleent; geen enkele bepaling van de Handelshuurwet in een
dergelijke mogelijkheid om van het
recht op huurhernieuwing af te zien
uitdrukkelijk of impliciet voorziet; derhalve, door te beslissen dat de verweerders de huurhernieuwing vanaf
1 augustus 1978, op grond van de op
9 januari 1967 door eiseres ondertekende
afstand van het recht daarop wettig
hebben kunnen weigeren, het vonnis
alle in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt;
tweede onderdeel, de artikelen 13,
14 en Hl, vervat in de Handelshuurwet,
die het recht op huurhernieuwing ten
bate van de lmurder regelen, bepalingen
van dwingend :recht zijn waarvan aileen
kan worden afgezien op het ogenblik dat
dit recht kan worden uitgeoefend, dit is
gedurende de voor het inleiden van de
aanvraag tot huurhernieuwing voorgeschreven periode; het vonnis bijgevolg
de afstand door eiseres van het recht op
huurherniemv:ing, op 9 januari 1967
ondertekend met betrekking tot de
huurhemieuwing vanaf 1 augustus 1978,
niet als geldig kon beschouwen; het
vonnis derhalve alle in het middel aangeduide bepalingen schendt :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat in de eerste
notarii:He akte een huurove:reenkomst werd opgenomen die liep tot
en met 31 juli 1978, dat de tweede
notari(:He akte, die op dezelfd.e dag
als de eerste werd verleden, niet
inhoudt dat de huurovereenkomst
v66r 31 juli 1978 zou eindigen bij
onderlinge overeenkomst, maar wel
dat de huurster afstand deed van
het recht op hernieuwing;
Overwegende dat artikel 13, vervat in de wet van 30 april 1951 op
de handelshuurovereenkomsten, dat
de hernieuwing van de huur regelt,
een bepaling van dwingend recht is
ten voordele van de huurder;
Overwegende dat in dit artikel 13,
eerste lid, de woorden « behoudens
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akkoord van partijen » niet het 1• en 2" Nu de bepalingen van art. 20
Wet Voorlopige Hechtenis, gew. bij de
recht op hernieuwing betreffen,
wet van 25 juli 1959, van openbare
doch de duur van negen jaar van
orde zijn, kunnen noch de door de
deze hemieuwing;
verdachte gedane afstand van de terOverwegende dat de huurder niet
mijn van vijftien dagen, vastgesteld in
vooraf, dit is v66r de wettelijke
die bepaling enkel met de bedoeling
termijn om de huurhernieuwing aan
de uitspraak van het arrest te vertragen, noch de vermelding in het arrest
te vragen, van dat recht op hernieudat het op verzoek van verdachte is
wing afstand kaT!- doen;
dat de uitspraak na het verstrijken
Dat het onderdeel gegrond is;
van de termijn van vijftien dagen zal
volgen, het vel'iengen
van
de
genoemde termijn naar recht verantOm die redenen, vernietigt het
woorden.
bestreden vonnis; beveelt dat van
Vernietiging van een beslissing in
het arrest melding zal worden 3" strafzalr:en,
op de voorziening van de
gemaakt op de kant van de vernieprocureur-generaal in het Hof van
tigde beslissing; houdt de kosten
Cassatie ter terechtzitting na het Hof
aan en zegt dat erover door de
ingesteld, met toepassing van art. 442
feitenrechter zal worden beslist;
Sv., wordt enkel uitgesproken in het
belang van de wet en zonder verwijverwijst de zaak naar de Rechtbank
zing(l). (Art. 442, Sv.)
van Eerste Aanleg te Oudenaarde.
23 mei 1980 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Meeus, raadsheer, waamemend voorzitte:r GeJijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Biitzler.

Nr. 003
2" KAMER- 2'1 meii Jl980

1° VOORWPIGE
HECHTENIS
ART. 20, WET VOORLOPIGE HECHTENIS

TERMLJN WAARBINNEN HET HOF VAN BEROEP
UITSPRAAK MOET DOEN .AFSTAND VAN
TERMLJN DOOR DE VERDACHTE - .AFS'TAND
ZONDER GEVOLG.

2° OPENBARE ORDE -

ART. 20, WET
VOORWPXGE HECHTENIS - TERM!JN WAARBINNEN .HET HOF VAN BER:OEP UITSPRAAK
MOET DOEN - AFS'I'AND VAN DIE TERMIJN
DOOR DE VERDACHTE - AFSJ['AND ZONDER
GEVOLG.

3° CASSATIE -'-

STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ
HET HOF VAN CASSATIE - WETBOEK VAN

STRAFVORDERllNG, ART. 442 - CASSATIEBEROEP OP DE TERECHTZITTING VAll! .HET HOF
INGESTELD - CASSATIE BEPEJRKT TOT .HET
BELANG VAN DE WET EN ZONDER VERWIJZING.

{STRASSER)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april1980 door het
Hof van Beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling,
gewezen;

I. Wat de voo:rziening van eiser
betreft:
Ove:rwegende dat eiser ingevolge
arrest van 13 mei 1980 van het Hof
van Be:roep te Antwerpen, kamer
van inbeschu.ldigingstelling, in voorlopige vrijheid werd gesteld; dat
derhalve de voorziening geen reden
van bestaan mee.r heeft;
H. Wat de voorziening betreft die
door de procu.reur-generaal op de
zitting werd ingesteld, overeenkomstig a:rtikel 442 van het Wetboek
van Strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 20, voorlaatste en laatste
lid, van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis,
doordat het arrest op 22 april 1980
werd gewezen,
(1) Cass., 27 sept. 1976 (A.C., 1977, 102).
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terwijl de door artikel 20, voorlaatste
lid, van genoemde wet bepaalde termijn
van vijftien dagen alsdan was overschreden; het hoger beroep immers werd
ingesteld op 4 april 1980; het verslag, de
vordering van het openbaar ministerie,
de neerlegging van de conclusies en de
pleidooien, met sluiting van de debatten,
plaatsvonden op 18 april 1980; het proces-verbaal van de terechtzitting van
18 april 1980 vermeldt dat verdachte,
samen met zijn raadsman, akkoord is
dat de zaak voor uitspraak wordt uitgesteld en dat het hof van beroep; op
verzoek van verdachte, de zaak in
beraad houdt en arrest zal verlenen op
22 april 1980 :

Dat het hof van beroep na
19 april 1980 zonder beslissingsbevoegdheid was, daar verdachte bij
het verstrijken van die datum in
vrijheid diende gesteld te worden;

Om die redenen, beslissende over
de voorziening van eiser, verwerpt
de voorziening en veroordeelt eiser
in de kosten; beslissende over de
voorziening van de procureurgeneraal, vernietigt het bestreden
arrest doch enkel in het belang van
de wet; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
Overwegende dat artikel 20 van zegt dat er geen aanleiding is tot
de wet van 20 april 1874 op de verwijzing.
voorlopige hechtenis, gewijzigd door
27 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de wet van 25 juli 1959, in zijn
Richard - Verslaggever : de h.
voorlaatste lid bepaalt : « De zaken baron
Boon - Gelijkluidende conclusie van de
blijven zoals ze zijn totdat over het h. Krings, advocaat-generaal - Advoberoep is beslist, voor zover dit caat: mr. Carsau, Antwerpen.
geschiedt binnen 15 dagen na de
voorziening in hoger beroep; zodra
deze termijn is verstreken, wordt de
verdachte in vrijheid gesteld », en in
zijn laatste lid : « Deze termijn Nr.SM
wordt geschorst tijdens de duur van
het uitstel dat op verzoek van de
2• KAMER- 27 mei 1980
verdediging wordt verleend »;
1° WEGVERKEER

Overwegende dat laatstgenoemde
wetsbepaling werd ingevoerd met
het oog om het uitstel waarvan in
voorkomend geval door de verdediging wordt verzocht met het oog op
haar verweer; dat zij niet beoogt
een uitstel ten behoeve van het hof
van beroep; dat de verdediging geen
belang heeft bij een verlenging van
de termijn louter ten behoeve van
de uitspraak; dat, nu de bedoelde
wetsbepalingen van openbare orde
zijn, noch de louter ten behoeve van
de uitspraak door de verdachte
gedane afstand van de termijn, noch
de vermelding dat het op het verzoek van verdachte is dat de uitspraak na het verstrijken van de
termijn van vijftien dagen zal volgen, van die aard kunnen zijn dat
ze de door het voorlaatste lid van
artikel 20 bepaalde termijn wettig te
verlengen;

REGLEMENT 1975, ARTI'.
AARDEWEG- BEGRIP.

WEGVERKEERS-

2.6 EN 12.3.1

2° WEGVERKEER -

OVERTREDING
PROCESSEN-VERBAAL MET BEWLJSWAARDE
TOT OP BEWLJS VAN HET TEGENDEEL GRENZEN VAN DIE BEWLJSWAARDE.

3° BEWIJS -

BEWLJS DOOR GESCHRIFI' BEWLJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAKEN - MISKENNING VAN DE BEWLJSKRACHT
VAN EEN PROCES-VERBAAL- BEGRIP.

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
MIDDEL WAARBLJ SCHENDING VAN EEN
WETI'EIJJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD,
ZONDER NADERE BEPALING WAARIN DIE
SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL

(1).

5° REDENEN VAN DE VONNISEN EN
ARRESTEN - BURGERIJJKE ZAKEN CONCLUSIEMIDDEL TER ZAKE NIET MEER

--------------(1) Cass., 25 jan. 1977 (A.C, 1977, 586).
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DIENEND WEGENS DE BESLISSING VAN DE
RECHTER - GEEN VERPLICHTING VAN DE
RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN BEGRIP.

6° WEGVERKEER

WEGVERKEERS-

REGLEMENT 1975, ART. 2.6 - AARDEWEG DIE
VOOR HET OPENBAAR VERKEER OPENSTAAT
--' OPENBARE WEG- BEGRIP.

7° WEGVERKEER
REGLEMENT 1975, ART. 2.8 BEGRIP.

WEGVERKEERSKRUISPUNT -

1" Uit de vaststelling dat een weg een

verbindingsweg is tussen twee straten
volgt niet noodzakelijk dat die weg
voor het verkeer in die straten en dus
voor het voertuigenverkeer in het
algemeen is ingericht; zodanige vaststelling sluit derhalve niet uit dat de
weg een aardeweg is. (Art. 2.6, Wegverkeersregl.)
2" De processen-verbaal die overeen-

komstig art. 62 van de Wegverkeerswet'
zijn opgesteld en verzonden, Jeveren,
behoudens bewijs van het tegendeel,
bewijs op van de materiiHe vaststellingen die de verbalisanten binnen de
perken van hun bevoegdheid hebben
gedaan; die bewijswaarde hebben
evenwel niet de gevolgtrekkingen die
de verbalisanten uit die vaststellingen
afleiden en evenmin de juridische
beschouwingen die zij eraan vastknopen (2)
3" De bewijskracht

van een procesverbaal wordt niet miskend door de
rechter die, zonder miskenning van de
zin of de draagwijdte, uit de vaststelJingen in die akte een rechtsgevolg
afleidt dat niet overeenstemt met de
mening van de verbalisanten (3).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

5" Wanneer de rechter in rechte beslist

dat de regel van de voorrang van
rechts niet toepasselijk is omdat het
voertuig uit de aaz·deweg kwam,
behoeft hij niet nader te antwoorden
op de conclusie omtrent het zicht in
verband met de toepasselijkheid van
de voorrangsregel van art. 12.3.1, eerste lid, van het Wegverkeersreglement
1975 (4).

------------------1
(2) Zie Cass., 17 mei 1977 (A.C., 1977, 956) en
nootl.

6° en 7° De in art. 12.3.1, tweede lid, b,
van het Wegverkeersregl. 1975 be-

doelde aardeweg is een aardeweg als
omschreven in art. 2.6 van hetzelfde
reglement en is derhalve een openbare
weg (5); daaruit volgt dat de verbinding van die aaz·deweg met een andere
openbare weg een kruispunt is, in de
zin van art. 2.8 van genoemd reglement(6).
(DE COCK T. BRODEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 20 februari 1979 (7);·
Gelet op het bestreden vonnis, op
5 oktober 1979 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde;
Over het eei"Ste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 163 van het Wetboek van
Strafvordering, 2.6 en 12.3.1 van het
Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis zegt dat : « Een
ietwat met grint verharde, doch als
wegdek uit aarde bestaande baan moeilijk anders dan als een aardeweg kan
bestempeld worden, niettegenstaande de
breedte, het feit dat het een verbindingsweg vormt tussen twee straten en zeker
niet dat deze verbindingen door een
kasseistrook geschieden »,
terwijl artikel 2.6 van het Wegverkeersreglement
bepaalt
dat
onder
« aardeweg » wordt verstaan : « een
openbare weg die breder is dan een pad
en die niet voor het voertuigenverkeer in
het algemeen is ingericht »; deze term
« aardeweg » strikt moet gei:nterpreteerd
worden, in die zin dat hij enkel wegen
bevat die van geen enkele verharding
voorzien zijn, die geenszins ingericht
zijn met het oog op het voertuigenverkeer,
eerste onderdeel, het vonnis, door,
enerzijds, te aanvaarden dat er een
grintverharding is en, anderzijds, te
zeggen dat de openbare weg in kwestie
de verbinding vormt tussen twee rijbanen, niet rechtsgeldig kan beslissen dat
de baan als een « aardeweg " dient te
worden bestempeld, daar deze verharde
baan, een verbindingsweg zijnde tussen
(5) Zie Cass., 1 okt. 1974 (A.C., 1975, 153).

(3) Zie Cass., 17 jan. 1977 (A. C., 1977, 552).

(6) Zie Cass., 12 maart 1956 (A.C., 1956, 572).

(4) Cass., 16 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 717).

(7) A.C., 1978-79, 731.
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twee rijbanen, noodzakelijkerwijze is
uitgerust voor het verkeer dat ook op die
rijbanen geschiedt en dus is uitgerust
voor het voertuigenverkeer in het algemeen;
tweede onderdeel, het vonnis, door te
zeggen dat de openbare weg « ietwat "
met grint is verhard, geen duidelijke
aanduiding geeft omtrent de juiste aard
van de verharding, en deze onnauwkeurige omschrijving zeker niet toelaat enig
besluit te trekken omtrent het al dan
niet ingericht zijn van de openbare weg
voor het voertuigenverkeer in het al:gemeen; het vonnis, door te beslissen dat
verweerster dan ook nooit voorrang
verschuldigd was aan eiser, een gebrek
aan redengeving vertoont en het vonnis
derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed:
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis niet
zegt dat er een grintverharding is,
maar dat het gaat om « een ietwat
met grint verharde, doch als wegdek
uit aarde bestaande baan »; dat het
onderdeel in zoverre feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat uit de vaststelling dat een weg een verbindingsweg is tussen twee straten, niet
zonder meer moet volgen dat hij
noodzakelijkerwijze voor het verkeer in die twee straten, en dus
voor het voertuigenverkeer in het
algemeen, is ingericht; dat zodanige
vaststelling derhalve niet uitsluit
dat een weg een aardeweg is; dat
het onderdeel in zoverre faalt naa:r
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, door
vast te stellen dat de weg ietwat
met grint is verhard, maar het
wegdek uit aarde bestaat, de weg
beschrijft als een aardeweg met een
verharding die zo gering is dat
daardoor het karakter van aardeweg
niet verloren gaat; dat het aldus een
voldoende duidelijke en nauwkeurige beschrijving geeft die het
mogelijk maakt na te gaan of de
weg aan het begrip « aardeweg » in
de artikelen 2.6 en 12.3.1 van het
Wegverkeersreglement beantwoordt;

dat het vonnis derhalve aan de
motiveringsverplichting voldoet;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 163, 154 van het Wetboek van
Strafvordering, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 60.1 (lees : 62,
eerste lid), van de Wegverkeerswet,
doordat het vonnis, hoewel de verbalisanten, bevoegde personen, in hun proces-verbaal op een niet voor interpretatie vatbare wijze vaststellingen hadden
_gedaan omtrent de aard van de openbare
weg en onder meer hadden vastgesteld
dat deze openbare weg is ingericht voor
het voertuigenverkeer, het bewijs, dat
voortvloeit uit het proces-verbaal, miskent door het gewoonweg naast zich
neer te leggen of er een interpretatie
aan w geven die strijdig is met de
termen ervan; het vonnis aldus de bepaling van artikell54 van het Wetboek van
Strafvordering schendt volgens welke
het bewijs op de eerste plaats volgt uit
het proces-verbaal, dat blijft gelden
zolang er geen betichting van valsheid
is; hieruit een schending volgt van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en van artikel 60.1
van de Wegverkeerswet door de miskenning van de bewijskracht van de processen-verbaal; de rechtbank derhalve, zonder rekening te houden met de termen
van het proces-verbaal, niet rechtsgeldig
kon beslissen dat de openbare weg in
kwestie het karakter van een aardeweg
·vertoont, en de rechtbank bijgevolg
evemnin rechtsgeldig heeft kunnen
beslissen dat eiser geen voorrang genoot,
hierdoor inbreuk plegend op artikel 97
van de' Grondwet en artikel 163 van het
Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat het middel de
miskenning van
de
wettelijke
bewijswaarde en van de bewijskracht van een proces-verbaal aanvoert; dat een dergelijke grief niets
te maken heeft met de door
artikel 97 van de Grondwet of
artikel 163 van het Wetboek van
Strafvordering opgelegde motiveringsverplichting;
Overwegende dat het procesverbaal van de rijksw.1cht vermeldt:
« Het wegdek bestaat uit aarde
lichtelijk verhard met grint. Deze

- 1191grint is door de tijd der jaren door bewoordingen te verdraaien, uit de
het verkeer in de aarde ingereden. vaststellingen in die akte een juriOp de aansluiting met de Ascop- disch gevolg afleidt dat niet overstraat is een kasseigedeelte. De eenstemt met de mening die de
Rotsstraat heeft wei het uitzicht van verbalisanten daarover erop nahieleen "aardeweg ", doch beantwoordt den;
hieraan niet zoals vermeld in
Dat het middel niet kan worden
artikel 2.6 van het koninklijk besluit aangenomen;
van 1 december 1975 gezien : deze weg gekend staat als een
Over het vierde middel, afgeleid uit de
straat, open voor aile verkeer; _ de schending van de artikelen 97 van de
· htb
· tv
Grondwet, 163 van het Wetboek van
.
niet d Irect ZlC
are grm er- Strafvordering en 12.5 van het Wegverharding »;
keersreglement,
Overwegende dat het vonnis
doordat het vonnis, door zonder meer
beslist : « dat uit de vaststellingen te stellen dat de voon-ang van rechts
van de rijkswacht blijkt dat de niet toepasselijk is, de betwisting der
"straat" waaruit (eiser) kwam gere- zichtbaarheid in het ongewisse laat;
den, een aardeweg is; dat de verhet vonnis aldus, eerste onderdeel, in
keerde mening hieromtrent van de de onzekerheid laat of de rechters in
rijkswachters hieraan geen veran- feite oordelen dat eiser de voon-ang van
dering brengt; dat een ietwat met rechts had verloren omdat hij uit een
· t
h d d h 1
d k 't aardeweg kwam, dan wei of zij in rechte
grm ver ar e, oc a s weg e Ul oordelen dat de prioritaire bestuurder
aarde bestaande baan moeilijk steeds voorrang heeft, ook wanneer de
anders dan als een aardeweg kan niet prioritaire bestuurder de voorrangsbestempeld
worden,
niettegen- weg is komen oprijden op het ogenblik
staande de breedte, het feit dat het dat er geen andere bestuurder in het
een verbindingsweg vormt tussen zicht is;
twee straten en zeker niet dat deze
het vonnis, tweede onderdeel, geen
verbindingen door een kasseistrook gewag maakt van het zichtbaarheidscrigeschieden »;
terium, hoewel ontwikkeld in de conclusie van eiser, welk criterium in aile
Overwegende dat de rechtbank · omstandigheden, zowel bij prioriteit als
aldus, om haar oordeel over de aard bij niet-prioriteit, zijn belang heeft;
van de weg ·te vormen, voortgaat op
de dubbelzinnigheid, vermeld in het
de materH~le gegevens die de rijks- eerste onderdeel, en het niet beantwoorwachters hadden vastgesteld; dat de den van de argumentatie van eiser, zoals
processen-verbaal, die overeenkom- gesteld in het tweede onderdeel, gelijkstig artikel 62 van de Wegverkeers- staat met gebrek aan redengeving en het
wet zijn opgesteld en verzonden, vonnis derhalve niet voldoende met
weliswaar bewijs opleveren, zolang redenen is omkleed :
het tegendeel niet bewezen is, van
Overwegende dat het middel, in
de materitHe vaststellingen die de zoverre het steunt op de schending
verbalisanten binnen de perken van van artikel 12.5 van het Wegverhun bevoegdheid hebben gedaan, keersreglement, niet ontvankelijk is,
maar zulks niet geldt voor de daar het niet preciseert waarin de
gevolgtrekkingen die de verbalisan- schending van die bepaling bestaat;
ten uit die vaststellingen afleiden of
de juridische beschouwingen die zij
Overwegende dat eiser, om het
vonnis van de eerste rechter te
eraan vastknopen; dat de rechtbank oestrijden, in zijn conclusie aanderhalve de wettelijke bewijswaarde voerde dat de omstandigheden op
van het proces-verbaal van de rijks- de plaats van het ongeval zo waren
wacht niet miskent;
dat verweerster zijn stilstand niet
Overwegende dat de bewijskracht kon merken, zodat hij de voorrang
van een proces-verbaal niet wordt van rechts behield en verweerster
miskend door de rechter die, zoals de regel van de voorrang van rechts
in het onderhavige geval, zonder de overtrad;
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Overwegende dat, nu volgens de
ondubbelzinnig in rechte beslist dat vaststellingen van het vonnis zowel
de regel van de voorrang van rechts eiser als verweerster op een openniet toepasselijk was omdat eiser bare weg reden, het vonnis, om te
uit een aardeweg kwam;
beslissen dat aan verweerster geen
Dat het vonnis, wegens die beslis- overdreven snelheid of onvoorzichsing, verder niet hoefde te antwoor- tigheid op een kruispunt kan worden op eisers conclusie die de den verweten, niet zonder miskenbetwisting over de zichtbaarheid ning van de artikelen 2.6 en 2.8 van
behandelde in verband met de toe- het Wegverkeersreglement heeft
passelijkheid van de regel van geoordeeld dat verweerster « geen
artikel 12.3.1, eerste lid, van het kruispunt was genaderd, maar
Wegverkeersreglement betreffende slechts een verbinding met een
aardeweg »;
de voorrang van rechts;
Dat het middel in zoverre
Dat het middel in zoverre feitegegrond is;
lijke grondslag mist;
Over bet derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 163 van het Wetboek van
Strafvordering, 2.8, 12.2 en 12.5 van het
Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis zegt dat : c er aan
Brode! Walburg a geen onvoorzichtigheid
op een kruispunt kan verweten worden,
daar zij geen kruispunt was genaderd,
doch slechts een verbinding met een
aardeweg »,
terwijl artikel 2.8 van het Wegverkeersreglement een " kruispunt " definieert als " een plaats waar twee of meer
openbare wegen samenkomen »; derhalve ook een aardeweg een c openbare
weg " is (zie definitie in artikel 2.6 van
hetzelfde reglement), zodat de samenkomst van een rijbaan met een aardeweg ook een kruispunt vormt dat niet
als een « verbinding » kan betiteld
worden; derhalve ook op het samenkomen van een rijbaan en een aardev\reg
de dubbele voorzichtigheid van artikel 12.2 en de snelheidsaanpassing van
artikel 12.5 van bet Wegverkeersreglement van toepassing zijn; bet vonnis dan
ook een verkeerde toepassing maakt van
de artikelen 2.8, 12.2 en 12.5 van het
Wegverkeersreglement en het derhalve
niet met voldoende redenen is omkleed :

Overwegende dat de in artikel 12.3.1, tweede lid, b, van
het Wegverkeersreglement bedoelde
aardeweg een aardeweg is, zoals die
omschreven is in artikel 2.6 van
hetzelfde reglement, en derhalve
een openbare weg is; dat artikel 2.8
een kruispunt omschrijft a1s de
plaats waar twee of meer openbare
wegen samenlopen;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in
de helft van de kosten en verweerster in de overige kosten; verwijst
de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Gent, zitting hou- ·
dende in hoger beroep.
27 mei 1980 - 2• kamer .;_ Voorzitter :
baron Richard - Verslaggever : de h.
Caenepeel Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, advocaat-generaal Advocaat : mr. M. Dilles, Dendermonde.
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MISDRIJF-

RECHTVAARDIGINGSGROND-

OVERMACHT- BEGRIP.

De recbter kan, wanneer hij op grand

van een beoordeling van feitelijke
aard, die derbalve onaantastbaar is,
Jaat gelden dat, gelet op de omstandigbeden van de zaak, het slacbtoffer van
een verkeersongeval voor de beklaagde een niet te voorziene hindernis beeft uitgemaakt, daaruit atleiden
dat de uit bet miskennen door het
slachtofter van een bepaling van bet
verkeersreglement ontstane hindemis
voor beklaagde een geval van overmacbt beeft uitgemaakt.

1193(MICHIELS T. LAENEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 1979 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen verweerder ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser, als burgerlijke partij die niet in kosten van
de strafvordering is veroordeeld,
geen hoedanigheid heeft om tegen
zodanige beslissing cassatieberoep
in te stellen;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 71, 418, 420 van het Strafwetboek,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement,
doordat het arrest - na geconstateerd
of in feite beslist te hebben, enerzijds,
dat eiser op zijn fiets de door verweerder gevolgde rijbaan dwarste op een
oversteekplaats voor fietsers, afgebakend
overeenkomstig de bepalingen van
artikel 76.4", van het Wegverkeersreglement, en dat geen verkeersteken was
aangebracht waardoor de fietsers, die de
rijbaan op de oversteekplaats dwarsten,
voorrang hadden op de weggebruikers
die hun weg op de rijbaan normaal
vervolgden, en anderzijds, dat verweerder, gelet op de door hem gevolgde
richting en op de ter plaatse aangebrachte verkeerstekens, voorrang verlenen moest aan het verkeer komende uit
de Aarschotsesteenweg gelegen rechts
van hem, en dat, waar geen zulks
voorranghebbend verkeer aanwezig was,
verweerder gerechtigd was, na stilstand,
rechtdoor te rijden - hieruit afleidt dat
verweerder, na te hebben stilgestaan,
zijn weg normaal op de rijbaan vervolgde en over de voorrang beschikte ten
aanzien van eiser, en dat eiser nagelaten
had deze voorrang te verlenen, en dienvolgens beslist dat het ten laste van
verweerder gelegde misdrijf, op 4 no-

vember 1977 bij een verkeersongeval dat
aan zijn persoonlijk toedoen te wijten
was, onopzettelijk slagen en verwondingen aan eiser te hebben veroorzaakt,
niet bewezen is, en dat derhalve de
strafrechter onbevoegd is om kennis te
. nemen van de burgerrechtelijke vordering van eiser,
en doordat het arrest zijn beslissing
eveneens laat steunen op de beschouwing dat eiser slechts de linkerhelft van
de rijbaan had overgestoken toen hij
gevat werd door het voertuig van verweerder, dat deze laatste in de gegeven
omstandigheden van tijd en plaats er
zich mocht aan verwachten dat eiser,
wiens aarzeling hij had opgemerkt, de
· rijbaan niet verder zou dwarsen, en dat
het derhalve niet bewezen is dat eiser
een voorzienbare hindernis was voor
verweerder,
terwijl, eerste onderdeel, in de veronderstelling dat, toen verweerder, na stil
te hebben gestaan, zijn voertuig weer in
beweging wilde brengen, eiser reeds
begonnen was de rijbaan te dwarsen,
verweerder, ongeacht de afwezigheid van
ten gunste van eiser bestaande voorrangstekens, op grond van de bepalingen
van de artikelen 12.4 en 12.5 van het
eerder ingeroepen verkeersreglement,
aan eiser voorrang verschuldigd was en
· niet verder mocht rijden indien er risico
van ongeval aanwezig was - waaruit
volgt dat, nu de motivering van het
arrest niet toelaat te weten of eiser
reeds begonnen was de baan te dwarsen
toen verweerder weer aanzette dan wel
omgekeerd, die motivering aan het Hof
niet toelaat na te gaan of de rechters
een juiste toepassing hebben gedaan van
de artikelen 12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, zodat die motivering niet voldoet aan wat door artikel 97 van de
Grondwet vereist wordt;
tweede onderdeel, om te beslissen dat
het niet bewezen is dat eiser voor
verweerder een voorzienbare hindernis
uitmaakte, het arrest verwijst naar de
gegeven omstandigheden van tijd en
plaats, en aldus zijn beslissing impliciet
laat steunen OP de voorrang welke de
rechters op niet wettelijk gemotiveerde
wijze, zoals in het eerste onderdeel werd
aangetoond, aan verweerder ten aanzien
van eiser toekennen, zodat, ook door
deze beslissing, het arrest de in het
eerste onderdeel ingeroepen wettelijke
bepalingen en meer bepaald artikel 97
van de Grondwet schendt;
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derde onderdeel, om te beslissen dat
het ten laste van verweerder gelegde
misdrijf niet bewezen is en dat de
strafrechter onbevoegd is om kennis te
nemen van de vordering van eiser, zulks
omdat het niet bewezen is dat eiser voor
verweerder een voorzienbare hindernis
uitgemaakt had, de rechters hadden
moeten constateren dat het niet uitgesloten was dat verweerder zich in een
geval van overmacht had bevonden,
zoals bedoeld door artikel 71 van het
Strafwetboek, zodat het niet volstond te
beschouwen dat, gezien de omstandigheden, verweerder zich eraan mocht verwachten dat eiser de rijbaan niet verder
zou dwarsen, maar vereist was te constateren dat verweerder zich onvermijdelijk hieraan moest verwachten, waar-·
uit volgt dat het arrest artikel 71 van het
Strafwetboek verkeerd toepast of minstens het Hof niet in de mogelijkheid
stelt na te gaan of de rechters een juiste
toepassing van gezegd artikel doen, hetgeen dan gelijk staat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest
oordeelt : « dat beklaagde (thans
verweerder), gelet op de ter plaatse
aangebrachte verkeerstekens, voorrang moest verlenen aan het verkeer komend uit de Aarschotsesteenweg, gelegen rechts van hem;
dat, waar geen zulk voorrangheb-·
bend
verkeer
aanwezig
was,
beklaagde gerechtigd was, na stilstand, rechtdoor te rijden in de
richting Wijgmaal; ... dat ter plaatse
van het ongeval, . en gezien in de
door beklaagde gevolgde richting
geen enkel verkeersteken is aangebracht waardoor de fietsers, die de
rijbaan dwarsen op de oversteekplaats, voorrang hebben op de weggebruikers die, zoals beklaagde, hun
weg
op de
rijbaan normaal
vervolgen »;
Overwegende dat het arrest aldus
in feite beslist, enerzijds, dat de
aangebrachte verkeerstekens verweerder slechts verplichtten tot het
verlenen van voorrang aan weggebruikers die een andere weg volgden dan die gevolgd door eiser,
anderzijds, dat verweerder op de

verder liggende plaats van het ongeval zijn weg normaal vervolgde;
Overwegende dat in het Iicht van
die redengeving de vraag of eiser
reeds begonnen was de baan te
dwarsen toen verweerder weer aanzette, dan wel omgekeerd, niet aan
de orde kwam;
Dat de onderdelen, die stoelen op
een verkeerde lezing van het arrest,
feitelijke grondslag missen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zich
niet beperkt tot de beslissing dat
het hof van beroep niet bevoegd is
om van de vordering van eiser
kennis te nemen omdat het niet
bewezen is dat eiser voor verweerder een voorzienbare hindernis
h ft 'tg
kt
ttel"k
ee Ul emaa ' maar' na we
lJ
te hebben vastgesteld, zoals uit het
antwoord op het eerste onderdeel
blijkt, dat verweerder de voorrang
op eiser had, daarbij de reden
opgeeft waarop eiser voor verweerder geen voorzienbare hindernis
heeft uitgemaakt, te weten : dat
verweerder in de gegeven omstandigheden van tijd en plaats mocht
verwachten dat de burgerlijke partij, wiens aarzeling hij had opgemerkt, de rijbaan niet verder zou
dwarsen; dat uit de stand van het
voertuig van verweerder en uit de
'beschadigingen van de fiets van
eiser (voorwiel) blijkt dat eiser
slechts de linkerhelft van de rijbaan
had overgestoken toen hij gevat
werd door het voertuig van verweerder;
Dat het arrest, nu het op grond
van een beoordeling van feitelijke
aard en die dienvolgens onaantastbaar is, laat gelden dat, gelet op de
bovenaangehaalde omstandigheden,
het slachtoffer een niet te voorziene
hindernis heeft uitgemaakt, zonder
dubbelzinnigheid heeft beslist dat
de uit het miskennen door het
slachtoffer van een bepaling van het
verkeersreglement ontstane hindernis, voor verweerder een geval van
overmacht heeft uitgemaakt;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;

- 1195terwijl eiser weliswaar geen geschreOm die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de ven verweer neerlegde, doch wei een
verklaring van genoemde benadeelde
kosten.
zelf, waaruit blijkt dat zij haar bezwa27 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
baron Richard - Verslaggever : de h.
Boon - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart; De Bruyn.

Nr. 006
2" KAMER- 27 mei 1980

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - GEEN
CONCLUSIE - GEEN VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE STUKKEN VAN HET DOSSIER OF
DE GEGEVENS VAN DE ZAAK, WAAROP ZIJN
BESLISSING STEUNT,
NADER AAN TE
DUIDEN(l).

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - RECHTER
BESLIST DAT DE VERKLARING VAN EEN
GETUIGE GELOOFWAARDIGER IS DAN EEN
ACHTERAF
INGEDIEND
GETUIGSCHRIFT
WAARBLJ DIE GETUIGE DIE VERKLARING
GEEN
CONCLUSIE
TEGENSPREEKT
DIENAANGAANDE GEEN VERPLICHTING
VAN DE RECHTER DIE BESLISSING MET
REDENEN TE OMKLEDEN (2).
(DE MOOR)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1980 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
het arrest eiser veroordeelt tot een
gevangenisstraf van vijftien dagen en tot
een geldboete van honderd frank, verhoogd met de wettelijke decimes, of een
vervangende gevangenisstraf van een
maand, en in de kosten, om, te Melle op
8 mei 1977, landelijke of stedelijke
afsluitingen, uit welke materialen ook
gemaakt, geheel of ten dele te hebben
vernield ten nadele van Gillis Brigitte,
(1) Cass., 12 dec. 1972 (A.C., 1973, 363).
(2) Cass., 7 feb. 1964 (BuJJ. en Pas., 1964, I,
604).

rende verklaringen introk; dat eisers·
verweer, weze het mondeling geformuleerd, en de bewijskracht van de neergelegde verklaring worden geschonden
door zonder enige motivering de schuld
van eiser aan te houden, het neergelegde
verweerdocument niet te beantwoorden
en eisers middelen van bewijsvoering te
veronachtzamen; dat het beantwoorden
van een verweer van een beklaagde niet
afhankelijk moet zijn van het feit of hij
al dan niet kan schrijven of Iaten
schrijven; dat iedere beklaagde het recht
heeft te weten waarom zijn verweer, hoe
dan ook voorgebracht, wordt afgewezen
en zijn schuld aangehouden; dat dit des
te meer klemt nu dezelfde kamer van
hetzelfde hof van beroep bij arrest van
28 januari 1980, op grond van hetzelfde
.stuk, eiser vrijsprak van een zelfde
telastlegging wegens feiten gepleegd ten
nadele van dezelfde persoon en op
dezelfde plaats, maar op 16 en
28 oktober 1978 :

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt op grond dat « door het
onderzoek en bij de behandeling
van de zaak voor het hof de feiten
ten laste van de beklaagde gelegd,
bewezen gebleven zijn »;
Overwegende dat het arrest
zodoende op onaantastbare wijze de
waarde en de geloofwaardigheid van
de elementen van het onderzoek
beoordeelt en, bij ontstentenis van
conclusie van eiser, niet verplicht is
te bepalen waarom het zijn beslissing op een bepaalde getuigenis
steunt en geen waarde hecht aan
het achteraf ingediende getuigschrift van de klaagster, waarbij
deze haar vroegere verklaring
intrekt;
Overwegende dat; in zoverre de
schending van de bewijskracht van
vermeld getuigschrift wordt aangevoerd, het arrest, nu het dat getuigschrift niet aanhaalt of ernaar verwijst, de bewijskracht ervan niet
miskent;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
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(LEFRANC J.P. T. DEFAUX EA)
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
ARREST ( vertaling)
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
HET HOF;- Gelet op het bestreovereenkomstig de wet is gewezen;
den arrest, op 25 maart 1980 door
het Hof van Beroep te Bergen
Om die ..redenen, verwerpt de gewezen;
voorziening; veroordeelt eiser in de
I. In zoverre de voorziening
kosten.
gericht is tegen de beslissing op de
27 mei 1980 - 2" kamer - Voorzitter : strafvordering tegen eiser ingesteld,
baron Richard - Verslaggever : de h.
a) wegens diefstal onder verzwaVervloet- Gelijkluidende conclusie van rende omstandigheden gepleegd ten
de h. Krings, advocaat-generaal - Advonadele van verweerder Jacques
caat: mr. L.J. Martens, Gent.
Lefranc:

Nr. 007
2" KAMER- 28 mei 1980
1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHTKWALIFICATIE--' BEKLAAGDE VERWEZEN ALS
DADER VAN EEN MISDRIJF- BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER OM DIE BEKLAAGDE TE
VEROORDELEN WEGENS EEN VAN DE WIJZEN
VAN
DEELNEMING
BEPAALD
IN
DE
ARTT. 66 EN 67 SW.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

KWALIFICATIE BEKLAAGDE VERWEZEN ALS
DADER VAN EEN MISDRIJF- VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE ALS MEDEPLICHTIGEGEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING.

Overwegende dat het arrest uit
dien hoofde geen veroordeling uitspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
b) wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden gepleegd ten
nadele van de andere verweerders :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest eiser veroordeelt als
medeplichtige aan diefstal onder verzwarende omstandigheden,
terwijl eiser vervolgd werd als mededader van die diefstal onder verzwarende omstandigheden doch door het hof
van beroep niet verzocht werd verweer
te voeren ter zake dat hij medeplichtig
was aan het misdrijf :

Overwegende dat eiser vervolgd
werd wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden, ter zake dat
h · h
·· h t
· d · ·f h f
·
iJ etziJ e mis riJ
ee t Uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks heeft meegewerkt, hetzij
2° De beklaagde die als dader van een door enige daad tot de uitvoering
misdrijf ervan verwittigd wordt dat hij zodanige hulp heeft verleend dat
zich moet verdedigen zowel ter zake het misdrijf zonder zijn bijstand
van rechtstreekse uitvoering van dat niet had kunnen worden gepleegd;
misdrijf als van deelneming aan het dat het arrest beslist dat « niet is
misdrijf, wat enkel een wijze van
uitvoering van het tenlastegelegde feit bewezen dat beklaagde Lefranc als
is (2). (Artt. 66 en 67 Sw.)
mededader bij de diefstal betrokken
- - - - - - - - - - - - - - - - ! w a s , doch dat enkel vaststaat dat hij
de onderrichtingen heeft gegeven
(1) Cass., 12 maart 1934 (Bull en Pas., 1934,
I, 216); zie Cass., 9 nov. 1920 (ibid, 1921, I, 118). om de diefstal te plegen, hetgeen
slechts een daad van medeplichtig(2) Zie Cass., 5 feb. 1935 (BulL en Pas., 1935, heid
is (artikel 67 van het
I, 144) en Cass., 21 maart 1979 (A.C., 1978-79'
851).
' Strafwetboek) »;
lo Wanneer een beklaagde naar de cor-

rectionele rechtbank wordt verwezen
als dader van een bepaald misdrijf is
de rechter bevoegd om die beklaagde
schuldig te verklaren hetzij als dader,
hetzij als medeplichtige (1).

- 119728 mei 1980- 2" kamer- Voorzitter:
Overwegende dat de daad van
deelneming slechts een van de baron Richard - Verslaggever : de h.
modaliteiten van uitvoering van het Stranard - Gelijkluidende conclusie van
misdrijf is en dat, nu de telast- de h. Ballet, advocaat-generaal
Advocaat : mi:. Bernard Pinchart, Berlegging gegrond
was
op
de gen.
artikelen 461 en 467 van het Strafwetboek, eiser wist dat hij zijn
verweer moest voeren tegen de
telastlegging hetzij van rechtstreekse uitvoering van het misdrijf,
hetzij van deelneming aan dat mis- Nr. 008
drijf;
Dat de feitenrechter, zonder het
2• KAMER- 28 mei 1980
recht van verdediging te miskennen,
heeft kunnen beslissen dat de feiten VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVORslechts daden van medeplichtigheid DERING
GECONTRAVENTIONALISEERD
waren en geen zelfstandige deelne- WANBEDRIJF EN OVERTREDING VAN DE
ming aan het misdrijf opleverden;
WETGVERKEERSWET OF VAN HEr WEGVERKEERSREGLEMENT- EENJARIGE VERJARING.
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat de substantiEHe De strafvordering volgend uit een gecontraventionaliseerd wanbedrijf en uit
of op straffe van nietigheid voorgeeen overtreding van de Wegverkeersschreven rechtsvormen in acht zijn
wet of van het Wegverkeersreglement
genomen en de beslissing overeenverjaart, bij ontstentenis van een
komstig de wet is gewezen;
grand tot schorsing van de verjaring,
II. In zoverre de voorziening
gericht 1s tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van de verweerders :
Overwegende dat het hof eiser
met bevestiging van het beroepen
vonnis veroordeelt om aan de verweerders provisionele vergoedingen
te betalen, en de uitspraak omtrent
de overige vorderingen aanhoudt;
dat het voorts beslist dat de zaak
verder dient behandeld te worden
door de Correctionele Rechtbank te
Bergen;
Dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uitspraak doen over een bevoegdheidsgeschil;
Dat die voorziening te vroeg is
ingesteld en mitsdien niet ontvankelijk is;

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

door verloop van een jaar na de
laat.ste daad van onderzoek of van
vervolging verricht binnen een jaar te
rekenen van de dag waarop het wanbedrijf of de overtreding werd
gepleegd (1). (Art. 21, tweede lid, wet
van 17 april 1878; art. 69 Wegverkeerswet.)

.

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU
T. KNOCKAERT)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; _ Gelet op het bestreden vonnis, op 21 februari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 21, 22, van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 68 van de- wet betreffende
de politie over het wegverkeer,
doordat verweerster bij het bestreden
vonnis tot een enkele straf veroordeeld
wordt wegens het in een overtreding
omgezette wanbedrijf van onopzettelijke
slagen of verwondingen en wegens overtreding van het Wegverkeersreglement,
(1) Cass., 10 okt. 1979 (A ..C., 1979-80, nr. 94).
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1198terwijl de aanwijzing van een deskun- Nr. 009
dige door de procureur des Konings op
25 april 1978 de laatste. verjaringstui2" KAMER- 28 mei 1980
tende daad van de strafvordering is
zodat die verjaring was bereikt op
1° WETI'EN EN BESLUITEN24 april 1979 om middemacht :

TOEPASSING IN DE TIJD - VERJARING - STRAFZAKEN- NIEUWE WET TOT VERLENGING VAN
DE VE.RJARINGSTERMIJN VAN DE STRAFVORDERING - DADELIJKE TOEPASSING OP DE
STRAFVORDERINGEN DIE NOG NIET ZIJN
VERJAARD OP DE DAG WAAROP DIE WET IS IN
WERKING GETREDEN (1).

Overwegende dat verweerster vervolgd werd uit hoofde van het in
een overtreding omgezette wanbedrijf van ononpzettelijke slagen of.
verwondingen en uit hoofde van
overlredingen van het Wegverkeersreglement, waarvoor de verjarings- 2° VERJARING - STRAFZAKEN - NIEUWE
termijn van de strafvordering, WET TOT VERLENGING VAN DE VERJARINGSkrachtens de artikelen 21 van de TERMIJN VAN DE STRAFVORDERING - DADEVAN TOEPASSING OP DE STRAFVORDEwet van 17 april 1878 en 68 van de LIJK
RINGEN DIE NOG NIET ZIJN VERJAARD OP DE
wet betreffende de politie over het DAG WAAROP DIE WET IS IN WERKING
wegverkeer, een jaar bedraagt;
GETREDEN (2).
Overwegende dat de laatste daad (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
van onderzoek ·of van vervolging,
BEROEP TE BERGEN T. ALLARD)
binnen die termijn werd verricht, de
28 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
aanwijzing van een deskundige is baron Richard - Verslaggever : de h.
door de procureur des Konings op Sace - Gelijkluidende conclusie van de
25 april 1978;
h. Ballet, advocaat-generaal.
Overwegende dat de strafvordering, bij gebreke van enige grond
van schorsing van .de verjaring,
verjaard was op 21 februari 1980, Nr. 610
dag waarop het bestreden vonnis
werd uitgesproken;
3• KAMER- 28 mei 1980
Dat het middel gegrond is;
1° ARBEIDSONGEVAL- WET TOT WIJZIOverwegende dat de kosten van
de strafvordering ten laste van de
Staat moeten blijven;

GING VAN DE WETSBEPALINGEN INZAKE DE
VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN BETALING
VAN ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDINGENTOEPASSING IN DE TIJD.

2° WETI'EN EN BESLUITEN -

TOEPASSING IN DE TIJD- ARBEIDSONGEVAL- WET
TOT WIJZIGING VAN DE WETSBEPALINGEN
INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN
BETALING VAN ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDINGEN.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnins, in zoverre daarbij uitspraak wordt gedaan over de
strafvordering; beveelt dat van dit 3° ARBEIDSONGEVAL - UITBETALING
arrest melding zal worden gemaakt VAN EEN DERDE VAN DE WAARDE VAN DE
RENTE ALS KAPITAAL - ARBEIDSONGEVAL
op de kant van de gedeeltelijk
OVERKOMEN V66R DE INWERKINGTREDING
vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat; zegt VAN DE WET VAN 10 APRIL 1971 - VRAAG
Tal' UITBETALING VAN HET KAPITAAL NA DE
dat er geen grond is tot verwijz:i.ng.
INWERKINGTREDING VAN DE WET - GELDIGHEID.

28 mei 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
baron Richard - Verslaggeve1· : de h . I - - - - - - - - - - - - - - - (1) en (2) Cass., 7 mei 1980 (A.C., 1979-80,
Screvens - Gelijkluidende conclusie van
nr. 570).
de h. Ballet, advocaat-generaal.

-
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4° WE'ITEN EN BESLUITEN -

TOEPASSING IN DE TLJD - ARBEIDSONGEVAL UITBI?l'ALING VAN EEN DERDE VAN DE
WAARDE VAN DE RENTE ALS KAPITAAL _
ARBEIDSONGEVAL OVERKOMEN V60R DE
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN
10 APRIL 1971 _ VRAAG TOT UITBI?l'ALING
VAN Hl?l' KAPITAAL NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WET- ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° De wet die een wijziging aan-

brengt in de wetsbepalingen tot vaststeUing van de wijze van betaling van
de arbeidsongevallenvergoedingen is
toepasselijk op de betalingen die na de
inwerkingtreding van de wet worden
gedaan, ook al betreft het · vergoedingen wegens de gevolgen van een
ongeval van voor de inwerkingtreding
{1). (Art. 2 B.W.)
3° en 4° De getroffene die 1·echt heeft op
een rente wegens een arbeidsongeval
overkomen v661· de inwerkingtreding
van de wet van 10 april 1971, kan na
de inwerkingtreding de uitbetaling van
een derde van de waarde van de rente
als kapitaal nag vragen na de vestiging van het kapitaal (2). (Art. 45 wet
van 10 april 1971.)
(URBAINE N.V. T. VAN KERCKVOORDE)
ARREST

regime ingesteld door de geordende
wetten inzake arbeidsongevallen, het
verzoek tot uitbetaling in kapitaal van
een gedeelte van de waarde der rente,
rnoest geschieden VOOl' de vestiging van
het kapitaal, nodig tot samenst,elling van
de wiskundige reserve » en dat eiseres
in de plaats is getreden van de verzekeraar, als bepaald in artikel 15, eerste
lid, van het koninklijk besluit van
7 december 1931, en dat verweerder
« tevergeefs laat gelden dat hij destijds,
dus onder de toepassingssfeer van de
oude regeling, de uitbetaling van een
derde in kapitaal heeft aangevraagd »,
anderzijds, dat « de vestiging van het
kapitaal gelijkgesteld dient te worden
met een betaling en dus een volledige
bevrijding inhoudt ten aanzien van de
verzekeringsmaatschappij of vroeger ten
aanzien van de werkgever, die het kapitaal overmaakt aan een andere maatschappij belast met de betaling van de
renten, zulks niet het geval is voor de
maatschappij die in eigen handen het
kapitaal vestigt », het arrest beslist dat
" door toepassing te vragen van
artikel 45, tweede lid, om " vanaf de
datum der aanvraag " de modaliteit van
betaling, destijds geheel in renten, te
wijzigen door een gedeeltelijke betaling
in ltapitaal, aan deze wetsbepaling,
welke principieel van onmiddellijke toepassing is, geen terugwerkende kracht
wordt gegeven »,

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1978
terwijl de wet, die een wijziging aandoor het Arbeidshof te Gent gewe- brengt in de wetsbepalingen tot vaststelling van de rechten die voortvloeien uit
zen;
een arbeidsongeval of van de wijze'
waarop de wegens een arbeidsongeval
verschuldigde
vergoedingen
worden
berekend, in beginsel van toepassing is
op de bepaling van de rechten en de
berekening van de vergoedingen wegens
de gevolgen van een ongeval van v66r
haar inwerkingtreding, die zich na deze
datum voordoen of voortzetten, tenzij de
rechten of de vergoedingen op dat ogenblik reeds defi'nitief waren vastgesteld,
zodat het arrest, na te hebben
vastgesteld : dat eiseres, met toepassing
van artikel 15, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 7 december 1931,
in de plaats van de verzekeraar kwam;
dat de betaling van het kapitaal door de
verzekeraar in handen van een aangeno------------------l men inrichting als de vestiging van het
(1) Zie Cass., '18 maart 1975 (A.C., 1975, 812) kapitaal dient te worden beschouwd; dat,
en 11 feb. 1976 (ibid, 1976, 681).
onder het regime van de gecoordineerde
(2) Zie Cass., 6 feb. 1974 (A.C., 1974, 612) en wetten inzake arbeidsongevallen, het
29 mei 1978 (ibid, 1978, 1146) met concl. 6.M. verzoek tot uitbetaling in kapitaal v66r
de vestiging ervan diende te geschieden·
in R.W., 1978-79, kol. 496.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het algemeen rechtsbeginsel van de niet terugwerkende
kracht van de wetteri en de verordeningen, onder meer gehuldigd in artikel 2
van het Burgerlijk Wetboek,. van dit
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek,
van de artikelen 15 ··van het koninklijk
besluit van 7 december 1931 houdende
algemene verordening van de verzekering tegen arbeidsongevallen, 45, tweede
lid, voor zoveel als nodig, 51 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en 97 van de Grondwet,
doordat, na te hebben aangenomen,
enerzijds, dat « overeenkomstig het

-

1200de wet van 10 april 1971, na de
inwerkingtreding van deze wet de
uitbetaling van het kapitaal nog kan
vragen na de vestiging ervan;
Overwegende dat het arbeidshof
der halve de vordering van verweerder tot het bekomen van de uitbetaling in kapitaal van een derde van
de waarde van de nog verschuldigde
renten, terecht toelaat met toepassing van artikel 45 van de Arbeidsongevallenwet;
Dat het middel naar recht faalt;

en ten slotte dat verweerder nooit een
dergelijk verzoek formuleerde, door te
beslissen dat verweerder een beroep kon
doen op artikel 45, tweede lid, aan deze
wetsbepaling
terugwerkende
kracht
geeft en het in het middel aangehaalde
algemene rechtsbeginsel en de vermelde
wetsbepalingen schendt, vermits uit de
vaststellingen van het arrest blijkt dat
de aan verweerder toegekende vergoedingen definitief en onveranderlijk
waren vastgesteld v66r de inwerkingtreding van de wet van 10 april 1971
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van de niet terugwerkende kracht
van de wetten en de verordeningsbesluiten, onder meer in artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek gehuldigd, van de
artikelen . 2 van hetzelfde wetboek, 45,
tweede lid, voor zoveel als nodig, 51 van
de wet van 10 april 1971 en 15, eerste
lid, van het koninklijk besluit van
7 december 1931) ;

Overwegende dat, luidens arlikel 45 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, de getroffene op
elk ogenblik, zelfs na de vestiging
van het kapitaal, kan vragen dat ten
hoogste een derde van de waarde
van de hem toekomende rente als
kapitaal wordt uitbetaald;
Dat deze wetsbepaling noch het
recht van de getroffene op arbeidsongevallenvergoeding, noch de wijze
van berekening van de vergoeding
regelt; dat zij evenmin een regel
van aansprakelijkheid inhoudt;
Overwegende dat de uitbetaling
van een derde van de waarde van
de rente alleen een wijze van betaling van die rente is;
Overwegende dat de wet, die een
wijziging aanbrengt in een wetsbepaling tot vaststelling van de wijze
van betaling van de arbeidsongevallenvergoedingen, toepasselijk is op
de betalingen die na de inwerkingtreding van die wet worden gedaan,
ook al betreft het vergoedingen
wegens de gevolgen van een ongeval
van v66r de inwerkingtreding;
Dat, nu de uitbetaling van het
kapitaal maar een wijze van betaling van de vergoeding is, de getroffene die recht heeft op een rente
wegens een arbeidsongeval, overkomen v66r de inwerkingtreding van

Over het eerste middel, ...

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
28 mei 1980- 3" kamer- Voorzitter:
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Simont.

Nr. 611
3" KAMER- 28 mei 1900

DIENSTPLICHT -

HOGE MILITIERAAD VERPLICHTING DE DIENSTPLICHTIGE OP TE
ROEPEN.

De Hoge Militieraad mag geen uitspraak
doen zonder de dienstplichtige te hebben opgeroepen, zelfs om niet vast te
steJJen dat hij a/stand van zijn hoger
beroep heeft gedaan (1). (Art. 37, § 1,
Dienstplichtwet.)
(KERKHOFS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 24 april 1980 door
de Hoge Militieraad gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 37, § 1, van de Dienstplichtwetten gecoordineerd op 30 april
1962,
(1) Zie Cass., 4 okt. 1972 (A.C., 1973, 131),
9 okt. 1974 (ibid., 1975, 184) en 14 jan.
1976 (ibid., 1976, 567).

