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doordat de beslissing vaststelt dat
eiser afstand doet van zijn hoger beroep,
terwijl eiser niet werd opgeroepen,
zich tegen deze beslissing niet kon
verweren en dienaangaande zijn opmerkingen niet heeft kunnen maken :

BEHEERDERS WORDEN VAN RECHTSWEGE
GEACHT • HET VOLLE GEDEELTE VAN HET
MAATSCHAPPELLJK KAPITAAL OP TE NEMEN •
WAARVOOR NIET OP GELDIG WLJZE IS INGESCHREVEN- VERJARING- AANVANG.

5° VENNOOTSCHAP -

NAAMWZE VEN-

Overwegende dat uit de bestreden NOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING - DE
beslissing, noch uit enig ander pro- BEHEERDERS WORDEN VAN RECHTSWEGE
cedurestuk blijkt dat eiser ontboden GEACHT • HET VOLLE GEDEELTE VAN HET
werd om zijn verweermiddelen te MAATSCHAPPELLJK KAPITAAL OP TE NEMEN •
NIET OP GELDIGE WLJZE IS INGElaten gelden, zoals artikel 37, § 1, WAARVOOR
SCHREVEN- VERJARING- AANVANG.
van de Dienstplichtwet het voor1• Wanneer bedrog een invloed heeft
schrijft;
gehad op de wilsovereenstemming kan
Dat het middel gegrond is;
de partij die bedrog heeft gepleegd de
onvoorzichtigheid of nalatigheid van
de tegenpartij niet tegenwerpen; zodanige onvoorzichtigheid of nalatigheid
kan het bedrog niet verschoonbaar
maken en kan degene die schade heeft
veroorzaakt evenmin ontslaan van de
volledige vergoeding ervan (1).

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de Hoge Militieraad samenge- 2" en 3" De rechtsvordering teg~n de
steld uit andere leden.
beheerders van een naamloze vennoot28 mei 1980 - 3" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.

Nr. 612
1" KAMER- 29 mei 1980

schap, die van rechtswege als inschrijvers worden beschouwd voor het valle
gedeelte van het kapitaal waarvoor
niet op geldige wijze is ingeschreven,
in geval van kapitaalverhoging, verjaart na vijf jaar (2). (Artt. 35 en 194,
vierde lid, Wet Handelsvennootschappen.)
(1) Zie Cass., 23 sept. 11177 (A.C., 11178, 107)
met cone!. van adv.-gen. Krings, en de noot
van J. Matthys, emeritus proc.-gen. bij het Hof
van Beroep te Gent, in R.C.J.B., 11180, 38; zie
ook Cass., 6 okt. 11177 (A.C., 11178, 168).

1° OVEREENKOMST

BEDROG
ONVOORZICHTIGHEID EN NALATIGHEID VAN
DE TEGENPARTLJ - GEVOLGEN.

(2) en (3) Zie o.m. : J. GUILLERY, Des soci{!les
commerciales en Belgique, di. III, Brussel,
1883, biz. 415; L. Rvcx, Traite juridique et
pratique des socit'!tes anonymes, dl. II, Brussel,
2° VERJARING - NAAMWZE VENNOOT- 11114, biz. 213 tot 216; P. WAUWERMANS, Manuel
SCHAP KAPITAALVERHOGING DE pratique 1es socil!tes anonymes, Brussel,
BEHEERDERS WERDEN VAN RECHTSWEGE
GEACHT • HET VOLLE GEDEELTE VAN HET
MAATSCHAPPELLJK KAPITAAL OP TE NEMEN >
WAARVOOR NIET OP GELDIGE WLJZE IS INGESCHREVEN- VERJARING- TERMLJN.

3° VENNOOTSCHAP -

NAAMWZE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING - DE
BEHEERDERS WORDEN VAN RECHTSWEGE
GEACHT c HET VOLLE GEDEELTE VAN HET
MAATSCHAPPELLJK KAPITAAL OP TE NEMEN •
WAARVOOR NIET OP GELDIGE WLJZE IS INGESCHREVEN- VERJARING- TERMLJN.

4° VERJARING SCHAP

-

NAAMWZE VENNOOTKAPITAALVERHOGING
DE

Paris, 11121 , biz. 74 tot 82 en 514 tot 528;
A. LEROI, • La responsabilite des administrateurs de societes anonymes en droit beige •, in
Cahiers de Droit etranger, 3 (Edit. fran,.:.),
Paris, Sirey, 11132, biz. 135 tot 138; J.M. MARx,

La responsabilite des administrateurs dans Jes
societes anonymes, Brussel, 11132, biz. 187 tot
207; Les Novelles, Droit commercial, dl. III,
nrs. 1118 tot 1156, 2111 e.v.; CH. REBTEAu, Traite
des societes anonymes, dl. III, Brussel, Gent,
11133, biz. 311; L. FREDERICQ, Traite de droit
commercial beige, dl. V., Gent, 1950, biz. 1077
en 1078; J. VAN RYN, Frincipes de droit
commercial, dl. I, Brussel, 1954, biz. 405;
J. RAEMAEKERS, Vademecum de l'administrateur de societe anonyme, Brussel, z.d., biz. 2011,
·210, 233 tot 235; M. RAE, La responsabilite des
{Zie vervolg nota volgende biz.)
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Sopartibel en Irene Cannaerts :

4• en 5" De rechtsvordering tegen de
beheerders van een naamloze vennootschap, voor daden van hun ambt,
verjaart na vijf jam· vanaf die daden
of, indien die daden bedrieglijk verborgen zijn gehouden, vanaf het ogenblik dat zij werden ontdekt; wanneer
de aansprakelijkheid van een beheerder in het gedrang komt wegens de
ongeldigheid van een inschrijving
loopt de verjaringstermijn vanaf de
datum van de algemene vergadering
over de inschrijving, of, bij bedrog, de
datum waarop de onz·egelmatigheid is
ontdekt (3). (Artt. 35 en 194, vierde lid,
Wet Handelsvennootschappen.)
(OST, WYL9CK T. LE PATRIMOINE N.V., MR. PONCELET Q.Q;, CURATOR IN HET FAILLISSEMENT
VAN • LA COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES •,
THOMAES, E.A.; THOMAES T. MR. PONCELET Q.Q.,
.
OST, WYLOCK)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1979 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen, ingeschreven op de algemene
rol onder nummers 6092 en 6099,
tegen hetzelfde arrest zijn gericht;
dat zij dienvolgens dienen te worden samengevoegd;
I. Op de voorzieningen van Jean
Ost en Georges Wylock :
Over het middel van nietontvankelijkheid van de voorzieningen, door het openbaar ministerie
ambtshalve opgeworpen en betekend overeenkomstig artikel 1097
van het Gerechtelijk Wetboek, in
zoverre die voorzieningen gericht
zijn tegen de verweerders Jeanne
Thomaes, Berthe Maquinay, JanGuido, Nelly, :Yvette, Jenny, JeanBaptiste en Marc Thomaes, Gilberte
Van Zeebroeck, Roland Wilmart, de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Dulock, Odette
Moreels, de personenvennootschap
·administrateurs, fondateurs et actionnaires
des societes anonymes, Brussel, 19613, blz. 109; ·
A. MoREAu, La societe anonyme, dl. I, 2e uitg.,
Paris, biz. 743 tot 745; Rep. prat. dr. beige,
v" Societes anonymes, nrs. 1698 tot 1709,
2997 tot 3049.

Overwegende dat in het verzoekschrift geen enkele grief tegen die:
verweerders wordt aangevoerd; dat
de voorzieningen, in zoverre zij
tegen die verweerders zijn gericht,
niet ontvankelijk zijn;
·
Overwegende dat de eisers echter
genoemde verweerders, oproepen
tot bindendverklaring van het.
arrest;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, dat met bevestiging
van het bestreden vonnis, de vernietiging van een overeenkomst van overdracht aan verweerster van aandelen en
winstaandelen · van · de naamloze vennootschap Compagnie belge d'Assurances had uitgesproken wegens bedrog van
de eisers, zegt dat : de omstandigheid
dat " laatstgenoemde (eerste verweer-.
ster) eventueel blijk zou hebben gegeven
van onvoorzichtigheid en nalatigheid,.
het bedrog ten deze niet verschoont en
de nietigverklaring van de overeenkomst
niet belet "• zodoende niet uitsluit dat
enige fout zou zijn begaan door die
verweerster in de opeenvolging van de
voorafgaande feiten waardoor de door
haar geleden schade is veroorzaakt, en
daarna het bestreden vonnis bevestigt,.
in zoverre het de eisers veroordeelt tot
het herstel van de gehele schade die
verweerster door die nietigverklaring
beweert te hebben geleden, door hen uit
dien hoofde tot betaling te veroordelen
van de gehele som van 500.000 frank die
zij hiervoor vorderde,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer
twee fouten samen tot dezelfde schade
hebben geleid, de dader van de ene
slechts kan veroordeeld worden tot het
herstel van de gehele schade zo de
rechter vaststelt dat zonder de fout van
de tweede de schade niettemin in
dezelfde omstandigheden zou zijn veroorzaakt; het arrest geen dergelijke vaststelling bevat, wat elk toezicht onmogelijk maakt op de wettigheid van de
beslissing, waarbij de eisers tot vergoeding van de gehele schade van de eerste
verweerster worden veroordeeld, waaruit
volgt dat deze beslissing niet naar recht
is verantwoord (schending van alle in
het middel aangewezen wetsbepalingen);
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tweede onderdeel, bet arrest althans
dubbelzinnig is, nu daaruit niet kan
worden opgemaakt of bet in bet algemeen en dus onwettig beslist dat, niettegenstaande de samenloop van de twee
fouten bij de totstandkoming van
dezelfde schade, de dader van de ene
fout tot bet herstel van de gehele schade
kan worden veroordeeld, zonder dat
wordt vastgesteld dat zonder de fout van
de andere de schade zich toch zou
hebben voorgedaan in dezelfde omstandigheden, dan wel of het arrest daarentegen oordeelt dat ten deze deze voorwaarde in feite is vervuld, waaruit volgt
dat bet arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de instemming van de
naamloze vennootschap Le Patrimoine met de in het middel
bedoelde overeenkomst van overdracht van aandelen, door bedrieglijke kunstgrepen van de eisers is
verkregen en dat de rechter in
hoger beroep, door te zeggen dat die
vennootschap mogelijk onvoorzichtig of nalatig kan geweest zijn, heeft
aangenomen dat zij onvoorzichtig of
nalatig kan zijn geweest omdat zij
zich door die listen heeft Iaten
overtuigen;
Overwegende dat, wanneer bedrog de wilsovereenstemming heeft
beinvloed, de partij, die bedrog
heeft gepleegd, de onvoorzichtigheid
of nalatigheid van zijn medecontractant niet kan tegenwerpen; dat
de partij die het bedrog heeft
gepleegd, niettegenstaande bedoelde.
onvoorzichtigheid of nalatigheid,
alle schadelijke gevolgen van de
bedrogene moet vergoeden;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel
van het middel, zoals blijkt uit het
antwoord op het eerste onderdeel,
berust op een onjuiste uitlegging
van de bestreden beslissing en derhalve feitelijke grondslag mist;

Over het tweede middel, afgeleid uit;
de schending van de artikelen 35, eerste
lid, 2°, 194, vierde lid, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, 1116, 1117, 1131, 1153, 1183,
1304, 2219, 2262 van bet Burgerlijk
Wetboek, 12, 19, 24, 700 en 1397 van bet
Gerechtelijk Wetboek, van de algemene
rechtsbeginselen van de retroactieve
werking van de nietigheden en van bet
verklarend gevolg van de vonnissen,
alsmede van artikel 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest vaststelt dat de
eisers beheerders waren van de naamloze vennootschap Compagnie belge;
d'Assurances, en als dusdanig optraden
tijdens
een
algemene vergadering:
gehouden op 25 maart 1970 om bet
maatschappelijk kapitaal door inschrij-'
ving op nieuwe aandelen te verhogen, en.
na te hebben vastgesteld dat bet bestreden vonnis niet werd betwist voor zover
bet, ten gevolge van een gerechtelijke
procedure die blijkens wat bet releveert,
op 13 en 19 november 1970 werd ingeleid, de stemmen uitgebracbt door som-.
mige inschrijvers op bedoelde kapitaalverhoging vemietigd had wegens bedrog
door de eisers op die vergadering.
gepleegd, en op grond van die vaststel-·
lingen datzelfde vonnis bevestigt voor
zover bet de vordering toekent, ingesteld
bij exploten van 11 en 16 augustus 1976,
waarbij de curator over bet faillissement
van genoemde vennootschap de veroordeling van de eisers had gevorderd om,
op grond van artikel 35, 2°, van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootscbappen, bet voile gedeelte van
bet verhoogde maatschappelijk kapitaal
vol te storten waarvoor niet op geldige.
wijze was ingeschreven, en voor zover
bet de eisers hoofdelijk veroordeelt om
uit dien hoofde aan de massa een som.
van zes miljoen vierhonderdduizend
frank te betalen, verboogd met de m()ratoire interest vanaf de datum van
inschrijving tot 16 augustus 1976, alsmede met de gerechtelijke interest vanaf
dezelfde datum, en afwijzend beschikt
op bet verweer waarbij de eisers hadden
doen gelden dat de rechtsvordering ingeleid door de curator verjaard was met bij
toepassing van artikel 194, vierde lid,
van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootscbappen, nu de algemene vergadering tijdens welke de vernietigde stemmen werden uitgebracht,
op 25 maart 1970 had plaatsgehad en nu
de rechtsvordering op 11 en 16 augustus
1976 werd ingesteld, een en ander op
grond
dat « genoemde wettekst
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(artikel 194, vierde lid, voornoemd)
beschikt dat na vijf jaar verjaren aile
rechtsvorderingen tegen de zaakvoerders, beheerders, commissarissen, vereffenaars, voor daden van hun ambt te
rekenen van deze daden of, werden deze
bij bedrog verborgen gehouden, te rekenen van hun ontdekking »; de partijen
Thomaes Jeanne, Osten Wylock aan de
hand van die tekst beweren dat " de
daden van hun ambt », op grond waarvan zij aansprakelijk zijn gesteld, de
algemene buitengewone vergadering van
25 maart 1970 van de vennootschap
C.B.A. is, zodat de door de curator op
25 maart tegen hen ingestelde rechtsvordering, verjaard is; dat inderdaad de
tekst van voornoemd artikel 194, vierde
lid, niet zo formeel en algemeen is als
wat wordt beweerd door een bepaalde
rechtsleer, ingeroepen door de verwerende partijen (waaronder de eisers) tot
staving van hun bewering; dat immers,
zo in die tekst formeel de beheerders
worden bedoeld, hij geenszins aile
rechtsvorderingen omvat die tegen hen
kunnen worden ingesteld, maar slechts
die welke zijn gegrond op daden van
hun ambt; dat de eerste rechter op
afdoende wijze er de nadruk op heeft
gelegd dat de aansprakelijkheid, die ten
laste van de beheerders wordt gelegd
door artikel 35 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen in
geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal, zulks ten belope « van
het voile gedeelte van het kapitaal
waarvoor niet op geldige wijze werd
ingeschreven "• een wettelijke fictie is,
die uitdrukkelijk in de wettekst wordt
weergegeven en waardoor zij, door het
feit alleen van hun hoedanigheid van
beheerder in functie op het ogenblik van
de kapitaalverhoging, met de inschrijvers worden gelijkgesteld; dat de wettekst met name bepaalt : « zij (de
beheerders) worden van rechtswege als
inschrijvers ervan beschouwd »; dat
derhalve klaarblijkelijk die aansprakelijkheid vreemd is aan enige daad van
hun ambt en dat daaruit volgt dat de
rechtsvordering van de curator ten deze
niet voldoet aan de vereisten, bepaald in
artikel 194, vierde lid, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, en derhalve niet valt onder de
vijfjarige verjaring; dat, zo de stelling
van de beheerders in functie op dat
ogenblik zou worden aangenomen in die
zin dat hun aansprakelijkheid in dit
geval zou gegrond zijn op een daad van
hun ambt, quod non, de rechtsvordering
van de curator voor zover niet zou zijn

verjaard, gelet op het tijdstip waarop de
verjaringstermijn begint te lopen; dat,
volgens die gedachtengang, het nuttig is
eraan te herinneren dat in het door
artikel 35, 2•, voorziene geval de aansprakelijkheid van de beheerders slechts
aanvullend is, daar zij slechts als
inschrijvers zullen worden beschouwd,
en zulks van ambtswege, ter vervanging
van de in gebreke gebleven werkelijke
inschrijvers; dat daaruit volgt dat de
daad die ten grondslag ligt aan die
aansprakelijkheid en die derhalve het
vertrekpunt van genoemde termijn
bepaalt, niet bestaat in het tijdens de
buitengewone algemene vergadering van
25 maart 1970 genomen besluit om het
kapitaal te verhogen, maar in de ongeldigheid van de inschrijving; dat het
vertrekpunt van de verjaringstermijn
dus de datum is waarop de inschrijvingen ongeldig werden gemaakt, dit wil
zeggen onregelmatig of nietig werden
verklaard, dit is ten deze op 3 januari
1978, op welke datum de eerste rechter,
dienaangaande niet bekritiseerd, uitspraak heeft gedaan op de rechtsvorderingen nrs. 23.154170, 23.157/70 en
23.367/70; dat derhalve de grieven die
tegen het bestreden vonnis in het kader
van de rechtsvordering nr. 1.448/76 werden geuit, ongegrond zijn "•

terwijl, eerste onderdeel, artikel 194,
vierde lid, van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen de vijfjarige verjaring laat slaan op aile rechtsvorderingen tegen de zaakvoerders,
beheerders, commissarissen, vereffenaars, voor daden van hun ambt, te
rekenen van deze daden of, werden deze
bij bedrog verborgen gehouden, te rekenen van hun ontdekking; die bepaling
van algemene aard en absoluut is en
daarmee dus met name de rechtsvordering wordt bedoeld, tot veroordeling van
de beheerders, met toepassing van
artikel 35, 2•, van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
om het gedeelte van de verhoging van
het kapitaal vol te storten waarvoor niet
op geldige wijze is ingeschreven, waaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat
de verjaring van artikel 194, vierde lid,
van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen niet van toepassing was op de rechtsvordering, op
grond van artikel 35, 2•, van dezelfde
wetten ingesteld tegen de eisers, voornoemde wetsbepalingen schendt, inzonderheid de artikelen 35, leden 1 en 2, en
194, vierde lid, van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
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2219 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de inschrijvingen werden teniet
gedaan en niet vanaf de datum van de
en 97 van de Grondwet;
algemene vergadering van 25 maart 1970,
tweede onderdeel,
de
verjaring noch vanaf die waarop de rechtsvordebepaald bij artikel 194, vierde lid, van de ringen van 13 en 19 november 1970
gecoordineerde wetten op de handels- werden ingesteld, en door op grond
vennootschappen begint te lopen vanaf hiervan te verklaren dat de vordering
de daden van het ambt van beheerder van 11 en 16 augustus niet was verjaard,
waarop de voor verjaring vatbare rechts- voornoemde wetsbepalingen schendt,
vordering is gegrond of, werden zij bij inzonderheid de artikelen 35, lid 1, 2•, en
bedrog verborgen gehouden, te rekenen 194, vierde lid, van de gecoi:irdineerde
van hun ontdekking; wanneer, zoals ten wetten op de handelsvennootschappen,
deze, bewezen is dat de rechtsvordering 2219 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek
tot volstorting van het gedeelte van een en 97 van de Grondwet;
verhoging van kapitaal waarvoor niet op
geldige wijze is ingeschreven, welke
derde onderdeel, de vernietiging
vordering is ingesteld tegen de beheer- wegens wilsgebrek van de stemmen,
ders die in functie waren ten tijde van door sommige inschrijvers uitgebracht
de vergadering waarop die verhoging op een algemene vergadering waarbij
werd beslist, gegrond is op de vernieti- een kapitaalverhoging wordt beslist,
ging van sommige tijdens die vergade- gebeurt met terugwerking, met dien
ring besliste inschrijvingen wegens verstande dat de stemmen worden
bedrog gepleegd aldaar door genoemde geacht nooit te zijn uitgebracht en de
beheerders, de beheersdaad, die het inschrijvingen op ongeldige wijze zijn
vertrekpunt uitmaakt van de in voor- gebeurd; het vernietigde vonnis evenzo
noemd artikel 194, vierde lid, bepaalde een aanwijzende werking heeft, in die
verjaring, de gedraging is van de zin dat de aldus vernietigde stemmen
beheerder tijdens de vergadering die de betreffende de inschrijvingen worden
verhoging heeft goedgekeurd en waar- geacht nooit te hebben bestaan en zulks
door de onregelmatigheid van de vanaf het ogenblik dat zij op onregelmainschrijvingen mogelijk is gemaakt of is tige wijze werden uitgebracht; op de
uitgelokt, onverschillig of het schuldig kapitaalverhoging niet rechtsgeldig werd
karakter van die gedraging enkel ver- 'ingeschreven vanaf de datum van de
moed of, zoals ten deze, bewezen is; zelfs vergadering waarop de stemmen op
indien het arrest moest worden gei:nter- onregelmatige wijze werden uitgebracht
preteerd als zou het vaststellen dat ten en vanaf die datum derhalve de beheerdeze de daden van het ambt van beheer- ders de hoedanigheid hebben van
der, die ten grondslag lagen van of inschrijvers van rechtswege en hun de
aanleiding gaven tot de onregelmatig- verplichtig is opgelegd om op die wijze
heid van bepaalde inschrijvingen, bij gezegde onregelmatigheid te herstellen;
bedrog werden verborgen gehouden, waaruit volgt dat het arrest, door, in de
voomoemde verjaring dan nog altijd subsidiaire onderstelling dat de verjaloopt vanaf de ontdekking van die ring van artikel 194, vierde lid, van de
daden; het arrest ten deze erop wijst dat gecoordineerde wetten op de handelsde rechtsvorderingen tot vemietiging vennootschappen van toepassing is op de
van het stemmen van de inschrijvingen rechtsvordering tot volstorting van kapiop kapitaalverhoging werden ingesteld taal die op grond van artikel 35, 2•, van
op 13 en 19 november 1970 en zodoende dezelfde wetten tegen de beheerders is
dus noodzakelijk vaststelt dat voor- ingesteld, alhoewel bewezen is dat die
noemde daden van het ambt van beheer- rechtsvordering gegrond is op de door de
der op die data werden ontdekt; waaruit rechter uitgesproken vemietiging van
volgt dat het arrest, door in zijn subsi- sommige inschrijvingen op kapitaalverdiair uiteengezette stelling, volgens hoging die in algemene vergadering
welke
de
verjaring
bepaald
in werden beslist, te beslissen dat de
artikel 194, vierde lid, van de gecoordi- bedoelde verjaring liep vanaf de datum
neerde ·wetten op de handelsvennoot- van het vonnis van 3 januari 1978 tot
schappen van toepassing is op de rechts- nietigverklaring van de inschrijvingen
vordering tot volstorting van kapitaal en niet vanaf die van de algemene
tegen de beheerders ingesteld op grond vergadering van 25 maart 1970 waarop
van artikel 35, 2", van dezelfde wetten, te de vemietigde inschrijvingen werden
beslissen dat de verjaringstermijn is uitgebracht en door om die reden te
begonnen te rekenen vanaf de datum verklaren dat de rechtsvordering van
van het vonnis van 3 januari 1978, 11 en 16 augustus 1976 niet was ver-
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jaard, de genoemde wetsbepalingen en · handelsvennootschappen luidt als
rechtsbeginselen schendt, inzonderheid volgt : « de oprichters en, in geval
de artikelen 1116, 1117, 1183, 1131, van verhoging van het maatschap1304 van het Burgerlijk Wetboek, 12, 19, pelijk kapitaal, de beheerders zijn
24, 700 en 1397 van het Gerechtelijk h 00fd 1 k
e ij
aansprakelijk tegenover
Wetboek, alsmede de algemene rechtsbeginselen van de retroactieve werking van de belanghebbenden,
niettegende nietigheden en van het verklarend staande elk daarmede
strijdig
gevolg van de vonnissen en artikel 97 beding; ... 2° tot opneming van het
van de Grondwet;
volle gedeelte van het maatschappevierde onderdeel, het tegenstrijdig, lijk kapitaal waarvoor niet op gelalthans dubbelzinnig is enerzijds te dige wijze werd ingeschreven; zij
beslissen dat de daad die ten grondsl.ag worden van rechtswege als inschrijligt aan de bijzondere aansprakelijkheid vers ervan beschouwd »;
van de beheerders, gehouden op grond
van artikel 35, 2°, van de gecoordineerde
Overwegende dat de aansprakewetten op de handelsvennootschappen lijkheid van de oprichters van
tot volstorting van het gedeelte van een naamloze vennootschappen reeds is
kapitaalverhoging waarvoor op ongeldige bepaald bij de wet van 18 mei 1873
wijze is ingeschreven en waartoe is houdende titel IX, boek I van het
besloten op een algemene vergadering
V'
h d 1
·· · d
waarbij sommige inschrijvers stemmen Wetboek van n..oop an e • geWIJZlg
hebben uitgebracht die achteraf door bij de wet van 22 mei 1886, en dat,
een vonnis zijn vernietigd, niet wordt bij ontstentenis van enige van het
uitgemaakt door de beslissing van gemeen recht afwijkende bepaling
genoemde vergadering om het kapitaal betreffende de verjaring van de
te verhogen, maar bestaat in de ongel- op de genoemde aansprakelijkheid
digheid van de inschrijvingen ·en aldus · gegronde rechtsvordering, die verjade datum van die ongeldigheid vast te ring dertig jaar bedroeg en blijft
stellen op de datum van het vonnis bedragen; dat die wetgeving ovewaarop de vernietiging van genoemde
d d b
b
inschrijvingen werd uitgesproken, en rigens ree s e epaling evatte,.
anderzijds te beslissen, zoals het arrest thans artikel 194, vierde lid, van de
zulks bij bevestiging van het bestreden gecoordineerde
wetten,
luidens
vonnis doet, dat de moratoire interest op welke « aile rechtsvorderingen tegen
de bedragen tot betaling waarvan de de zaakvoerders, beheerders, combeheerders veroordeeld zijn ter uitvoe- missarissen,
vereffenaars
voor
ring van hun verplichting om het daden van hun ambt, te rekenen
gedeelte van de niet op geldige wijze van deze daden, of werden deze
gedane inschrijvingen op de kapitaalver- door bedrog verborgen gehouden, te
hoging vol te storten en tot betaling
waarvan de thans genoemde beheerders rekenen van hunne ontdekking, na,
ook zijn veroordeeld, verschuldigd zijn vijf jaar verjaren »;
vanaf de datum van de inschrijving, dit
Overwegende . dat de wet van
is vanaf de datum waarop de vergadering plaatshad die tot de verhoging 25 mei 1913, door in de tekst van
besloot; dergelijke tegenstrijdigheid van het huidig artikel 35 van de
de gegeven redenen met het beschik- genoemde wetten de volgende
kend gedeelte van het arrest, of althans bewoordingen in te voeren : « en, in
de onduidelijkheid waarmee deze zijn geval van verhoging van· het maatbehept, gelijkstaat met een gebrek aan schappelijk kapitaal, de beheermotivering, waaruit volgt dat het arrest ders », deze, in geval van verhoging
niet regelmatig met redenen is omldeed van kapitaal, de beheerders op
(schending van artikel 97 van de Grondwet), noch wettelijk verantwoord is dezelfde wijze heeft aansprakelijk
(schending van de in het middel ver- gesteld als, reeds v66r het van
melde wetsbepalingen, inzonderheid kracht worden van die wet, de
artikel 1153 van het Burgerlijk oprichters met betrekking tot het
Wetboek):
oorspronkelijk kapitaal van de venWat het eerste onderdeel betreft : nootschap, maar dat noch uit die
dat de
Overwegende dat artikel 35 van wet, noch anderszins blijkt
.
de gecoordineerde wetten op de wetgever' met betrekking tot de
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Wat het tweede onderdeel bealdus tegen de beheerders kan wor- treft :
den ingesteld, van de in artikel 194,
Overwegende dat de verja:ringsvierde lid, vastgelegde regel wilde
termijn, bepaald in a:rtikel 194,
afwijken;
vierde lid, van de gecoordineerde
Overwegende dat die regel, inge- wetten op de handelsvennootschapgeven door de bezorgdheid om de pen, begint te lopen met de daad
lasthebbers van de vennootschap van het ambt van beheerder die
niet te lang in het onzekere te Iaten tegen hem als grief wordt aangebetreffende de aansprakelijkheid voerd of, indien die daad bedrieglijk
die uit hun mandaat voortvloeit, verborgen is gehouden, met de ontalgemeen toepasselijk is behalve dekking ervan;
wanneer de rechtsvordering die
Overwegende dat, wanneer een
tegen de beheerder op grond van beheerder
wordt
aangesproken
een daad van zijn ambt is ingesteld, wegens de ongeldigheid van een
de burgerlijke rechtsvordering is tot inschrijving voor de kapitaalverhoherstel van schade voortkomende ging, de daad die ten grondslag ligt
uit een schending van de strafwet, aan die aansprakelijkheid niet
in welk geval de in artikel 26 van de bestaat in de rechterlijke beslissing
voorafgaande titel van het Wetboek waarbij de nietigheid van die
van Strafvordering bepaalde verja- inschrijving wordt vastgesteld, maar
ring van toepassing is;
wei in de goedkeuring van de onregelmatige inschrijving in de algeOverwegende
dat
voornoemd mene vergadering, overeenkomstig
·artikel 35 aan de raad van beheer de artikelen 33 en 34 van de gecooren aan ieder van zijn leden, die op dineerde wetten; dat de verjaring
het ogenblik van de kapitaalverho- derhalve begint te lopen hetzij
ging hun ambt uitoefenen, de ver- vanaf de datum van die algemene
plichting oplegt derwijze te hande- vergadering, hetzij, zo die onregellen dat voor het gehele nieuwe matigheid bedrieglijk verborgen is
kapitaal op geldige wijze wordt gehouden, vanaf de ontdekking van
ingeschreven; dat het niet nakomen die onregelmatigheid, welk ogenblik
van die verplichting een daad van niet noodzakelijk samenvalt met
het ambt van ieder van die beheer- voornoemde rechterlijke beslissing;
ders in de zin van artikel 194, vierde
Overwegende dat het arrest, om
lid, uitmaakt;
toch te oordelen dat, zelfs indien
. Dat het arrest, door te beslissen men ervan uitgaat dat, in tegensteldat de vordering tot vaststelling van ling tot hetgeen het ve:rder beslist,
het feit dat de eisers geacht worden de vijfjarige verjaring van artite hebben ingeschreven voor het kel 114, vierde lid, op de in het
gedeelte van de kapitaalverhoging middel aangewezen vordering van
van de naamloze vennootschap toepassing is, die vordering niet
Compagnie
beige
d'Assurances, verjaard zou zijn, algemeen en zonwaarvan zij beheerders waren, der voorbehoud aanneemt dat de
waarvoor niet rechtsgeldig is inge- aanvang van de tegen de beheerders
schreven en derhalve tot hun ver- ingestelde rechtsvordering wegens
oordeling die inschrijving te storten, nietigheid van de inschrijvingen
niet valt onder de vijfjarige verja- voor de kapitaalverhoging, de datum
ring, bepaald bij artikel 194, vierde is waarop die inschrijvingen onrelid, van de gecoordineerde wetten gelmatig of nietig zijn verklaard;
op de handelsvennootschappen, die
Dat het arrest aldus artikel 194,
wetsbepaling schendt;
vierde lid, van de gecoordineerde
Dat dit onderdeel van het middel wetten op de handelsvennootschappen schendt;
gegrond is;

- 1208Dat dit onderdeel van het middel curator het bedrag van de nietigverin de hierboven aangewezen mate klaarde inschrijvingen voor de verhoging van het kapitaal van
gegrond is;
genoemde vennootschap te betalen,
II. Op de voorziening van Jeanne en de moratoire en gerechtelijke
interest, en uitspraak doet over de.
Thomaes:
rechtsvordering tot vrijwaring van
Jeanne Thomaes tegen Jean Osten·
Overwegende dat uit het ant- Georges Wylock en over de kosten;
woord op · het tweede middel tot verwerpt de voorzieningen van Jean
staving van de voorzieningen van Ost en van Georges Wylock voor het
Jean Ost en van Georges Wylock overige; verklaart dit arrest, in
blijkt dat het eerste middel van zoverre het op de voorzieningen van
eiseres, en voor zover als aangewe- Jean Ost en van Georges Wylock is
·zen in dat antwoord, het eerste gewezen, bindend voor Jeanne Thoonderdeel van het tweede middel maes, Berthe Maquinay, Jan-Guido,
gegrond zijn;
Nelly, Yvette, Jenny, Jean-Baptiste
En overwegende dat de vernieti- en Marc Thomaes, Gilberte Van
ging van de beslissing waarbij Zeebroek, Roland Wilmart, de perJeanne Thomaes, Jean Osten Geor- sonenvennootschap met beperkte
ges Wylock hoofdelijk veroordeeld aansprakelijkheid Sopartibel en
worden tot betaling aan de curator Irene Cannaerts; beveelt dat van dit
over het faillissement van de naam- arrest melding zal worden gemaakt
loze vennootschap Compagnie belge op de kant van de gedeeltelijk
des Assurances van het bedrag van vernietigde beslissing; houdt de
het kapitaal waarop niet op geldige kosten aan en zegt dat de feitenwijze is ingeschreven bij de verho- rechter erover zal beslissen; verging van het kapitaal van die ven- wijst de aldus beperkte zaak naar
nootschap, leidt tot vernietiging van het Hof van Beroep te Bergen.
de veroordeling tot de moratoire en
29 mei 1980- 1" kamer- Voorzitter:
gerechtelijke interest berekend over ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
dat bedrag; dat zij ook leidt tot Verslaggever : baron Vin!;!Otte vernietiging van het beschikkend Gelijkluidende conclusie van de h.
gedeelte waarbij, met bevestiging Declercq, advocaat-generaal - Advovan het beroepen vonnis, Jean Ost .caten: mrs. Simont, DeBruyn, Ansiaux.
en Georges Wylock worden veroordeeld tot vrijwaring van Jeanne
Thomaes voor de tegen haar uitgesproken veroordeling;
.I.'IJr. 613

Om die redenen, voegt de zaken
1" KAMER- 29 mei 1980
samen ingeschreven op de algemene
rol onder de nummers 6092 en 6099, 1° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEen ongeacht de overige middelen, MENE BEGIDPPEN- HANDELSHUUR- HUURdie niet tot ruimere cassatie kunnen OVEREENKOMST- OPZEGGING- OPZEGGING
leiden; vernietigt het bestreden GEVOLGD DOOR EEN OVEREENKOMST VAN
arrest, in zoverre het, bij de uit- VOORLOPiG VERDER GEBRUIK- VONNIS VOLHETWELK DE VERKRIJGER VAN HET
spraak over de rechtsvordering van GENS
GOED DOOR DE OORSPRONKELIJKE HUURde curator in het faillissement van OVEREENKOMST WAS GEBONDEN - SCHENde naamloze vennootschap Compag- DING VAN ART. 1134 B.W.
nie belge d'Assurances tegen Jeanne
Thomaes, Jean Ost en Georges 2° OVEREENKOMST VERBINDENDE
Wylock, laatstgenoemden, met be- KRACHT - HUUROVEREENK.OMST - OPZEGvestiging van het beroepen vonnis, GING GEVOLGD DOOR EEN OVEREENKOMST
hoofdelijk veroordeelt om aan de VAN VOORLOPIG VERDER GEBRUIK- VONNIS
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VOLGENS HETWELK DE VERKRIJGER VAN HET
GOED DOOR DE OORSPRONKELLJKE HUUROVEREENKOMST WAS GEBONDEN - SCHENDING VAN ART. 1134 B.W.

3° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFr BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLUKE ZAKEN - BRIEF - BESLISSING DIE
AAN DIE BRIEF EEN UITLEGGING GEEFr
WELKE ONVERENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN ERVAN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE (1 ).

4° CASSATIE - OMVANG - BURGERLLJKE
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING - GEVOLG T.A.V. DE BESLISSING DIE
ERUIT VOORTVWEIT (2).
(DE VESTEL T. STANG)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 maart 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134,
1743 van het Burgerlijk Wetboek, 12 van
afdeling IIbis « Regels betreffende de
handelshuur in het bijzonder " van
hoofdstuk II van hoek III, titel VIII van
het Burgerlijk Wetboek is genoemd wethoek ingevoegd bij de wet van
30 april 1951 « op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds ,. (artikel 1)
en, voor zover nodig, de schending van
genoemd artikel 1 van de wet van
30 april 1951, alsmede de schending _van
het algemeen rechtsprincipe « nemo plus
juris transferre potest quam ipse habet»

en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis het boger beroep
ingesteld door eiser afwijst op grond dat
hij « in zijn akte van boger beroep »
tevergeefs aanvoert « dat de (oorspronkelijke) overeenkomst niet meer van
kracht was op het ogenblik waarop de
rechtsvordering werd ingesteld; dat die
vordering derhalve geen bestaansreden
had, zowel met betrekking tot de huurgelden als met betrekking tot de ontbinding van de overeenkomst; dat immers
voldoende blijkt uit het dossier dat
ge'intimeerde (thans verweerder) geen

kennis had van de hi 1974 gedime.
opzegging, noch van de overeenkomst·
« (van 25 juni 1974) die daarop volgde,
vooraleer appellant deze aan de eerste
rechter had voorg~legd; dat die stukken,
derhalve hem met kunnen worden
tegengeworpen zijn en dat, zoals appellant dit erkende in zijn schrijven van
8 september 1976, de overeenkomst blee£
lopen "•
terwijl uit de regeling bepaald, in de
artikelen 1743 van bet Burgerlijk Wethoek en 12 van de afdeling IIbis van'
kapital II van hoek III, titel VIII van
hetzelfde wetboek, blijkt dat, wanneer
een in handelshuur gegeven goed ver..:
kocht wordt, de verhuurder-verkoper ten
gunste van de huurder bet behoud en de
nakoming van de overeenkomst bedingt
en binnen dezelfde perken zijn schuldvordering op de huurder aan de verkrijger overdraagt; die rechtshandeling dus
aan de verkrijger niet meer rechten kon
verlenen dan die welke verweerder had
(schending van genoemde artikelen 1743
en 12 alsmede van het algemeen rechtsbeginsel vermeld in het middel); waaruit
volgt dat bet vonnis, na te hebben
vastgesteld dat mevr. Dietens, oorspronkelijke verhuurster, bij overeenkomst
van 25 juni 1964 eiser veroorloofde
« voorlopig tot opzeggens toe genoemde
huur voort te zetten » ten einde een
gegadigde te kunnen vinden om de
handelszaak over te doen, niet heeft
kunnen beslissen dat eiser niet gerechtigd was zich te beroepen op de opzegging die hij ter uitvoering van die
overeenkomst had gedaan, ten opzichte
van verweerder die er geen kennis van
zou hebben gehad, zonder 1• schending
van bet in bet middel vermelde algemeen rechtsbeginsel, alsmede van de
artikelen 1743 van bet Burgerlijk Wethoek en 12 van afdeling Ilbis van kapitel
II van hoek Ill, titel VIII van hetzelfde
wetboek, nu die bepalingen inhouden
dat bet voordeel voortspruitende uit de
overeenkomst van 25 juni 1974 aan
verweerder wordt overgedragen en dat
deze de verplichtingen ervan te zijnen
laste neemt; 2• miskenning van de verbindende kracht van de overeenkomst
van 25 juni 1974, waaraan hij heeft
~eweigerd enig gevolg toe te kennen
(schending van artikel 1134 van bet
Burgerlijk Wetboek alsmede van aile
andere
in het
middel
vermelde
bepalingen):

(1) Cass., 28 feb. 1980 (A.C:, 1979-80, nr. 409).
Overwegende dat uit het vonnis
(2) Cass., 18 jan. en 28 f eb. 1980 (A.c:.,
1979-80, nrs. 300 en 409).
blijkt dat, op 30 augustus 1971,

- 1210een handelshuurovereenkomst werd blijkt uit het dossier dat ge'intimeerde.
gesloten tussen eiser en mevr. Die- geen kennis had van de in 1974 gegeven:
tens, dat die overeenkomst kon opzegging, noch van de overeenkomst »
worden opgezegd na verloop van (namelijk die van 25 juni 1974) « die:
volgde, vooraleer appellant deze,
een driejarige of een zesjarige daarop
aan de eerste rechter had voorgelegd;;
periode en dat, daar eiser aan de· dat die stukken derhalve hem nietverhuurster opzegging had gedaan kunnen worden tegengeworpen en dat,
tegen
31
augustus
1974,
op zoals appellant die erkende in zijn'
25 juni 1974 tussen partijen een schrijven van 8 september 1976, de
nieuwe overeenkomst werd gesloten overeenkomst bleef lopen "•
voor een voorlopig verder gebruik,
terwijl, eerste onderdeel, zo het juist is·
dat in de tweede alinea van de brief van
tot opzeggens toe;
8 september 1976 van eiser werd
Overwegende dat het vonnis bedongen
: « vermits U (verweerder) het
beslist dat alleen de overeenkomst huis gelegen in de Barastraat hebt
van 1971, met uitsluiting van de overgekocht zonder mij een nieuwe
opzegging en van de nieuwe over- huurovereenkomst te hebben toegezoneenkomst, aan verweerder kan wor- den, blijft de overeenkomst geldig, welke
den tegengeworpen, waardoor het werd afgesloten tussen mevr. Dietens en·
vonnis aldus aannam dat vanaf de ikzelf "• klaarblijkelijk blijkt uit de
aankoop van genoemd goed door gezamenlijke lezing van deze en de
eerste alinea van voornoemde brief,
verweerder, deze en eiser gebonden waarbij
aan verweerder afschrift van de
waren door die overeenkomst van opzeggingsbrief van april 1974 aan mevr.
1971;
Dietens werd gegeven, alsmede het
Overwegende dat het niet zonder akkoord van deze met de opzegging
schending van artikel 1134 van het (overeenkomst van 25 juni 1974) dat, in
Burgerlijk Wetboek kon beslissen plaats van een beroep te doen op de
gesloten met mevr.
dat eiser tegenover verweerder overeenkomsten,
Dietens op 25 juni 1974, eiser integengebonden was door de oorspronke.., deel expressis verbis deze inriep voor
lijke overeenkomst, vermits deze zover zij, zij het tot opzeggens toe, de
een einde had genomen;
voortzetting waren van de oorspronkeDat het middel voor zover lijke overeenkomst; waaruit volgt dat,
door te oordelen dat de brief van
gegrond is;
8 september 1976 de erkenning door·
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1317,
1319, 1320, 1322, 1354, 1355, 1356 van het
Burgerlijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel, volgens hetwelk de·
afstand van een recht strikt moet worden uitgelegd en slechts kan worden
afgeleid uit feiten welke voor geen
andere uitlegging vatbaar zijn, met
name neergelegd in artikel 1045, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en,
voor
zover
nodig, van genoemd
artikel 1045, derde lid, alsmede van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis het hoger beroep
van eiser afwijst op grond dat hij « in
zijn akte van hoger beroep » tevergeefs
aanvoert « dat de (oorspronkelijke) overeenkomst niet meer van kracht was op
het ogenblik waarop de rechtsvordering
werd ingesteld; dat die vordering derhalve geen bestaansreden had, zowel
met betrekking tot de huurgelden als
met betrekking tot de ontbinding van de
overeenkomst; dat immers voldoende

eiser opleverde van het feit dat aileen de
oorspronkelijke overeenkomst, met uitsluiting van de overeenkomst van
25 juni 1974, eiser en verweerder verbond, het vonnis van genoemde brief
een interpretatie geeft die onverenigbaar
is met de bewoordingen, de betekenis en
de draagwijdte ervan en derhalve de
bewijskracht van die akte schendt
(schending van de in het middel vermelde wetsbepalingen, inzonderheid van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, de afstand van een
recht strikt moet worden uitgelegd en
slechts kan worden afgeleid uit feiten
welke voor geen andere uitlegging vatbaar zijn; althans uit de samenlezing
van de eerste twee alinea's van de brief
van 8 september 1976 blijkt dat het niet
bewezen is dat eiser afstand heeft willen doe:n van de overeenkomst van
25 juni 1974; het vonnis derhalve uit de
bewoordingen van genoemde brief van
8 september 1976 niet kon afleiden dat
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de hoofdvordering de vernietiging
meebrengt van de beslissing gewezen op de incidentele vordering die
er het gevolg van is;

eiser erkent dat enkel de oorspronkelijke overeenkomst aan verweerder kon
worden tegengeworpen en dat hij dus
afstand deed van de gevolgen van de
overeenkomst van 25 juni 1974 (schending van aile in het middel vermelde
bepalingen en inzonderheid van het
aldaar aangehaald algemeen rechtsbeginsel);
derde onderdeel, de betekenis de wil
impliceert ten aanzien van een betwisting een verklarling af te leggen,
bestemd om tot bewijs voor de tegenpartij te dienen, en slechts kon betrekking
hebben op een enkel feit, zodat het
vonnis, door te beslissen dat eiser door
zijn brief van 8 september 1976 erkend
heeft - dus een bekentenis heeft afgelegd - dat aileen de oorspronkelijke
overeenkomst met uitsluiting van de
overeenkomst van 25 juni 1974 aan
verweerder kon worden tegengeworpen,
het begrip van wettelijke bekentenis
miskent, daar de bewoordingen van
voornoemde brief enerzijds geenszins
impliceert dat eiser een verklaring wilde
afleggen om als bewijs te dienen voor de
tegenpartij en anderzijds de voorgenomen bekentenis van eiser betrekking
had niet op een feit, maar op de
juridische gevolgen van twee overeenkomsten (schending van de in het middel vermelde bepalingen, inzonderheid
van artikel 1354 van het Burgerlijk
Wetboek):

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van'
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van deze beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat hierover uitspraak zal worden
gedaan door de feitenrechter; verwijst de zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting
houdende in hoger beroep.
29 mei 1980- 1• kamer- Voorzitter:
en verslaggever : ridder de Schaetzen,
afdelingsvoorzitter - Gelijluidende conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 614
1• KAMER- 29 mei 1980

1° OVEREENKOMST

WEDERKERIG

Wat het eerste onderdeel betreft : _ CONTRAcr MET DOORLOPENDE PRESTATIE GERECHTEL!JKE ONTBINDING - GEVOLGEN
Overwegende dat uit de inhoud - O!'ITBINDING GELDT PRINCIPIEEL VANAF
van de brief van 8 december 1976 en HET INSTELLEN VAN DE RECHTSVORDERING.
namelijk uit de in het middel overgenomen passages blijkt dat eiser 2° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEhierin melding maakt van de op MENE BEGRIPPEN - GERECHTELLJKE ONT25 juni 1974 met mevr. Dietens BINDING - GEVOLGEN- ONTBINDING GELDT
VANAF HET INSTELLEN VAN DE
gesloten akkoorden, voor zover zij PRINCIPIEEL
RECHTSVORDERING- BEGRIP.
ten gevolge van de door hem gedane
opzegging het goed, zij het tot 1• De gerechtelijke ontbinding van een
werderkerig contract met doorlopende
opzeggens
toe,
verder
bleven
prestatie, zoals een huurovereenkomst,
gebruiken;
geldt principieel, met betrekking tot
Dat het vonnis, door te beslissen
de gevolgen, vanaf de dag van het
dat eiser door voormelde brief
instellen van de rechtsvordering (1).
erkende dat aileen de oorspronkelijke overeenkomst, met uitsluiting 2" Niet naar recht verantwoord is het
vonnis dat, om de gevolgen van de
van de overeenkomst van 25 juni
gerechtelijke ontbinding van de huur
1974, bleef lopen, van de akte een
te Jaten intreden v66r de dag waarop
uitlegging geeft die onverenigbaar is
de rechtsvordering is ingesteld, die
met zijn bewoordingen en derhalve
de bewijskracht ervan schendt;
(1) en (2) Zie Cass., 23 mei 1965 (Bull. en
Dat dit onderdeel van het middel Pas., 1965, I, 1051) en 24 jan. 1930 (A.C.,
1979-80, nr. 310).
gegrond is;
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1212beslissing uitsluitend hierop Jaat steu-·
Overwegende dat, principieel, de
nen dat de tekortkomingen van de ontbinding van een overeenkomst,
huurders, die immers het goed op die uitgesproken door de rechter, met
dag hebben verlaten, de ontbinding betrekking tot de gevolgen ervan,.
verantwoorden van de huurovereenkomst op de dag waarop zij zich geldt vanaf het instellen van de
daaraan schuidig hebben gemaakt (2). rechtsvordering;
(FARAH NICK, DASCOTl'E, DETRE
T. FERSZTMANN, LAUDUS)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 mei 1979 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1184 en
1741 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat tussen partijen een overeenkomst was gesloten voor een termijn van negen jaar ingaande op
1 augustus 1975, de huurovereenkomst
bestaande tussen eerste eiser en de
verweerders ontbonden. verklaart ten
laste
van
de
verweerders
vanaf
30 juni 1977, op welke datum de verweerders het goed verlieten, op grond
dat "· het ongelijk en de grieven ten laste
van de huurders bestaan in het feit dat
zij het goed hebben verlaten vanaf
30 juni 1977; dat zulks grond oplevert tot
ontbinding van de overeenkomst vanaf
de dag waarop de feiten werden
gepleegd "•
terudjl de ontbinding van rechtswege
van een wederkerig contract met doorlopende prestatie, zoals een huurovereenkomst, ten vroegste kan worden uitgesproken op de dag van het instellen
van de vordering tot ontbinding van
de overeenkomst, hetgeen ten deze
is
geschied door
betekening
op
12 januari 1978 bij exploot van de
gerechtsdeurwaarder, waaruit volgt dat
het vonnis de datum waarop de overeenkomst wordt ontbonden, verkeerdelijk
vaststelt op 30 juni 1977 (schending van
de artikelen 1184 en 1741 van het
Burgerlijk Wetboek) en dat het derhalve
aan de huurovereenkomst niet het
gevolg toekent dat zij wettelijk tussen de
partijen had tussen 30 juni 1977 en
12 januari 1978 :

Overwegende dat het vonnis er
zich toe beperkt te zeggen dat de
ontbinding van de huurovereenkomst verantwoord is door de
tekortkomingen van de huurders,
die het goed op 30 juni 1977 hebben
verlaten, en zulks vanaf de datum
waarop deze zich daaraan schuldig
hebben gemaakt;
Dat, door uitsluitend te steunen
op genoemde reden, het vonnis zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, beveelt dat van
dit arrest melding wordt gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat hierover uitspraak zal worden gedaan door de feitenrechter;
verwijst de zaak naar de Rechtbank
van Eerste aanleg te Nijvel, zitting
houdende in hoger beroep.
29 mei 1980- 1" kamer- Voorzitter:
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Closon - Andersluidende conclusie (3) van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. B-utzler.

Nr. 615
1• KAMER- 30 mei 1980
ERFDIENSTBAARHEID -

OVERGANG VERANDERING VAN HET HEERSEND ERFVOORWAARDE.

Overeenkomstig art. 702 B. W. mag aan
het heersend erf geen verandering
(3) Zie de concl. van adv.-gen. Declercq, in
BuJJ. en Pas., 1980, I, 1206.
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aangebracht worden waardoor de toe- · Dat het middel feitelijke grondstand van het dienstbaar erf wordt slag mist;
verzwaard (1).
Over het tweede middel, afgeleid uit
(SANTY, VERBEKE T. COLLIE, BERTEN, E.A.)
de schending van artikel 702 van het
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 januari 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Kortrijk;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat ondermeer op grond van de
feitelijke vaststellingen dat « in 1956 een
hangaar (werd) gebouwd en in 1976 een
tweede hangaar (werd) gebouwd " dat
« blijkens het proces-verbaal van pl~ats
opneming van 17 juni 1976 er op het erf
van de eisers een .hangaar (staat), dat
volgens de vaststellmgen van de eerste
rechter er plaats (is) voor zeven voertuigen en naast de hangaar zich bovengronds een mazouttank (bevindt) " het
vonnis besluit : « doordat de koer 'op het
e~ van (de eisers) in se een garage
wtmaakt en tevens doordat de uitweg
wordt gebruikt voor frekwent zwaar
verkeer, brengt dit op zichzelf een verzwaring van de erfdienstbaarheid met
zich " en « derhalve " de oorspronkelijke
vordering gegrond verklaart,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds
vast te stellen dat zowel in 1956 als in
1976 op het erf van de eisers een
hangaar werd gebouwd en bijgevolg aan
te nemen dat in totaal twee hangaars
werden gebouwd, en anderzijds elders in
de motivering van het vonnis slechts.
gewag te maken van het bestaan van
een hangaar, zodat het vonnis, dat tot
het bestaan van een « garage ,. op het
erf van de eisers besluit, op een tegenstrijdige motivering steunt en derhalve
niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het niet tegenstrijdig is dat de rechtbank zelf
uitmaakt dat in 1956 een hangaar
werd gebouwd en in 1976 een
tweede, maar toch moet vaststellen
dat in zijn proces-verbaal van
plaatsopneming de vrederechter
slechts gewaagt van een hangaar;
(1) Zie Cass., 3 feb. 1978 (A.C., 1978, 665).

Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, zonder te hebben
vastgesteld dat de eisers van de erfdienstbaarheid gebruik maakten buiten
de· perken van hun titel en zonder te
hebben ontkend dat krachtens hun titel
de erfdienstbaarheid ten behoeve van
een nijverheidsexploitatie mocht worden
gebruikt en derhalve ook voor zwaar
verkeer, maar na louter te hebben vastgesteld dat op het heersend erf van de, ·
eisers bepaalde verbouwingen hadden
plaatsgegrepen, de in het eerste
middel betwiste vaststelling van de bouw
van twee hangaars en/of de omvorming
van een paardestal tot een garage, plaatsing van een mazouttank en van een
pla~tieken afdak -, na de bepaling van
artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek
te hebben he~omen en na uit het
proces-verbaal van plaatsopneming te
hebben afgeleid « dat de koer van de
verweerders in feite een garage is
geworden voor uiterst zwaar verkeer
(vuilniswagens), hetwelk doorgaat al
over de inrit », het bestaan van een
verzwaring van een erfdienstbaarheid
aanneemt op grond van de overweging :
« . doord~t de koer op het erf van (de
e1sers) m se een garage uitmaakt en
tevens doordat de uitweg wordt gebruikt
voor frekwent zwaar verkeer, brengt dit
op zichtzelf een verzwaring van de
.erfdienstbaarheid met zich ,.,
terwijl slechts veranderingswerken
aan de inrichting van het heersend erf
in verband met de uitoefening van de
~rfdienstbaarheid, dit wil zeggen aan het
mstrument van de erfdienstbaarheid op
he~ heersend erf, voor de toepassing van
artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek
in aanmerking komen; een erfdienstbaarheid van doorgang derhalve geen
verbod meebrengt voor de eigenaar van
het heersend erf om op zijn erf te
bouwen of verbouwingen uit te voeren
hetgeen « op zichzelf ~ niet de last van
de erfdienstbaarheid in de zin van
artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek
kan verzwaren, doch enkel de frekwentie van de uitoefening ervan verhoogt
wat, zoals ten deze, bij gebrek aan
beperking van die frekwentie bij titel
niet door artikel 702 van het Burgerlijk
Wetboek kan worden gesanctioneerd,
zodat het vonnis niet wettelijk tot het
bestaan van een verzwaring « op
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zichzelf " van de erfdienstbaarheid van
doorgang, in de zin van artikel 702 van
het Burgerlijk Wetboek, kon besluiten
op grond van de loutere vaststelling van
het bestaan van een « garage » op het
erf van de eisers en wegens het frekwent gebruik van de doorgang voor
zwaar verkeer (schending van artikel 702
van het Burgerlijk Wetboek) :

regel, en wei dat de verzwaring van
de toestand van het dienstbaar erf
gevoelig moet zijn;
Dat het middel niet kim worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
Overwegend.e dat artikel 702 van de kosten.
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
30 mei 1980- 1" kamer- Voorzitter:
hij die een recht van erfdienstbaar- de h. Versee, raadsheer, wnd. voorzitter
heid heeft, daarvan slechts gebruik - Verslaggever : de h. Janssens, raadsmag maken overeenkomstig zijn heer - Gelijkluidende conclusie van de
titel; dat hier de gevallen worden h. Krings, advocaat-generaal - Advobedoeld. waarin er geen wijzigingen caat: mr. De Gryse.
aan de erven zijn aangebracht of
waarin de wijziging besloten ligt in
de titel; dat de titel vatbaar is voor
interpretatie, eventueel met in acht
nemen van artikel 1162 van het Nr. 616
Burgerlijk Wetboek; dat enkel een
gevoelige verzwaring van de toe1" KAMER- 30 mei 1980
stand van het dienstbaar erf kan
geweerd worden;
AANSPRAKELLJKHEID
(BUITEN
Overwegende dat hetzelfde artikel
een tweede regel bevat en bepaalt
dat aan een van de erven geen
verandering mag aangebracht worden waardoor de toestand van het
dienstbaar erf zou worden verzwaard; d.at ditmaal een verandering wordt beoogd waarvoor de titel
geen uitsluitsel verschaft; dat enkel
een gevoelige verzwaring van de
toestand van het dienstbaar erf kan
geweerd worden;

OVEREENKOMST) ONGEVAL ARREST DAT BESUST DAT HET ONGEVAL
NIET IS VEROORZAAKT DOOR DE AAN EEN;
PARTIJ VERWETEN FOUT - VASTSTELLING
VAN HET ARREST WAARUIT BLIJKT DAT HET
ONGEVAL OOK ZONDER DIE FOUT ZOU HEB-.
BEN PLAATSGEHAD ZOALS HET ZlCH HEEFT
VOORGEDAAN- WETTIGE BESUSSING (1).
(MIEVIS, SMEESTERS T. SPIRITUS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1979. door
Overwegende dat de rechtbank het Hof van Beroep te Brussel
ten deze uitsluitsel vindt in de titel, gewezen;
doordat deze enkel de inwoners van
de huizen nummers 223 en 223a op
Over bet middel, afgeleid uit de schenhet oog zou hebben, bij uitsluiting ding van de artikelen 1382, 1383 van het
van een zelfstandige entiteit, los van Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grondbedoelde wonl·ngen, met name een wet,
doordat het arrest de door de eisers
garage voor uiterst zwaar verkeer ingestelde vordering tot schadevergoevan vuilnisvrachtauto's; dat de ding wegens de kopstoot, die eiseres
rechtbank dus toepassing maakt gekregen had van de vaars, toen deze
van de eerste regel van artikel 702 door verweerder in zijn hoedanigheid
en niet van de tweede regel zoals van veearts werd verzorgd, verwerpt op
het middel stelt; dat weliswaar de grond dat eiseres, in haar hoedanigheid
rechtbank « een verzwaring van de van landbouwster van een bedrijf van
erfdienstbaarheid , releveert, maar _3_,6_o_h_a_,_v_e_rtr_o_u_w_d_w_a_s_m_et_d_e_di_·e_r_e_n
hiermee wil voldoen aan het ver(1) Zie Cass., 24 jan. 1977 (A.C., 1977, 572).
eiste, dat ook geldt voor de eerste
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heeft genomen dat het ongeval
eveneens zou plaatsgegrepen hebben indien de vaars aan een paal of
een boom zou vastgebonden zijn of
indien de veearts het touw had
blijven vasthouden;
Overwegende dat dit motief'
tegenstrijdig noch duister is;
Dat het onderdeel in dit opzicht
feitelijke grondslag mist;
Dat in zoverre het onderdeel
tegen de feitelijke beoordeling van
de rechter opkomt, het niet ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu het beslist
dat, zonder de fout die verweerder
door de eisers wordt verweten, het
ongeval zich toch zou voorgedaan
hebben zoals het gebeurd is, het
arrest zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het onderdeel derhalve bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

zodat zij kon en moest weten dat zij
door zich voor de kop van de vaars te
plaatsen, in plaats van aan de zijkant,
door eigen handelen een gevaarssituatie
schiep; dat in de precieze omstandigheden van huidig concreet geval het
slachtoffer derhalve wetens en willens
een onverschoonbare onvoorzichtigheid
heeft begaan en zulkdanig risico heeft
genomen dat het ongeval eveneens zou
plaatsgegrepen hebben indien de vaars
aan een paal of een boom zou vastgebonden geweest zijn of indien de veearts
het touw had blijven vasthouden; dat
derhalve de omstandigheid van· het
schuin voorwaarts springen van de
vaars, op het ogenblik dat de veearts een
tube oogzalf wilde nemen, niet van die
aard is dat een fout tegen hem dient te
worden aangehouden,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
verweerder de vaars bij een touw vasthield terwijl hij ze een inspuiting gaf, en
het touw daarna losliet om de spuit te
bergen en oogzalf voor het dier te
nemen een fout is, door verweerder
gepleegd, waarvan de vaars gebruik
gemaakt heeft om vooruit te springen en
eiseres een kopstoot toe te brengen; dat
het arrest ten onrechte oordeelt dat er
geen fout ten laste van verweerster kan
worden aangehouden (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de door het arrest
gedane vaststellingen niet toelaten te
beslissen dat het ongeval zich ook zonder de fout van verweerder zou voorgedaan hebben; immers, enerzijds, het
onverschoonbaar karakter van de fout,
door eiseres gepleegd door voor de vaars
te gaan staan, niet aile oorzakelijk
verband tussen de fout van verweerder
en de schade uitsluit en, anderzijds, het
motief, volgens hetwelk het ongeval ook
zou gebeurd zijn zo de vaars aan een
paal was vastgebonden of door verweerder vastgehouden, tegenstrijdig . en duister is; men niet inziet hoe een vastgebonden of tegengehouden vaars schuin
kan vooruitspringen (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
30 mei 1980- 1• kamer- Voorzitter
en verslaggever : de h. Meeus, raadsheer, wnd. voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en DeBruyn.

Nr. 617
1" KAMER- 30 mei 1980

1° WETIEN

EN

BESLUITEN

GEMEENTEVERORDENING - GEMEENTEVERORDENING VAN DE STAD ANTWERPEN
VAN 13 SEPl'EMBER 1954 OP DE POLITIE VAN

Overwegende dat het arrest oor- DE HAVEN, ART. 32- DRAAGWLJDTE.
deelt dat in de precieze omstandigheden van het concreet geval het 2° GEMEENTEVERORDENING
slachtoffer wetens en willens een GEMEENTEVERORDENING VAN DE STAD ANTonverschoonbare onvoorzichtigheid WERPEN VAN 13 SEPTEMBER 1954 OP DE
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1216POLITIE VAN DE HAVEN, ART. 32- BETEKE- door het Hof van Beroep te AntwerNIS EN DRAAGWIJDTE VAN HET WOORD pen gewezen;
c

NERING •·

3° GEMEENTE- BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENENBESLUIT TOT VASTSTELLING VAN EEN VERGELDING VOOR EEN VERSTREKTE DIENST KAN ENKEL DOOR DE GEMEENTERAAD WORDEN GENOMEN.

4° GEMEENTE -

VERORDENINGEN OF
TARIEVEN BETREFFENDE DE HEFFING VAN
STAANGELD OP DE OPENBARE WEG ART. 77, 5°, GEMEENTEWET - LIGPLAATS IN
EEN HAVEN - LIGGELD - STAANGELD, IN DE
ZIN VAN ART. 77, 5°, GEMEENTEWET- KAN
ENKEL WORDEN VASTGESTELD BIJ GEMEENTERAAD~ESLUIT.

Naar recht verantwoord is het
arrest dat, bij de vaststelling van de
betekenis en de draagwijdte van het
woord « nering » in de gemeenteverordening van de Stad Antwezpen van
13 sept. 1954 op de politie van de
haven, beslist dat het woord in de
context van die verordening de betekenis heeft van « handel » en dus niet
uitsluitend beperkt is tot een detail.:
handel of tot leurhandel (1).

1" en 2"

3" Onwettig is het besluit van het college

van burgemeester en schepenen dat
een regeling vaststelt voor een verstrekte dienst, aangezien een dergeJijke vergelding enkel en alleen door
de gemeenteraad, bij uitsluiting van
het college van burgemeester en schepenen, kan worden opgelegd. (Art. 77,
5", Gemeentewet.)
4" Aangezien Jiggeld in een haven een

staangeld op de openbare weg uitmaakt, in de zin van art. 77, 5",
Gemeentewet, mag de verordening tot
heffing van dat recht enkel worden
vastgesteld door de gemeenteraad, bij
uitsluiting van het college van burgemeester en schepenen.
(VAN WINSSEN T. STAD ANTWERPEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1978

-----------------1
(1) Zie Cass., 11 juni 1936 (Bull. en Pas.,
1936, I, 297), redenen; zie ook de plecht.
openingsrede van proc.-gen. Dumon, toen eerste adv.-gen., voor het Hof, van 1 sept. 1975,
biz. 24 en de noten 66, 67 en 68.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 32-1 van het
besluit van 13 september 1954 van de
gemeenteraad van de stad Antwerpen op
de politie van de haven van Antwerpen,
14, b en c, van de beslissing van
6 maart 1970 van bet college van burgemeester en schepenen van de stad.
Antwerpen houdende coordinatie van de
beschikkingen betreffende het benutten
van prive-vaartuigen in de haven van
Antwerpen, 97 en 107 van de Grondwet,
doordat bet arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster een bedrag te betalen van 31.816 frank op grond : dat
artikel 32 van de verordening op de
politie van de haven van Antwerpen een
maatregel is van bestuurlijke aard waarbij bet college van burgemeester en
schepenen een opdracht krijgt om
bepaalde schepen aan een vergunningsstelsel te onderwerpen en dat bet besluit
van de gemeenteraad bovendien een met
straffen gesanctioneerde reglem:entering
is, zodat de bewoordingen van artikel 32
restrictief dienen uitgelegd te worden;
dat deze interpretatie bet echter niet
mogelijk maakt de termen « vaartuigen
gebezigd tot het uitoefenen van een
nering of van een leurhandel » te
beperken tot « schepen die gebruikt
worden voor de bevoorrading van andere
schepen »; die bevoorrading betreft ofwel
brandstof ofwel levensmiddelen en de
detailhandel over en op de waterwegen;
dat de dubbele restrictie detailhandel en
doelgerichtheid dient onderzocht te worden; dat onder bet woord nering doorgaans bedoeld wordt : bedrijf, handel,
detailhandel; dat de betekenis van de
term nering niet mag worden gezocht in'
de verbinding « of leurhandel » om tot
bet beide termen overkoepelend begrip
« kleinhandel » of « detailhandel » te.
besluiten als een aloud door de normgever bedoeld begrip; dat evenmin de door
« nering " bedoelde handelsactiviteiten
mogen
gelijkgesteld
worden
met
« detailhandel » waar zulke beperking in
het licht van de doelstelling en de
opdracht van de normgever onzinnig en
zelfs duidelijk in strijd met deze doe}-.
stellingen en opdracht is; dat nering bier
dus gelijkstaat met handel; dat het
argument dat elke schipper toch met
zijn schip handelsactiviteiten vervult,
juist wijst op de begrenzing van de
bedoelde categorie, die niet te vinden is.
in de hoegrootheid van de handel doch.
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in de specifieke functie : vlotten en·
schepen die quasi bestendig in de haven
vertoeven, met een activiteit binnen deze
haven, onttrokken aan de normale transportfunctie van de haven naar elders;
dat het magazijnschip ongetwijfeld zulke
handelsfunctie binnen de haven uitoefent en aldus als vaartuig gebezigd tot
het uitoefenen van een nering onder
toepassing valt van artikel 32 van de
stedelijke verordening »,
terwijl, eerste onderdeel, het door
artikel 32 van de stedelijke verordening
uitgevaardigd verbod slaat op het in de
dokken varen of liggen met vlottend
laad- en losmateriaal, met vaartuigen
gebezigd als werkplaats, tot het uitoefenen van een nering of van een leurhandel; bet magazijnschip van eiser· aan
geen enkel dezer bepalingen beantwoordt daar het noch gebezigd wordt als
werkplaats noch dient tot uitoefening
van nering of leurhandel, en derhalve
geenszins tot de alzo bepaalde vaartuigen behoort; de bepalingen van het
gemeenteraadsbesluit klaar en duidelijk
zijn en ten onrechte door het arrest
geinterpreteerd en uitgebreid worden
(schending van de artikelen 32-1 van het
gemeenteraadsbesluit van 13 september
1954, 97 en 107 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest enerzijds
beslist dat de bepalingen van artikel 32
van de stedelijke verordening limitatief
dienen geinterpreteerd te worden maru·
anderzijds, ingevolge een uitbreidende
interpretatie, de reglementering toepasselijk verklaart op aile schepen die in de
haven vertoeven met een handelsfunctie
maar onttrokken zijn aan het normaal
transport, waaronder bet magazijnschip;
deze interpretatie de bepalingen van
gemeld artikel 32 overschrijdt; deze
motieven daarbij tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn en niet kan uitgemaakt
worden of, om de di'aagwijdte van deze
bepaling vast te stellen, het arrest rekening houdt met de bedoeling. van de
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, of heiden samen
(schending van de artikelen 32-1 van het
gemeenteraadsbesluit van 13 september
1954 en 97 van de 'Grondwet);
derde onderdeel, het college van burgemeester en schepenen in bet kwes.tieuze raadsbesluit geen bevoegdheid
kon putten om het magazijnschip van
eiser te belasten en het arrest in geen
~eval dit collegebesluit mocht toepassen
(schending van de artikelen 32-1 van bet
gemeenteraadsbesluit van 13 september
1954, 14, b en c, van de beslissing van

6 maart 1970 van bet college en 107 van
de Grondwet) :

Wat de drie onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat, luidens arti-·
kel 32 van de verordening van de
gemeenteraad van de stad Antwerpen van 13 september 1954 op de
politie van de haven van Antwerpen, het verboden is, tenzij met
schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, in de dokken te varen of te
liggen met vlottend laad- en losmateriaal, met vaartuigen gebezigd totwerkplaats, tot het uitoefenen van
een nering of van een leurhandel;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het stadsbestuur categorieen van buiten de normale
scheepvaart vallende, maar toch het
havenwater permanent gebruikende
handels- en nijverheidsvlotten en
schepen, heeft willen reglementeren;
Dat het in dit verband oordeelt
dat het woord « nering », in de
context van voormelde verordening
en meer bepaald van het reeds
aangehaalde artikel 32, de betekenis
heeft van « handel », dit wil zeggen
niet uitsluitend beperkt tot detailhandel of tot leurhandel, en dat
deze uitleg bovendien in overeenstemming is met een van de gebrui-·
kelijke betekenissen van dit woord;
Overwegende dat het arrest aldus
de draagwijdte van de woorden die·
in de verordening voorkomen,
bepaalt aan de hand zowel van hun
gebruikelijke betekenis als van de
doeleinden die door de verordening
worden nagestreefd;
Dat het hieruit wettelijk afleidt
dat, nu het magazijnschip van eiser
binnen de haven een activiteit uitoefent, onttrokken aan de normale
transportfunctie van de haven naar
elders, en als een vaartuig wordt
gebezigd tot het uitoefenen van een
nering, het onder de toepassing valt
van voormeld artikel 32;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest geens-
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schrijdt; dat het zonder tegenst:rij- van burgemeester en schepenen voor het
digheid, enerzijds, de juiste draag- in de dokken varen of liggen van de
vlotten en vaartuigen; dat het
wijdte van de bewoordingen die in betrokken
collegiaal besluit van 6 maart 1970 de
de verordening voorkomen , bepaalt, voorwaarden bepaalt waaraan deze veren, anderzijds, oordeelt dat, vermits gunning onderworpen is en onder meer
artikel 32 een met straffen gesanc- een jaarlijkse recognitierecht van
tioneerde reglementering is, de 2.000 frank en een vergoeding van
bewoordingen ervan restrictief die- 52 frank per m• onder meer voor maganen te worden uitgelegd; dat dit zijnschepen; dat het hier derhalve niet
om gemeentebelastingen gaat, onderworimmers betekent dat die bepaling pen
aan het advies van de bestendige
niet mag worden toegepast op deputatie en aan de gQedkeuring door de
gevallen die er niet in bedoeld Koning, doch om een vergoeding voor
worden;
het genot van een ligplaats op het
Dat die beslissing evenmin dub- publiek domein; dat zulk een concessie
belzinnig is, vermits het arrest de een contractueel karakter heeft daar
bepaling van artikel 32 uitlegt aan enerzijds gebruik gemaakt wordt onder
zekere voorwaarden van het publiek
de hand van de betekenis van de domein
en anderzijds hiervoor een verwoorden en van de inhoud van de goeding wordt betaald,
verordening zelf, en .geenszins
terwijl, eerste onderdeel, het door het
gewaagt van de eigen bedoeling van college van burgemeester en schepenen
het college van burgemeester en bepaalde jaarlijkse recognitierecht van
schepenen;
2.000 frank en de vergoeding van
Dat het arrest derhalve wettelijk 52 frank om met een magazijnschip in
beslist dat het magazijnschip van de dokken te liggen een gemeentebelasting is en geen contractueel karakter
eiser, met toepassing van artikel 32 heeft, zodat zij alleen door de gemeenvan de gemeentelijke verordening, teraad kon gevestigd worden en deze ten
in de dokken slechts mocht varen of onrechte zijn macht aan het college
liggen met vergunning van het col- heeft overgelaten (schending van de
lege van burgemeester en schepe- artikelen 32-1 van het gemeenteraadsbesluit van 13 september 1954, 14, b en c,
nen;
van de beslissing van 6 maart 1970 van
Dat het middel niet kan worden het college, 538 van het Burgerlijk Wetaangenomen;
hoek, 75, 76, 5•, 77, 5•, 78, 87, 90, 1•, van
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 32-1 van
het besluit van 13 september 1954 van de
gemeenteraad der stad Antwerpen op de
politie van de haven van Antwerpen, 14,
b en c, van de beslissing van
6 maart 1970 van het college van burgemeester en schepenen der stad Antwerpen houdende coordinatie van de
beschikkingen betreffende het benutten
van prive-vaartujgen in de haven van
Antwerpen, 538 van bet Burgerlijk Wethoek, 75, 76, 5•, 77, 5•, 78, 81, 90, 1•, van
de Gemeentewet van 30 maart 1836,
gewijzigd
door
de
wetten
van
10 juli 1947, 10 oktober 1967, 19 juli 1974
en door het koninklijk besluit van
14 augustus 1933, 25, 31, 97, 107, 108,
eerste lid, 2•, 110, tweede en derde lid, en
113 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster een bedrag te betalen van 31.816 frank op grond dat de

de Gemeentewet, 25, 31, 107, 108, eerste
lid, 2•, 110, tweede en derde lid, en
113 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het in alle geval de
gemeenteraad is die de voorwaarden van
gebruik van de gemeentelijke goederen
en rechten moet bepalen, zodat ten
onrechte, ook in geval van concessie, de
kwestieuze bedragen door het college
vastgesteld werden en de opdracht van
macht onwettelijk is; het arrest daarbij
op dit rniddel niet antwoordt (schending
van de artikelen 32-1 van het gemeenteraadsbesluit van 13 september 1954,
14, b en c, van de beslissing van
6 maart 1970 van het college, 75, 81,
eerste lid, 87, 90, 1", van de Gemeentewet, 25, 31, 97, 107, 108, eerste lid, 2•, 110,
tweede en derde lid, en 113 van de
Grondwet);
derde onderdeel, eiser eveneens in
zijn conclusie inriep dat, in geval van
concessie, verweerster de door de
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het college van burgemeester en
schepenen, kan worden bepaald;
Overwegende dat, al zou men
aannemen, zoals het arrest, dat het
ten deze gaat om een concessie
wegens het genot van een ligplaats
op het openbaar domein, dan nog
Wat de eerste twee onderdelen de voorwaarden van zodanige conbetreft:
cessie, krachtens artikel 81 van
Overwegende dat, luidens arti- de Gemeentewet, enkel door de
kel 32-1 van de verordening van gemeenteraad kunnen worden be13 september 1954 van de gemeen- paald;
Dat de onderdelen in dit opzicht
teraad van verweerster, het verbaden is, tenzij met schriftelijke ver- gegrond zijn;
gunning van het college van burgemeester en schepenen, in de dokken
Om die redenen, en zonder acht
te varen of te liggen met vlottend
laad- en losmateriaal, met vaartui- te slaan op het derde onderdeel van
gen gebezigd tot werkplaats, tot het het tweede middel, dat niet tot
uitoefenen van een nering of van ruimere cassatie kan leiden, vernieeen leurhandel; dat deze verorde- tigt het bestreden arrest, behalve in
ning geen enkele belasting of ver- zoverre het het hoger beroep ontgelding, onder welke vorm ook, vankelijk verklaart en het beslist
dat het magazijnschip van eiser
vestigt;
onder toepassing valt van de verorOverwegende dat het besluit van dening van de gemeenteraad van
6 maart 1970 van het college van 13 september 1954; beveelt dat van
burgemeester en schepenen bepaalt onderhavig arrest melding zal wordat, met ingang van 1 januari 1971, den gemaakt op de kant van de
volgende rechten verschuldigd zijn gedeeltelijk vernietigde beslissing;
« voor de hiernavermelde prive- houdt de kosten aan en zegt dat de
vaartuigen die in de dokken worden feitenrechter erover zal beslissen;
benut : ... 2" een jaarlijks recognitie- verwijst de aldus beperkte zaak
recht van 2.000 frank ... voor elk naar het Hof van Beroep te "Brussel.
voertuig ... 3" een vergoeding van
30 mei 1980- 1" kamer- Voorzitter:
52 frank (58 frank met ingang van
1 januari 1972) per m• per jaar voor de h. Versee, raadsheer, wnd. voorzitter
magazijn- en/of werkschepen ... en - Verslaggever : de h. Sury, raadsheer
Gelijkluidende conclusie van de h.
welke een vaste ligplaats bekomen -Krings,
advocaat-generaal
Advoaan een niet bij vergunning caten : mrs. Houtekier en Bayart.
horende meerplaats of een voor het
herstellen van binnenschepen gereserveerde meergelegenheid »;

Gemeentewet bepaalde administratieve
goedkeuringen niet had bekomen en de
besluiten dus onwettelijk waren; het
arrest op dit middel niet antwoordt en
desondanks de besluiten toepast (schending van de artikelen 81 van de
Gemeentewet, 97 en 107 van de
Grondwet):

Overwegende dat het recognitierecht om in de dokken te varen en Nr. 618
de vergoeding voor vaste ligplaats,
die de vergelding uitmaken van de
1• KAMER- 30 mei 1980
door de gemeente verstrekte diensten aan de personen die ervan VERVOEROVEREENKOMST
VERwillen genieten, onder de toepassing DRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT
vallen van artikel 77, 5", van de INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN
Gemeentewet, waarvan de opsom- OVER DE WEG (C.M.R.), GOEDGEKEURD BLJ DE
ming niet limitatief is; dat zulkda- WET VAN 4 SEPJ'. 1962 -SCHADE AAN DE
nige vergelding enkel door de· VERVOERDE GOEDEREN - BESTEMMELING
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artikel 37 van het C.M.R.-verdrag « moet
besloten worden dat de vervoerder een
rechtstreekse
rechtsvordering
bezit
tegen de vervoerder door wiens toedoen
de schade is veroorzaakt en niet tegen
Overeenkomstig art. 37 van het verdrag degene waarover akkoord bestaat dat
betreffende de overeenkomst tot inter- het niet de werkelijke schadeverwekker
nationaal vervoer van goederen over kan zijn »,
de weg {C.M.R.), houdende regeling
van de aansprakelijkheid van de
terwijl, ter staving van haar vordering
opeenvolgende vervoerders, kan de tot vrijwaring, eiseres in haar conclusie
vervoerder, die de vergoeding heeft voor het hof van beroep voorhield : « dat
betaald, enkel en aileen een vordezing het vervoer niet gebeurde door eiseres
instellen ten laste van de vervoer.der zelf maar door haar werd doorgegeven
door wiens toedoen de schade is aan verweerster, welke het op haar
veroorzaakt; buiten de gevallen van de beurt toevertrouwde aan Transport Belartikelen 37, c, en 38 kan die vervoer- lekens; dat eiseres derhalve in het
der geen rechtsvordering instellen onderhavige transport optrad als hoofdtegen de andere vervoerders, die geen vervoerder en de overige vervoerders
lout hebben begaan (1).
" opeenvolgende vervoerders " zijn in
de zin van artikel 34 van het
dat,
overeenkomstig
(PANTACOM N.V. T. INTERNATIONAAL FREIGHT C.M.R.-verdrag;
artikel 1 van het C.M.R.-verdrag, de
SERVICE P.V.B.A.)
maatschappij of het individu met wie de
ARREST
goederenbelanghebbenden een overeenkomst sluiten, de eerste vervoerder is,
HET HOF; - Gelet op het bestre- ongeacht het feit of hij al dan niet de
in bezit neemt; dat aile volden arrest, op 14 december 1977 goederen
vervoerders opeenvolgende verdoor het Hof van Beroep te Antwer- gende
voerders zijn in de zin van artikel 1 en
pen .gewezen;
artikel · 31 van het C.M.R.-verdrag; dat
Over het middel, afgeleid uit de schen- artikel 34 bepaalt : " Indien een vervoer,
ding van de artikelen 1, 3, 17, 34, 41 van onderworpen aan een enkele overeenhet verdrag van 9 mei 1956 betreffende komst, wordt bewerkstelligd door opeende overeenkomst tot internationaal ver- volgende wegvervoerders, worden de
voer van goederen over de weg (C.M.R.), tweede en ieder van de volgende vergoedgekeurd door de wet van 4 sep- voerders door inontvangstneming van de
tember 1962, en voor zoveel als nodig goederen en van de vrachtbrief partij bij
van het enig artikel van deze wet, 1134, de overeenkomst op de voorwaarden van
1135, 1213, 1214, 1216, 1779, 2", 1784, 1984, de overeenkomst en wordt ieder van hen
1991, 1992, 1994 van het Burgerlijk aansprakelijk voor de bewerkstelliging
Wetboek, 12, 13 van de wet van van het gehele vervoer "; dat de perso5 mei 1872 op de commissie (boek I, nenvennootschap met beperkte aanspratitel VII van het Wetboek van Koophan- kelijkheid Freight Service als opvolger
van de wegvervoerder aansprakelijk
del) en 97 van de Grondwet,
wordt voor de bewerkstelliging van het
doordat het arrest de vordering tot gehele vervoer, samen met eiseres en
vrijwaring van eiseres gericht tegen met Transport Bellekens »; eiseres, na
verweerster afwijst op grond : dat « ••• de vervolgens aan de tekst van artikel 37
vervoerder, door wiens toedoen de van het C.M.R.-verdrag te hebben herinschade is veroorzaakt, in voorkomend nerd, hieruit afleidde " dat uit deze
geval de transporteur Bellekens (is), die beide bepalingen duidelijk blijkt dat, bij
in feite het vervoer in zijn geheel opeenvolgende solidair gehouden veruitvoerde » en dat uit de bepalingen van voerders, aileen degene die de schade
veroorzaakt, de schadevergoeding dient
(1) In verband met het gemene recht inzake te betalen; dat de schade in geen geval
vervoerovereenkomsten leze men F'REDERICQ, werd veroorzaakt door eiseres daar zij
Traite, dl. III, nr. 436; VANRYN en HEENEN, dl. zelf geen enkele vervoerprestatie heeft
III, nrs. 2373 en 2375; VAN RYN, Droit europ{!en verricht; dat eiseres het vervoer verder
des transports, 1966, blz. 673 en 675; LmouroN, opdroeg aan verweerster welke dan ook
J.T., 1972, blz. 386; 1974, blz. 529. In burgerlijke
zaken, zie DE PAGE, dl. III, nr. 365, c, blz. 331 tot volledige vrijwaring van eiseres
en 332. Zie ook Cass., 17 juli 1873, B.J., 1873, gehouden is en dat het aan verweerster
.toekomt om Transport Bellekens in vrijkol. 977, 30 jan. 1879, B.J., 1879, kol. 466.
SCHADELOOS GESTELD DOOR DE VERVOERDER - VORDERING BEPERKT TOT DE VERVOERDER DOOR WIENS SCHULD DE SCHADE
IS VEROORZAAKT.
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waring te roepen :0; bet arrest geen acbt
slaat op bet middel -van eiseres, als zou
zij, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 1 van bet C.M.R.-verdrag, de
boedanigbeid van vervoerder bekleden,
aangezien zij bet vervoer niet zeH
bewerkstelligde docb de vervoeropdracbt
aan verweerster opdroeg, met als gevolg
dat kracbtens artikel 34 van betzelfde
verdrag verweerster ten aanzien van
eiseres aansprakelijk was voor de uitvoering van de kwestieuze vervoeropdracbt, onverminderd bet recbt van verbaal dat verweerster op grond van
artikel 37 van bet C.M.R.-verdrag kon
uitoefenen tegen transporteur Bellekens
waarover akkoord bestond dat bij aileen
de vervoeropdracht had bewerkstelligd
(schending van artikel 97 van de Grondwet); dat in elk geval bet arrest de
afwijzing van de vordering tot vrijwaring
van eiseres tegen verweerster niet kon
recbtvaardigen door bet motief dat
bet afleidt uit artikel 37 van bet
C.M.R.-verdrag, zonder terzelfder tijd de
organieke regelen inzake de aansprakelijkheid van de internationale vervoerder
van goederen over de weg, wat verweerster betreft, te schenden (scbending van
de artikelen 1, 3, 17, 34 en 41 van bet
C.M.R.-verdrag) en de bindende kracht
van de overeenkomst van partijen, en
aile gevolgen van dien met betrekking
tot de opgeeiste vrijwaring, te miskennen (schending daarenboven van de
artikelen 1134, 1135, 1213, 1214, 1216,
1779, 2", 1784, 1984, 1991, 1992, 1994 van
bet Burgerlijk Wetboek, 12 en 13 van de
wet van 5 mei 1872 op de commissie,
zijnde boek I, titel VII, van bet Wetboek
van Koophandel) :

wei, volgens eiseres zelf, door de
firma Bellekens, aan wie verweerster opdracht had gegeven het vervoer uit te voeren en die het ook
werkelijk heeft gedaan;
Overwegende dat het arrest
beslist dat, nu de vervoerder Bellekens de schadeverwekker was, eiseres met toepassing van artikel 37
van het verdrag rechtstreeks tegen
die vervoerder moest optreden en
geen rechtsvordering heeft tegen
verweerster, omdat niet wordt
betwist dat deze laatste geen schuld
heeft aan de schade;
Overwegende dat het arrest aldus,
zonder te ontkennen dat er tussen
eiseres en verweerster een overeenkomst tot vervoer bestond, de stelling van eiseres verwerpt en haar
conclusie
beantwoordt
luidens
welke eiseres met toepassing van
dit vervoercontract die vordering
ten laste van verweerster mocht
instellen;
Dat, voor zover, het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor zover eiseres staande houdt dat het arrest de
organieke regelen inzake aansprakelijkheid van de intemationale
vervoerder van goederen over de
weg schendt, het middel naar recht
faalt;

Overwegende dat het arrest oorDat, immers, terwijl de artideelt, ten minste impliciet doch
duidelijk, dat eiseres als de eerste kelen 17 en 36 de aansprakelijkheid
vervoerder is opgetreden in een regelen van de vervoerders jegens
enkele internationale vervoerover- respectievelijk de afzender, de geeenkomst, die door opeenvolgende adresseerde of de rechthebbende, de
wegvervoerders werd bewerkstel- aansprakelijkheid van de opeenvolligd, als bedoeld in de artikelen 34 gende vervoerders onderling gereen 36 van het verdrag van geld wordt in het bijzonder door
19 mei 1956 betreffende de overeen- artikel 37;
komst tot internationaal vervoer
Dat uit deze bepaling volgt dat de
van goederen over de weg, C.M.R.,
goedgekeurd door de wet van vervoerder die de schadevergoeding
heeft betaald, de vordering moet
4 september 1962;
instellen tegen de vervoerder door
Overwegende dat het arrest vast- wiens toedoen de schade is ontstaan
stelt dat er akkoord over bestaat dat en dat, uitgenomen in gevallen als
de schade niet werd veroorzaakt in de artikelen 37, c en 38 bepaald,
door toedoen van verweerster, maar die vervoerder geen vordering heeft
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ring;

Dat derhalve de beslissing van
het arrest dat eiseres geen vordering tot vrijwaring tegen verweerster mocht instellen, noch de regels
van de aansprakelijkheid van de
intemationale vervoerder van goederen over de weg, noch de bindende kracht van de overeenkomst
tussen eiseres en verweerster
schendt;
Overwegende dat het verwerpen
van de voorziening elk belang ont-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de eis tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres in de
kosten.
30 mei 1980- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Versee, raadsheer, wnd. voorzitter
- Verslaggever : de h. Janssens, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.

1223Nr. 619
3• KAMER - 2 juni 1980

1° SOCIALE ZEKERHEID -

SOCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN- ONDERWERPING- BEGRIP.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

SOCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN- ONDERWERPING- BEHEERDER VAN EEN VENNOOTSCHAP OP AANDELEN - VERMOEDEN VAN
STELSEL
V66R
ONDERWERPING

1 JULI 1972 -

BEGRIP.

3° SOCIALE ZEKERHEID -

SOCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN- ONDERWERPING - MANDATARISSEN VAN EEN VERENIGING OF EEN VENNOOTSCHAP DIE ZICH
MET EEN EXPWITATIE OF ME'f VERRICHTINGEN VAN WINSTGEVENDE AARD BEZIGHOUDEN - VERMOEDEN - STELI?EL TOEPASSELIJK OP 1 JULI 1972 - TEGENBEWIJS
KOSTELOOSHEID VAN HET MANDAAT BEGRIP.

1°

Ieder natuurlijk persoon die in Belgie
een beroepsbezigheid uitoefent uit
hoofde waarvan hij niet door een
arbeidsovereenkomst of door een statuut is verbonden, is onderworpen aan
het sociaal statuut van de zelfstandigen, ongeacht of die bezigheid hem
beroepsinkomsten oplevert of niet.
(K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen.)

2° De rechter kan, uit de enkele vaststel-

Jing dat, wat de periode v661·.
1 juli 1972 (1) betreft, de statuten van
een vennootschap op aandelen de
(1) en (2) Het cassatieberoep was gericht
tegen het beschikkende gedeelte van het
arrest betreffende de vordering van de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen tot betaling van de bijdrage van
de jaren 1970 tot 1974.
In de middelen wordt onderscheid gemaakt
tussen de bijdragen van de periode van 1 jan.
1970 tot 30 juni 1972 en die voor de periode
van 1 juli 1972 tot 31 dec. 1974.
Het op 1 juli 1972 in werking getreden K.B.
van 18 aug. 1976 heeft immers art. 2 van het
K.B. van 19 dec. 1967 houdende algemeen
reglement in uitvoering van het K.B. nr. 38
van 27 juli 1967 gewijzigd, nu het bepaalt,
ener;>;ijds, dat de uitoefening van een mandaat
in een vereniging of vennootschap in feite of
in. rechte, die zich met een exploitatie of met
verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt, vermoed wordt een bedrijvigheid te zijn
die de onderwerping aan het sociaal statuut

algemene vergadering vrijlieten aan
haar beheerders een vaste of veranderlijke vergoeding toe te kennen,
hetgeen ze nooit heeft gedaan, niet
wettig afleiden dat het door een
beheerder van de geiwemde vennootschap uitgeoefend mandaat geen
beroepsinkomsten kon opleveren, in
de zin van art. 20, 2°, b, W.LB. en dat
het vermoeden, dat hij zich in de
voorwaarden tot onderwerping bevond,
bepaald bij art. 3, § 1, tweede lid, van
het KB. nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, was omgekeerd.
3° Binds 1 juli 1972 (2) kan het vermoeden, dat de uitoefening van een mandaat in een vereniging of vennootschap, die zich met een exploitatie of
met verrichtingen van winstgevende
aard bezighoudt, de onderwerping aan
het sociaal statuut van de zelfstandigen met zich brengt, slechts worden
weerlegd door het bewijs van de
kosteloosheid van het mandaat; dat
bewijs kan slechts voortvloeien uit de
statuten, zo zij de toekenning van een
vel'goeding verbieden of, bij gebrek
aan een dergelijke beschikking, uit
een beslissing van het bevoegd orgaan
dat voor de toekomst heeft besloten
dat genoemd mandaat onbezoldigd zal
zijn. (K.B. van 19 dec. 1967 houdende
algemeen reglement in uitvoering van
het K.B. nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, art. 2 gewijzigd bij het K.B. van 18 aug. 1972.)
(RIJKSDIENST VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. FISCHBACHER,
FISBA-STOFFELS-MOUCHOIRS N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1978 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, § 1, eerste
1
en tweede id, 15, § 1, derde lid, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, artikel 15, § 1,
gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk
besluit nr. 74 van 10 november 1967, en

l------------------van de zelfstandigen met zich brengt, en,
anderzijds, de wijze vaststelt waar dat vermoeden kan worden weerlegd.
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20, 2", b, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 1350, 1352, 1986
van het Burgerlijk Wetboek en 53 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen die boek I, titel IX, van
het Wetboek van Koophandel vormen,

heid dat het mandaat in feite vergoed
wordt of niet, van geen belang is; dat die
mogelijkheid niet is uitgesloten door
artikel 1986 van het Burgerlijk Wetboek
noch door artikel 53 van de wetten op de
handelsvennootschappen, noch door het
feit dat de algemene vergadering van de
aandeelhouders van verweerster geen
gebruik heeft gemaakt van de haar door
de statuten voorbehouden mogelijkheid
een vergoeding aan haar beheerders toe
te kennen nu die regels noch dat feit
beletten dat aan verweerder een vergoeding wordt toegekend en dat, derhalve,
zijn bezigheid inkomsten kan opleveren;
dat, door te beslissen op grond van de
door het arrest aangevoerde consideransen dat verweerder voor de vermelde
periode, krachtens het sociaal statuut
der zelfstandigen, de bijdragen niet verschuldigd is, het arbeidshof derhalve de
bepaling van artikel 3, § 1, tweede lid,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 schendt, de gevolgen van het
bij die bepaling ingevoerde vermoeden
miskent (schending van de artikelen 1350 en 1352, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek) en daarbij de
andere in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt :

doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat de
bijdragen waarvan de betaling krachtens
het sociaal statuut der zelfstandigen
hoofdelijk gevorderd wordt van verweerder, beheerder van verweerster, naamloze vennootschap, en van laatstgenoemde, niet verschuldigd zijn voor de
periode van 1 januari 1970 tot
30 juni 1972, op grond dat het door
verweerder uitgeoefend mandaat geen
inkomsten kan opleveren als bedoeld in
artikel 20, 1", 2", b, en 3", van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
dat verweerder immers op geen vergoeding aanspraak kon doen noch krachtens het Burgerlijk Wetboek, daar de
lastgeving om niet geschiedt, tenzij het
tegendeel bedongen is, noch krachtens
de regels eigen aan de naamloze vennootschappen, die vrijelijk beslissen hun
beheerders al dan niet te vergoeden,
noch krachtens de statuten van verweerster, die de algemene vergadering van de
Overwegende dat, krachtens artiaandeelhouders vrijlaten te beslissen of
aan de beheerders een vaste of veran- kel 3, § 1, eerste en tweede lid, van
derlijke vergoeding wordt toegekend, het koninklijk besluit nr. 38 van
hetgeen ze nog nooit heeft gedaan; dat 27 juli 1967 houdende inrichting van
het aldus bewezen is dat zowel in rechte het sociaal statuut der zelfstandials in feite de lastgeving onbezoldigd gen, onder zelfstandigen wordt verwas en, derhalve, geen aanleiding gaf tot staan iedere natuurlijke persoon die
de aangevoerde onderwerping,
in Belgie een beroepsbezigheid uitteiWijl ieder die in Belgie een
beroepsbezigheid uitoefent die inkomsten kan opleveren als bedoeld in
artikel 20, 1", 2", b, of 3", van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, geacht
wordt, tot bewijs van het tegendeel,
onderworpen is aan het sociaal statuut
der zelfstandigen (artikel 3, § 1, tweede
lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen); dat de
aldus bedoelde inkomsten onder andere
de vergoeding van de beheerders van
een vennootschap op aandelen bevatten
(artikel 20, 2", b, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen); dat de bezigheid
bestaande in de uitoefening van een
mandaat van beheerder van een naamloze vennootschap moet worden beschouwd als een bezigheid die inkomsten kan opleveren zodra en zolang ze
die mogelijkheid biedt, nu de omstandig-

oefent uit hoofde waarvan hij niet
door een arbeidsovereenkomst of
door een statuut verbonden is; dat
wordt geacht, tot bewijs van het
tegendeel, aan de vereisten tot
onderwerping te voldoen, ieder die
in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent die inkomsten kan opleveren
als bedoeld in artikel 20, 1", 2", b,
of 3", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, met name
een vergoeding als beheerder van
vennootschappen op aandelen;
Overwegende dat, enerzijds, het
sociaal statuut der zelfstandigen
toepassing vindt zodra een natuurlijk persoon aan de vereisten van
voornoemd artikel 3, § 1, voldoet,
ongeacht of de bezigheid waarvan
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sprake is in die bepaling aan de
betrokkene beroepsinkomsten ople- van het beroepen vonnis, beslist dat de
vert of niet;
· bijdragen, waarvan de betaling krachtens het sociaal statuut der zelfstandigen
Dat, anderzijds, opdat het ver- hoofdelijk gevorderd wordt van verweermoeden volgens hetv,relk de vereis- der en van verweerster, niet verschulten tot onderwerping vervuld zijn, digd zijn voor de periode van 1 juli 1972
niet toepasselijk zou zijn, omdat hij tot 31 december 1974, na erop te hebben
dat vanaf 1 juli 1972 de uitoefegeen bezigheid uitoefent die inkom- gewezen
ning van een mandaat van beheerder
sten kan opleveren als bedoeld in van
een vennootschap die zich met een
artikel 20, 2", b, van het Wetboek exploitatie of met verrichtingen van
van de Inkomstenbelastingen, de winstgevende aard bezig houdt, vermoed
beheerder van een vennootschap wordt de uitoefening van een zelfstanmoet bewijzen dat de statuten of dige bedrijvigheid te zijn die de ondereen beslissing van het bevoegd werping aan dit sociaal statuut met zich
orgaan van genoemde vennootschap brengt, en dat dit vermoeden slechts kan
weerlegd door het bewijs van de
verbieden dat zijn mandaat vergoed worden
kosteloosheid van het mandaat die blijkt
zou worden;
hetzij uit de statuten, indien de statuten
Overwegende dat het arrest, dat daarover bepalingen bevatten, hetzij uit
zich beperkt tot de vaststelling dat de besluiten van het orgaan dat bevoegd
de statuten van verweerster de alge- • is om de vergoeding van de mandatarisvast te stellen wanneer de statuten
mene vergadering vrij lieten te sen
hierover niets voorschrijven, en zulks op
beslissen aan haar beheerders een grond dat, ten deze, de statuten van
vaste of veranderlijke vergoeding verweerster « daarover beschikkingen
toe te kennen, hetgeen ze nooit bevatten », gezien ze de eventuele toeheeft gedaan, niet heeft kunnen kenning van een vergoeding aan de
beslissen, zonder artikel 3, § 1, beheerders aan een beslissing van de
tweede lid, van voornoemd konink- algemene vergadering onderwerpt; dat
ze aldus de kosteloosheid van het manlijk besluit nr. 38 te schenden, dat daat
vaststellen zolang dit orgaan van de
het door verweerder uitgeoefend vennootschap
een dergelijke beslissing
mandaat geen inkomsten kon ople- niet heeft genomen; dat een dergelijke
veren, nu zijn mandaat onbezoldigd beslissing nooit werd genomen en dat de
is;
kosteloosheid van het mandaat aldus
wettelijk is bewezen,
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 3, § 1,
eerste en tweede lid, 15, § 1, derde lid,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen,
genoemd artikel 15, § 1, gewijzigd bij
artikel 2 van het koninklijk besluit
nr. 74 van 10 november 1967, en bij
artikel 5 van de wet van 9 juni 1970,
2 van het koninklijk besluit van
19 december 1967 houdende algemeen
reglement ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
18 augustus 1972, 1350, 1352, 1986 van
het Burgerlijk Wetboek en 53 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen die het boek I, titel IX
van het Wetboek van Koophandel vormen,

terwijl uit de bewoordingen van
artikel 2 van het koninklijk besluit van
19 december 1967, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 18 augustus 1972,
in werking getreden op 1 juli 1972, blijkt
dat, opdat het door het arrest vermelde
vermoeden wordt weerlegd, de statuten
de kosteloosheid van het mandaat moeten bewijzen en dat slechts de statuten
die dit bewijs leveren, beschouwd kunnen worden als statuten die « daarover
beschikkingen bevatten »; de statuten
die, volgens de vaststellingen van de
feitenrechter, geen antwoord geven op
de vraag omtrent de kosteloosheid van
het mandaat, aangezien ze de algemene
vergadering vrijlaten daarover te beslissen, aan die vereisten niet voldoen
(schending van artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering
van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen, gewi~zigd bij artikel 1
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een vergoeding aan de mandatarissen van de vennootschap verbiedt
of, bij gebrek aan een dergelijke
beschikking, uit een beslissing van
het orgaan dat bevoegd is om een
vergoeding aan die mandatarissen
toe te kennen;
Dat, anderzijds, uit hetzelfde artikel volgt dat, wanneer de kosteloosheid van het mandaat slechts kan
blijken uit een beslissing van het
bevoegd orgaan van de vennootschap, het bewijs van de kosteloosheid van het mandaat slechts kan
afgeleid worden uit de vaststelling
dat genoemd orgaan heeft besloten
dat het mandaat onbezoldigd zou
zijn en niet uit het enkele feit dat
het orgaan nooit besloten heeft een
vergoeding toe te kennen;
Overwegende dat het arrest, dat
de kosteloosheid van het mandaat
van verweerder afleidt uit de
omstandigheid dat de algemene vergadering van verweerster nooit
besloten heeft hem te vergoeden,
voornoemd artikel 2 schendt, nu het
Overwegende dat, krachtens arti- · arrest niet heeft vastgesteld dat dit
kel 2, 1•, van het koninklijk besluit orgaan van de vennootschap heeft
van 19 december 1967, gewijzigd bij besloten hem voor de toekomst niet
artikel 1 van het koninklijk besluit te vergoeden;
Dat het middel gegrond is;
van 18 augustus 1972, houdende
algemeen reglement ter uitvoering
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van
Om die redenen, vernietigt het
het sociaal statuut der zelfstandigen, het vermoeden dat de uitoefe- bestreden arrest; beveelt dat van dit
ning van een zelfstandige bedrijvig- arrest melding zal worden gemaakt
heid de onderwerping aan het so- op de kant van de vernietigde
ciaal statuut der zelfstandigen met beslissing; houdt de kosten aan en
zich brengt, kan worden weerlegd zegt dat de feitenrechter erover zal
op voorwaarde dat de kosteloosheid beslissen; verwijst de zaak naar het
van het mandaat bewezen wordt Arbeidshof te Luik.
hetzij door de statuten, indien de
2 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
statuten daarover beschikkingen
bevatten, hetzij door een besluit van de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluihet orgaan dat bevoegd is om de dende
conclusie van de h. Duchatelet,
vergoeding van de mandatarissen advocaat-generaal
- Advocaten : mrs.
vast te stellen wanneer de statuten Fally en Kirkpatrick.
hierover niets voorschrijven :
Overwegende dat, enerzijds, in de Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen op voorziening van dezelfde eiser
zin van die bepaling, het bewijs van tegen
een arrest van dezelfde datum van
de kosteloosheid van het mandaat hetzelfde arbeidshof, in zake Fischbacher
slechts uit de statuten kan blijken C. (junior) en dezelfde verweerster.
van het koninklijk besluit van 18 augustus 1972); nu de statuten van verweerster daarover geen beschikkingen
bevatten en het bewijs van de kosteloosheid van het mandaat bijgevolg slechts
kan aangenomen worden op voorwaarde
dat het blijkt uit een beslissing van het
orgaan dat bevoegd is om de vergoeding
van de mandatarissen vast te stellen, de
vaststelling door de feitenrechter dat,
ten deze, de algemene vergadering van
aandeelhouders nooit een dergelijke
beslissing heeft genomen, noodzakelijk
impliceert dat het vermoeden, volgens
hetwelk de uitoefening door verweerder
van zijn mandaat van beheerder de
onderwerping aan het sociaal statuut der
zelfstandigen met zich brengt, niet was
weerlegd en dat, bijgevolg, de bijdragen
gevorderd voor de periode na 1 juli 1972
verschuldigd waren (schending van al de
in het middel aangehaalde bepalingen);
daarbij, statuten die, zoals die van verweerster, bepalen dat het orgaan dat
bevoegd is om de vergoeding van de
mandatarissen vast te stellen, hun een
vergoeding kan toekennen, niet in aanmerking komen als bewijs van de kosteloosheid van het mandaat van beheerder
van verweerder (schending van al de in
het middel aangehaalde bepalingen) :

1227I. Op de voorziening van eiser als
beklaagde:

Nr. 620
2• KAMER - 3 juni 1980
1° WEGVERKEER -

OVERTREDING
PROCESSEN-VERBAAL MET BEWIJSKRACHT
TOT OP BEWJJS VAN HET TEGENDEEL GRENZEN
VAN
DIE
WETTELJJKE
BEWJJSWAARDE.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMJJN STRAFZAKEN BURGERLJJKE
RECHTSVORDERING - BESLISSING WAARBJJ
GEEN UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER EEN
GESCHIL
INZAKE
BEVOEGDHEID,
MAAR
WAARBJJ ENKEL EEN VOORLOPIGE VERGOEDLNG WORDT TOEGEKEND EN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK
WORDT
BEVOLEN
ALVORENS VERDER UITSPRAAK TE DOEN CASSATIEBEROEP TEGEN DIE BESLISSJNG NIET ONTVANKELJJK CASSATIEBEROEP (1).

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
VAN DE BURGERLJJKE PARTIJ- GEEN BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP- NIET
ONTVANKELJJK CASSATIEBEROEP

1°

(2).

Hoewel zekere processen-verbaal tot
vaststelling van een overtreding van
de wetten en reglementen betreffende
de politie over het wegverkeer bewijskracht hebben tot op bewijs van het
tegendeel,
geldt
die
wettelijke
bewijswaarde enkel voor de materiele
vaststellingen van de verbalisanten en
niet voor de juridische gevolgen die
daaruit moeten worden afgeleid (3).
(Art. 62 Wegverkeerswet.) (Impliciet.)

(VAN IMPE, VAN DER DONCKT T. VAN DER
VURST, RAES, LANDSBOND DER CHRISTELJJKE
MUTUALITEITEN, VAN DE MEERSCHE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1980 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Cass., 24 april 1979 (A.C., 1978-79, 999).
(2) Cass., 24 april 1979, vorenvermeld in
noot 1; zie Cass., 30 jan. en 6 feb., redenen, en
5 maart 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 324, 345 en
424).
(3) Zie Cass., 17 mei 1977 (A. C., 1977, 956) en
noot 1, en 13 juni 1978 (ibid., 1978, 1204).

A. In zoverre zij gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 62, eerste lid, van
de Wegverkeerswet en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de beslissing hoofdzakelijk laat steunen op de grond dat
niet gebleken zou zijn « dat er zich een
verkeersteken van snelheidsbeperking
op 60 kilometer per uur op de weg, door
Van de Meersche Alfons gevolgd, bevond
op zulke plaats dat het verplichtende
uitwerking had op de plaats van het
ongeval »,
terwijl, eerste onderdeel, in het proces-verbaal, op 14 november 1977 opgemaakt door de rijkswachtbrigade van
Aalst en gekenmerkt door notitienummer 5367 I A, op bladzijde 4 uitdrukkelijk door de verbaliserende rijkswachters werd vastgesteld dat de snelheid op
de weg waar het ongeval zich voordeed
in beide richtingen was beperkt tot
60 kilometer per uur ingevolge de aanwezigheid van het verkeersteken C 43 en
deze vaststelling in overeenstemming is
met de aanduidingen door dezelfde verbalisanten aangebracht op hun plan
gevoegd bij voornoemd proces-verbaal,
en waaruit duidelijk bleek dat genoemde
C 43-borden op zulke wijze waren aangebracht dat ze bindende uitwerking badden op het verkeer ter plaatse van het
ongeval; door op te merken dat niet
gebleken is dat er een verkeersbord van
snelheidsbeperking op de weg door Van
de Meersche gevolgd, bestond op zulke
plaats dat het verplichte uitwerking had,
en door na te laten aan te geven waaruit
eventueel het bewijs van het tegendeel'
van wat door de verbalisanten vastgesteld was, zou zijn geleverd, het arrest
artikel 62, eerste lid, van de Wegverkeerswet, dat aan de processen-verbaal
van de rijkswacht bewijskracht toekent
tot op bewijs van het tegendeel, schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser de miskenning van de wettelijke bewijswaarde van een proces-verbaal
aanvoert;
Overwegende dat de processenverbaal, die overeenkomstig artikel 62 van de Wegverkeerswet zijn
opgesteld en verzonden, weliswaar

- 1228bewijs opleveren, zolang het tegen- voorgeschreven rechtsvormen in
deel niet bewezen is, van de mate- acht zijn genomen en de beslissing
riele vaststellingen die de verbali- overeenkomstig de wet is gewezen;
santen binnen de perken van hun
B. In zoverre de voorziening
bevoegdheid hebben gedaan, maar gericht is tegen de beslissing op de
dat zulks niet geldt voor de gevolg- civielrechtelijke vorderingen :
trekkingen die de verbalisanten uit
a) van de verweerders sub 1, 2 en
die vaststellingen afleiden of de
3:
juridische beschouwingen die zij
Overwegende dat eiser geen bijeraan vastknopen;
zonder middel aanvoert;
Overwegende dat het procesb ) van verweerder sub 4 :
verbaal, op 14 november 1977 onder
nummer 5367 I A opgesteld door de
Overwegende dat het arrest, bij
rijkswacht van Aalst, vermeldt dat bevestiging van het beroepen von« ••. bovendien in beide richtingen nis, aan verweerder een voorschot
de snelheid beperkt is tot 60 kilo- toekent en een deskundigenondermeter per uur ingevolge het ver- zoek beveelt;
Overwegende dat zodanige besliskeersteken C 43 >>; dat de verbalisanten tevens op de bij dat proces- sing geen eindbeslissing is in de zin
verbaal gevoegde situatietekening van artikel 416 van het Wetboek van
de verkeersborden C 43, die zich Strafvordering, en geen uitspraak
bevonden in de nabijheid van de doet over een geschil inzake
plaats van het ongeval, hebben aan- bevoegdheid;
geduid;
Dat de voorziening mitsdien niet
Overwegende dat het arrest ontvankelijk is;
beslist : « Het is niet gebleken dat
II. Op de voorziening van de
er zich een verkeersteken van snel- eisers, burgerlijke partijen :
heidsbeperking op 60 kilometer per
Overwegende dat uit de stukken
uur op de weg, door Van de Meersche Alfons (lees Marc) gevolgd, waarop het Hof vermag acht te
bevond op zulke plaats dat het slaan, niet blijkt dat de eisers,
verplichte uitwerking had op de burgerlijke partijen, hun voorziening hebben doen betekenen aan de
plaats van het ongeval »;
partijen tegen wie ze gericht is;
Overwegende dat het hof van
Dat hun voorziening mitsdien niet
beroep aldus, om zijn oordeel over
de snelheidsbeperking op de plaats ontvankelijk is;
van het ongeval te vormen, voortgaat op de materiele vaststelling
Om die redenen, verwerpt de
van de rijkswacht betreffende de
voorzieningen;
veroordeelt de eisers
aanwezigheid van een verkeersbord
C 43 op de weg gevolgd door in de kosten.
verweerder Van de Meersche, en
3 juni 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
derhalve de wettelijke bewijswaarde de h. Chatel, afdelingsvoorzitter van het proces-verbaal van de rijks- Verslaggever : de h. Vervloet - GeJijkluidende conclusie van de h.
wacht niet miskent;
Declercq, advocaat-generaal AdvoDat het onderdeel niet kan wor- caat: mr. De Bruyn.
den aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Nr. 621
Dat het onderdeel feitelijke
2• KAMER_ 3 ju.ni 1980
grondslag mist;
En overwegende dat de substan- NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER
tiele Of Op straffe van nietigheid
-ART. 516, 1°, STRAFWETBOEK- BEGRIP.

-

1229Storend nachtgerucht veroorzaken, dat dat dit nachtelijk laden en lossen
met de normale uitoefening van een van kuikens veel gerucht maakt; dat
beroep noodzakelijk gepaard gaat is dit voldoende is af te leiden uit
niet strafbaar, wanneer de dader de vroegere processen-verbaal die bij
gepaste maatregelen heeft getroffen
om de nachtrust van de buren niet te het dossier zijn gevoegd en waarin
storen; het is strafbaar wanneer de wel het storend karakter door de
dader om commerciele redelien niet verbalisanten beschreven staat; ...
de gepaste maatregelen heeft genomen dat er ... geen redenen zijn om aan
waardoor het nachtgerucht kon wor- te nemen dat het gerucht van het
den voorkomen of binnen aanvaard- opladen van de kuikens thans niet
bare perken gehouden (1).
even storend zou geweest zijn als de
vorige keren; dat het ook niet
(MERCY T. VAN CAUTER. PAEPE)
waarschijnlijk is dat de burgerlijke
ARREST
partij (thans verweerder) zomaar
zonder reden klacht zou indienen
HET HOF; - Gelet op het bestre- wegens het verstoren van de nachtden vonnis, op 1 februari 1980 in rust van haar familie; dat het
hoger beroep gewezen door de Cor- wonen op de buiten geenszins het
rectionele Rechtbank te Gent;
lijdzaam ondergaan van dergelijke
Ovei" het tweede middel, afgeleid uit nachtelijke geruchten impliceert;
de schending van de artikelen 561, 1•, dat, indien het juist is dat van het Strafwetboek en 97 van de blijkbaar om commerciele redenen
Grondwet,
- het laden 's nachts moet geschiedooJ"dat het vonnis eiser veroordeelt den en dit niet zonder het storend
wegens nachtgerucht of nachtrumoer gerucht kan gebeuren, een dergewaardoor de rust van de inwoners kan lijke exploitatie niet in de nabijheid
worden verstoord, op grond dat het van woningen mag geschieden;
laden en lassen van kuikens (dat om
technische redenen aileen 's nachts kan
Overwegende dat storend nachten mag geschieden) een exploitatie is gerucht in de zin van artikel 561, 1·,
met een storend karakter en niet in de van het Strafwetboek onder meer
nabijheid van woningen mag geschieden, aanwezig is, wanneer de beklaagde
terwijl eiser op regelmatige wijze een weliswaar slechts het gerucht heeft
exploitatievergunning heeft bekomen veroorzaakt dat met de normale
voor het uitoefenen :van zijn bedrijvig- uitoefening van zijn bedrijf noodzaheid; de uitoefening van deze bedrijvigheid geen lawaai veroorzaakt dat hin- kelijk gepaard gaat, maar verzuimd
derlijk of buitensporig zou blijken; eiser heeft de gepaste maatregelen te
zijn bedrijf exploiteert volgens de nor- nemen om de nachtrust van zijn
male gang van zaken; nooit een andere buren niet te storen;
buur heeft geklaagd over nachtlawaai;
Overwegende dat het vonnis door
de feiten geen strafbaar karakter vertonen daar zij het gevolg zijn van een de aangehaalde consideransen in de
normale en niet buitensporige uitoefe- onzekerheid laat of de rechters van
ning van het recht een handel te exploi- oordeel zijn dat het storende nachtteren; het vonnis aangaande dit punt gerucht, veroorzaakt door de uitoeeen onvoldoende motivering naar voren fening van het bedrijf van eiser,
brengt:
noodzakelijk gepaard ging met de
Overwegende dat het vonnis de normale uitoefening van dat bedrijf
veroordeling laat steunen op de en dat eiser, rekening houdende
volgende consideransen : dat blijkt met de plaatselijke omstandigheden,
alle gepaste maatregelen had getroffen
om de nachtrust van de buren
(1) Zie Cass., 29 juni 1959 (A.C., 1959, 907),
3 okt. 1960 (ibid., 1961, 117), 28 okt. 1963 (Bull. niet te storen, in welk geval eiser
en Pas., 1964, I, 223), 17 juni 1968 (A.C., 1968, niet strafbaar was, dan wel van
1270), 23 okt. 1973 (ibid., 1974, 215) en oordeel zijn dat eiser enkel om
14 maart 1978 (ibid, 1978, 830); NYPELS en
SERVAIS, di. IV, biz. 437; R!GAUX en TROUSSE, Les commerciele redenen niet de geCodes de police, dl. 1, biz. 315-316.
paste maatregelen heeft genomen

~aardoor
het nachtgerucht
~orden voorkomen of binnen

1230kon 4° VOORZIENING IN CASSATIE aan- VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP

vaardbare perken gehouden, in ~elk VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ
GEEN BETEKENING VAN HET CASSAgeval eiser ~el strafbaar ~as;
Dat deze dubbelzinnigheid gelijk- TIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK CASstaat met een gebrek aan de krach- SATIEBEROEP (4}.
tens artikel 97 van de Grond~et
(VANHOOREN, VERSLYPE, GROEP JOSI N.V.
vereiste motivering;
T. VALCKE)
])at het middel in zoverre
3 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
gegrond is;
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h.
Om die redenen, vernietigt het Declercq, advocaat-generaal.

bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal ~orden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; ve~jst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Nr. 623
Dendermonde, zitting houdende in
hoger beroep.
2• KAMER - 3 juni 1980
3 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert Ge- 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
Jijkluidende conclusie van de h. STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORPROCES-VERBAAL
VAN
DE
Advo- DERING
Declercq, advocaat-generaal TERECHTZITTING DAT VERMELDT DAT DE
caat : mr. M. Windey, Gent.

RAADSMAN VAN EEN PARTIJ, NAMENS DEZE
LAATSTE, EEN NOTA HEEFT NEERGELEGD DIE
EEN VORDERING BEVAT EN MET HET VISUM
VAN DE VOORZITTER EN DE GRIFFIER IS
BEKLEED- REGELMATIGE CONCLUSIE.

Nr. 622

2° HOGER BEROEP -

2• KAMER - 3 juni 1980

.1 ° VOORZIENING

IN

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING INCIDENTEEL BEROEP- VORM.

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING NAMENS EEN OVERLEDENE NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP ( 1).

2° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- CASSATIEGEDING - VOORZIENING NAMENS
EEN OVERLEDENE - VERWERPING - VEROORDELING IN DE KOSTEN

3° VOORZIENING

IN

(2).

CASSATIE

-

VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKE - CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP

(3).

Nota's arrest nr. 622 :
(1) en (2) Cass., 27 feb. 1980 (A.C, 1979-80,
nr. 403).

1° Een nota, ook al is zij niet onderte-

kend, die een vordering bevat en met
het visum van de voorzitter en de
griffier is bekleed en dat, zoals blijkt
uit de vermeldingen van het procesverbaal van de terechtzitting, door de
raadsman van een partij namens deze
Jaatste is neergelegd, maakt een conclusie uit (1}.
2° De burgerlijke partij, tegen wie de

beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, kan op de terechtzitting van het
rechtscollege in hoger beroep incidenteel beroep instellen door middel van

(4) Cass., 22 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 331).

Nota's arrest nr. 623 :
(3) Cass., 4 okt. 1976 (A.C., 1977, 138); zie
Cass., 5 en 6 feb. 1980, redenen (A.C., 1979-80,
(1) Zie Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 517) met
nrs. 345 en 34!)).
voetnoot A.T., biz. 518.

-

1231eerste verweerder namens deze
laatste ter terechtzitting van het hof
van beroep werd neergelegd zoals
blijkt uit de vermeldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting
en uit het feit dat het stuk door de
voorzitter en de griffier voor
« geviseerd » werd ondertekend; dat .
het geschrift aldus een conclusie uitmaakt waardoor incidenteel
hoger beroep werd ingesteld;
(ROLLE J.P., ROLLE P. T. LAMBRECHT, DEMEY)
Dat de vordering in hoger beroep
ARREST
tot toekenning van een hoger
HET HOF; - Gelet op het bestre- bedrag, op zichzelf een uitbreiding
den arrest, op 16 oktober 1979 door van de oorspronkelijke vordering
het Hof van Beroep te Gent gewe- uitmaakt; dat noch een uitbreiding
zen;
van « stelling » noch evocatie door
Overwegende dat de eisers in hun het hof van beroep vereist was;
verzoekschrift verklaren afstand te
Dat het middel niet kan aangenodoen van hun cassatieberoep in men worden;
zoverre het tegen tweede verweerEn overwegende, wat de beslisder is gericht, onder voorbehoud
van het recht zich later tegeu de sing op de strafvordering betreft,
dat de substantiEHe of op straffe van
· definitieve beslissing te voorzien;
nietigheid voorgeschreven rechtsOver het vierde middel, afgeleid uit de vormen in acht zijn genomen en de
schending van artikel 203, § 4, van het beslissing overeenkomstig de wet is
Wetboek van Strafvordering,
gewezen;
een nota, ook al is die niet getekend,
waarbij een hager bedrag dan voor. de
eerste rechter wordt gevorderd en
wanneer die nota met het visum van
de voorzitter en de griffier is bekleed
en die, zoals blijkt uit de vermeldingen
van het proces-verbaal van de terechtzitting, tijdens de debatten door de
raadsman van de burgerlijke partij
namens Jaatstgenoemde is neergelegd
(2). (Art. 203, § 4, Sv.)

doordat het hof van beroep beslist dat
de door Lambrecht geleden schade
8.600 frank bedraagt, zoals gevraagd,
terwijl door de eerste rechter slechts
een frank voorschot werd toegekend; er
geen hoger beroep. noch incidenteel
beroep van Lambrecht volgde; Lambrecht voor het hof van beroep een nota
neerlegde met vermelding « De burgerlijke partij is thans in staat om de
volledige schadeiHs voor te dragen »; er
geen uitbreiding van stelling of wat ook
was, en het hof van beroep, zonder te
evoceren of wat ook, dit bedrag zo maar
toekent:

Om die redenen, verleent aan de
eisers akte van de afstand; verwerpt
de voorziening voor het overige;
veroordeelt de eisers in de kosten.
3 juni 1980 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boon - Gelijkjuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
A. De Roeck, Gent.

Nr. 624

Overwegende dat voor het instel2' KAMER - 4 juni 1980
len van incidenteel beroep geen
andere vormen zijn voorgeschreven
VOORZIENING IN CAS SATIE
dan die bepaald in artikel 203, § 4, 1°BESLISSINGEN
WAARTEGEN EEN CASSATIEBEvan het Wetboek van Strafvorde- ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAring;
KEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELOverwegende
dat
het
stuk LING VAN EEN HOF VAN BEROEP- ADVIES
AAN DE REGERING INZAKE UITLEVERING « nota » betiteld, waarin als schadevergoeding 8.600 frank werd gevor- CASSATIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK
derd, door de raadman van de CASSATIEBEROEP (1).
Nota arrest nr. 623 :

Nota's arrest nr. 624 :

(2) Zie Cass., 26 nov. 1974 (A.C., 1975, 369) en
(1) en (2) Cass., 23 april 1974 (A.C., 1974,
28 sept. 1977 (ibid, 1978, 130).
. .
912).

t

2° illTLEVERING -

1232II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering van
eiser jegens verweerders :

ADVIES AAN DE REGE-. I
RING- VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VAN EEN HOF VAN BEROEP cASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK
CASSATIEBEROEP (2).

Over.het middel,. afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
(MAKAROUN ROUJOS ALIAS MACHARON ROX)
doordat het bestreden vonnis met
WlJZlgmg van het beroepen vonnis
4 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter : beslist dat de overeenkomst van
baron Richard - Verslaggever : de h. 23 augustus 1978 geen overeenkomst tot
Bosly - Gelijkluidende conclusie van de arbitrage is in de zin van artikel 1676
van het Gerechtelijk Wetboek op grond
h. Charles, eerste advocaat-generaal. ..
« dat deskundige Stainier de opdracht
kreeg " de schade aan het voertuig te
begroten "; dat de in die bewoordingen
gestelde opdracht van de · deskundige
technisch en niet juridisch is » en de
beslissing bijgevolg voor recht zegt « dat
Nr. 625
de regels betreffende het scheidsrechterlijk geding derhalve niet van toepassing
zijn "• zo1;1der evenwel te antwoorden op
2• KAMER- 4 juni 1980
het middel waarbij eiser in zijn voor de
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN rechter in hoger beroep regelmatig
genomen conclusie omstandig deed ·gelARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU- den « dat, zoals de eerste rechter oorSIE MET EEN GEMOTIVEERD VERWEER deelkundig heeft vastgesteld, de door de
BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT DIT partijen aangewezen scheidsman ten
VERWEER TEGEN TE SPREKEN, ZONDER DAT deze niet een louter technische opdra:cht
WORDT GEANTWOORD OP DE REDENEN TER had, namelijk de "begroting " van de
VERANTWOORDING ERVAN- NIET REGELMA- schade ten gevolge van het ongeval, doch
TIG GEMOTIVEERDE BESLISSING (1).
uitspraa:k moest doen over geschilpunten
betreffende de omvang van de rechten
van de burgerlijke partijen die door de
(MARRA T. BRUYERE, GROEP EAGLE STAR fout van de beklaagde getroffen waren,
BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ 1821 N.V.)
en inzonderheid over de vraag of zij
gerechtigd zijn om op grond van
ARREST ( vertaling)
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
volledige vergoeding te vorderen van de
HET HOF; - Gelet op het bestre- geleden schade, namelijk of zij ten deze
terugbetaling konden eisen van
den vonnis, op 21 januari 1980 in volledige
de bedragen welke zij enkele weken
hoger beroep gewezen door de Cor- v66r het ongeval hadden betaald voor
rectionele Rechtbank te Brussel;
· een voertuig van tien jaar oud; dat de
scheidsman overigens zijn opdracht wel
degelijk in die zin heeft verstaan, verI. In zoverre de voorziening mits hij in zijn uitspraa:k schrijft " de
gericht is tegen de beslissing op de schadelijder heeft dus voor een voertuig
strafvordering jegens verweerder van 10 jaar ongeveer de helft van een
Bruyere:·
nieuw voertuig betaald, hetgeen buitensporig is"; dat zulks onbetwistbaar een
Overwegende dat de voorziening beoordeling in rechte inhoudt over " een
slechts ontvankelijk is in zoverre geschil" dat reeds is ontstaan of nog
eiser als burgerlijke partij werd kon ontstaan uit een " bepaalde rechtsveroordeeld in kosten van de straf- betrekking" in de zin van artikel' 1676
van het Gerechtelijk Wetboek, en niet
vordering;
zonder meer een uitspraak is over een
Overwegende dat eiser dienaan- · louter technisch vraagstuk »;

gaande geen middel aanvoert;

Overwegende dat de rechter enkel
----------------1 oordeelt
dat het compromis van
(1) Cass., 22 okt. 1974 (A.C., 1975, 250).

23 augustus 1978 tot benoeming vim

-
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een scheidsman geen overeenkomst
tot arbitrage is in de zin van
artikel 1676 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat deskundige Stainer de
opdracht kreeg de schade aan het
voertuig te begroten, dat de in die
bewoordingen gestelde opdracht van
de deskundige technisch en niet
juridisch is, dat de regels betreffende het scheidsrechterlijke geding
derhalve niet van toepassing zijn;
Dat het vonnis aldus niet antwoordt op het in het middel
omstandig weergegeven verweer;
Dat het middel derhalve gegrond
is;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat toch niet tot
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre
daarbij uitspraak wordt gedaan over
de burgerlijke rechtsvordering van
eiser; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vellnietigde beslissing; veroordeelt
eiser in de helft van de kosten en
de beide verweerders in de resterende helft; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
4 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
baron Richard - Verslaggever : de h.
Screvens - Gelijkluidende conclusie van
de h. Charles, eerste advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Simont; A. Planche,
Brussel.

Nr.626
1• KAMER - 5 juni 1980
BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING GEGROND OP EEN FOUT VAN DEVERWEERDER OF VAN IEMAND WAARVOOR DE
VERWEERDER BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK IS- HET BEWIJS VAN DIE FOUT RUST
OPDE ElSER.

Hij die een vordering heeft ingesteld,
welke gegrond is op de schade ten
gevolge van een fout van de verweeJ·der of van een persoon waarvoor die
verweerder aansprakelijk is, moet het
bewijs leveren van die fout of van dat
feit(1).
·
(• DE LUIKSE VERZEKERING • N.V. T. SOCill:TE
DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE LA
REGION LIEGEOISE)

ARREST(vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 maart 1979 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik in hoger beroep gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1349, 1353,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek, 12.4 en 39 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en, voor zover als nodig,
6 van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het vonnis, na erop te hebben
gewezen dat de autobus van verweerster
zijn halteplaats verliet en naar het
midden van de rijbaan uitweek toen zijn
linkervoorzijde werd geraakt door de
rechterachterzijde van het door de verzekerde van eiseres bestuurde voertuig
dat in dezelfde richting reed, op de
regelmatig voorgelegde conclusie van
eiseres die, op grond van de bewering
van haar verzekerde gestaafd door de
lokalisatie van de schade, betoogde dat
de autobusbestuurder niet tijdig met de
richtingsaanwijzers het voornemen om
zijn voertuig opnieuw in beweging te
brengen kenbaar heeft gemaakt en dat
verweerster, oorspronkelijk eiseres, aangezien artikel 39 van de wegcode afwijkt
van het beginsel van artikel 12.4 dat de
weggebruiker die een maneuver wil
uitvoeren, voorrang moet verlenen,
moest bewijzen dat de autobusbestuurder zijn richtingaanwijzer tijdig in werking had gesteld, wat de voorwaarde was
voor het verkrijgen van de voorrang, met
bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, eiseres als verzekeraar
van de aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen veroordeelt om verweerster te
vergoeden op grond dat « geen van beide

I----------------(1) Zie Cass., 10 dec. 1976 (A.C., 1977, 406).

-
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bestuurders bij het opstellen van de
ongevalsaangifte het al dan niet werken
van
de
richtingsaanwijzers
heeft
vermeld » en dat << het volgen van de
stelling van appellante (thans eiseres)
zou leiden tot het omkeren van de regels
van de bewijslast »,

terwijl het vonnis, door te beslissen.
dat verweerster, oorspronkelijk eiseres,
het geheel van de bestanddelen niet
behoefde aan te tonen van de overtreding van artikel 39 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 waarop· zij
haar rechtsvordering tegen eiseres liet
steunen, doch dat integendeel eiseres,
oorspronkelijk verweerster, moest aantonen dat de richtingaanwijzer van de
autobus, waarvan de werking het
bestaan van het aan haar verzekerde ten
laste gelegde misdrijf uitsloot, niet tijdig
had gewerkt en zulks, op grond dat geen
van beide bestuurders in de ongevalsaangifte het al dan niet werken van de
richtingaanwijzers vermeldt, de organieke regels van de bewijslast miskent
(schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek); uit de ongevalsaangifte waarin niets wordt gezegd over
het al dan niet werken van de richtingaanwijzers wettelijk aileen kon worden
afgeleid dat over dat feitelijk gegeven
helemaal niets geweten is, en dat de
bestuurder van de autobus van verweerster wegens die aangifte geen aanspraak
kon maken op het vermoeden dat hij
artikel 39 van het reglement (zijn richtingaanwijzer in werking gesteld te hebben) heeft nageleefd, waardoor eiseres
verplicht wordt het tegendeel te bewijzen (nagelaten te hebben, alvorens zijn
halteplaats te verlaten, met zijn richtingaanwijzer het voornemen kenbaar te
maken de autobus opnieuw in beweging te brengen) (schending van de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek); het vonnis, nu het de omstandigheden of feitelijke gegevens niet preciseert waaruit blijkt dat de autobusbestuurder zijn richtingsaanwijzers in
werking had gesteld alvorens zijn voertuig opnieuw in beweging te brengen,.
hoe dan ook noch zijn beslissing wettelijk verantwoordt, noch die van de eerste
rechter die het overneemt, dat de verzekerde van eiseres aansprakelijk was
voor het ongeval omdat hij niet vertraagd had of gestopt was om doorgang
te verlenen aan de autobus die zijn
halteplaats verliet (schending van de
artikelen 12.4, 39 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende

algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig,
6 van de wet van 1 juli 1956) :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat
verweerster vergoeding vroeg van
de schade die zij had geleden door
de botsing tussen een van haar
autobussen die zijn halteplaats verliet en het door een verzekerde van
eiseres bestuurde voertuig; dat zij
haar vordering liet steunen op de
fout welke die verzekerde had
begaan door artikel 39 van het
koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer te
overtreden; dat eiseres betoogde dat
haar verzekerde die bepaling niet
had overtreden aangezien de autobusbestuurder met de richtingaanwijzers niet tijdig zijn voornemen
had kenbaar gemaakt zijn voertuig
opnieuw in beweging te brengen;
Overwegende dat het vonnis, na
erop gewezen te hebben dat geen
van beide bestuurders bij het
opstellen van de ongevalsaangifte
het al dan niet werken van de
richtingaanwijzers had vermeld,
beslist dat de stelling van eiseres,
volgens welke verweerster moest
bewijzen dat de bestuurder van
haar autobus zijn richtingaanwijzer
tijdig in werking heeft gesteld, zou
leiden tot het omkeren van de
bewijslast;
Doch overwegende dat hij die in
burgerlijke zaken een vordering
heeft ingesteld welke gegrond is op
een fout van de verweerder, die het
gevolg van een misdrijf is, het
bewijs moet leveren van de
bestanddelen van dat misdrijf;
Dat verweerster bijgevolg moest
bewijzen dat de autobusbestuurder
met de richtingaanwijzers zijn voornemen had kenbaar gemaakt zijn
voertuig opnieuw in beweging te
brengen en dat de verzekerde van
eiseres bijgevolg, overeenkomstig
artikel 39 van het Wegverkeersreglement, de autobusbestuurder de

- 1235gelegenheid moest laten zijn halte- KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
plaats te verlaten door te vertragen AKTEN BIJ DE UITLEGGING - ONAANTASTBARE UITLEGGING (4).
en zo nodig te stoppen;
Dat het middel gegrond is;

6° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- UITOEFENING

VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ONVEROm die redenen, vernietigt het
ENIGBAAR MET DAT VAN AANNEMER
bestreden vonnis; beveelt dat van
CUMULATIE VAN DE TWEE BEROEPEN dit arrest melding zal worden
BEGRIP.
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter 1o De feitenrechter kan, uit de vaststelerover zal beslissen; verwij st de . lingen dat het beginsel van bijkomende werken door de opdrachtgever
zaak naar de Rechtbank van Eerste
en door zijn architect is aangenomen,
Aanleg te Hoei, zitting houdend in
dat de overeenkomsten sede.r:t hun
hoger beroep.
opstelling en het bestek zijn gewijzigd,

5 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Meeus - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Dassesse.

Nr. 627
1e

KAMER -

5 j~ni 1980

2o Het arrest hecht aan een voorlopige

1° HUUR VAN DIENSTEN -

AANNEMINGSCONTRACT - AANBESTEDING TEGEN
VASTE PRIJS- BEGRIP.

2° HUUR VAN DIENSTEN MINGSCONTRACT VOORLOPIGE
RING- DOEL EN DRAAGWIJDTE.

AANNEOPLEVE-

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OP EEN VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST

(1).

4° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN BEKRITISEERT NIET ONTVANKELIJK MIDDEL

dat het voor de deskundige materieel
onmogelijk is geweest een juiste verdeling van de bijkomende werken op
te stellen en dat er tussen de in het
geding zijnde partijen talloze mondelinge overeenkomsten zijn gesloten,
wettig atleiden dat er tussen de aannemers en de opdrachtgever geen
bouwcontract tegen vaste prijs volgens
een vastgelegd en overeengekomen
plan was gesloten en dat bijgevolg de
toepassingsvereisten van art. 1793 B. W:
niet vervuld zijn.

(2).

oplevering niet op onwettige wijze het
karakter van een goedkeuring door
erop te wijzen dat de architect van de
opdrachtgever, bij de voorlopige oplevering, . gebreken heeft vastgesteld,
doch met heeft betwist dat de bijkomende werken in beginsel moesten
worden uitgevoerd, nu het uit de
houding van de architecten in die
omstandigheid enkel afleidt dat deze
het beginsel heeft aanvaard dat de
opdrachtgever de uitgevoerde bijkomende werken zou betalen (5).
6° Het wettelijk verbod het be1·oep van

architect samen met dat van aannemer uit te oefenen, wordt overtreden
door de architect die zich ertoe verbindt aile risico's van de aanneming

5° OVEREENKOMST -

UITLEGGING IN
FEITE (3) DOOR DE RECHTER _ GEEN MIS-

de vonnissen en aiTesten en de bewijskracht.

------------------! van
de akten •, plecht. openingsrede van
proc.-gen. voor het Hof van 1 sept. 1978, nr. 20.
(1) Cass., 28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 411).
(2) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 90).
(3) De uitlegging in rechte van overeenkomsten aan de rechter is onderworpen aan het
toezicht van het Hof; zie « De motivering van

(4) Cass., 17 april 1980 (A.C., 1979-80, nr.
529).
(5) Zie Cass., 4 maart 1977 (A.C., 1977, 730),
en de noot betreffende dit aiTest in L 'entreprise et Je droit, 1978, 3, blz. 248 e.v.
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jegens de opdrachtgever op zich te arrest bovendien erop wijst dat eiser
nemen (6). (Art. 6 wet van 20 feb. « uitdrukkelijk de afrekening verwerpt
die door de deskundige Jeannee werd
1939.)
opgesteld, hoewel hij niet betwist dat de
(FOUREZ T. OOSTERLINCK, ETABLISSEMENT werken waarvan de betaling wordt
MABERT P.V.BA., MR. LEMINEUR Q.Q., DAMBRE, gevorderd, werkelijk zijn uitgevoerd, nu
SAWCZUK, FICHEFET, JEANMART)
hij betoogt dat een gedeelte ervan door
Mabert, de tweede verweerder, werd
ARREST ( vertaling)
besteld »; dat het arrest ter verwerping
van dat middel van eiser onder meer
HET HOF; - Gelet op het bestre- zegt dat « de deskundige aantoont dat
den arrest, op 19 januari 1979 door het hem materieel onmogelijk was een
verdeling van de bijkomende werhet Hof van Beroep te Luik gewe- juiste
ken op te stellen en dat de rr.oeilijkhezen;
den bij de aanrekening grotendeels te
Over het eerste middel, afgeleid uit de wijten zijn aan de talloze mondelinge
schending van de artikelen 1108, 1121, overeenkomsten tussen de partijen; dat
1126, 1131, 1134, 1235, 1315, 1319, 1320, de toepassing van artikel 1793 van het
1322, 1787, 1788, 1790, 1791, 1793, 1984, Burgerlijk Wetboek dus moet verworpen
1998 van het Burgerlijk Wetboek, worden aangezien men bij onderling
870 van het Gerechtelijk Wetboek en akkoord overeenkwam het bestek niet
na te Ieven, nu het beginsel van bijko97 van de Grondwet,
mende werken door Fourez (thans eiser)
doordat het arrest, met bevestiging en/of door de architect van laatstgevan het beroepen vonnis behalve een noemde werd aangenomen; dat eiser, die
verbetering in de kosten, de rechtsvorde- als beroepsbouwer is opgetreden, niet
ringen tegen eiser gegrond verklaart en bewijst en niet aanbiedt te bewijzen dat
hem dus veroordeelt om llan de verweer- hij de aannemers zou verwittigd hebben
der Jacques Gerard en aan de vier dat de tijdens de werken geplande en
laatste verweerders het saldo van de besproken wijzigingen zijn schrifte~ijke
kostprijs van de door hen uitgevoerde instemming vereisten; dat Oosterlmck
werken te betalen; dat het arrest ter (thans eerste verweerder), de architect
verantwoording van die beslissing over- van Fourez, bij de voorlopige oplevering
weegt dat eiser rechtstreeks in eigen op 10 juni 1971 gebreken heeft vastgenaam verbonden is jegens Jacques steld, doch niet betwist heeft dat de
Gerard, op grond dat de architect (eerste werken in principe moesten betaald
verweerder) in een brief van 15 juni 1969 worden· dat Fourez trouwens niet aanaan de hoofdaannemer (de vijfde ver- biedt
bewijzen welke de bijkomende
weerder) heeft gevraagd of, « gelet op werken zijn die door Mabert voor rekehet verzoek van (eiser) de bouwprijs zo ning van laatstgenoemde vennootschap
laag mogelijk te houden, het mogelijk werden besteld »; dat het arrest ten
was de door (zijn) onderaannemers uit- slotte beslist dat de overwegingen aangevoerde werken aan te rekenen op gaande de rechtsvordering van de derde
naam van de onverdeelde medeeige- verweerder eveneens gelden voor de
naars van het op te richten gebouw »; rechtsvorderingen van de vier laatste
dat Jacques Gerard een factuur op naam verweerders zowel inzake hun hoedanigvan de onverdeelde medeeigenaars heeft heid van schuldeisers van eiser als
opgesteld en verstuurd naar een plaats, inzake het bedrag van hun schuldvordehet adres van de vennootschap lfomen ring zoals dat op gepaste wijze door de
waarvan eiser zaakvoerder was en het deskundige Jeannee is vastgesteld,
persoonlijk adres van laatstgenoemde;
terwijl, eerste onderdeel, ...
dat de vennootschap Ifomen in naam
tweede onderdeel, ...
van de onverdeelde medeeigenaars het
bedrag van die factuur aan Jacques
derde onderdeel, ...
Gerard heeft betaald; dat eiser « dus niet
vierde onderdeel, van de bepaling van
kan aanvoeren dat Gerard vroeger artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek
onderaannemer was aangezien hij door tot vaststelling van de voorwaarden
zijn betaling het vermoeden heeft be- waaraan een vordering tot prijsvermeervestigd dat de brief van 15 juni 1969 op dering is onderworpen, wegens verandezijn verzoek werd geschreven »; dat het ringen of vergrotingen die in het plan
zijn aangebracht door de aannemer ?ie
het oprichten van een gebouw op z1ch
(6) Zie Cass., 26 jan. 1978 (A.C., 1978, 635).
heeft genomen tegen vaste prijs en

u;
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volgens een met de eigenaar vastgelegd
plan, mag worden afgeweken hetzij bij
een beding van de overeenkomst zelf,
hetzij bij een verbintenis van de eigenaar om, na de uitwerking van de
bijkomende werken, de prijs ervan te
betalen; het arrest, nu het noch het
bestaan van een dergelijk beding in de
overeenkomst, noch een dergelijke verbintenis van de eigenaar heeft vastgesteld, niet wettig een afwijking van
artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek
kon toestaan (schending van de
artikelen 1134 en 1793 van het Burgerlijk
Wetboek);
vijfde onderdeel, inzake aannemingen
de voorlopige oplevering· de vaststelling
van het voltooien van de werken beoogt
en op zichzelf niet het bestaan van een
instemming impliceert; het arrest dus
uit de overweging dat « Oosterlinck
(eerste verweerder), architect van Fourez
(eiser), bij de voorlopige aanvaarding op
10 juni 1971 gebreken heeft vastgesteld,
doch niet betwist heeft dat de werken in
beginsel nodig waren », niet wettig kon
afleiden dat eiser instemde met de
uitgevoerde bijkomende werken (schending van de artikelen 1134, 1788, 1790,
1791 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet);
zesde onderdeel, artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en .artikel 870 van
het Gerechtelijk Wetboek voorschrijven
dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert het bestaan daarvan moet
bewijzen; Jacques Gerard, die van eiser
betaling van de prijs van de werken
vorderde ihgevolge die bepalingen,
moest bewijzen dat laatstgenoemde die
werken bij hen had besteld; het arrest
bijgevolg, door eiser te veroordelen tot
betaling van de prijs van die werken aan
Jacques Gerard op grond dat eiser « niet
aanbiedt te bewijzen welke de door
Mabert (tweede verweerder) voor rekening van laatstgenoemde vennootschap
bestelde bijkomende werken zijn », de
bewijslast omkeert en de artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
zevende onderdeel, eiser bij conclusie
op omstandige wijze de redenen heeft
uiteengezet waarom geoordeeld moest
worden, enerzijds, dat hij nooit de
bedoeling had gehad af te wijken van de
globale vaste prijs en evenmin had
ingestemd met de bestellingen van de
door de eerste twee verweerders uitgevoerde bijkomende werken, en, anderzijds, dat eiser de eerste verweerder
nooit had opgedragen in zijn naam en

voor zijn rekening met een dergelijke
afwijking in te stemmen en een dergelijk akkoord te sluiten; het arrest, door
aileen maar vast te stellen dat « de
bijkomende werken in beginsel door
Fourez (eiser) en/of door zijn architect
werden aangenomen », zonder de gegevens aan te duiden waarop die beslissing
berust, de genoemde conclusie van eiser
niet beantwoordt en zijn beslissing dat
eiser de prijs van de genoemde werken
moet betalen, niet wettelijk verantwoordt (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1108, 1126, 1131, 1134,
1235 en . 1787 van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat artikel 1793 van het
Burgerlijk Wetboek niet mag toegepast worden omdat het bestek bij
onderling
akkoord
niet
werd
gevolgd, niet enkel zegt dat de
werken in beginsel werden aangenomen « door Fourez en/of door
zijn architect»; dat het ook wijst op
de « wijzigingen sedert de onderhandelingen en overeenkomsten (er
waren zes plannen) en op de wijzigingen in het bestek, op het bestaan
van verschillende originelen van de
aannemingsovereenkomst die op
23 mei 1969 door Fourez, Oosterlinck en Sawczuk zou zijn ondertekend en waarvan de deskundige
vaststelt dat er met het origineel
werd geknoeid, en eveneens « dat
de deskundige aantoont dat het voor
hem
materieel
onmogelijk
is
geweest een juiste verdeling van de
bijkomende werken op te stellen en
dat de moeilijkheden inzake hun
aanrekening grotendeels te wijten
zijn aan de talloze mondelinge overeenkomsten die tussen de thans in
het geding zijnde partijen werden
gesloten »;
Dat het arrest aldus overweegt
dat er tussen de aannemers en eiser
geen bouwcontract tegen vaste prijs
volgens een vastgelegd en overeengekomen plan was gesloten en daaruit, zonder de in het middel
bedoelde wetsbepalingen te schen-
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1238van het arrest « dat Fourez trouwens niet aanbiedt te bewijzen welk
de door Mabert voor laatstgenoemde
vennootschap bestelde bijkomende
werken zijn », bekritiseert, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Wat
het
zevende onderdeel
betreft:
Overwegende dat het arrest, door
de in het antwoord op het zesde
onderdeel weergegeven overwegingen, die met name beklemtonen dat
Oosterlinck de architect van Fourez
was, en door bovendien erop te
wijzen dat de overeenkomsten,
waarbij een globale vaste prijs werd
bedongen, ten aanzien van de aannemers res inter alios acta waren,
de in het middel bedoelde conclusie
beantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;

den, afleidt dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 1793 van het
Burgerlijk Wetboek niet vervuld
waren;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
erop te wijzen dat Oosterlinck,
architect van Fourez, bij de voorlopige oplevering op 10 juni 1971
gebreken heeft vastgesteld, doch
niet heeft betwist dat de werken in
beginsel uitgevoerd moesten worden, aan de genoemde voorlopige
oplevering helemaal niet het karakter van een goedkeuring hecht;
Dat het uit de houding van de
architect in die omstandigheid
enkel afleidt dat deze het beginsel
had aanvaard dat eiser de uitgevoerde bijkomende werken zou
betalen;
Dat dit onderdeel van het middel
op een onjuiste uitlegging van het
arrest berust en dus feitelijke
grondslag mist;
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat de klacht van
Jacques Gerard over de bijkomende
werken ten aanzien van eiser
gegrond is, erop wijst « dat de
moeilijkheden inzake hun aanrekening grotendeels te wijten waren
aan de talloze mondelinge overeenkomsten die tussen de thans in het
geding zijnde partijen werden gesloten, ... dat Fourez en/of zijn architect in beginsel de bijkomende werken hebben aangenomen; ... dat
Oosterlinck, de architect van Fourez, bij de voorlopige oplevering op
10 juni 1971 niet betwist heeft dat
de werken in beginsel moesten uitgevoerd worden; dat de rechtbank
terecht de besluiten van het deskundigenverslag
betreffende
de
klacht van Gerard heeft bekrachtigd »;
Overwegende dat, nu de beslissing door die motieven wordt verantwoord, het middel, dat in dit
onderdeel de overbodige overweging

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134,
1787 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet, 1, 4 en 6 van de wet van
20 februari 1939 op de bescherming van
de titel en het beroep van architect,
doordat het arrest met bevestiging van
het beroepen vonnis eisers vorderingen
tot tussenkomst en vrijwaring tegen de
architect, eerste verweerder, niet gegrond verklaart; het arrest ter verantwoording van die beslissing tot volstrekte nietigheid besluit van de twee
overeenkomsten van 6 mei 1969 en
5 januari 1971, waarop zij steunen en
waarbij de eerste verweerder zich had
verbonden om tegen een globale en
vaste prijs van 4.800.000 frank te bouwen, met uitzondering van de kostprijs
van bepaalde werken, en om eiser te
vrijwaren « in aile rechtsplegingen ingesteld door Sawczuk (de vijfde verweerder) en door de andere onderaannemers », op grond dat « de rechtbank die twee overeenkomsten heeft
onderzocht en juist heeft uitgelegd door
erop te wijzen dat daardoor de architect
Oosterlinck de risico's van de aanneming
ten aanzien van de opdrachtgever Fourez moest dragen en dat eerstgenoemde
bijgevolg niet enkel als architect optrad,
doch ook als aannemer, met overtreding
van artikel 6 van de wet van
20 februari 1939; dat « in de brief van
6 mei 1969 overigens de uitdrukking
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voorkwam « Mijnheer Oosterlinck verbindt zich tot het bouwen » en dat
« beide overeenkomsten geen rekening
hielden met de financHHe mogelijkheden
van laatstgenoemde; dat de overwegingen inzake andere geldige overeenkomsten, met name de door een architect
aangegane verbintenissen inzake de
overschrijdingen van de prijs van het
bestek, niets uitstaande hebben met
onderhavig geschil »; dat het arrest
bovendien erop wijst dat de tegen eiser
gerichte vorderingen waarvoor hij door
de eerste verweerder wil gevrijwaard
worden, betrekking hebben op werken
die ter uitvoering van de aannemingsovereenkomsten werden uitgevoerd en
dat eiser niet aantoont en niet aanbiedt
te bewijzen welke « quasi delictuele fout
en/of culpa in contrahendo », als bepaald
bij de artikelen 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, de eerste verweerder in het kader van die contracten zou
hebben begaan,

terwijl, eerste onderdeel, de architect
zijn opdracht niet te buiten gaat wanneer hij zich verbindt om tegen een
maximumbudget te bouwen, hetgeen in
se impliceert dat hij enigszins de risico's
van de aanneming op zich neemt, zelfs
wanneer die verbintenis niet wordt
opgelegd door de financHHe mogelijkheden van de opdrachtgever; het arrest
dus, op grond van de voormelde overwegingen aileen, niet wettig beslist dat de
eerste verweerder niet uitsluitend als
architect, doch ook als aannemer optrad
(schending van de artikelen 1, 4, 6 van
de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en het beroep
van architect, 1134, 1787 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest noch
door die overwegingen noch door enige
andere eisers conclusie tegen alle verweerders voor de eerste rechters beantwoordt, die hij in zijn regelmatig voor de
rechters in hoger beroep neergelegde
conclusie verklaard had integraal over te
nemen en waarin hij betoogde, enerzijds, dat verweerder het ongeoorloofd
karakter van de litigieuze overeenkomsten niet mocht aanvoeren ingevolge het
adagium Nemo auditur propriam turpitudinem allegans en, anderzijds, dat de
eerste verweerder een culpa in contrahendo had begaan, zodat hij eiser moest
vergoeden voor de prijssupplementen die
laatstgenoemde zou moeten betalen, nu
hij te kwader trouw overeenkomsten

had gesloten waarvan hij wist dat ze
ongeoorloofd waren (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste ond~rdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter
de zin en de draagwijdte van de
overgelegde overeenkomsten op
onaantastbare wijze in feite beoordeelt, op voorwaarde dat hij de
bewijskracht van de akte tot vaststelling van de overeenkomsten niet
miskent;
Overwegende dat in het middel
niet wordt aangevoerd dat het
arrest de bewijskracht van de akte
tot vaststelling van de overeenkomsten van 6 mei 1969 en 5 januari 1971 zou hebben miskend;
Overwegende dat in het beroepen
vonnis werd gezegd dat de eerste
verweerder, naar luid van de overeenkomst van 6 mei 1969, zich ertoe
had verbonden het gebouw op te
richten « tegen een globale vaste
prijs van 4.800.000 frank » en dat,
naar luid van de overeenkomst van
5 januari 1971, « dezelfde zich ertoe
verbond alle prijsoverschrijdingen
en alle facturen die meer zouden
bedragen dan de globale vaste prijs
van 4.800.000 frank te betalen, met
uitzondering van bepaalde werken,
en Fourez en alle andere medeeigenaars te vrijwaren voor de door
Sawczuk en de andere onderaannemers ingestelde rechtsplegingen »i
Overwegende dat het arrest, door
de uitlegging van die overeenkomsten door de eerste rechter te bevestigen en in zijn eigen motieven,
erop wijst « dat de architect Dosterlinck door de twee overeenkomsten
jegens de opdrachtgever voor alle
risico's van de aanneming moest
instaan; dat in de brief van
6 mei 1969 trouwens de uitdrukking
voorkwam " de heer Oosterlinck
verbindt zich ertoe te bouwen "; dat
de terecht door de rechtbank aangehaalde passage uit het Traite des
biitisseurs van Delvaux betrekking
heeft op het contract tussen de
architect en de opdrachtgever (de
client) en dat beide overeenkomsten

-- 1240niet werden gesloten met inachtne- Nr. 628
;ming van de financii:He mogelijkheden van laatstgenoemde »;

1• KAMER - 5 juni 1980

Overwegende dat het arrest op
BURGERgrond van die consideransen wettig 1° CASSATIEMIDDELEN
LJJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT OP
heeft kunnen beslissen dat verweerDE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD der ·niet uitsluitend als architect
BESLISSING WAARIN OP DE CONCLUSIE IS
was opgetreden door zich te verbinGEANTWOORD MIDDEL DAT FEITELIJKE
den tot de oprichting van een
GRONDSLAG MIST (1}.
gebouw voor een maximumbudget,
doch ook als aannemer, met over- 2° LEVENSONDERHOUD - UITKERING
TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING
treding van artikel 6 van de wet van
- BEDRAG- VASTSTELLING- CRITERIA.
20 februari 1939;
Dat dit onderdeel van het middel 2" Wettelijk verantwoord is de beslissing
dat aan de echtgenoot die de echtniet kan aangenomen worden;
scheiding heeft verkregen een uitkeWat
het
betreft:

tweede

onderdeel

ring tot onderhoud moet worden toegekend, wanneer de rechter vaststelt,
eensdeels, dat die echtgenoot met zijn
huidige inkomen niet op hetzelfde
niveau kan leven als tijdens het
gemeenschappelijke ]even en, anderdeels, zegt dat de andere echtgenoot,
naar uit het onderzoek van zijn
beroepsuitgaven en -inkomsten blijkt,
het vastgestelde Jevensonderhoud kan
uitkeren (2). (Art. 301, § 1, B.W.; art. 1
wet van 9 juli 1975.)

Overwegende dat het arrest zegt,
enerzijds, « dat de partijen die
overeenkomsten niet kunnen aanvoeren omdat zij volstrekt nietig
zijn » en, anderzijds, dat Fourez
inzake de vorderingen, waarvoor hij
de vrijwaring door Oosterlinck vorderde, « niet aantoont en niet aanbiedt te bewijzen welke precieze
(R.T.D.P.)
"quasi delictuele fout en/of culpa in
ARREST ( vertaling)
contrahendo" waarvan sprake is in
de artikelen 1382 en volgende van
HET HOF;- Gelet op het bestrehet Burgerlijk Wetboek, Oosterlinck
in het kader van die contracten zou den vonnis, op 30 mei 1979 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
hebben begaan »;
Brussel in hoger beroep gewezen;
Dat het arrest eisers conclusie
Over het middel, afgeleid uit de schenbeantwoordt door de motieven die ding van de artikelen 97 van de Grondhet aldus geeft ter verwerping van wet en 301, § 1, van het Burgerlijk
eisers vorderingen die in de in het Wetboek, gewijzigd bij de wet van
middel weergegeven conclusie wor- 9 juli 1975,
den geformuleerd;
doordat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt om aan verweerster een

Dat het middel feitelijke grond- gei:ndexeerd bedrag van 10.000 frank per
slag mist;
maand als uitkering tot levensonderhoud
te betalen op grond dat « de eerste

rechter op grond van steekhoudende en
doordachte motieven die hier worden
Om die redenen, verwerpt de geacht weergegeven te zijn, na ondervoorziening; veroordeelt eiser in de zoek van de respectieve levensomstandigheden van partijen, terecht heeft
kosten.
geoordeeld dat de huidige inkomsten
5 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : mevr. Raymond-. (1) Zie Cass., 23 nov. 1979 (A.C., 1979-80,
Decharneux - Gelijkluidende conclusie nr. 195>·
van de h. Ballet, advocaat-generaal (2) Zie Cass., 2 sept. 1977 (A.C., 1978, 7) en
Advocaten : mrs. De Gryse en Van Ryn. Cass., 23 nov. 1978 (ibid, 1978-79, 332).
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1241enkel verwijst naar de motieven van
de eerste rechter; dat het bovendien
preciseert dat verweerster met
name om medische redenen haar
beroep van mannequin heeft moeten opgeven en alleen leeft van de
inkomsten uit de onderhuur van
gemeubelde kamers in een herenhuis in de Jordaensstraat, dat zij
huurt;

van (verweerster) het haar niet mogelijk
maken het bestaansniveau van het
gemeenschappelijk !even aan te houden,
en zulks om redenen onafhankelijk van
haar wil; dan zij met name om medische
redenen haar beroep van mannequin
heeft moeten opgeven en aileen leeft van
de inkomsten uit de onderhuur van
gemeubelde kamers in een herenhuis in
de Jordaensstraat, dat zij huurt »i

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
Dat het vonnis aldus de motieven
conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk
betoogde dat verweerster tijdens het aangeeft waardoor het beslist dat
gemeenschappelijk
leven
beperkte verweersters inkomsten bij het
inkomsten had gehad omdat haar instellen van de vordering niet konberoepsbezigheid als mannequin en de
daaruit voortvloeiende inkomsten door den vergeleken worden met de
haar huwelijk werden beperkt en eiser inkomsten uit haar beroepsactiviteit
daaruit afleidde dat de winsten die tijdens het gemeenschappelijk leven
verweerster uit haar beroepsactiviteiten en de in het middel aangegeven
tijdens het gemeenschappelijk !even had conclusie beantwoordt;
gehaald, reeds gering waren en konden
vergeleken worden met die welke zij
Dat dit onderdeel van het middel
acht jaar later bij het instellen van de feitelijke grondslag mist;
vordering genoot; de eerste rechter,
wiens motieven door het bestreden vonWat het tweede onderdeel benis bijgevallen werden, het tegendeel
beslist zonder die conclusie te beant- treft:
woorden (schending van artikel 97 van
Overwegende dat, nu het vaststelt,
de Grondwet);
tweede onderdeel, wegens dat ontbreken van een antwoord op eisers conclusie niet blijkt of het vonnis, niettegenstaande zijn beweringen, rekening heeft
gehouden met de werkelijke bestaansvoorwaarden van de partijen tijdens hun
gemeenschappelijk !even, om het bedrag
van de aan verweerster toegekende uitkering tot levensonderhoud te bepalen;
het vonnis het bedrag niet heeft vastgesteld van de beroepsinkomsten die verweerster tijdens het gemeenschappelijk
!even heeft verkregen en die het in
aanmerking heeft genomen; de wettigheid van de bestreden beslissing dus
onmogelijk kan nagegaan worden
(schending van de artikelen 301, § 1, van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):

enerzijds, op grond van de in het
antwoord op het eerste onderdeel
weergegeven motieven, dat verweerster met haar huidige inkomsten
niet dezelfde levensstandaard kan
hebben als tijdens het gemeenschappelijk leven en beslist, anderzijds, op grond van het onderzoek
van eisers uitgaven en beroepsinkomsten, dat hij de door het vonnis
vastgestelde uitkering tot levensonderhoud kan betalen, het vonnis
zijn beslissing wettelijk verantwoordt;

Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat het bestreden voorziening; veroordeelt eiser in de
vonnis, om te beslissen dat verweer- kosten.
ster met haar huidige inkomsten
niet op hetzelfde niveau kan leven
als tijdens het gemeenschappelijk
5 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
leven en zulks om redenen die ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever
mevr. Raymondonafhankelijk zijn van haar wil, niet

-- 1242Decharneux - Andersluidende conclusie 3" Wanneer een vraag over de uitlegging
(3) van de' h. Ballet, advocaat-generaal van een bepaling van het tussen de
Advocaten : mrs. Houtekier en KirkpaE.E.G.-Lidstaten op 27 sept. 1968 te
trick.
Brussel ondertekende verdrag betrefNr. 629
3" KAMER - 9 juni 1980

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

SOCIALE ZAKEN
TERRITORIALE
BEVOEGDHEID - GERECHTELLJK WETBOEK,
ART. 627,
ORDE.

go-

GEEN REGEL VAN OPENBARE

2° OPENBARE ORDE WETBOEK, ART. 627, go-

fende de rechterlijke bevoegdheid en
de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken wordt
opgeworpen voor het Hof van Cassatie
en dit Hof een beslissing op dit punt
noodzakelijk acht voor zijn uitspraak,
is het Hof in de regel ertoe gehouden
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen te verzoeken over
die vraag uitspraak te doen (2).
(Artt. 1, 2 en 3.1 Protocol ondertekend
te Luxemburg op 3 juni 1g73, goedgekeurd bij de wet van 18 juli 1g73.)

GERECHTELLJK
GEEN BEPALING

VAN OPENBARE ORDE.

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPENVERDRAG TUSSEN DE E.E.G.-LIDSTATEN,
ONDERTEKEND TE BRUSSEL OP 27 SEPI'.
1g68, BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE
BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING
VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN
HANDELSZAKEN - VRAAG OM UITLEGGING
VAN EEN BEPALING VAN HET VERDRAG VRAAG OPGEWORPEN VOOR HET HOF VAN
CASSATIE- VERPLICHTING VAN HET HOF, IN
DE REGEL, DE VRAAG TE STELLEN AAN HET
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN.

4° TAALGEBRUIK -

SOCIALE BETREKKINGEN TUSSEN DE WERKGEVERS EN DE
WERKNEMERS EN DOOR DE WET VOORGESCHREVEN AKTEN EN BESCHEIDEN VAN
ONDERNEMINGEN - STUIGrnN OF HANDELINGEN IN STRLJD MET DE BEPALINGEN VAN HET

4" Uit het feit dat de stukken of beschei-

den die, in strijd zijn met het Deer.
N. Cult. 19 juli 1973 tot regeling van
het gebruik der talen voor de sociale
betrekkingen tussen de werkgevers en
de werknemers alsmede van de bij de
wet en de verordeningen. voorgeschreven akten en bescheiden van de
ondernemingen, nietig zijn en dat hun
nietigheid door de rechter ambtshalve
moet worden vastgesteld, volgt dat de
rechter geen rekening mag houden
met de inhoud ervan, inzonderheid
met de wilsuitdrukking (3). (Art. 10,
eerste lid, Deer. N. Cult. 19 juli 1973.)
(ELEFANT N.V., ELEFANTEN SCHUH GMBH
T. JACQMAIN)
ARREST

DECREET VAN 19 JULI 1973 VAN DE CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP- NIETIGHEID- GEVOLGEN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1979 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

1• en 2" De bijzondere regel inzake terri-

Overwegende dat de twee voorzie-·

toriale bevoegdheid, neergelegd in ningen gericht zijn tegen hetzelfde
art. 627, 9", Ger. W. is niet van open- arrest, zodat ingevolge artikel 1083,
bare orde (1).
tweede lid, van het Gerechtelijk

---------------1 dient
Wetboek het Hof ze
samen te voegeii;

ambtshalve

Nota arrest nr. 628 :
(3) Het O.M. had geconcludeerd tot aanneming van het eerste onderdeel van het middel
(2) Vgl. Cass., 9 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 514);
en tot vernietiging, daar het van oordeel was raadpl. F. DUMON, • De rechterlijke uitlegging
dat uit de vaststellingen van het vonnis niet van de E.E.G.-Verdragen betreffende de
bleek dat de rechtbank de bestaansvoorwaar- onderlinge erkenning van vennootschappen en
den van de echtgenote tijdens het gemeen- rechtspersonen en betreffende de rechterlijke
schappelijke Ieven had bepaald.
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen •, in Sociaal-Economische WetgeNota's arrest nr. 629 :
ving, 1972, biz. 203.
(1) Verslag Koninklijk Commissaris voor de
Gerechtelijke Hervorming, I, biz. 249 en 251.
(3) Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 650).

- 1243Aangaande de voorziening van de clausule ongeldig, zodat artikel 17 van
naamloze vennootschap Elefant, het verdrag van 27 september 1968 niet
zaak nr. 2867 van de algemene rol : toepasselijk kan zijn,

terwijl de geldigheid van een overeenOver het middel van niet-ont- komst tot aanwijzing van een bij uitsluivankelijkheid, tegen de voorziening ting bevoegde rechtbank op eenvormige
wijze voor aile Lid-Staten van de Euroopgeworpen door de verweerder :
pese Economische Gemeenschap wordt
geregeld door artikel 17 van het verdrag
Overwegende dat het arrest op van 27 september 1968 en niet kan
4 juli 1979 door gerechtsdeurwaar- worden aangetast door een door een
der Geuens aan eiseres werd bete- Lid-Staat uitgevaardigde regeling betrefkend;
fende de sociale betrekkingen tussen de
Overwegende
dat,
behoudens werkgevers en de werknemers :

wanneer de wet een kortere termijn
bepaalt, de termijn om zich in
cassatie te voorzien drie maanden
is, te rekenen van de dag waarop de
bestreden beslissing is betekend;
Overwegende dat het verzoekschrift tot voorziening pas op
17 oktober 1979 werd ingediend op
de griffie van het Hof;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Aangaande de voorziening van
de vennootschap Elefanten Schuh
GmbH, zaak nr. 2868 van de algemene rol:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17 van het
bij de wet van 13 januari 1971 goedgekeurd verdrag van 27 september 1968
tussen de Staten-Leden van de Europese
Economische Gemeenschap betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 627, 9°, van het
Gerechtelijk Wetboek, 3, 4, 10 van het
decreet tot regeling van het gebruik van
de talen voor de sociale betrekkingen
tussen de werkgevers en de werknemers,
alsmede van de door de wet en de
verordeningen voorgeschreven akten en
bescheiden van de ondernemingen, en
68 van de Grondwet, en van de regel van
de voorrang van het verdrag boven de
wet,
doordat het arrest, ondanks de tussen
partijen overeengekomen uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbank te Kleve
(Duitsland), beslist dat de Arbeidsrechtbank te Antwerpen bevoegd is om van
de betwisting kennis te nemen met
toepassing van artikel 627, 9°, van het
Gerechtelijk Wetboek, op grond dat de
in het Duits opgestelde arbeidsovereenkomst nietig is en de erin vervatte

Over de gronden van nietontvankelijkheid van het middel,
door verweerder afgeleid uit de
artikelen 6, 1°, en 18 van het verdrag
van 27 september 1968 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken :
A. Overwegende dat artikel 6, 1",
bepaalt dat, indien er meer dan een
verweerder is, een verweerder die
woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende
Staat, kan worden opgeroepen voor
het gerecht van de woonplaats van
een hunner;
Overwegende dat verweerder aanvoert dat de Arbeidsrechtbank te
Antwerpen in elk geval bevoegd
was, nu een van de verweerders zijn
woonplaats in Belgie heeft;
Overwegende dat niet blijkt dat
een van de oorspronkelijke eiseressen, de naamloze vennootschap Elefant en de vennootschap Elefanten
Schuh GmbH, op het ogenblik van
de dagvaarding haar woonplaats
had in het rechtsgebied van de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
B. Overwegende dat artikel 18
bepaalt : buiten de gevallen dat zijn
bevoegheid voortspruit uit andere
bepalingen van dit verdrag, is de
rechter van een Verdragsluitende
Staat, voor wie de verweerder verschijnt, bevoegd; dit voorschrift is
niet van toepassing indien de verschijning uitsluitend ten doel heeft

-
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overeenkomst tot aanwijzing van
een bevoegde rechter, zoals bedoeld
in artikel 17 van het verdrag van
27 september 1968;
Overwegende dat de naamloze
vennootschap Elefant en eiseres
gelijktijdig door verweerder werden
gedagvaard ten einde ze te horen
veroordelen « solidair of in solidum,
de ene bij gebreke van de andere,
minstens ieder voor zijn deel », tot
betaling van negen bedragen, in
totaal 3.682.072 frank, en aflevering
van zes bescheiden;
Dat het arrest, zonder op dit punt
te worden aangevochten, vaststelt
dat de beide vorderingen samenhangend zijn; dat niet wordt aangevoerd dat de overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter of
enige andere regeling de vordering
van verweerder tegen de naamloze
vennootschap
Elefant
aan
de
bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen zou onttrekken;
Overwegende dat het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is, indien de Arbeidsrechtbank te
Antwerpen, als gevolg van de niet
betwiste samenhang, bevoegd is om
van de beide vorderingen, die
samen bij haar aanhangig werden
gemaakt, kennis te nemen, ook
indien de vordering van verweerder
tegen eiseres, afzonderlijk ingesteld,
ingevolge een geldige overeenkomst
tot aanwij zing van een bevoegde
rechter, voor een gerecht van een
andere Verdragsluitende Staat zou
moeten worden gebracht;
Overwegende dat, luidens artikel 22 van het genoemde verdrag,
wanneer samenhangende vorderingen bij gerechten van verschillende
Verdragsluitende Staten zijn aangebracht en in eerste aanleg aanhangig zijn, het gerecht bij hetwelk de
zaak het laatst is aangebracht, op
verzoek van een der partijen tot
verwijzing kan overgaan mits zijn
wetgeving de voeging van samenhangende zaken toestaat en het
gerecht bij hetwelk de zaak het

de bevoegdheid te betwisten, of
indien er een ander gerecht bestaat
dat krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd is;
Overwegende dat verweerder aanvoert dat de Arbeidsrechtbank te
Antwerpen bevoegd was, nu eiseres
in haar eerste conclusie enkel over
de grond van de zaak heeft geconcludeerd en de onbevoegdheid van
de rechter niet heeft opgeworpen;
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie die zij op 26 mei 1976 ter
griffie van de Arbeidsrechtbank te
Antwerpen heeft neergelegd, over
de grond van de zaak heeft geconcludeerd, zonder de exceptie van
territoriale onbevoegdheid tegen te
werpen; dat pas in haar conclusie,
ter terechtzitting van de arbeidsrechtbank op 1 maart 1977, eiseres
deze territoriale bevoegdheid heeft
betwist; dat verweerder artikel 854
van het Gerechtelijk Wetboek heeft
ingeroepen voor het arbeidshof;
Overwegende dat, luidens dit
artikel 854, de onbevoegdheid van
de rechter voor wie de zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen v66r alle exceptie of verweer
behalve wanneer zij van openbare
orde is;
Overwegende dat de territoriale
bevoegdheid van de rechter ten
aanzien van geschillen inzake
arbeidsovereenkomsten wordt geregeld door artikel 627, go, van het
Gerechtelijk Wetboek; dat deze
regeling niet van openbare orde is;
Dat het onderzoek van de grond
van niet-ontvankelijkheid de hierna
onder 1 geformuleerde vragen van
uitlegging van het verdrag doet
rijzen;
Over de ambtshalve te onderzoeken grond van niet ontvankelijkheid:
Overwegende dat het middel
strekt tot vernietiging van de beslissing dat de Arbeidsrechtbank te
Antwerpen bevoegd is om van het
geschil tussen eiseres en verweerder
kennis te nemen; dat het te dien
einde steunt op de geldigheid van

- 1245eerst is aangebracht, bevoegd is van lingen, die in strijd zijn met de
de beide vorderingen kennis te bepalingen van het decreet, nietig
nemen;
zijn en de nietigheid ambtshalve
Dat het derde lid van genoemd door de rechter wordt vastgesteld;
artikel 22 het begrip samenhang
Dat de rechter geen rekening mag
omschrijft in nagenoeg dezelfde houden met de inhoud van het stuk
bewoordingen als artikel 30 van het dat in strijd met voormeld artikel in
Gerechtelijk Wetboek en dus in een andere taal dan het Nederlands
beide bepalingen kennelijk dezelfde werd gesteld;
betekenis heeft; dat, wanneer het
Overwegende dat artikel 17 van
arbeidshof vaststelt dat de vorderin- het verdrag van 27 september 1968
gen samenhangend zijn, dit dus ook bepaalt dat, indien bij een schriftegeldt voor de toepassing van lijke overeenkomst partijen van wie
artikel 22 van het verdrag;
er ten minste een woonplaats heeft
Dat de artikelen 566 en 634 van in het gebied van een Verdragsluihet Gerechtelijk Wetboek de voe- tende Staat, een gerecht of de
ging van samenhangende zaken toe- gerechten van een Verdragsluitende
staan; dat de toepassing van Staat hebben aangewezen voor de
genoemde artikelen ten deze de kennisneming van geschillen welke
samenvoeging voor een arbeids- naar aanleiding van een bepaalde
rechtbank
wegens
samenhang rechtsbetrekking zijn ontstaan of
mogelijk maakt, nu de beide door zullen ontstaan, dit gerecht of die
verweerder ingestelde vorderingen gerechten van die Staat bij uitsluiontstaan zijn uit geschillen inzake ting bevoegd zijn;
arbeidsovereenkomsten;
Overwegende dat het bestreden
Dat het onderzoek van de grond arrest oordeelt dat « de arbeidsvan niet-ontvankelijkheid de hierna overeenkomst, in het Duits gesteld,
onder 2 geformuleerde vragen van nietig is en de erin vervatte
uitlegging van het verdrag doet bevoegdheidsclausule ongeldig, zorijzen;
dat artikel 17 van het verdrag van
27 september 1968 niet toepasselijk
Over het middel zelf :
kan zijn »;
Overwegende dat het decreet van
Overwegende dat het middel stelt
de Cultuurraad voor de Nederlandse dat de geldigheid van een overeenCultuurgemeenschap van 19 juli komst tot aanwijzing van een
1973 tot regeling van het gebruik bevoegde
rechter,
bedoeld
in
van de talen voor de sociale betrek- artikel 17 van het verdrag van
kingen tussen de werkgevers en de 27 september 1968, « niet kan aanwerknemers, alsmede van de door getast worden door een door een
de wet Em de verordeningen voorge- Lid-Staat uitgevaardigde regeling
schreven akten en bescheiden van betreffende de sociale betrekkingen
de ondernemingen, van toepassing tussen de werkgevers en de
is op de natuurlijke personen en werknemers »;
rechtspersonen die een exploitatieOverwegende dat het middel een
zetel in het Nederlandse taalgebied
hebben of die personeel in het vraag van uitlegging van het verNederlandse taalgebied tewerkstel- drag stelt die hierna onder 3 zal
worden geformuleerd;
len;
Dat artikel 2 van het decreet
bepaalt dat de te gebruiken taal
Om die redenen, voegt de zaken
voor de sociale betrekkingen tussen nrs. 2867 en 2868 van de algemene
de werkgevers en de werknemers rol samen; verwerpt de voorziening
het Nederlands is;
van eiseres, de naamloze vennootDat, naar luid van artikel 10 van schap Elefant, en veroordeelt haar
het decreet, de stukken en hande- in de kosten van deze voorziening;
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in de taal die op straffe van nietigheid is voorgeschreven door de wetgeving va.11 een Verdragsluitende
Staat, en wanneer het gerecht van
die Staat waarvoor de overeenkomst
werd ingeroepen, krachtens die wetgeving ertoe gehouden is de nietigheid van het geschrift ambtshalve
vast te stellen ?
Houdt de kosten betreffende de
voorziening nr. 2868 aan.

In zoverre het arrest oordeelt
over de rechtsvordering van verweerder tegen de vennootschap
naar Duits recht Elefanten Schuh
GmbH, stelt de zaak uit totdat het
Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak zal
hebben gedaan over de vragen
welke hierna worden geformuleerd :
1. a) Is artikel 18 van het verdrag
van 27 september 1968 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken toepasselijk, wanneer partijen een
bevoegde rechter hebben aangewezen bij overeenkomst als bedoeld in
artikel 17?
b ) Is de bevoegdheidsregeling
van artikel 18 toepasselijk, wanneer
verweerder niet aileen de bevoegdheid heeft betwist maar bovendien
ook over de zaak zelf heeft geconcludeerd?
c) In bevestigend geval, moet dan
de bevoegdheid in limine litis worden betwist ?
2. a) Kunnen samenhangende
vorderingen die, afzonderlijk ingesteld, voor gerechten van verschillende Verdragsluitende Staten zouden moeten worden gebracht, met
toepassing van artikel 22 van het
verdrag, gelijktijdig voor een van
deze gerechten worden aangebracht,
mits zijn wetgeving de voeging van
samenhangende zaken toestaat en
dit gerecht bevoegd is om van de
beide
vorderingen
kennis
te
nemen?
b) Is dit eveneens het geval,
wanneer de partijen bij een van de
geschillen welke de vorderingen
hebben doen ontstaan, overeenkomstig artikel 17 van het verdrag,
bij overeenkomst een gerecht van
een andere Verdragsluitende Staat
hebben aangewezen om van dat
geschil kennis te nemen ?
3. Is het strijdig met artikel 17
van het Verdrag te beslissen dat een
overeenkomst tot aanwijzing van de
bevoegde rechter nietig is, wanneer
het geschrift waarin de overeen-

9 juni 1980 - 3" kamer - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Janssens - GeJijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. van Heeke en De Baeclc

Nr. 630
3• K.I\MER - 9 juni :1.980
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID ARBEIDSONGESCHIKTHEID
PRIMAIRE
VASTSTELLING BEVOEGDHEID VAN DE
GENEESHEER-INSPECTEUR- GRENZEN.

De geneesheer-inspecteur kan op verzoek van de adviserend geneesheer
van de verzekeringsinstelling beslissen over de staat van de primaire arbeidsongeschiktheid van een gerechtigde, doch alleen wanneer deze zich
wegens zijn gezondheidstoestand niet
kan begeven naar de plaats van de
controlezitting. (Art. 48 wet 9 aug.
1963.)
(R.I.Z.I.V. T. DE BLAUWE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1979 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 48 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gewijzigd bij
de
wet van
27 mei 1969, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
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doordat het arrest de beslissing van de
adviserend geneesheer van 27 mei 1977
teniet doet en voor recht zegt dat
verweerster vanaf 23 mei 1977 arbeidsongeschikt is en dit tot aan de werkhervatting of een nieuwe rechtsgeldige
beslissing, op grond : dat de adviserend
geneesheer
aan
de
geneesheerinspecteur gevraagd heeft de betrokkene
ten huize te gaan onderzoeken en de
reden van dit bezoek niet lag in de
omstandigheid dat verweerster zich niet
kon verplaatsen, doch in het feit dat de
adviserend geneesheer, geplaatst voor
tegenstrijdige elementen overgemaakt
door de behandelend geneesheer, de
bemoeiing van de geneesheer-inspecteur
vroeg;
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
de adviserend geneesheer zich geplaatst
zag voor tegenstrijdige elementen, overgemaakt door de behandelend geneesheer, niet de minste afbreuk doet aan de
wettelijke controleopdracht die hij aan
de geneesheer-inspecteur toevertrouwde;
het verzoek tot tussenkomst van de
geneesheer-inspecteur, uitgaande van de
adviserend geneesheer, met als opdracht
verweerster ten huize te gaan onderzoeken, uiteraard, zij het impliciet, steunde
op artikel 48 van de wet van 9 augustus
1963 en ook noodzakelijk op dit artikel
diende te steunen, daar zonder de toepassing van dit artikel 48 dit verzoek
niet wettelijk kan worden ingediend; het
arrest aldus voorbijgaat aan de wettelijke controleopdracht van de geneesheer-inspecteur zoals deze aileen krachtens artikel 48 van de wet van 9 augustus 1963 door de adviserend geneesheer
aan de geneesheer-inspecteur kan worden
toevertrouwd
(schending van
artikel 48 van de wet van 9 augustus
1963);

tweede onderdeel, de door de adviserend geneesheer gestelde vraag tot
onderzoek de controle van de geneesheer-inspecteur tot voorwerp had, zodat
het arrest de bewijskracht van deze
aanvraag, zoals herhaald in het schrijven van 31 mei 1977, miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Wat het tweede
treft :

onderdeel be-

Overwegende dat het arr~st geen
gewag maakt van een bnef van
31 mei 1977 en derhalve de bewijskracht ervan niet kan miskennen;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens artikel 48 van de wet van 9 augustus 1963, de adviserend geneesheer
van de verzekeringsinstelling de
staat van primaire arbeidsongeschiktheid vaststelt; dat de desbetreffende besli:Ssing weliswaar, op
verzoek van de adviserend geneesheer, door de geneesheer-inspecteur
kan worden genomen, doch aileen
wanneer de gerechtigde zich wegens
zijn gezondheids-toestand niet kan
begeven naar de plaats van de
controlezitting;
Overwegende dat het arrest enkel
vaststelt dat de adviserend geneesheer heeft verklaard dat hij de
geneesheer-inspecteur erom verzocht heeft verweerster ten huize te
gaan onderzoeken, omdat hij een
nieuwe door verweerster ingediende
aangifte van arbeidsongeschiktheid
niet kon aannemen; dat het arbeidshof hieruit afleidt dat « de reden
van dit huisbezoek niet lag in de
omstandigheid dat
gei'ntimeerde
(thans verweerster) zich niet kon
verplaatsen »;
Dat het arbeidshof aldus vaststelt
dat de
voorwaarde
waaronder
genoemd artikel 48 aan de geneesheer-inspecteur de bevoegdheid verleent om over de staat van de
arbeidsongeschiktheid te beslissen,
niet vervuld is;
Dat
de
geneesheer-inspecteur
derhalve ten deze geen beslissingsmacht aan artikel 48 ontleende;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelE'm 48, 51, 81,
83 van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wetten
van 8 april 1965 en 27 juni 1969, 10,
derde en zesde lid, van het koninklijk
besluit van 31 december 1963 houdende
verordening op de uitkeringen inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd door de verordening
van 20 september 1972 en 97 van de
Grondwet,

I
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doordat het arrest de beslissing van de
adviserend geneesheer van 27 mei 1977
teniet doet en voor recht zegt dat
verweerster vanaf 23 mei 1977 arbeidsongeschikt is en dit tot aan de werkhervatting of een nieuwe rechtsgeldige
beslissing, op grond : dat op 26 mei 1977
de geneesheer-inspecteur aan verweerster kennis gaf van zijn weigering de
arbeidsongeschiktheid te erkennen en
die kennisgeving naar zijn opvatting met
toepassing van artikel 10, laatste lid,
van
het
koninklijk
besluit
van
31 december 1963 gebeurde; dat · op
27 mei 1977 de adviserend geneesheer
bij aangetekende brief aan verweerster
kennis gaf van zijn eigen beslissing,
nadat hij zelf kennis had genomen van
het advies van de geneesheer-inspecteur;
dat deze kennisgeving door de adviserend geneesheer wel degelijk met toepassing van artikel 10, derde lid, van het
koninklijk besluit van 31 december 1963 gebeurde, want dat zij anders
overbodig was geweest; dat het de adviserend geneesheer immers is die beslist
of hij de bemoeiing of de controle van
de geneesheer-inspecteur zal aanvragen;
dat ten deze, zoals eerder gesteld, het
wel degelijk ging om een bemoeiing
waarvan de uiteindelijke beslissing van
de adviserend geneesheer afhing; dat,
zoals de eerste rechter terecht heeft
vastgesteld, het aangetekend schrijven
van 27 mei 1977 van de adviserend
geneesheer niet ondertekend en bijgevolg waardeloos was; dat de conclusies
van eiser de stelling van de eerste
rechter ten deze niet kunnen ontzenuwen omdat artikel 10, derde lid, en
artikel 10, laatste lid, van het koninklijk
besluit van 31 december 1963 duidelijk
omschreven bevoegdheden bevatten,
waaraan verschillende procedures verbonden zijn,
terwijl, eerste onderdeel, het gebruik
van de onderscheiden bewoordingen
« bemoeiing • en • controle » geenszins
inhoudt dat de wetgever daardoor een
onderscheid gemaakt heeft betreffende
de bevoegdheden van de geneesheerinspecteur van eiser; ook wanneer de
adviserend geneesheer de « bemoeiing »
van de geneesheer-inspecteur aanvraagt,
deze laatste gerechtigd is een beslissing
te nemen aangaande de arbeidsongeschiktheid van verweerster en haar die
beslissing te betekenen (schending van
de artikelen 48, 51, 81, 83 van de wet van
9 augustus 1963, 10, derde en zesde lid,
van
het
koninklijk
besluit
van
31 december 1963);

tweede onderdeel, bet arrest ten
onrechte de beslissing van 26 mei 1977
van de geneesheer-inspecteur van eiser
beschouwt als een louter advies, dat
door de adviserend geneesheer van het
ziekenfonds al dan niet zou kunnen
worden gevolgd; daardoor het eigen
beslissingsrecht van de geneesheerinspecteur omtrent het vaststellen van
de staat van arbeidsongeschiktheid van
verweerster, op vraag van de adviserend
geneesheer, miskend wordt (schending
van de artikelen 48, 51, 81, 83 van de wet
van 9 augustus 1963, 10, derde en zesde
lid, van het koninklijk besluit van
31 december 1963};
derde onderdeel, het feit dat de kennisgeving, die de adviserend geneesheer
op 27 mei 1977 nog aan verweerster
betreffende de niet-erkenning van haar
arbeidsongeschiktheid heeft gedaan,
door deze niet ondertekend was, de
geldigheid van de regelmatige beslissing
van de geneesheer-inspecteur van eiseres geenszins in het gedrang brengt; de
beslissing van het arbeidshof derhalve
niet wettelijk verantwoord is (schending
van de artikelen 10, derde en zesde lid,
van
het
koninklijk
besluit
van
31 december 1963 en 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat het middel
ervan uitgaat dat de geneesheerinspecteur bevoegd was om, als
gevolg van het verzoek van de
adviserend geneesheer, te beslissen
over de staat van primaire arbeidsongeschiktheid van verweerster;
Overwegende dat uit het onderzoek van het tweede middel blijkt
dat de geneesheer-inspecteur ten
deze geen beslissingsmacht ontleende aan artikel 48 van de wet
van 9 augustus 1963;
Dat de overige in het middel
ingeroepen wettelijke bepalingen
aan de geneesheer-inspecteur niet
de bevoegdheid verlenen om, buiten
het geval bepaald in voornoemd
artikel 48, op verzoek van de adviserend geneesheer over de staat van
primaire arbeidsongeschiktheid te
beslissen;
Dat het middel niet aantoont
waarin de schending van artikel 97
van de Grondwet bestaat;

-
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Dat het middel niet kan worden 4° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat : mr. Houtekier.

BURGERSCHENDING
VAN EEN WETTELLJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD, WNDER DAT WORDT VERMELD
WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT - NIET
ONTVANKELLJK MIDDEL (4).
(VANLEUVEN T. • A-TAXI • P.V.B.A.)

9 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Versee- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.

Nr. 632
Nr. 631
2• KAMER - 10 juni 1980
3• KAMER - 9 juni 1980

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN BESLISSING WAARBLJ
EEN VORDERING
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING (1). (ART. 97 GW.)

VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN
ARREST DAT HET VERZET ONGEDAAN VERKLAART WEGENS NIET-VERSCHIJNING DRAAGWLJDTE VAN DE VOORZIENING.

De voorziening, ingesteld tegen een
arrest dat een verzet ongedaan verklaart wegens niet-verschijning, werpt
geen andere kwestie op dan die van de
wettigheid van die beslissing(1).
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN (WIMBORNE T. MR. VAN EYGEN Q.Q.)
CONCLUSIE WAARIN ENKEL WORDT GEZEGD
DAT DE INHOUD VAN EEN BRIEF NIET HET
BELANG KAN HEBBEN DAT DE EERSTE RECHTER EN DE TEGENPARTIJ HEM TOEKENNEN
- NOCH EIS, NOCH VERWEER, NOCH EXCEPTIE- CONCLUSIE WAAROP NIET BEHOEFT TE
WORDEN GEANTWOORD (2).

10 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Verrijken, Antwerpen.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - BUR- Nr. 633
GERLLJKE ZAKEN - NOODZAAK OF OPPORTUNITEIT VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL
BEOORDELING
(3)
ONAANTASTBARE
ONDER HET VOORBEHOUD DAT HET RECHT
VAN VERDEDING WORDT IN ACHT GENOMEN.

Nota's arrest nr. 631 :
(1) Cass., 4 en 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
nrs. 81 en 123). Cass., 3 sept. 1970 (A.C., 1971,
5). Het arbeidsreglement is niet verbindend
t.a.v. een werknemer, als niet is bewezen dat
hem een exemplaar van het reglement is
afgegeven.

2• KAMER - 10 juni 1980

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERCONCLUSIE
LLJKE RECHTSVORDERING WAARBLJ DE BURGERLLJKE PARTLJ HAAR EIS

(4) Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 123).
Nota arrest nr. 632 :

(1) Cass., 19 sept. 1978 en 13 feb. 1979 (A.C.,
1978-79, 64 en 691); IiAYOIT DE TERMICOURT,
(2) Zie Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 326) • Etude sur !'opposition aux decisions rendues
en 27 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 407).
par les juridictions correctionnelles et les
tribunaux de police •, in Rev. dr. pen. et de
(3) Cass., 16 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 721).
crim., 1932, nr. 66, biz. 998.
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GRONDT OP EEN TER TERECHTZITTING
ONDER EED AFGELEGDE VERKLARING VAN
EEN GETUIGE- BESLISSING VAN VERWERPING DIE, ZONDER NADERE UITLEG, NIET
GEWAAGT VAN DAT GETUIGENIS- BESLISSING NIET REGELMATIG GEMOTIVEERD

(1).

(DECAUWER,
NEUBOURG, VANDEN BEMDEN D. E.A. T. DEVOS)

10 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Biitzler.

Nr. 634
2•

KAMER -

10 juni 1900

JACHT -

JACHTWET, ART. 2BIS, § 1 JACHT MET HET GEWEER - MINIMUMOPPERVLAKTE VAN EEN JACHTTERREIN- BEGRIP.

Uit de bepalingen van art. 2bis, § 1,
eerste en tweede lid, en 1° van het
derde lid Jachtwet, waarbij wordt
vastgesteld op welke terreinen de
jacht met het geweer verboden is,
volgt niet dat aileen de aanwezigheid
van een autoweg, een bevaarbare
waterloop of een spo01weg met een
breedte, bermen inbegrepen, van meer
dan vijftig meter, en geen andere
feiten en omstandigheden, zoals de
aanwezigheid van woningen, in de zin
van die bepalingen oorzaak kunnen
zijn van het verbreken van het aaneengesloten karakter van een jachtterrein of van de beperking van de totale
oppervlakte ervan (1).
Nota arrest nr. 633 :
(1) Raadpl. Cass., 18 jan. 1972 (A.C., 1972,
487), 16 dec. 1975 (ibid., 1976, 472), 20 dec.
1977 (ibid., 1978, 439) en 13 feb. 1980 (A.C.,
1979-80, nr. 367).

(DE CUYPER E.A. T. WEYN, GOVAERT.)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 1979
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Overwegende dat de voorziening,
in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de tegen verweerders
ingestelde strafvordering, slechts
ontvankelijk is voor zover de eisers
veroordeeld zijn in de kosten van
die strafvordering;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2bis van de
Jachtwet van 28 februari 1882, ingevoegd
bij artikel 3 van het koninklijk besluit
van 10 juli 1972, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat het
aaneengesloten karakter van een terrein
wordt verbroken wanneer het wordt
doorsneden door een autoweg, door een
bevaarbare waterloop of door een spoorweg met breedte, bermen inbegrepen,
van meer dan 50 meter, en dat de
wetgever enkel die drie hindernissen
heeft opgesomd die het karakter van
aaneengesloten terrein verbreken en er
geen andere aan mogen toegevoegd worden,
terwijl de algemene regel die hier
moet worden gesteld en in acht genomen, die vanzelfsprekend is en uit de
plaatsgesteldheid zelf volgt, en die niet
door een wet of door een besluit moet
worden verkondigd om te bestaan, is dat
verschillende terreinen of percelen uiteraard gescheiden en dus niet aaneengesloten . zijn wanneer er een weg, een
waterloop of een spoorweg tussen ligt,
zodat de door artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juli 1972 ingevoerde
uitzonderingen zijn dat, in tegenstrijd
met de rei\le plaatsgesteldheid, verschillende werkelijk gescheiden en niet aaneensluitende terreinen niettemin, enkel
wat de toepassing van de Jachtwet
. betreft, toch - en om zo te zeggen
fictief als aaneengesloten moeten

Nota arrest nr. 634 :
(1) Art. 2bis is in de Jachtwet ingevoegd bij
Art. 2. van de genoemde wet van 29 juli 1971
art. 3 K.B. 10 juli 1972, dit ter uitvoering van
de Benelux-Overeenkomst op het gebied van bepaalt dat de Koning belast is met de
de jacht en de vogelbescherming ondertekend tenuitvoerlegging van de Overeenkomst en dat
te Brussel op 10 juni 1970. Die Overeenkomst hij daartoe kan afwijken van de bestaande
is goedgekeurd bij de wet van 29 juli 1971 wetten.
Om te voldoen aan art. 3 van de genoemde
(Belgisch Staatsblad 10 okt. 1971) en is in
werking getreden op 1 juli 1972 (zie Belgisch Overeenkomst werd alzo art. 2bis in de
Jachtwet ingevoegd bij art. 3 van het K.B. van
Staatsblad 10 juni 1972, biz. 6912).
10 juli 1972.
(Zie vervolg nota volgende kolom.)

- 1251worden beschouwd, uitsluitend wanneer wordt verbroken wanneer het wordt
de scheiding bestaat uit een openbare of doorsneden door een autoweg, door
prive-weg die geen autoweg is, een een bevaarbare waterloop of door
waterloop die niet bevaarbaar is of een
spoorweg die, met inbegrip van de ~en spoorweg met breedte, be~~~n
bermen minder dan 50 meter breed is mbegrepen, van meer dan VIJfttg
en zod~t alle andere scheidingen of meter. Aile overige openbare of
hindernissen het onderbroken karakter ·prive-wegen, yan welke categorie
van verschillende terreinen niet wegne- ook, de niet bevaarbare waterlopen
men en dus behouden :
of de smallere spoorwegen verbreken het aaneengesloten karakter
Overwegende dat de verweerders van een jachtterrein niet, zodat de
vervolgd werden wegens overtreding totale minimumoppervlakte mag
van artikel 2bis; § 1, van de Jacht- verdeeld liggen langs beide kanten
wet, ingevoegd bij artikel 3 van het van de verkeersader of waterloop.
Andere hindernissen dan de drie
koninklijk besluit van 10 juli 1972;
Overwegende dat het arrest voornoemde (autowegen, bevaarbare
vaststelt : dat de verweerders het waterlopen of spoorwegen met meer
jachtrecht bezitten op een gebied, dan vijftig meter breedte), zoals de
bestaande uit een zone van onge- aanwezigheid van huizen, loodsen,
veer 52 hectare en een zone waar- grachten, hagen, omheiningen van
van de oppervlakte geen 25 hectare allerlei aard, weekeindhuisjes, enzobereikt; dat beide zones aan elkaar voort, zijn geen oorzaak van het
palen aan een straat over een verbreken van het aaneengesloten
afstand van 125 meter; dat deze karakter van het jachtterrein noch
verbinding over een afstand van van de beperking van de totale
125 meter bestaat uit een gebouwd oppervlakte ervan. De stelling van
·blok van vier woonhuizen, met een de burgerlijke partijen (thans de
totale breedte van 34 meter, een eisers) dat enkel de openbare of
ongebouwd perceel met een breedte prive-wegen die geen autowegen
van 27 meter, vervolgens opnieuw zijn, de niet bevaarbare waterlopen
een blok van drie woonhuizen over of de spoorwegen met een breedte
een breedte van 30 meter en einde- van minder dan 50 meter geen
lijk opnieuw een ongebouwd perceel invloed hebben op het aaneengesloten karakter van het terrein, is dan
van 34 meter breedte;
ook onjuist. De wetgever heeft
Overwegende dat de eisers in hun enkel drie hindernissen opgesomd
conclusie aanvoerden dat de tweede die het karakter van een aaneengezone, waar de verweerders gejaagd sloten terrein verbreken en er
hebben, en de eerste zone geen mogen geen andere aan toegevoegd
wettelijk aaneengesloten opper- worden»;
vlakte vormen, daar zij aan de
straat maar met elkaar verbonden
Overwegende dat artikel 2bis, § 1,
zijn door de ongebouwde percelen eerste lid, van de Jachtwet, de jacht
van. 27 en 34 meter, waar geen met het geweer verbiedt op elk
cirkel kan worden getrokken met terrein waarvan de aaneengesloten
een straal van 25 meter, en de oppervlakte minder dan 25 hectare
gebouwde percelen niet in aanmer- bedraagt ten noorden en ten westen
king komen daar ze geen jachtter- van de lijn Samber en Maas, en
reinen zijn;
minder dan vijftig hectare ten zuiOverwegende dat het arrest daar- den van deze lijn; dat de twee
tegen inbrengt : « Het aaneengeslo- volgende leden van § 1 luiden :
ten karakter is afhankelijk van de « Voor de toepassing van het eerste
configuratie en van de wegen, lid worden als aaneengesloten terwaterlopen of spoorwegen die door- reinen beschouwd, waarop over
heen het terrein lopen. Het aaneen- gans hun uitgestrektheid niet mag
gesloten karakter van een terrein worden gejaagd, de jachtterreinen

- 1252die doorsneden worden door . een arrest in zoverre het de eisers in de
openbare of prive-weg, een niet kosten van de strafvordering verbevaarbare waterloop of een spoor- oordeelt en beslist over de civielrechtelijke vordering van de eisers;
weg.
Worden echter niet als aaneenge- beveelt dat van dit arrest melding
sloten beschouwd de terreinen : zal worden gemaakt op, de kant van
1o die hetzij door een autoweg, hetzij de gedeeltelijk vernietigde beslisdoor een bevaarbare waterloop, het- sing; veroordeelt de verweerders in
zij door een spoorweg met een de kosten; verwijst de aldus
breedte, bermen inbegrepen, van beperkte zaak naar het Hof van
meer dan vijftig meter, worden Beroep te Brussel.
doorsneden; 2o die verbonden zijn
10 juni 1980 - 2. kamer - voorzitter :
door delen waarin omwille van hun de h. Chatel, afdelingsvoorzitter afmetingen geen cirkel met een Verslaggever : de h. Caenepeel - Gestraal van ten minste vijfentwintig Jijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
meter kan worden getrokken »;
Overwegende dat uit die tekst mrs. Haus, Gent; Bruneel, Antwerpen.
blijkt dat een uit verscheidene delen
bestaande terrein slechts aan het in
het eerste lid gestelde vereiste van Nr. 635
oppervlakte kan voldoen als die
2• KAMER - 11 juni 1980
delen aaneensluiten; dat, wanneer
die delen niet aaneensluiten doordat 1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ze gescheiden worden door een STRAFZAKEN - PERSOON ALS GRIFFIER TOEopenbare of een prive-weg, een niet GEVOEGD BLJ DE POLITIERECHTBANK- ZONbevaarbare waterloop of een spoor- DER VERMELDING VOOR WELKE TERECHTZITweg, het terrein, voor de berekening TINGEN- NIETIGHEID VAN HET VONNIS.
van de oppervlakte ervan, niettemin
door de wet als aaneengesloten 2° VONNISSEN EN ARRESTEN
- BEROEPEN VONNIS NIETIG wordt beschouwd; dat deze uitzon- STRAFZAKEN
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
dering echter niet geldt als de delen BEROEP WAARIN DIE NIETIGHEID WORDT
gescheiden worden door een auto- OVERGENOMEN - NIETIGHEID VAN DE
weg, een bevaarbare waterweg of BESLISSING IN HOGER BEROEP (1).
een spoorweg met een breedte, bermen inbegrepen, van meer dan 3° CASSATIE - OMVANG - STRAFVORDEvijftig meter;
RING - BURGERLLJKE RECHTSVORDERING Overwegende dat daaruit niet kan NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE
VERNIETIGING VAN DE
worden afgeleid dat alleen maar BEKLAAGDE
OP DE STRAFVORDERING deze laatste drie omstandigheden en BESLISSING
BRENGT VERNIETIGING MEE VAN DE EINDBEgeen andere, zoals de aanwezigheid SLISSING OP DE BURGERLLJKE RECHTSVORvan woningen, oorzaak kunnen zijn DERING TEGEN DE BEKLAAGDE (2).
van het verbreken van het aaneengesloten karakter van het terrein of 1o Nietig is het vonnis van de politierechter die zich iemand als griffier
van de beperking van de totale
heeft toegevoegd, wanneer uit een
oppervlakte ervan; dat het arrest,
proces-verbaal van de terechtzitting
door toch in die zin te oordelen,
noch uit het vonnis kan worden uitgeartikel 2bis van de Jachtwet
maakt of die persoon regelmatig als
schendt;
grittier is toegevoegd (3). (Art.
329 Ger.W.)
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de andere middelen, dit
niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, vernietigt het bestreden

(1) Zie Cass., 23 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 578).
(2) Cass., 14 maart 1979 (A.C., 1978-79, 825).
(3) Zie Cass., 7 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1965,
I, 355).
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1253verwijst naar de « in het beroepen
vonnis vermelde » wetsbepalingen,
ARREST ( vertafing)
de onwettigheid van de beroepen
beslissing overneemt;
HET HOF; - Gelet op het bestreC. In zoverre de voorziening
den vonnis, op 25 januari 1980 in gericht is tegen de beslissing op de
hoger beroep gewezen door de Cor- burgerlijke rechtsvordering jegens
rectionele Rechtbank te Luik;
eiser :
Overwegende dat de vernietiging
I. Wat de voorziening van de
van de beslissing op de strafvordebeklaagde Genot betreft :
ring jegens eiser leidt tot de vernieA. In zoverre de voorziening tiging
van de beslissing op de burgericht is tegen de beslissing op de gerlijke rechtsvordering jegens hem,
strafvordering jegens de medebe- welke het gevolg is van de eerste
klaagde Raskin :
beslissing;
Overwegende dat eiser niet
bevoegd is om zich tegen die beslisII. Betreffende de voorziening van
sing in cassatie te voorzien;
de burgerlijke partij, de personenDat de voorziening niet ontvanke- vennootschap met beperkte aanlijk is;
sprakelijkheid Vandenberghe :
B. In zoverre de voorziening
Overwegende dat uit de stukken
gericht is tegen de beslissing op de waarop het Hof vermag acht te
strafvordering jegens eiser :
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 329 van het aan de partij tegen wie zij is
gericht;
Gerechtelijk Wetboek :
Dat de voorziening derhalve niet
Overwegende dat uit de geding- ontvankelijk is;
stukken blijkt dat de. heer Fauconnier, eregriffier, als griffier toegevoegd werd voor de terechtzittingen
van de Politierechtbank te Luik van
Om die redenen, vernietigt het
12 en 26 november 1979, waarop bestreden vonnis, in zoverre daarbij
de zaak is behandeld, en van uitspraak wordt gedaan over de
17 december 1979, waarop het von- tegen eiser ingestelde strafvordering
nis is uitgesproken; dat een bij het en burgerlijke rechtsvordering; verdossier gevoegd proces-verbaal ver- werpt de voorziening van eiser voor
meldt dat de heer Fauconnier de bij het overige; verwerpt de voorziening
artikel 329 van het Gerechtelijk van eiseres; beveelt dat van dit
Wetboek voorgeschreven eed heeft arrest melding zal worden gemaakt
afgelegd, doch als datum slechts op de kant van de gedeeltelijk
opgeeft « het jaar negentienhonderd vernietigde beslissing; veroordeelt
negenenzeventig, de zeventiende » eiseres in de kosten van haar vooren niet aangeeft op welke terecht- ziening; veroordeelt eiser in een
zittingen voornoemd persoon als derde van de kosten van zijn voorgriffier werd toegevoegd; dat het ziening; laat de overige kosten ten
Hof zich derhalve in de onmogelijk- laste van de Staat; verwijst de aldus
heid bevindt na te gaan of de heer beperkte zaak naar de Correctionele
Fauconnier de voorgeschreven eed Rechtbank te Hoei, zitting houovereenkomstig de wet heeft af- dende in hoger beroep.
gelegd voor de terechtzittingen
11 juni 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
waarop hij werd toegevoegd;
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - VerOverwegende dat het bestreden slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
vonnis, nu het vermeldt dat « de conclusie van de h. Colard, advocaatrechtspleging regelmatig is » en generaal.
(GENOI', VANDENBERGHE P.V.BA. T. RASKIN)

1254ling verder te zijnen voordele het
nuttig gevolg heeft, dat hij ervan
verwachtte (4). (Artt. 196 en 197 Sw.)

Nr. 636
2• KAMER - 11 juni 1980

1° SAMENLOOP

VAN

MISDRIJVEN

COLLECTIEF MISDRIJF COLLECTIEF
MISDRIJF VOORTKOMENDE UIT DEZELFDE

(MAASS, DENEYER)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1980 door
2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN het Hof van Beroep te Brussel
- EEN ZELFDE OPZET- BEGRIP.
gewezen;
OPZET- BEGRIP.

3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN VALSHEID IN
GESCHRIFTEN- GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN TIJDSTIP WAAROP DAT GEBRUIK
EINDIGT.

4° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
HEEFT OP EEN VAN DEZE MISDRIJVEN STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL (1).

1o Wanneer de rechter oordeelt dat aan

een collectief misdrijf eenheid van
opzet ten grondslag Jigt, is niet vereist
dat de opzet tot het plegen van alle
misdrijven, die het collectief misdrijf
vormen, reeds bij het eerste misdrijf
hestand, aangezien oak een voortgezette of opeenvolgende opzet die misdrijven tot een enkel strafbaar feit kan
maken (2).
2°

Verschillende aan een beklaagde ten
Jaste gelegde misdrijven komen uit
een zelfde opzet voort, wanneer zij
onderling verbonden zijn doo1· eenheid
van doe] en verwezenlijking, en in die
zin door een feit, te weten een complexe gedraging, zijn opgeleverd (3).

3°

/-Jet gebruik van valse stukken duurt
voort, zelfs zonder een nieuw feit van
de dader van de valsheid en zonder
herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem beoogde
doe] niet volkomen bereikt is en
zolang de hem verweten beginhande-

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

Over de twee middelen samen, het
eerste, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 65, 490bis,
eerste en tweede lid, van het Strafwetboek, 21 tot 25 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 5 van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek en
4 van het koninklijk besluit van
4 november 1968 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen
met betrekking tot de rechtspleging van
voormelde wet van 10 oktober 1967,
doordat het arrest eiser Deneyer tot
een gevangenisstraf van drie jaar en tot
een geldboete van 1.000 frank en eiseres
Maass tot een gevangenisstraf van een
jaar en tot een geldboete van 1.000 frank
veroordeelt ter zake dat zij tussen
29 september 1956 en 15 maart 1977, en
zonder dat tussen de feiten meer dan
drie jaren verlopen zijn, valsheid in
geschriften hebben gepleegd en van
die valse geschriften gebruik hebben
gemaakt, welke feiten de opeenvolgende
en voortdurende uiting zijn van een
zelfde strafbaar opzet, en ter zake dat
eiser zich schuldig heeft gemaakt
aan bedrieglijke bankbreuk, eenvoudige
bankbreuk en verduistering en dat hij
zijn onvermogen heeft bewerkt en aan
de op hem rustende verplichtingen niet
heeft voldaan; dat het arrest de bekendmaking van het vonnis a quo ten
aanzien van eiser beveelt en het middel
verwerpt waarbij de eisers aanvoerden
dat al de hun ten laste gelegde misdrijven verjaard waren, dat, wat meer
bepaald het misdrijf van bedrieglijk
onvermogen betreft, het openbaar ministerie het bewijs niet heeft geleverd dat
eiser na 30 november 1973 nog enige
daad zou hebben verricht om zijn onvermogen te bewerken en dat alle andere

(1) Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 591).
(2) en (3) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79,
419) en noot 1.

(4) Cass., 18 feb. 1974 (A.C., 1974, 683) en
Cass., 6 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 638).
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aan de eisers verweten feiten v66r die
datum zijn gepleegd en zelfs, voor het
grootste deel, v66r 1 januari 1969,
dag van de inwerkingtreding van
artikel 490bis van het Strafwetboek en doordat het arrest zijn beslissing
grondt op de overweging dat de gegevens van de zaak aantoonden dat alle
aan de eisers ten laste gelegde feiten de
uiting waren van een enkele voortdurende strafbare opzet, dat het in
artikel 490 bis van het Strafwetboek
strafbaar gestelde misdrijf een voortgezet misdrijf was waarbij eiser zijn
onvermogen had bewerkt en aan de op
hem rustende verplichtingen niet had
voldaan, dat de schuldige, zolang hij aan
zijn verplichtingen niet voldoet, de strafbare toestand in stand houdt waarop
artikel 490bis doelt, dat eiser ten deze
pas op 1 februari 1978 en 13 maart 1978
aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
dat het arrest voorts zijn beslissing
grondt op de overweging dat eiser al van
het begin af zijn onvermogen voorbereidde en dat de omstandigheid dat die
gedraging eerst op 1 januari 1969 strafbaar werd gesteld, niet verhindert dat
tussen Mm of meer misdrijven en een
gedraging die daarvan slechts de voortzetting vormt en die slechts naderhand
strafbaar wordt gesteld, een band kan
bestaan die een bestanddeel is van het
voortgezet misdrijf,
terwijl, eerste onderdeel, nadat het
arrest voor recht had gezegd dat de
strafvordering betreffende de telastlegging van bedrieglijk onvermogen ten
aanzien van eiseres vervallen was en
zulks overeenkomstig de bepalingen van
artikel 490bis, tweede lid, van het Strafwetboek, de rechters niet konden beslissen dat de andere aan eiseres ten laste
gelegde feiten met genoemde telastlegging van bedrieglijk onvermogen een
enkel strafbaar feit vormden in de zin
van artikel 65 van het Strafwetboek en
dat de verjaring van de strafvordering,
zoals geregeld in de artikelen 21 en
25 van de wet van 17 april 1878, slechts
begon te lopen vanaf de dag waarop het
misdrijf van bedrieglijk onvermogen had
opgehouden;

tweede onderdeel, nu het arrest vastgesteld heeft dat eiser aan zijn verplichtingen op 1 februari 1978 en
13 maart 1978 had voldaan, de vereisten
die in artikel 490 bis, eerste lid, van het
Strafwetboek zijn bepaald opdat de in
dit artikel op het misdrijf van bedrieglijk onvermogen gestelde straf zou kunnen worden opgelegd, niet meer aanwe-

zig waren op de dag van de uitspraak
van het arrest, waaruit volgt dat de
rechters niet de omstandigheid in aanmerking mochten nemen dat de andere
aan eiser ten laste gelegde misdrijven
met genoemde telastlegging van bedrieglijk onvermogen een enkel strafbaar feit
opleverden in de zin van artikel 65 van
het Strafwetboek en evenmin mochten
beslissen dat de verjaring van de strafvordering,
zoals
geregeld
in
de
artikelen 21 tot 25 van de wet van
17 april 1878, slechts begon te lopen
vanaf de dag waarop het misdrijf van
bedrieglijk onvermogen opgehouden
had;

derde onderdeel, artikel 490 van het
Strafwetboek de daden strafbaar stelt
waarbij een persoon haar onvermogen
bewerkt met dien verstande evenwel dat
deze daden eerst dan een misdrijf kunnen opleveren als de betrokkene niet
voldoet aan zijn verplichtingen; verschillende daden welke na elkaar worden
verricht om het onvermogen te hewerken ten aanzien van de beklaagde weliswaar een voortgezet misdrijf en een
enkel strafbaar feit kunnen opleveren in
de zin van artikel 65 van het Strafwetboek, doch deze daden, in combinatie
met het feit dat men aan zijn verplichtingen niet voldoet, geen voortgezet misdrijf en een enkel strafbaar feit kunnen
vormen in de zin van artikel 65 van het
Strafwetboek, waaruit volgt dat de verjaring van de strafvordering, zoals geregeld in de artikelen 21 tot 25 van de wet
van 17 april 1878, begint te lopen vanaf
de dag waarop de beklaagde de laatste
daad heeft verricht waarbij hij zijn
onvermogen bewerkt en dat, nu het
arrest de eisers niet tegenspreekt, in
zoverre zij in hun conclusie voor het hof
van beroep subsidiair betoogden dat niet
was bewezen dat eiser nog na
30 november 1973 daden zou hebben
verricht om zijn onvermogen te hewerken, de rechters niet de dag waarop
eiser in 1978 aan zijn verplichtingen
voldaan had, als aanvangspunt hadden
mogen nemen van de verjaring van de
strafvordering ten aanzien van het misdrijf van bedrieglijk onvermogen en de
andere aan de eisers ten laste gelegde
misdrijven;
vierde onderdeel, opdat verschillende
misdrijven een enkel strafbaar feit zouden kunnen zijn in de zin van artikel 65
van het Strafwetboek, de dader reeds
van bij het eerste misdrijf het voornemen moet hebben gehad om de andere
misdrijven te plegen, aan welke eis niet
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kan zijn voldaan zo, op het ogenblik dat
het eerste misdrijf gepleegd werd, een
nadien gepleegd feit nog niet strafbaar
was gesteld, artikel 490bis van het Strafwetboek ten deze pas op 1 januari 1969
in werking is getreden en zulks overeenkomstig de artikelen 5 van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en 4 van het koninklijk
besluit van 4 november 1968 betreffende
de inwerkingtreding van sommige bepalingen met betrekking tot de rechtspleging
van voormelde
wet van
10 oktober 1967, waaruit volgt dat, nu
het arrest niet heeft betwist doch zelfs
heeft toegegeven dat sommige feiten die
aan de eisers werden verweten, v66r
1 januari 1969 waren gepleegd, de rechters niet konden beslissen dat het geheel
van de aan de eisers ten laste gelegde
misdrijven een enkel strafbaar feit heeft
gevormd en dat de verjaring van de
strafvordering, zoals geregeld in de
artikelen 21 tot 25 van de wet van
17 april 1878, pas begon te lopen vanaf
de dag waarop het misdrijf van bedrieglijk onvermogen opgehouden had;

vijfde onderdeel, het arrest niet antwoordt op het middel waarbij eiser in
zijn conclusie voor het hof van beroep
aanvoerde dat het misdrijf van bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen niet
bewezen was, vermits eiser blijkens het
deskundigenverslag al geen eigen vermogen meer bezat voordat hij als schuldenaar van een of andere verplichting
werd beschouwd, en hij aan zijn verplichtingen die men hem verwijt niet te
zijn nagekomen, had voldaan op het
ogenblik dat hij zich reeds volledig
onvermogend had gemaakt en dat het
openbaar ministerie niet aantoonde dat
eiser, nadat hij aan die verplichtingen
had voldaan, nog daden zou hebben
verricht met het doel sommen te verbergen welke hem toebehoorden; daaruit
volgt dat, in zoverre het arrest het
misdrijf van bedrieglijk onvermogen ten
laste van eiser bewezen verklaart en
daarna beslist dat de verschillende aan
de eisers ten laste gelegde misdrijven,
waaronder het misdrijf van bedrieglijk
onvermogen, een enkel strafbaar feit
opleverden in de zin van artikel 65 van
het Strafwetboek, ten aanzien van welk
feit de verjaring van de strafvordering,
zoals geregeld in de artikelen 21 tot
25 van de wet van 17 april 1878, slechts
begon te lopen vanaf de dag waarop het
misdrijf van bedrieglijk onvermogen
opgehouden had, het arrest niet voldoet
aan de motiveringsverplichting van

artikel 97 van de Grondwet, daar het
Hof ten gevolge van het ontbreken van
het antwoord, zoals hierboven is
bedoeld, niet in de mogelijkheid verkeert
na te gaan of de rechters artikel 490bis
van het Strafwetboek naar behoren hebben toegepast;
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
197 van het Strafwetboek, 21 tot 25 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, en van de rechten van de
verdediging,
doordat het arrest eiser tot een gevangenisstraf van drie jaar en tot een
geldboete van 1.000 frank en eiseres tot
een gevangenisstraf van een jaar en tot
een geldboete van 1.000 frank veroordeelt, ter zake dat zij in de periode van
29 september 1956 tot 15 maart 1977 en
zonder dat tussen de feiten meer dan
drie jaren verlopen zijn, valsheid in
geschriften hebben gepleegd en van die
valse
geschriften
gebruik
hebben
gemaakt, en ter zake dat eiser zich
schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke
bankbreuk, eenvoudige bankbreuk, verduistering en het bedrieglijk bewerken
van zijn onvermogen, welke feiten de
opeenvolgende en voortdurende uiting
zijn van een zelfde strafbare opzet;
doordat het arrest de bekendmaking van
het vonnis a quo beveelt wat eiser
betreft en het middel verwerpt waarbij
de eisers aanvoerden dat alle hun ten
laste gelegde misdrijven verjaard waren,
en doordat het arrest zijn beslissing
grondt op de overweging : dat de eisers
zich steeds weer beriepen op de valse
stukken die zij hadden opgemaakt of
doen opmaken, dat meer bepaald eiser
bij zijn ondervraging door de onderzoeksrechter op 16 februari 1977 de
valsheid van een op 30 september 1958
opgemaakt stuk niet had erkend, doch
verklaard had zich niets meer te herinneren, dat derhalve niet aileen tot in
1972 maar ook later van dat valse stuk
gebruik was gemaakt en eiser zich op
het stuk bleef beroepen, zelfs voor de
onderzoeksrechter, en dat eiseres van
drie in december 1972 opgemaakte
gedienstigheidsgetuigschriften gebruik
had gemaakt bij haar ondervraging door
de gerechtelijke politie op 12 juli 1974
en voor de onderzoeksrechter op
15 februari 1977, aan wie zij verklaard
had niet te willen terugkomen op de
door haar verstrekte uitlegging, dat de
eisers derhalve de gevolgen van hun
valsheden hebben gewild tot het einde
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1257van het Strafwetboek, en ten aanzien van eiser, aangenomen dat hij,
zoals hij betoogt, het misdrijf ongedaan heeft gemaakt door aan zijn
verplichtingen te voldoen, voor eiseres niet tot gevolg heeft gehad en
voor eiser niet tot gevolg had kunnen hebben dat de band, waardoor
de andere hun ten laste gelegde
misdrijven een enkel strafbaar feit
vormden, verbroken werd;
Dat immers het arrest, waaruit,
enerzijds, blijkt dat de eisers met de
verschillende valse stukken en het
gebruik daarvan tot doel hebben
gehad de bezittingen van eiser te
verbergen en zijn onvermogen
bedrieglijk te bewerken en, anderzijds, dat die handelingen tot zijn
bankbreuk hebben geleid, beslist
dat de aan de eisers verweten feiten
de opeenvolgende en voortdurende
uiting zijn, zonder onderbreking
van meer dan drie jaar, van een
zelfde strafbare opzet, nu het
gebruik van de valse stukken op
zijn minst tot 14 maart 1977 heeft
voortgeduurd;
Dat de eenheid, die ten grondslag
ligt aan het collectief misdrijf van
ieder van de eisers, dus voortvloeit
uit een voortdurende en ononderbroken opzet die geen verband
houdt met het misdrijf van bedriegWat het vierde onderdeel van het lijk onvermogen;
eerste middel betreft :
Dat geen enkel onderdeel van het
Overwegende dat, ingeval de middel kan worden aangenomen;
rechter oordeelt dat aan het collectief misdrijf eenheid van opzet ten
Over het tweede middel :
grondslag ligt, niet vereist is dat de
Overwegende dat het gebruik van
opzet tot het plegen van alle mis- valse stukken blijft voortduren, zelfs
drijven, die het collectief misdrijf als de steller van het valse stuk
vormen, reeds bij het eerste misdrijf geen nieuwe daad verricht of zijn
aanwezig was, aangezien ook een daad herhaalt, zolang hij zijn doel
voortgezette of opeenvolgende opzet niet volledig heeft bereikt en zolang
die misdrijven tot een enkel straf- de oorspronkelijke daad, die hem
baar feit kan maken;
wordt verweten, voor hem het nut
Dat het middel faalt naar recht;
oplevert dat hij ervan verwachtte en
Over de eerste twee onderdelen zonder dat hij zich daartegen verzet;
van het eerste middel samen :
Overwegende dat uit het arrest
Overwegende dat, wat het misdrijf van bedrieglijk onvermogen blijkt dat de eisers, afgezien van het
betreft, het verval van de strafvor- feit dat zij voor de onderzoeksrechdering ten aanzien van eiseres, ter en de gerechtelijke politie
ingevolge artikel 490 bis, tweede lid, gebruik hebben gemaakt van de

van het onderzoek en dat het gebruik
van de valse stukken op zijn minst tot
de beschikking van 14 maart 1977 houdende bevel tot mededeling had voortgeduurd,
terwijl er geen sprake is van gebruik
van het valse stuk in de zin van
artikel 197 van het Strafwetboek, wanneer de persoon die met name wegens
vervalsing van die akte wordt vervolgd,
voor de gerechtelijke politie of voor de
onderzoeksrechter deze telastlegging
betwist onder aanvoering dat die akte
overeenstemt met de werkelijkheid
welke deze akte tot doel had vast te
stellen;
terwijl de door het arrest aan artikel
197 van het Strafwetboek gegeven uitlegging een schending inhoudt van de
rechten van de verdediging van de
persoon die wegens valsheid of gebruik
van valse stukken wordt vervolgd;
en terwijl het arrest er althans niet op
heeft gewezen dat nog na 1973 van valse
stukken gebruik zou zijn gemaakt buiten
de verklaringen of ontkenningen van de
eisers tijdens hun ondervraging door de
gerechtelijke politie en door de onderzoeksrechter, zodat het Hof aan de hand
van de motivering van het arrest niet in
staat is na te gaan of de rechters een
juiste toepassing hebben gemaakt van
de artikelen 21 tot 25 van de wet van
17 april 1878 betreffende de verjaring
van de strafvordering en of zij de
rechten van de verdediging hebben
geeerbiedigd :

---1258valse stukken die zij hadden opge- misdrijf « bedrieglijk onvermogen »
maak;t of doen opmaken, « nooit bij gebrek aan belang niet ontvanopgehouden hebben zich op die kelijk 4ijn;
valse stukken te beroepen ... », dat
En overwegende dat de substanzij « de gevolgen van hun valsheden tii:He of op straffe van nietigheid
hebben gewild tot het einde van het voorgeschreven rechtsvormen in
onderzoek, dat het gebruik van de acht zijn genomen en de beslissing
valse stukken derhalve op zijn overeenkomstig de wet is gewezen;
minst tot de beschikking van
14 maart 1977 houdende bevel tot
mededeling heeft voortgeduurd »;
Om die redenen, verwerpt de
Dat het arrest aldus enkel ten voorzieningen; veroordeelt de eisers,
overvloede oordeelt dat de eisers, ieder van hen in de kosten van zijn
door bepaalde stukken te gebruiken voorziening.
tijdens hun ondervraging door de
juni 1980 - 2• kamer - Voorzitte1·
onderzoeksrechter en door de en11verslaggever
: de h. Legros, afdelingsgerechtelijke politie, gebruik heb- voorzitter - Gelijkluidende conclusie
ben gemaakt van valse stukken in van de h. Colard, advocaat-generaal de zin van artikel 197 van het Advocaat : mr. Bayart.
Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest derhalve wettig beslist dat de strafvor- Nr. 637
dering niet verj aard was ten
1e KAMER - 12 juni 1980
opzichte van de collectieve misdrijven waarvoor de eisers veroordeeld 1° EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
zijn;
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUDat het middel niet kan worden
ROPESE
ECONOMISCHE
GEMEENSCHAP,
aangenomen;
Wat het derde en het vijfde
onderdeel van het eerste middel
betreft:

ART. 177, LAATSTE LID- GESCHIL OMTRENT
DE UITLEGGING VAN HET VERDRAG GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF
VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - GEVAL
WAARIN HET HOF VAN CASSATIE ZICH NIET
VOOR UITLEGGING TOT HET HOF VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BEHOEFT TE
WENDEN.

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
misdrijven van bedrieglijke en eenBURGERvoudige bankbreuk door eiser zijn 2° CASSATIEMIDDELEN LUKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING
gepleegd na 26 november 1973, dus
WORDT AANGEVOERD VAN GRONDWETSBEPAna de valsheden waarmee onder
LINGEN DIE NIETS TE MAKEN HEBBEN MET
meer het misdrijf van bankbreuk,
DE IN HET MIDDEL UITEENGEZETTE GRIEVEN
naar het oordeel van de rechter, een
EN VAN EEN OPGEHEVEN ARTIKEL VAN DE
enkel strafbaar feit vormde, welk
GRONDWET NIET ONTVANKELIJK MIDfeit door her gebruikvan de valse
DEL (1).
stukken
op
zijn
minst
tot
14 maart 1977 heeft voortgeduurd;
3° WETTEN EN BESLUITEN- OPHEFFING- OPSCHORTING- ONBRUIK- BEGRIP.
Overwegende dat, nu de enkele
straf die ten laste van eiser is 4° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING
uitgesproken, reeds wettelijk verHANDELINGEN IN STRIJD MET DE EERantwoord is op grond van gebruik
LIJKE HANDELSGEBRUIKEN - VORDERING
van valse stukken en bankbreuk en
TOT STAKING - WET VAN 14 JULI 1971,
de straf die ten laste van eiseres is
ARTT. 54 EN 55, i - DRAAGWIJDTE.
uitgesproken, verantwoord is op
grond van gebruik van valse stuk- 1 - - - - - - - - - - - - - - - ken, die onderdelen van het middel
(1) Zie Cass., 29 sept. 1978 (A.C., 1978-79,
welke betrekking hebben op het 136) en 9 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 164).
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1259Overwegende dat het arrest de
J:et E.E.G.-Verdrag, die is opgeworpe!-1 rechtsvordering van de eiseresseri
m een voor het Hof van Cassatie verwerpt die ertoe strekte de veraa_nhangige zaak, dezelfde vraa~ _is als weersters te bevelen krachtens de
c:J: ;~::;;~~~ ha!:::n~~~a;~~~ti~ev:a~ I arti.ke~en 54 en 55, i, ;an de wet van
een uitleggende beslissing heeft gewe- 14 JU~l. 1971 bet~effen?;e de handelszen, behoeft het Hof van Cassatie zich praktiJken, onm1ddell1Jk het doorgeniet opnieuw tot het Hof van Justitie ven op hun respectieve distributiete wenden voor uitlegging (2). (Art. netten te staken van alle klanken of
177, laatste lid, E.E.G .-Verdrag.)
beelden die handelsreclame bevat30 Een verbod opgelegd door een regel- ten en die door buitenlandse televimatig. ~~kendgemaakt. koninklijk siestations worden uitgezonden en
bt;slwt .bhjft van._toepassJI!g zq!ang he_t behoren tot de programma's die de
met wtdrukkehj~ .of stilZWJJgend Js verweersters ter beschikking stellen
opgeheven; de mm1ster belast met de
h
· B
· ··
t• d
uitvoering van dat koninklijk besluit is van un m . e 1g1e geves Ig e geniet bevoegd om de toepassing ervan abonneerden,
op te schorten, aangezien hij die
Overwegende dat, ingevolge artibevoegdheid zelf niet heeft en die kel 21 1o van het koninklijk besluit
sc_horsing evenmin kan volgen uit. h.et van 24 december 1966 betreffende
met-optreden van het OJ?enbaar m1ms- de netten voor distributie van
tene dat overtreders n1et zou vervold'
•t
d'
·
d
gen (3)
ra 10-omroepm zen mgen m
e
woningen van derden, uitzendingen
4 UJt de enkele omstand1ghe1d.. dat die het karakter van handelsreart. 21 KB. 24 dec. 1966, waarbiJ het
·
d
d
doorgeven van omgeroepen televisie- C1arne ragen, met mogen ~orge~euitzendingen die het karakter van ,ven worden voor ver?elers titulanshandelsreclame dragen, verboden is, sen van een vergunn1ng om een net
kan de rechter niet wettig afleiden dat voor distributie van omgeroepen
het doorgeven van dergelijke uitzen- · televisieuitzendingen op te richten
d~r:gen door kabeltt;!evisiemaatschaJ?- en te exploiteren; dat die bepaling
PIJf!I? feen met t;erhjk handelsgt;!Jru~k een uitzondering vormt op de algestrlJc(lge handelmgen zouden. ZIJn, m mene regel van dat artikel 21
de zm van de artt. 54 en 55, 1, van de , l
h
lk
d
b h d,
wet van 14 juli 1971 betreffende de vo gens etwe • 0 ~ er V?Or e O~
handelspraktijken (4).
van het bepaalde m de mternatwnale overeenkomsten, de verdeler
(LES SPECI'ACLES DU HAUT DE LA VILLE N.V.
de
uitzendingen mag doorgeven van
EA. T. CODITEL-BRABANT N.V.,
enig ander station voor omgeroepen
RADIO-PUBLIC N.V.)
televisieuitzendingen, dat in het
ARREST ( vertaling)
land waar het is gevestigd een
HET HOF; - Gelet op het bestre- vergunning heeft;
den arrest, op 17 mei 1978 door het
Over het middel, afgeleid uit de schenHof van Beroep te Brussel gewezen; ding van de artikelen 24, 41, 44 van het
koninklijk besluit van 24 december 1966
betreffende
de netten voor distributie
(2) Cass., 23 dec. 1970 (A.C., 1971, 417) met
concl. van proc.-gen. Ganshof van der Meersch van radio-omroepuitzendingen in de
(Bull. en Pas., 1971, I, 393), en Cass., 9 okt. woningen van derden, 13, 16 van de wet
van 26 januari 1960 betreffende de
1979 (A.C., 1979-80, nr. 92).
taksen op de toestellen voor het ont(3) Zie ook Cass., 20 sept. 1926 (Bull. en vangen van radio-omroepuitzendingen,
Pas., 1927, I, 56), Cass. fr., 13 feb. 1887, Bull.
Arr. Cour Cass. fr., crim., 1887, nr. 71, biz. 104, artikel 13 gewijzigd bij de wet van
en 18 juli 1956, ibid., 1956, nr. 547, blz. 990. Vgl. 7 augustus 1961, 6, 25, 29, 67, 78, 97,
evenwel in burgerlijke zaken, Hoge Raad der · 139 van de Grondwet, 6 van de wet van
Nederlanden, 3 maart 1972, N.J., 1972, nr. 333, 31 mei 1961 betreffende het gebruik der
blz. 1044 e.v.
talen in wetgevingszaken, het opmaken,
bekendmaken en inwerkingtreden van
(4) Over het begrip • handelingen in strijd wetten en verordeningen, 54 en 55, i, van
met eerlijk handelsgebruik », zie Cass.,
27 mei 1977 (A.C., 1977, 1001) met voetnoot de wet van 14 juli 1971 betreffende de
handelspraktijken,
E.K.
1° Wanneer een vraag om uitlegging van
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doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat ingevolge de bepalingen
van artikel 21 van het koninklijk besluit
van 24 december 1966, het doorgeven
van omgeroepen televisieuitzendingen
die het karakter van handelsreclame
dragen, verboden is, dat de bepalingen
van dat koninklijk besluit in werking
zijn getreden op 24 januari 1967, de dag
van hun bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad, dat, nu elke overtreding van
genoemd artikel 21 met een correctionele straf wordt bestraft, dit een politieen veiligheidswet is en dat dergelijke
wetten niet in onbruik kunnen geraken
en evenmin kunnen beschouwd worden
als doodgeboren, vervolgens niettemin
zegt dat de rechtsvordering van de
eiseressen tot veroordeling van de verweersters op grond van de artikelen 54
en 55, i, van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken, om
onmiddellijk het doorgeven op hun
respectieve teledistributienetten te staken van alle klanken of beelden die
handelsreclame bevatten en die behoren
tot het programma dat zij ter beschikking stellen van hun geabonneerden,
niet gegrond is, en zulks beslist op
grond : dat de verbodsbepalingen van
artikel 21 van het koninklijk besluit
van 24 december 1966, die sedert
24 januari 1967 in werking zijn getreden,
in werkelijkheid tot op heden nooit zijn
toegepast; dat het openbaar ministerie
nooit vervolgingen heeft ingesteld tegen
de verweersters of tegen een andere
verdeler wegens overtreding van de
bepalingen van genoemd artikel 21; dat
de bevoegde minister, die de vergunning,
verleend aan de verdeler van radiouitzendingen die de bepalingen van
genoemd koninklijk besluit overtreedt,
tijdelijk of definitief mag intrekken, die
mogelijkheid nooit heeft benut ten aanzien van een van de verdelers die een
vergunning had en dat artikel 21 heeft
overtreden; dat, ofschoon men niet kan
aannemen dat de genoemde bepalingen
van artikel 21 van het koninklijk besluit
van 24 december 1966 stilzwijgend zijn
opgeheven of in onbruik zijn geraakt of
doodgeboren zijn, het daarentegen vaststaat, gelet op bepaalde commentaren en
verklaringen van de bevoegde minister,
dat blijkens de wil van de uitvoerende
macht die het koninklijk besluit van
24 december 1966 heeft uitgevaardigd
« de toepassing van artikel 21 totnogtoe
steeds volledig werd opgeschort »; dat
het onmogelijk is dat, niettegenstaande
die voortdurende opschorting, « dit arti.~~:el
niettemin nu reeds bepaalde

onrechtstreekse gevolgen zou kunnen
hebben >> en, met name, aan de activiteiten van de verweerders « een oneerlijk
karakter toekennen dat zij bij ontstentenis van de verbodsbepalingen van
genoemd artikel 21 zeker niet hebben »;
terwijl, eerste onderdeel, een regelmatig bekendgemaakt en in werking getreden koninklijk besluit van politie en
veiligheid verbindende kracht heeft en
in beginsel behoudt tot het wordt opgeheven bij een wet of een ander koninklijk besluit, het zijn verbindende kracht
niet kan verliezen door onbruik, schorsing of niet-toepassing vanwege de met
de toepassing ervan belaste overheid en
een dergelijk koninklijk besluit zijn
verbindende kracht dus niet kan verliezen !outer door de beslissing van de
« bevoegde minister >> de toepassing
ervan tijdelijk op te schorten; het arrest,
bijgevolg, wegens de vorenvermelde
motieven, niet wettig heeft kunnen
beslissen dat artikel 21 van genoemd
koninklijk besluit van 24 december 1966,
dat op 24 januari 1967 in werking is
getreden, « thans >> geen bepaalde
onrechtstreekse gevolgen kon hebben en
met name aan de activiteiten van de
verweersters geen oneerlijk karakter
kon toekennen « dat zij bij ontstentenis
van de verbodsbepalingen van genoemd
artikel 21 zeker niet hebben », en dat de
rechtsvordering van de eiseressen bijgevolg niet gegrond was (schending van
alle bovenvermelde wettelijke bepalingen);

tweede onderdeel, het arrest, in
zoverre het beslist dat << blijkens de wil
van de uitvoerende macht die het
genoemde koninklijk besluit heeft uitgevaardigd de toepassing van artikel
21 van het koninklijk besluit van
24 december 1964 totnogtoe steeds voiledig werd opgeschort », op grond, enerzijds, van het feit dat noch het openbaar
ministerie noch de bevoegde minister,
ten deze de minister van Verkeerswezen,
dwangmaatregelen ten aanzien van de
verweersters of een andere verdeler
hebben genomen wegens overtreding
van genoemd artikel 21, en, anderzijds,
van de verklaring en het advies van
dezelfde minister die het, net zoals zijn
voorgangers, opportuun achtte « in de
huidige toestand >> de naleving van dat
artikel niet te eisen, de regel miskent
dat een minister, zelfs wanneer hij het
bewuste besluit medeondertekend heeft
met de Koning, behoudens bevoegdheidsdelegatie die ten deze niet werd
verleend, een koninklijk besluit niet mag
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diensten te verlenen zonder dat
beperkingen worden opgelegd die
iemands activiteit kunnen verbieden
of hinderen en die niet overeenstemmen met het nagestreefde doel;
die regel ten deze niet is nageleefd
aangezien gebieden bestaan waar de
buitenlandse
reclameuitzendingen
gewoon kunnen ontvangen worden
en aldus het een of ander buitenlands station door zijn geografische
ligging bevoordeeld is;
Overwegende dat, volgens die
argumentatie welke vragen in verband met de uitlegging van het
gemeenschapsrecht doet rijzen, de
verwerping van de rechtsvordering
tot staking verantwoord zou zijn
omdat het verbod, bepaald bij
Over de eerste grond van niet- artikel 21, 1" van het koninklijk
ontvankelijkheid die door de ver- besluit van 24 december 1966, niet
weersters tegen het middel is toepasselijk is, zodat het middel, bij
gebrek aan belang, niet ontvankeopgeworpen :
Overwegende dat uit het arrest lijk zou zijn;
Overwegende dat, hoewel het Hof,
blijkt dat de buitenlandse televisiestations, waarvan de verweersters krachtens artikel 177 van het Verde uitzendingen doorgeven, op het drag van Rome, in beginsel gehougrondgebied van aan Belgie gren- den is, wanneer een uitleggingszende Staten zijn gevestigd; dat die vraag van gemeenschapsrecht opgeStaten leden van de Europese Eco- worpen is in een zaak die voor het
Hof aanhangig is, zich tot het Hof
nomische Gemeenschap zijn;
van
Justitie van de Europese
Overwegende dat de verweersters Gemeenschappen
te wenden, nochdoen gelden dat het arrest hun niet
overeenkomstig de rechtkon bevelen het doorgeven van de tans,
van dat Hof het gezag van
in die uitzendingen begrepen han- spraak
de uitlegging welke het in een
delsreclame te staken zonder de vorige zaak heeft gegeven deze verconclusie te beantwoorden waarin plichting van haar grond kon bezij betoogden dat een televisieuit- roven en derhalve van haar inhoud
zending, ten aanzien van het
gemeenschapsrecht, een dienstver- ontdoen en dat zulks met name het
geval is wanneer de voorgestelde
lening is die valt onder de artikelen vraag
zakelijk gelijk is aan een
59 tot 66 van het Verdrag van Rome,
die het vrije goederenverkeer kan vraag welke voorwerp van een prebe'invloeden dat op zijn beurt door judiciele beslissing is geweest;
Overwegende dat het arrest van
de reclame wordt be'invloed; de
geldigheid van artikel 21, 1", van het 18 maart 1980 van het Hof van
koninklijk besluit van 24 december Justitie van de Europese Gemeen1966 moest onderzocht worden ten schappen in de zaak 52179 beslist :
« 1. De artikelen 59 en 60
aanzien van die bepalingen en
beginselen van het Verdrag; het E.E.G.-Verdrag verzetten zich niet
niet-discrimineren van inwoners en tegen een nationale regeling die het
vreemdelingen niet volstaat om de doorgeven van reclameboodschapvoorschriften van het gemeen- pen via kabeltelevisie evenals de
schapsrecht na te leven; een ieder uitzending van reclameboodschapwijzigen en dus schorsen; het arrest
bovendien niet zonder miskenning van
dezelfde regel uit de houding en de
verklaring van de minister, die nooit
heeft gezegd dat hij in naam van de
Koning sprak, doch enkel in zijn naam
en in die van zijn voorgangers, wettig
heeft kunnen afleiden dat de toepassing
van artikel 21 van het koninklijk besluit
van 24 december 1966 geschorst zou zijn
<< bij de wil van de uitvoerende macht
die
het koninklijk
besluit
heeft
genomen », dat wil zeggen de Koning
zelf, en dat dit besluit daarom op dit
ogenblik aan de activiteiten van de
verweersters geen oneerlijk karakter
kon verlenen (schending in beide gevallen van de artikelen van de Grondwet,
van de wet van 31 mei 1961 en van het
koninklijk besluit van 24 december 1966
die in aanhef van het middel worden
vermeld):

-1262pen via televisie verbiedt, indien die het middel in zoverre het schending
regeling wordt toegepast zonder van sommige grondwetsbepalingen
onderscheid naar de binnen- of aanvoert:
buitenlandse herkomst van die
Overwegende dat de artikelen 6,
boodschappen, dan wel naar de 78 en 97 van de Grondwet, waarvan
nationaliteit of de plaats van vesti- in het middel schending wordt aanging van de verrichter van de gevoerd, niets uitstaande hebben
dienst;
met de in dat middel uiteengezette
grieven die bovendien niet nader
2. Een nationale regeling die het bepalen waarin de schending van
doorgeven van reclameboodschap- die artikelen zou hebben bestaan;
pen via kabeltelevisie verbiedt, kan dat artikel 139 bij de wet van
niet deswege worden beschouwd als 14 juni 1971 werd opgeheven;
een met het beoqgde doel onevenreDat het middel, in zoverre het de
dige maatregel, omdat het verbod · schending van die bepalingen aanwegens het bestaan van zo11:~s met voert, niet ontvankelijk is;
gewone ontv~ngst betrekkehJk onDat
de
grond
van
nietdoeltreffend 1s, noch deswege als ontvankelijkheid moet worden aaneen door het Verdrag verboden
discriminatie van buitenlandse zen- genomen;
ders, omdat deze wegens hun
Over het middel :
geografische ligging de verspreiding
Overwegende dat het arrest vastvan hun boodschappen slechts in de stelt dat de verweersters door hun
zone met gewone ontvangst kunnen teledistributienetten gedeelten, die
verzekeren »;
het karakter van handelsreclame
dragen, van de programma's van in
Overwegende dat de uitlegging buurlanden gevestigde televisiezendie het Hof van Justitie van de ders doorgeven en dat, naar luid
Europese Gemeenschappen aldus van de artikelen 21, 1", van het
geeft aan de artikelen 59 en 60 van koninklijk besluit van 24 decemhet Verdrag van Rome noodzake- ber 1966 betreffende de netten voor
lijkerwijs ook geldt voor
de distributie van radio-omroepuitartikelen 62 tot 66 van dat Verdrag, zendingen in de woningen van derdie de verweersters aanvoeren en den, 13 en 16 van de wet van
die betrekking hebben op de gelei- 26 januari 1960 betreffende de takdelijke opheffing, voorgeschreven sen op de toestellen voor het ontbij artikel 59, van de beperkingen vangen van radio-omroepuitzendinop het vrij verrichten van diensten gen, gewijzigd bij de wet van 7 aubinnen de Gemeenschap; dat arti- gustus ·1961, het doorgeven in die
kel 61 van het Verdrag enkel omstandigheden een overtreding
betrekking heeft op de diensten op vormt waarop correctionele boeten
het gebied van het vervoer en de staan; dat het arrest erop wijst dat
door de banken en verzekerings- de verweersters aldus op onrechtmaatschappijen verrichte diensten streekse doch doeltreffende wijze
waarmede kapitaalsverplaatsingen bijdragen tot de zware concurrentie
gepaard gaan, en dus met de zaak die de « perifere » televisiestations
niets te maken heeft;
aan de handelsactiviteit van de eiseressen aandoen;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
Overwegende dat het arrest, om
aangenomen;
de rechtsvordering tot staking van
laatstgenoemden niet gegrond te
Over de tweede grond van niet- verklaren, aanneemt dat het verbod
ontvankelijkheid die door de ver- van artikel 21, 1", van het koninkweersters wordt opgeworpen tegen lijk besluit van 24 december 1966
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« doodgeboren » of door onbruik name het oordeel van de minister
opgeheven, en steunt op het vastge- van Verkeerswezen; dat in de
stelde ontbreken van elke vervol- onderstelling dat het hof van beroep
ging door het openbaar ministerie die meningen wilde overnemen, uit
wegens inbreuk op die bepaling, op het geheel daarvan niet duidelijk
een verklaring van de minister van blijkt dat het naleven van het verVerkeerswezen in de Kamer en op bod werkelijk onmogelijk zou zijn;
een verslag dat op aanvraag van de
Dat het arrest door de motieven
Senaatscommissie werd opgesteld; waarop het steunt geen wettelijke
dat het daaruit afleidt dat « blijkens verantwoording is van de beslissing
de wil van de uitvoerende macht dat de feiten die de eiseressen aan
die het koninklijk besluit van de verweersters ten laste leggen, in
24 december 1966 heeft uitgevaar- de zin van de artikelen 54 en 55, i,
digd, de toepassing van zijn van de wet van 14 juli 1971 betrefartikel 21 totnogtoe steeds volledig fende de handelspraktijken, geen
was opgeschort »; dat het arrest daden zijn die strijdig zijn met
oordeelt dat het onmogelijk is dat, eerlijk handelsgebruik;
« niettegenstaande die voortdurende
Dat het middel dienaangaande
opschorting », door dit artikel de gegrond is;
activiteiten van de verweersters een
« oneerlijk karakter zouden krijgen
dat zij bij ontstentenis van de
Om die redenen, vernietigt het
verbodsbepalingen van voornoemd bestreden arrest, behalve in zoverre
artikel 21 zeker niet hebben »;
het het hoger beroep aanneemt en
Overwegende dat het koninklijk met bevestiging van de beslissing
besluit van 24 december 1966 in het van de eerste rechter de rechtsvorBelgisch Staatsblad van 24 ja- deringen van de verweersters ontnuari 1967 werd bekendgemaakt en, vankelijk verklaart; beveelt dat van
ingevolge artikel 44, op die datum in dit arrest melding zal worden
werking is getreden, waarop bijge- gemaakt op de kant van de gedeelvolg het verbod vervat in artikel 21, telijk vernietigde beslissing; houdt
r' dwingend is geworden zonder dat de kosten aan en zegt dat de
daartoe een maatregel is vereist van feitenrechter erover zal beslissen;
de minister tot wiens bevoegdheid verwijst de aldus beperkte zaak
de telegrafie en de telefonie beho- naar het Hof van Beroep te Luik.
ren en die door artikel 54 belast is
12 juni 1980- 1" kamer- Vooi'Zitter:
met de uitvoering van het besluit; ridder
de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
dat de minister niet bevoegd is om Verslaggever : baron Vin!;otte de toepassing van het voornoemde Gelijkluidende conclusie van de h. Balverbod op te schorten, aangezien die let, advocaat-generaal - Advocaten :
bevoegdheid niet behoort tot de mrs. De Bruyn, De Gryse.
hem door het koninklijk besluit
verleende bevoegdheden en evenmin door of ingevolge een wet werd
toegekend; dat een dergelijke schor- Nr. 638
sing evenmin kan volgen uit het
niet-optreden van het openbaar
1• KAMER - 12 juni 1980
ministerie dat de personen die dat
verbod overtreden niet zou vervol- 1° OVEREENKOMST- TOESTEMMINGgen voor de strafgerechten;
ONENIGHEID OVER EEN BEDING DAT EEN
Overwegende dat het arrest niet
beslist dat het werkelijk onmogelijk
zou zijn het verbod van artikel 21,
1", na te leven, doch enkel desbe-

PARTU ALS EEN ESSENTIEEL BESTANDDEEL
VAN DE OVEREENKOMST HEEFT BESCHOUWD
- GEEN TOESTEMMING VAN DIE PARTU GEEN OVEREENKOMST, OOK AL WORDT DAT
BEDING ONWETTIG VERKLAARD.
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2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP HET GESCHIL - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1° Wettig is de beslissing van de rechter

dat geen overeenkomst is tot stand
gekomen wanneer hij vaststelt dat, bij
de onderhandelingen voor het sluiten
van een overeenkomst, een der partijen, bij gebreke van akkoord over
een beding dat zij als een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst
beschouwde, hiermee niet heeft ingestemd, ook al verklaart het vonnis dat
beding onwettig(1).
2° Niet

ontvankelijk is het middel
waarin een grief wordt aangevoerd die
geen betrekking heeft op het geschil
waarover de rechter uitspraak moet
doen en uitspraak heeft gedaan (2).
(DESSALLES, D'HONDT T. HUGHAIN)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 mei 1979 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1108, 1109, 1134, 1135, 1142,
1147, 1235, 1315, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 3 van artikel 1
van de wet van 4 november 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving en van
de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen, dit is afdeling 3 van
boek Ill, titel VIII, hoofdstuk II, van het
Burgerlijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het rechtsmisbruik,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat de eisers te Bray gelegen goederen
zonder recht of titel in gebruik hebben,
hen veroordeelt om ze te ontruimen, een
deskundige aanstelt om de door verweerder geleden schade te bepalen en de
eerste eiser veroordeelt om hem provisioneel het bedrag van 130.000 frank te
betalen, op grond dat de onderhandelingen tussen partijen tamelijk ver gevorderd waren en dat zij het niet eens

waren over een essentieel element,
namelijk de betaling openlijk of ondershands van de « prijzij »; dat onderhandelingen hierop zijn spaak gelopen; dat de
partijen op hun standpunt zijn gebleven;
dat veldwachter Gauchies deze uitlegging bevestigt als hij verslag uitbrengt
over de discussie tussen Hughain en
Dessalles waarbij laatstgenoemde zei :
« maak mij een re~u en ik betaal u alles
wat ik u schuldig ben, pacht, prijzij,
enz. ... »; dat Hughain tot slot heeft
gezegd : « ik geef u nog drie of vier
weken om alles in orde te brengen, zo
niet dan moet het vee weg »; dat aldus
blijkt
dat
Hughain,
die
vanaf
december 1972 in principe schijnt aanvaard te hebben om zijn gronden en
weilanden aan Dessalles te verpachten,
met hem niet akkoord is geraakt over
bepaalde voorwaarden van de pacht en
inzonderheid over de wijze van betaling
van de « prijzij »; dat het niet gaat om
de vraag of Hughain het recht had te
eisen dat een prijzij ondershands zou
worden betaald (dat had hij zeker niet),
doch aileen om de vaststelling dat die
voorwaarde voor hem een essentieel
element van de toestemming was en hij
dus nooit akkoord is gegaan om af te
zien van die niet door Dessalles aangenomen voorwaarde; dat de eisers dus de
percelen
abusievelijk
in
litigieuze
gebruik hebben genomen nadat zij,
wegens ziekte van Hughain, voor zijn
rekening werken hadden uitgevoerd,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden vonnis, dat enerzijds geen rekening
houdt met het door de eisers geleverde
bewijs van het bestaan en van de
voorwaarden van de pacht, omdat de
partijen het niet eens zijn geworden
over bepaalde voorwaarden van de pacht
en inzonderheid over de betaling van de
prijzij, en dat anderzijds beslist dat de
door verweerder gestelde voorwaarde om
die prijzij ondershands te betalen,
onwettig is, steunt op onvolledige, tegenstrijdige en duistere gronden die geen
regelmatige verantwoording zijn voor de
beslissing die het door de eisers geleverde bewijs van de pacht op onwettelijke gronden verwerpt (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1 en
3 vervat in de wet van 4 november 1969);

tweede onderdeel, de door verweerder
gestelde voorwaarde voor zijn toestemming tot de pachtovereenkomst, name(1) Zie Cass., 2 okt. 1968 (A.C., 1969, 132) en
lijk de betaling ondershands van de
27 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 65).
prijzij, niet wettig was; ze derhalve de
(2) Zie Cass., 7 feb. en 8 juni 1979 (A.C., totstandkoming van de pachtovereen1978-79, 661 en 1177).
komst niet kon beletten als de partijen
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akkoord gingen over de andere punten;
het bestreden vonnis ten onrechte geen
rekening heeft gehouden met de door de
eisers geleverde bewijzen en, in voorkomend geval, het bedrag van de pacht
niet heeft vastgesteld (schending van de
artikelen 1, 3 vervat in de wet van
4 november 1969, 1101, 1108, 1109, 1134,
1135, 1235, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het rechtsmisbruik);
derde onderdeel, het bestreden vonnis,
door te beslissen dat verweerder niet het
recht had te eisen dat de eisers de prijzij
ondershands zouden betalen, vaststelt
dat verweerder een fout heeft begaan
waarvan de vergoeding in natura bestaat
in de door de eisers bewezen pachtovereenkomst (schending van de artikelen 1,
3 van de wet van 4 november 1969, 1101,
1108, 1109, 1134, 1135, 1142, 1147, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, en van
het algemeen rechtsbeginsel inzake het
rechtsmisbruik) :

Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de . door de
eisers aangevoerde
grief geen
betrekking heeft op het geschil
waarover de feitenrechter uitspraak
moest doen en heeft gedaan;
Dat dit onderdeel van het middel
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
12 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter:
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten
mrs. Houtekier en Dassesse.

Wat
het
onderdeel
tweede
betreft:
Overwegende dat het vonnis, dat
vaststelt dat verweerder, bij de Nr. 639
onderhandelingen voor het sluiten
van de overeenkomst, een door het
1e KAMER - 12 juni 1980
vonnis onwettig verklaard beding
als een essentieel element van zijn 1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHTtoestemming heeft beschouwd en VORDERING TOT TERUGKEER EN Tar SCHADEVERGOEDING BURGERLLJK WETBOEK,
dat, daar de eisers niet akkoord
gingen met dat beding, verweerder ART. 1775 - VORDERING NOODZAKELLJK
niet heeft toegestemd in de over- GEGROND OP ANDERE FElTEN DAN DIE
eenkomst, wettig beslist dat, wegens WELKE ZLJN AANGEVOERD Tar STAVING VAN
het ontbreken van die toestemming, VERZET TEGEN DE OPZEGGING.
de overeenkomst niet tot stand 2° AFSTAND - HUUR VAN GOEDEREN gekomen is;
PACHT - AFSTAND DOOR DE PACHTER VAN
Dat dit onderdeel van het middel ZLJN RECHT OP TERUGKEER EN OP SCHADEVERGOEDING BURGERLLJK WETBOEK,
niet kan worden aangenomen;
ART.

1775 -

AFSTAND VALT NIET AF TE

Wat het eerste onderdeel betreft:
LEIDEN UIT DE AFSTAND VAN DE PACHTER
Overwegende dat het vonnis, door VAN ZLJN VERZET TEGEN DE OPZEGGING.
enerzijds vast te stellen · dat de
partijen het niet eens zijn geworden 3° CASSATIE- OMVANG- BURGERLLJKE
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLISover bepaalde voorwaarden van de SING- BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE
pacht, inzonderheid over de wijze BESLISSING DIE HET GEVOLG ERVAN IS (1).
van betaling van de « prijzij », en
anderzijds te overwegen dat de door 1• Een vordering tot terugkeer en tot
schadevergoeding, die door de pachter
verweerder gestelde voorwaarde
wordt ingesteld omdat de verpachter,
voor die betaling niet wettig is, zijn
zonder gewichtige reden, niet binnen
beslissing, zonder tegenstrijdigheid
of
dubbelzinnigheid,
regelmatig
(1) Cass., 28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 409).
motiveert en wettelijk verantwoordt;

1----------------
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de wettelijke tennijnen het voornemen
heeft uitgevoerd waarop hij zich
beriep om de beeindiging van de pacht
te bekomen, is noodzakelijk gegrond
op feiten die nieuw en anders zijn dan
die welke konden worden aangevoerd
tot staving van verzet tegen de opzegging. (Art. 1775 B.W.) (2).
2° Afstand door de pachter van zijn
recht op terugkeer en op schadevergoeding wanneer de verpachter, zonder gewichtige reden, niet binnen de
wettelijke termijnen het voorneiilen
heeft uitgevoerd waarvoor de opzegging was geldig verklaard, valt niet at
te leiden uit het feit dat die pachter
ervan afziet middelen aan te voeren
tegen de reden die door de verpachter
voor de opzegging is opgegeven en
evenmin uit zijn afstand van zijn
verzet tegen die gemotiveerde opzegging(3).
(LAMORT, TOMC T. COLLET, CHOTARD)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; _ Gelet op het bestreden vonnis, op 1 maart 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi;

gevolg heeft dat zij afstand hebben
gedaan van de sanctie van artikel 1775
van het Burgerlijk Wetboek, omdat stilzwijgende afstand van een recht een
handeling of een feit onderstelt die of
dat enkel kan worden uitgelegd als een
uiting van de wil om dat recht prijs te
geven en dus niet te wijten is aan een
nalatigheid of een verzuim,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
een pachter, via een raadsman, in rechte
verklaart en aldus voor de rechter
erkent dat hij geen redenen heeft om
zich tegen een opzegging te verzetten,
een afstand is van het recht om later de
terugkeer te vragen om redenen van
verzet die v66r de procedure van geldigverklaring waren aangevoerd en in de
loop van die procedure waren pnjsgegeven (schending van de artikelen 1134,
1135 en 1356 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, het vonnis, door
niet te vermelden om welke reden een
verklaring die in rechte en met kennis
van zaken is gedaan, te wijten kan zijn
aan een nalatigheid of een verzuim en
geen afstand van een vroeger aangevoerd recht is, op een onzekere en
dubbelzinnige grond steunt en dus niet
wettig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het vonnis zich
Over het eerste middel, ...
er niet toe beperkt de in het middel
Dat elk onderdeel van het middel vermelde gronden aan te geven; dat
het, om te beslissen dat de verweerfeitelijke grondslag mist;
ders er niet van afgezien hadden
Over het tweede middel, afgeleid uit terugkeer en schadevergoeding als
de schending van de artikelen 1134, 1135, bedoeld in artikel 1775 te vorderen,
1356 van het Burgerlijk Wetboek en hierop steunt dat een afstand van
97 van de Grondwet,
dat recht niet kan « voortvloeien uit
doordat de rechtbank, op de conclusie de houding van de pachter ten
waarin de eisers betoogden dat, toen de aanzien van wie, nadat hij regelmaverweerders op 10 september 1970 in de tig verzet had gedaan, de hem
persoon van hun raadsman voor de
d
ld.
d
vrederechter te Chatelet verschenen, zij ge ane opzegging ge lg wer verzeer goed ingelicht waren over hun klaard, omdat hij geen reden had
rechten en vrijwillig en met volledige aangevoerd tot staving van zijn
kennis van zaken hebben afgezien van verzet »;
alle opwerpingen die zij in hun verzet
Dat die overweging volstaat om
van 6 augustus 1969 hadden aangevoerd, de door het middel bekritiseerde
beslist dat de passieve of afwachtende beslissing wettelijk te verantwoorhouding van de verweerders niet tot
-----------------! den; dat immers een vordering tot
terugkeer en tot schadevergoeding
(2) en (3) Aangezien i.e. van de opzegging
kennis is gegeven op 11 juli 1969, werd die door de pachter wordt ingesteld
de
verpachter,
zonder
toepassing gemaakt van art. 1775 B.W. en niet omdat
van de Pachtwet (over de toepassing van die gewichtige reden, niet binnen de
wet in de tijd, zie Cass., 23 jan. 1976, A.C., wettelijke termijnen het voornemen
1976, 610). Raadpl. thans art. I van de Pachtheeft uitgevoerd waarop hij zich
wet, inzonderheid art. 13.

- 1267beriep om de beeindiging van de spraak doet over de kosten; verpacht te bekomen, noodzakelijk werpt de voorziening voor het ovegegrond is op feiten die nieuw en rige; verklaart het onderhavige
anders zijn ten aanzien van die arrest bindend voor Albert Istas en
welke konden aangevoerd zijn tot Marie Dujeu; beveelt dat van dit
staving van een verzet tegen de arrest melding zal worden gemaakt
opzegging, zodat het feit dat een op de kant van de gedeeltelijk
pachter ervan afstand doet midde- vernietigde beslissing; houdt de
len aan te voeren tegen de reden kosten aan en zegt dat de feitendie door de verpachter voor de rechter erover zal beslissen; veropzegging is opgegeven, of zelfs wijst de aldus beperkte zaak naar
ervan afziet zich tegen die gemoti- de Rechtbank van Eerste Aanleg te
veerde opzegging te verzetten, niet Bergen, zitting houdend in hoger
tot gevolg kan hebben dat hij ervan beroep.
afziet zijn rechten te doen gelden
12 juni 1980 - 1• kamer - Voorzitter:
als de verpachter het voornemen ridder
de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
niet uitvoerde op grond waarvan de Verslaggever : baron Vin~otte opzegging geldig is verklaard;
Gelijkluidende conclusie van mevr. LieDat het middel niet kan worden kendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van Heeke en Simont.
aangenomen;
Over het eerste onderdeel van het
derde middel, hieruit afgeleid dat het
vonnis de terugkeer van de verweerders
op het gehuurde pachtgoed heeft toegestaan zonder te antwoorden op de con- Nr. 640
clusie van de eisers :

Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
En overwegende dat de cassatie
van de beslissing, waarbij voor
recht wordt verklaard dat de verweerders mogen terugkeren op het
litigieuze pachtgoed, leidt tot vernietiging van de beslissing, die
daarvan het gevolg is, waarbij de
rechtbank de zaak « aan zich heeft
getrokken » en de heropening van
de debatten heeft bevolen om de
modaliteiten van de terugkeer te
bepalen alsmede om het bedrag van
de aan de verweerders toekomende
schadevergoeding vast te stellen;
dat deze cassatie ook de vernietiging van het beschikkende gedeelte
inzake de kosten tot gevolg heeft;

1• KAMER - 12 juni 1980

1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

BURGERLIJKE ZAKEN- HEROPENING VAN DE
DEBATI'EN VOORWAARDEN WAARONDER
DIE HEROPENING DOOR EEN VERSCHIJNENDE
PARTIJ KAN WORDEN GEVRAAGD.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

-

BURGERLIJKE ZAKEN- HEROPENING VAN DE
DEBATI'EN- AANVRAAG VAN EEN VERSCHIJNENDE FARTIJ- VOORWAARDEN.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

-

BURGERLIJKE ZAKEN- HEROPENING VAN DE
DEBATIEN GEVRAAGD DOOR EEN VERSCHIJNENDE PARTIJ- VERWERPING VAN DE AANVRAAG- MariVERING.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN HEROPENING VAN DE DEBATI'EN GEVRAAGD
DOOR EEN VERSCHIJNENDE PARTIJ - VERWERPING VAN DE AANVRAAG- MariVERING.

Om die redenen, vernietigt het 1• Een verschijnende partij kan de herbestreden vonnis voor zover het,
opening van de debatten slechts v.ramet bevestiging van de beroepen
gen indien zij gedurende het beraad
beslissing, voor recht verklaart dat
een nieuw stuk of feit van overwegend
de verweerders op het litigieuze
belang ontdekt (1). (Art. 772 Ger.W.)
goed mogen terugkeren, dat het « de
zaak aan zich trekt »,de heropening
(1) Cass., 17 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 562).
van de debatten beveelt en uit-
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2• De aanvraag om heropening van de toevertrouwd ... bij een beschikking van

3°

debatten vanwege een verschijnende
partij die gedurende het beraad een
nieuw stuk of feit van overwegend
belang ontdekt heeft, moet worden
gedaan bij verzoekschrift waarin het
nieuwe stuk of feit nauwkeurig wordt
aangegeven zonder nadere toelichting.
(Art. 773 Ger.W.)

de voorzitter rechtsprekend in kort
geding, behalve dat de jeugdrechtbank
in het belang van de kinderen anders
kan beslissen, waaruit volgt dat het
arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed en, bijgevolg, artikel 97 van de
Grondwet schendt :

en 4° Regelmatig met redenen
omkleed is de verwerping van de
aanvraag om heropening van de
debatten vanwege een verschijnende
partij, wanneer de rechter erop wijst
dat de door die partij aangevoerde
omstandigheid geen nieuw feit van
overwegend belang is; hij behoeft
bovendien niet te antwoorden op de
middelen tot staving van die aanvraag,
aangezien deze moet beperkt zijn tot
de nauwkeurige opgave, zonder meer,
van het nieuw stuk of feit (2).

Overwegende dat artikel 772 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat
krachtens artikel 1042 van dit wethoek van toepassing is in hoger
beroep, bepaalt dat indien een verschijnende partij gedurende het
beraad een nieuw stuk of feit van
overwegend belang ontdekt, zij,
zolang het arrest niet uitgesproken
is, de heropening van de debatten
kan vragen;

(TIHON T. HENRIET)

ARREST(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1979 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep, om het
verzoekschrift van eiser tot heropening
van de op de terechtzitting van
2 januari 1979 gesloten debatten als niet
gewettigd af te wijzen, verklaart dat « de
(tot staving van het verzoekschrift) aangevoerde elementen niet kunnen leiden
tot een andere beslissing »,
tezwijl het hof van beroep noch met
dit motief noch met enig ander antwoordt op de middelen die eiser tot
staving van het verzoek om heropening
van de debatten aanvoerde en waarin hij
betoogde dat, nu de echtscheiding op
15 januari 1979 in de registers van de
burgerlijke stand was overgeschreven,
de partijen in staat moesten worden
gesteld zich te verklaren over de
bevoegdheid van het hof van beroep
daar, volgens artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek, na de ontbinding van het
huwelijk het bestuur over de persoon en
over de goederen van de kinderen blijft
bij diegene aan wie het voorlopig werd

Dat in een dergelijk geval, overeenkomstig artikel 773 van hetzelfde
wetboek, de aanvraag wordt gedaan
door middel van een verzoekschrift
waarin het nieuwe stuk of feit
nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere toelichting, en dat, na de
vervulling van de formaliteiten van
dit artikel 773, de rechter uitspraak
doet op stukken;
Overwegende dat eiser in dit
geval tot het hof van beroep een
verzoekschrift tot heropening van
de debatten heeft gericht op grond
dat hij, gedurende het beraad, had
ontdekt dat het beschikkende
gedeelte van het vonnis, waarbij de
echtscheiding tussen hem en verweerster werd toegestaan, in de
registers van de burgerlijke stand
was overgeschreven;

Overwegende dat het arrest erop
wijst dat « het verzoek tot heropening van de debatten niet gewettigd
is, daar de aangevoerde elementen
niet kunnen leiden tot een andere
beslissing »; dat het arrest, met die
overweging, welke impliceert dat de
door eiser aangevoerde omstandigheid niet een nieuw feit van overwegend belang is, de beslissing
houdende afwijzing van de aanvraag tot heropening van de debat(2) Zie Cass., 17 jan. 1979, vorenvermeld in ten regelmatig met redenen omkleedt;
noot 1.
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GEEN ANTWOQRD OP HET MIDDEL WAAROP
Dat het hof van beroep bovendien
DIT VERWEER IS .GEGROND - NIET GEMOTIniet verplicht was te antwoorden op
VEERDE BESLISSING (2).
de tot staving van die aanvraag
aangevoerde middelen, daar de aanvraag, zoals hierboven is gezegd, het
BURGERnieuwe stuk of feit aileen maar 6° CASSATIEMIDDELEN
nauwkeurig diende aan te geven LIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT OP
EEN CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD zonder nadere toelichting;
GEEN CONCLUSIE - MIDDEL OAT FEITELIJKE
Dat het middel niet kan worden GRONDSLAG MIST (3).
aangenomen;

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

7° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT VORDERING TOT BETALING VAN EEN UITKERING TOT ONDERHOUD DOOR DE ECHTGE-

12 juni 1980 - 1• kamer - Voorzitter
NOTE VAN EEN GEFAILLEERDE TEGEN DEZE
en verslaggever : ridder de Schaetzen,
ZELF GERICHT- TOELAATBARE VORDERING.
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont. 1o en 2° Luidens art. 766 Ger. W: moet het
advies van het openbaar ministerie
schriftelijk worden gegeven, tenzij het
wegens de omstandigheden van de
zaak terstond op de zitting mondeling
wordt uitgebracht; volgens dat artikel
moet noch in het proces-ve.rbaal van
Nr. 641
de terechtzitting, noch in het vonnis of
het arrest worden vastgesteld dat het
1• KAMER - 13 juni 1980
openbaar ministerie van de dossiers
heeft kennis genomen; het is vol1° VONNISSEN EN ARRESTEN
doende dat uit het proces-verbaal
BURGERLIJKE ZAKEN - AAN HET OPENBAAR
en/of uit het vonnis of het aJTest blijkt
MINISTERIE
MEDEDEELBARE
ZAKEN
dat de magistraat van het openbaar
ADVIES- VORM.
ministerie zijn advies heeft uitgebracht; op het ogenblik dat hij advies
2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGERuitbrengt, oordeelt de magistraat van
LIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN het openbaar ministerie vrij of hij
ADVIES- VORM.
genoeg of volledig is ingelicht (4).
3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VOLGENS HETWELK
EEN ARREST EEN BESLISSING BEVAT DIE ER
NIET IN VOORKOMT - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST

(1).

4° LEVENSONDERHOUD ~

UITKERING
TOT LEVENSONDERHOUD GEDING TOT
ECHTSCHEIDING - BESTAANSMINIMUM AAN
DE ECHTGENOTE TOEGESTAAN DOOR EEN
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - GEVOLG T.O.V. DE ONDERHOUDSVERPLICHTING VAN DE ECHTGENOOT.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSING WAARBIJ HET VERWEER TEGEN
EEN VORDERING WORDT AFGEWEZEN

(1) Cass., 12 sept. 1977 (A.C., 1978, 41).

4° Het feit dat een echtgenote, eiseres

tot uitkering van onderhoudsgeld, een
bestaansminimum geniet dat haar uitgekeerd wordt door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
ve.rmindert de verplichtingen van de
onderhoudsplichtige niet.
7° De vordering tot uitkering van onderhoud die een echtgenote tijdens de
echtscheidingsprocedure tegen haar
gefailleerde echtgenoot richt, is toelaatbaar zonder dat de curator behoeft
(2) Cass., 16 maart 1978 (A.C., 1978, 837).
(3) Cass., 4 feb. 1977 (A.C., 1977, 631).
(4) .Zie Cass., 31 mei 1974 (A.C., 1974, 1080)
en 6 sept. 1974 (ibid., 1975, 25).
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erbij te worden betrokken (5).
tweede onderdeel, het proces-verbaal
(Artt. 444, 452, 453 en 454 wet van der terechtzitting van 15 september 1978
18 april1851.)
geenszins vermeldt dat het openbaar
ministerie kennis genomen heeft van de
(V ... T. D...)
door partijen neergelegde bundels, zodat
ARREST
de regelmatigheid van de rechtspleging
niet kan onderzocht worden (schending
HET HOF;- Gelet op bet bestre- van alle bepalingen):
den arrest, op 13 oktober 1978 door
Wat
bet
tweede
onderdeel
bet Hof van Beroep te Gent gewe- betreft :
zen;
Overwegende dat bet procesOver het eerste middel, afgeleid uit de verbaal van de terecbtzitting nocb
schending van de artikelen 20, 755, 764, bet arrest boeft te vermelden dat
leden 1, 1•, en 2, 766, 767, 861 tot 865, bet openbaar minis~rie de dossiers
1042, 1138, 5•, 1261, 1280 van het Gerech- beeft ingezien; dat bet volstaat dat
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet, uit bet proces-verbaal en/of arrest
en van het algemeen rechtsbeginsel blijkt dat bet advies van bet openinzake het recht van verdediging,
baar
ministerie
overeenkomstig
doordat het arrest eiser veroordeelt artikel 766 van bet Gerecbtelijk
om aan verweerster vanaf 1 decem- Wetboek werd uitgebracbt;
ber 1976 een gei:ndexeerd maandeDat bet onderdeel naar recbt
lijks onderhoudsgeld te betalen van
27.500 frank, zegge 22.000 frank voor faalt;
haar persoonlijk en 5.500 frank voor de
Wat bet eerste onderdeel betreft :
beide kinderen samen, en vaststelt dat
Overwegende dat de magistraat
de advocaten van de partijen zich gedragen hebben naar de bepalingen van van bet openbaar ministerie, wanartikel 755 van het Gerechtelijk Wetboek neer bij zijn advies geeft, vrij
en dat het advies van het openbaar beoordeelt of bij op voldoende of
ministerie werd gehoord,
volledige wijze is ingelicht;
terwijl, eerste onderdeel, met toepasDat bet onderdeel niet kan aangesing van artikel 755 van het Gerechtelijk nomen worden;
Wetboek, de advocaten hun vooraf overgelegde dossiers en conclusies neergeOver het tweede middel, afgeleid uit
legd hebben ter terechtzitting van de schending van de artikelen 203, 205,
15 september 1978 van de tweede kamer § 1, 207, 208, 213, 221, 1234, 1236, 1315,
van het hof van beroep en mondelinge 1316, 1349, 1350, 1352 van het Burgerlijk
ophelderingen hebben gegeven over Wetboek, zoals gewijzigd door de wetten
punten die de rechter hen gevraagd van 20 november 1896 en 14 juli 1976,
heeft, waarna de zaak voor advies aan 870, 871, 1042, 1280 van het Gerechtelijk
het openbaar ministerie werd medege- Wetboek, 98, § 2, van de organieke wet
deeld; in die omstandigheden het advies van 8 juli 1976 betreffende de openbare
van het openbaar ministerie niet regel- centra voor maatschappelijk welzijn en
matig op dezelfde zitting kan gegeven 97 van de Grondwet,
worden, daar de advocaten niet gepleit
doordat het arrest eiser veroordeelt
hebben en het openbaar ministerie om aan verweerster vanaf 1 decemslechts wettelijk advies kan geven na ber 1976 een gei:ndexeerd maandekennisneming van de ter terechtzitting lijks onderhoudsgeld te betalen van
neergelegde conclusies en dossiers 27.500 frank, zegge 22.000 frank voor
(schending van de artikelen 20, 755, 764, haar persoonlijk en 5.500 frank voor de
leden 1, 1•, en 2, 766, 767, 861 tot 865, beide kinderen samen, op grond : dat
1042, 1138, 5•, 1261 en 1280 van het eiser in werkelijkheid de handel verder
Gerechtelijk Wetboek, en van het alge- drijft onder de dekmantel van de moemeen rechtsbeginsel);
der; dat hij zijn onderhoudsverplichtingen jegens vrouw en kinderen miskent
(5) Zle Cass., 1 okt. 1974 (A.C., 1975, 145); en de voorkeur geeft aan het onderhoud
VAN RYN en HEENEN, Principes de droit com- van zijn minnares; dat verweerster aanmercial, dl. IV, 1965, blz. 236, nr. 2675, en gewezen is op het bestaansminimum,
CLOQm, c Les concordats et Ia faillite •, Les
Novelles, Droit commercial, dl. IV, blz. 394-395, thai).s ten belope van 9.000 frank, dat
haar uitgekeerd wordt door het O.C.M.W.
nrs. 1384-1385.
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te Oostende; dat uit bovenstaande overwegingen dient afgeleid dat de eerste
rechter de ten laste van eiser gelegde
alimentatie- en onderhoudsuitkeringen
oordeelkundig bepaald heeft en dat er
geen redenen zijn om van deze beslissingen af te wijken; dat immers eiser
niet bewijst dat deze uitkeringen in
wanverhouding zijn tot zijn financiele
mogelijkheden of tot de reele behoeften
van zijn echtgenote en kinderen,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster,
die optrad als schuldeiseres ten aanzien
van eiser en onderhoudsgeld vorderde,
het bewijs diende te leveren van de
hoegrootheid harer behoeften en van de
financiele mogelijkheden van eiser; het
arrest, door het bewijs van de wanverhouding desaangaande ten laste van
eiser te leggen, de bewijslast omkeert en
ten onrechte op eiser legt (schending
van de artikelen 203, 205, § 1, 207, 208,
213, 221, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870, 871, 1042 en 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, de eerste rechter,
wiens beslissing door het arrest beaamd
wordt, het ten laste van eiser gelegde
onderhoudsgeld bepaald had mede op
grond van het feit dat hij, gezien zijn
beroepsactiviteiten, in de gelegenheid
was fiscaal bedrog te plegen; van deze
veronderstelling echter geen enkel
bewijs geleverd was en, door het tegenbewijs ervan aan eiser op te leggen, hij
ten onrechte en zonder rekening te
houden met de wettelijke verhoudingen
tot het kwestieuze onderhoudsgeld veroordeeld werd; fiscaal bedrog niet vermoed wordt en deze motieven niet
toelaten de wettelijkheid van de beslissing te onderzoeken (schending van de
artikelen 203, 205, § 1, 207, 208, 213, 221,
1315, 1316, 1349, 1350, 1352, 1353 van het
Burgerlijj{ Wetboek, 870, 871, 1042,
1280 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest, dat vaststelt dat verweerster 9.000 frank per
maand van het O.C.M.W. bekomt, ten
onrechte nalaat deze som van het ten
laste van verweerder gelegde bedrag af
te trekken, daar deze toebedeling de
behoefte van verweerster in zelfde mate
vermindert (schending van de artikelen 203, 205, § 1, 207, 208, 213, 221,
1234, 1236 van het Burgerlijk Wetboek
en 98, § 2, van de wet van 8 juli 1976) :

grond van het maatschappelijk verslag, het verder drijven van de
handel en het onderhoud van een
minnares;
Dat het arrest de· behoeften van
verweerster afleidt uit het feit dat
zij « aangewezen is op het bestaansminimum dat haar uitgekeerd wordt
door
het
Openbaar
Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn te
Oostende »;
Overwegende dat het door het
onderdeel aangevochten motief dat
eiser « niet bewijst » dat de alimentatieuitkeringen bepaald door de
eerste rechter « niet in wanverhouding zijn tot eisers financiele mogelijkheden of tot de reele behoeften
van zijn echtgenote en kinderen »,
overbodig is;
Dat het onderdeel derhalve bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
motief niet voorkomt in het arrest
en door het hof van beroep niet
wordt overgenomen;
Dat
het onderdeel
feitelijke
grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep impliciet doch duidelijk
beslist dat, al geniet verweerster het
bestaansminimum dat haar uitgekeerd wordt door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
dit feit de verplichtingen van eiser
niet verminderde; dat het arrest in
feite en derhalve op onaantastbare
wijze beslist dat, hoe dan ook,
het onderhoudsgeld 27.500 frank,
schommelend met het indexcijfer,
bedraagt per maand vanaf 1 december 1976;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;

Over het derde middel, afgeleid uit de
Wat het eerste onderdeel betreft : schending
van de artikelen 774, lid 2,
Overwegende dat het arrest de 1042, 1068, 1395 van het Gerechtelijk
betaalkracht van eiser afweegt op Wetboek, 1234, 1244, 1315 Vl41 het
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gerlijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster vanaf 1 december 1976 een gei'ndexeerd maandelijks onderhoudsgeld te betalen van
27.500 frank, zegge 22.000 frank voor
haar persoonlijk en 5.500 frank voor de
beide kinderen samen, op grond : dat de
vordering van eiser betreffende de aan'rekening op de door hem verschuldigde
bedragen van de onderhoudsgelden en
huisvestingskosten die hij beweert
betaald te hebben, betwistingen betreft
over de uitvoering van het verleend
bevelschrift; dat ze buiten het raam valt
van de voorlopige maatregelen waarover
het hof van beroep dient te beslissen en
niet ontvankelijk is,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster
de ontvankelijkheid van de vordering
van eiser niet had betwist, zodat het
arrest, alvorens de vordering van eiser
wegens onbevoegdheid te verwerpen, de
debatten had moeten heropenen; ook de
rechten van de verdediging van eiser
miskend werden (schending van ·de
artikelen 774, tweede lid, 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, eiser gerechtigd
was in hoger beroep de vermindering te
bekomen van de hem ten laste gelegde
onderhoudsgelden met hetgeen hij
bewees reeds betaald te hebben en het
arrest ten onrechte deze vraag · verwerpt
als moeilijkheid van uitvoering (schending van de artikelen 1234, 1244,
1315 van het Burgerlijk Wetboek,
1068 en 1395 van het Gerechtelijk
Wetboek):
Overwegende dat het arrest eensdeels oordeelt dat de beroepen
beslissing de (( alimentatie.:. en
onderhoudsuitkeringen oordeelkundig bepaald heeft en dat er geen
redenen zijn. om van deze beslissingen af te wijken >>;
Dat het arrest anderzijds niet
ontvankelijk verklaart de vraag dat
bedragen die eiser reeds zou betaald
hebben, zouden aangerekend worden « op de door hem verschuldigde
bedragen van de onderhouds- en
huisvestingskosten »;
Overwegende dat het arrest wettig beslist, zij het in de vorm van

een considerans, dat « de opgelegde
alimentatie- en onderhoudsuitkeringen oordeelkundig bepaald » werden
door de beroepen beslissing, met
name op 27.500 frank per maand
vanaf 1 december 1976, aan te
passen volgens een nader bepaalde
indexclausule;
Overwegende
dat
het
arrest
integendeel, bij bevestiging van de
beroepen beslissing, geen uitvoerbare titel kon verschaffen voor het
ganse bedrag, zonder te beslissen of
het verweer gegrond is, volgens
hetwelk eiser reeds bepaalde bedragen heeft voldaan, zodat de uitvoerbare titel tot een geringere som zou
moeten herleid worden;
Dat het middel ten dele gegrond
is;

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 444, 452, 453, 454 van de wet
van 18 april 1851 op het faillissement, de
bankbreuk en het uitstel van betaling,
vormend boek III van het Wetboek van
Koophandel, 203, 205, § 1, 207, 213,
221 en 1166 van het Burgerlijk Wetboek,
zoals gewijzigd door de wetten van
20 november 1896 en 14 juli 1976,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om . aan verweerster vanaf 1 december 1976 een gei'ndexeerd maandelijks onderhoudsgeld te betalen van
27.500 frank, zegge 22.000 frank voor
haar persoonlijk en 5.500 frank voor de
beide kinderen samen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusies uitdrukkelijk staande hield
dat de schuldvordering van verweerster
voor de onderhoudsgelden lopende over
de periode van 1 december 1976 tot
16 juni 1977 in het passief van het
faillissement diende opgenomen te worden en het arrest op deze conclusies niet
antwoordt (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, de schuldvordering
van verweerster voor de periode van
1 december 1976 tot 16 juni 1977, datum
van de faillietverklaring van eiser, in het
passief van het faillissement diende
opgenomen te worden en eiser zelf, die
sinds 16 juni 1977 in staat van faling
was, niet tot betaling ervan veroordeeld
kon worden
(schending
van
de
artikelen 444, 452, 453 en 454 van de
wet van 18 april 1851);
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aan te passen volgens een indexbeding; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.

derde onderdeel, verweerster in alle
geval de curator van het faillissement in
het geding had moeten betrekken,
gezien het gemengd karakter van de
vordering tot betaling van onderhoudsgeld (schending van de artikelen 203,
205, § 1, 207, 213, 221, 1166 van het
Burgerlijk Wetboek, 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek, 444, 452, 453 en
454 van de wet van 18 april1851) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie niet staande hield dat hij
niet kon veroordeeld worden tot
onderhoudsgeld voor de periode van
1 december 1976 tot de datum van
het faillissement, maar enkel vroeg
dat het onderhoudsgeld zou beperkt
blijven tot wat hij reeds had
betaald, daar, zoniet na de onderwerpelijke veroordeling, « het verschil zal opgenomen worden in het
gewoon passief »;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eis van verweerster tegen eiser, alhoewel niet
tegen de massa gericht, toelaatbaar
is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de curator niet
behoeft te worden betrokken bij een
eis die niet gericht is tegen de
mass a;
Dat de onderdelen niet kunnen
aangenomen worden;

13 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 642
1• KAMER - 13 juni 1980

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLJJKE ZAKEN- MIDDEL NIET ONTVANKELJJK
OMDAT NIET IS VERMELD WAARIN DE OPGEGEVEN WETTELJJKE BEPALING IS GESCHONDEN- BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLJJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING
WORDT AANGEVOERD VAN EEN INTERNATIONALE VERDRAGSBEPALING WNDER ENIG
VERBAND MET DE GRIEF- NIET ONTVANKELJJK MIDDEL (1).

3° VERVOEROVEREENKOMST -

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT
INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN
OVER DE WEG (C.M.R.)- RECHTEN VAN DE
GEADRESSEERDE.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in 1• Niet ontvankelijk is het middel afgeJeid uit schending van art. 32.1, a en b,
zoverre het, met bevestiging van de
van het verdrag betreffende de overberoepen beslissing, eiser verooreenkomst tot internationaal vervoer
deelt om zevenentwintigduizend
van goederen over de weg {C.MR.), te
vijfhonderd frank per maand vanaf
Geneve op 19 mei 1956 ondertekend
1 december 1976 effectief te betalen,
en goedgekeurd bij de wet van
zonder uitspraak te doen over de
4 sept. 1962, waarin enkel wordt aangevoerd wat de eiser bij conclusie voor
ingeroepen betalingen; verwerpt de
de rechter betoogde over de uitlegging
voorziening voor het overige en
meer bijzonder in zoverre ze gericht en de toepassing van dat verdrag (2).
is tegen de bevestiging van de - - - - - - - - - - - - - - - beroepen beslissing waar deze de
(1) Cass., 9 nov. 1979 (A C., 1979-80, nr. 163).
alimentatie- en onderhoudsuitkerin(2) Zie Cass., 26 april 1976 (A.C., 1976, 965).
gen bepaalt op zevenentwintigdui-
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3• Art. 13.1 verdrag betreffende de over- 13 oktober 1967 zou bereikt zijn, zo de

eenkomst tot internationaal vervoer
van goederen over de weg (C.MR.), te
Gem!we op 19 mei 1956 ondertekend en
goedgekeurd bij de wet van 4 sept.
1962, kent aan de geadresseerde het
recht toe, wanneer het verlies van de
goederen is vastgesteld of de goederen
aan het einde van de termijn, bedoeld
in artikel 19, niet zijn aangekomen, in
eigen naam tegenover de vervoerder
gebruik te maken van de rechten die
uit de vervoerovereenkomst voortspruiten, nu de uitoefening van dat
recht niet afhangt van de overlegging
van de vrachtbrief.

c

(• SCHENKER & cf' GMBH •,
GEBRUEDER WETSCH • T. c C.N. ROOD • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1977
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 32, 1, a, b,
van het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (C.M.R.) en van
het protocol van ondertekening, afgesloten op 19 mei 1956 te Geniwe en
goedgekeurd
door
de
wet
van
4 september 1962, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de eiseressen hoofdelijk veroordeelt om aan verweerster de
som te betalen van 337.122 frank op
grond : dat de eiseressen artikel 32, a,
van het C.M.R.-verdrag inroepen om te
beweren dat de verjaringstermijn van
een jaar reeds verstreken was toen
verweerster op 3 oktober 1967 deed
dagvaarden, daar het volgens de eiseressen om een gedeeltelijk verlies gaat
vastgesteld op 24 augustus 1966; dat
verweerster terecht doet gelden dat het
om een volledig verlies van een enkel
karton gaat, hoewel tweede eiseres op
eigen initiatief tot een groepering van
colli was overgegaan; dat artikel 32
bepaalt dat de eenjarige verjaring in
geval van volledig verlies een aanvang
neemt vanaf de zestigste dag na de
inontvangstneming van de goederen
door de vervoerder wanneer er, zoals ten
deze, geen termijn bedongen werd; dat
de goederen luidens de vrachtbrief op
12 augustus 1966 in ontvangst genomen
werden, zodat de verjaring pas op

onderhandelingen op die datum reeds
door de vervoerders schriftelijk werden
afgewezen, quod non,
terwijl, eerste onderdeel, de eiseressen
in hun conclusie van hoger beroep
staande hielden dat het ten deze om een
gedeeltelijk verlies ging; inderdaad de
vrachtbrief van 10 augustus 1966 van
Deugro aan tweede eiseres samen met
een verzendingsopdracht van 12 augustus 1966 overgemaakt werd, waarop twee
colli's door Deugro gegroepeerd waren;
derhalve tweede eiseres niet enkel op
eigen initiatief tot groepering van de
colli's is overgegaan (schending van
artikel 32, 1, a en b, van het
C.M.R.-verdrag),
tweede onderdeel, de eiseressen
staande hielden dat de levering bij
Ghemar gebeurd was op 24 augustus
1966, zodat de verjaring van een jaar
bereikt was op 25 augustus 1967, en de
op 3 oktober 1967 uitgebrachte dagvaarding laattijdig was (schending van
artikel 32, 1, a, van het C.M.R.-verdrag),
derde onderdeel, de motieven van het
arrest niet toelaten uit te maken
waarom beslist wordt dat het ten deze
om een volledig verlies van een enkel
karton ging en tweede eiseres op eigen
initiatief de goederen zou gegroepeerd
hebben, nu de van Deugro uitgaande
documenten, en meer bepaald de verzendingsopdracht, gevoegd bij de vrachtbrief, reeds een groepering van colli's
bevatte (schending van aile aangewezen
bepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel,
afgeleid uit de schending van
artikel 32, 1, a en b, van het
verdrag, dat enkel aanvoert dat
eiser in conclusie staande hield dat
het om een gedeeltelijk verlies ging,
en dat het vaststaat dat de verzendingsovereenkomst, die de vrachtbrief vergezelde, het bestaan van
twee colli's vermeldde, niet bepaalt
waardoor deze wetsbepaling geschonden zou geweest zijn;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep beslist dat het om een « volledig verlies » gaat en derhalve de
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artikel 32, 1, a, niets uit te staan is aan de vraag naar de eigendom en het
heeft met het geval en het onder- risico van de goederen; dat het aileen is
de vervoerder door de verzendeel niet kan aangenomen worden; wanneer
der en de bestemmeling samen aanspraWat het derde onderdeel betreft : kelijk wordt gesteld - quod non in
Overwegende dat het arrest de onderhavig geval - dat de eis slechts
onderwerpelijke colli als een afzon- ontvankelijk is voor degene die aan de
hand van de contractuele verhoudingen
derlijk geheel beschouwt, omdat het schade
lijdt; dat de telex Amphenol van
om « een enkel karton gaat », met 27 oktober 1966 betreffende de vervanname het colli nr. 20.232, en omdat ging der verloren goederen, de telex
pas tweede eiseres « op eigen ini- Ghemar aan tweede eiseres van
tiatief tot een groepage van colli's 16 september 1966, evenals de nota van
was overgegaan », met andere woor- Ghemar aan tweede eiseres betreffende
den dat zowel de verkoper Amphe- de weigering van de goederen door de
nol als de commissionair-expediteur bestemmeling, ten deze zonder belang
zijn in afwezigheid van enige vordering
Deugro het colli nr. 20.232 afzonder- tot
schadevergoeding ingesteld door de
lijk behandelden;
verzender en van het bewijs dat de
Overwegende dat de schending goederen op risico van de verkoper
van de bewijskracht van verzen- vervoerd werden,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster
dingsdokumenten, . meer bepaald
van een verzendingsopdracht en van slechts gerechtigd is om in eigen naam
een verzendingsbericht, niet wordt tegenover de eiseressen gebruik te
maken van de . uit de vervoerovereenaangevoerd;
komst spruitende rechten, voor zover zij
Overwegende dat in zoverre het zich bij dat contract gevoegd had;
middel strekt tot een feitelijk integendeel, door de vervoerde goederen
onderzoek van deze stukken, het te weigeren wegens gebrek aan conformiteit, verweerster geenszins partij
niet ontvankelijk is;
geworden was bij deze overeenkomst en
Dat het onderdeel voor het ove- dus
de rechten uit de vervoerovereenrige feitelijke grondslag mist;
konist niet rechtstreeks tegen de eiseOver het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1.1, 4,
12.2, 13.1, 15.2, 17.1 van het verdrag
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg (C.M.R.) en van het protocol van
ondertekening, gesloten op 19 mei 1956
te Geneve en goedgekeurd door de wet
van 4 september 1962, 17, 18 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1108, 1134, 1165,
1582 van bet Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest de eiseressen hoofdelijk veroordeelt om aan verweerster de
som te betalen van 337.122 frank op
grond : dat de eiseressen opwerpen dat
er geen veroordeling te hunnen laste
kan uitgesproken worden zolang verweerster het bewijs van de door haar
geleden
schade
niet
levert;
dat
artikel 13.1, in fine, van bet C.M.R.verdrag nochtans bepaalt dat, wanneer
onder andere verlies van goederen is
vastgesteld, de geadresseerde gerechtigd
is om op eigen naam tegenover de
vervoerder gebruik te maken van de
rechten die uit de vervoerovereenkomst

ressen kon inroepen (schending van de
artikelen 1.1, 4, 12.2, 13.1, 15.2, 17.1 van
het C.M.R.-verdrag, 1108 en 1134 van bet
Burgerlijk Wetboek),
tweede onderdeel, de eiseressen
staande hielden, zonder op dat punt door
het arrest tegengesproken te worden, dat
verweerster de verzonden goederen
wegens niet-conformiteit geweigerd had
en de verkoper beloofd had deze te
vervangen; verweerster dientengevolge
geen schade had geleden en geen belang
had de vordering in te stellen; het
verdrag C.M.R. aan dit vereiste geen
afbreuk doet (schending van de
artikelen 17, 18 van bet Gerechtelijk
Wetboek, 13.1 van het C.M.R.-verdrag),
derde onderdeel, het arrest ten
onrechte aan de eiseressen het recht
ontzegt te steunen op de contractuele
verhoudingen tussen verweerster en
haar verkoper, daardoor de eiseressen
veroordeelt om aan verweerster de
waarde te betalen van het vervoerde
goed, hoewel deze haar schade niet
bewijst, en de gebrekkige uitvoering van
het verkoopcontract ten onrechte ten

-1276laste van de eiseressen legt, die met dat
contract nochtans niets uit te staan
hadden en zonder desaangaande de grieven van de eiseressen te onderzoeken
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1165, 1582 van het Burgerlijk Wetboek,
1.1, 4, 12.1, 13.1, 15.2, 17.1 van het
C.M.R.-verdrag en 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
bewering dat verweerster de verzonden goederen wegens nietconformiteit geweigerd heeft, tegenspreekt door vast te stellen dat het
om een volledig verlies van een
enkele colli gaat;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 13, eerste lid, van het C.M.R.-verdtag aan
de geadresseerde het recht toekent,
wanneer verlies van de goederen is
vastgesteld of de goederen aan het
einde van de termijn, bedoeld in
artikel 19, niet zijn aangekomen, in
eigen naam tegenover de vervoerder
gebruik te maken van de rechten
die uit de vervoerovereenkomst
vooitspruiten, hoewel hij zich niet
door overname van de vrachtbrief
en van de goederen bij het contract
heeft kunne:h voegen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
Iiaar rechf;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat de verkoper beloofd zou
hebben de goederen te vervangen
niet noodzakelijk uitsluit dat de
geadresseerde, aan wie het recht is
toegekend gebruik te maken van de
rechten die uit de vervoerovereenkomst spruiten, belang heeft in het
vervoer en derhalve aanspraak kan
maken op de bij het verdrag
bepaalde ·schadevergoeding in geval
vanverlies;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de vordering tot
betaling van de door het Verdrag
bepaalde
forfaitaire
vergoeding

wegens verlies van de goederen kan
worden ingesteld door degene die
als geadresseerde belang heeft bij
het vervoer, zonder dat hij moet
bewijzen dat hij eigenaar is van de
goederen of dat de goederen op zijn
risico werden vervoerd;
Dat het arrest, door te beslissen
zoals het doet, geenszins de aansprakelijkheid van de verkoper
wegens niet-uitvoering van de verbintenissen, voortvloeiende uit het
verkoopcontract ten laste van de
eiseressen legt, maar aileen de eiseressen aansprakelijk verklaart voor
een tekortkoming in de uitvoering
van de vervoerovereenkomst;
Overeenkomst dat het onderdeel,
voor het overige, niet preciseert
welke « grieven » het arrest zou
nagelaten hebben te onderzoeken;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
13 juni 1980- 1" kamer- Voorzitter:
de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en VanRyn.

Nr. 643

1• KAMER - 13 juni 1980
1° VOORZIENING IN CASSATIE
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - TUCHTZAKEN - ORDE VAN
GENEESHEREN - KONINKLJJK BESLUIT
NR. 79 VAN 10 NOV. 1967, ART. 3, EERSTE LID
- RECHT OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN
TEGEN DE BESLISSINGEN IN LAATSTE AANLEG, PERSOONLJJK TOEGEKEND AAN DE
VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD VAN
DE ORDE VAN GENEESHEREN, DIE SAMEN
MET EEN ONDERVOORZITTER OPTREEDT, EN
NIET AAN DIE NATIONALE RAAD.
2o CASSATIEMIDDELEN _ NIEUW MIDDEL_ TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN - VERWEER DOOR DE GENEESHEER
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AANGEVOERD VOOR DE RAAD VAN BEROEP,
WAAROVER DEZE UITSPRAAK HEEFT GEDAAN
-OVER DAT VERWEER GEEN CONCLUSIE VAN
DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD,
DIE SAMEN MET EEN ONDERVOORZITTER
HOGER BEROEP HAD INGESTELD - CASSATIEMIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP LV.
MET DAT VERWEER- GEEN NIEUW MIDDEL.

5" Een tekortkoming aan de 1·egels van
de medische plichtenleer of aan de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid
en de waardigheid, die aan een
geneesheer, als lid van de Orde van
Geneesheren, wordt ten Jaste gelegd
voor een der tuchtrechtscolleges,
wordt gerechtvaardigd en kan derhalve geen aanleiding geven tot een
tuchtsanctie als die tekortkoming te
3° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEwijten is aan een onoverkomelijke
MENE) - DWALING- GROND VAN RECHTdwaling in feite of in rechte. Dezelfde
rechtscolleges kunnen evenwel ook
VAARDIGING INDIEN ONOVERKOMELIJK wettig beslissen dat zodanige tekortkoBEGRIP.
ming, die het gevolg is van een niet
onoverkomelijke dwaling in feite of in
4° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEESrechte, geen aanleiding kan geven tot
HEREN - TEKORTKOMING AAN· DE REGELS
een tuchtsanctie, wanneer uit de feiteVAN DE MEDISCHE PLICHTENLEER, DE EER,
lijke vaststellingen van die rechtscolleDE BESCHEIDENHEID, DE EERLIJKHEID EN DE
ges blijkt dat de geneesheer dermate
WAARDIGHEID - TEKORTKOMING, GEVOLG
of in zodanige
omstandigheden
VAN EEN ONOVERKOMELIJKE DWALING IN
« misleid » werd dat de hem verweten
FEITE OF IN RECHTE- RECHTVAARDIGINGStekortkoming niet kan worden aangeGROND.
merkt als een handeling in strijd met
de eer, de bescheidenheid, de eerlijk5° GENEESKUNST - ORDE VAN GENEESheid en de waardigheid van de ]eden
HEREN - TEKORTKOMING AAN DE REGELS
van de Orde en met de beroepsplichVAN DE MEDISCHE PLICHTENLEER, DE EER,
DE BESCHEIDENHEID, DE EERLIJKHEID EN DE
ten (4).
WAARDIGHEID - TEKORTKOMING, GEVOLG
VAN EEN ONOVERKOMELIJKE DWALING IN
FEITE OF IN RECHTE- RECHTVAARDIGINGSGROND TEKORTKOMING GEVOLG VAN
ZODANIGE, NIET ONOVERKOMELIJKE DWALING - DWALING DIE AL NAAR DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK VOOR EEN TUCHTSANCTIE IN AANMERKING KOMENDE SCHULD
UITSLUIT.

3" en 4" Het algemeen rechtsbeginsel dat

(GERNIERS, UYTIENDAELE Q.Q. T. F ...)
ARREST

HET
d

b

HOF; _

1·

·

Gelet op de bestre-

2

·1

1979

en
es lSSing, op
apr1
gewezen door de raad van beroep,
met het Nederlands als voertaal,
van de Orde der Geneesheren;

dwaling een rechtvaardigingsgrond
oplevert als zij onoverkomelijk is, is
toepasselijk in tuchtzaken en met
name bij disciplinaire vervolgingen
tegen Jeden die zijn ingeschreven op
het tableau van de Orde van Geneesheren (1) (2) (3).

Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen de
voorziening opgeworpen, hieruit afgeleid
dat de voorziening werd ingesteld door
de heren Jean Gerniers en Yvo Uyttendaele, in hun hoedanigheid van respec-------------------l tievelijk voorzitter en ondervoorzitter
van de nationale raad van de Orde der
(1) (2) Onoverkomelijke dwaling kan worden Geneesheren, en anderzijds door deze
beschouwd als een uitsluiting van het moreel
bestanddeel van het strafbaar feit, zodat een
beroep op het rechtsbeginsel eigenlijk niet
noodzakelijk is om te beslissen dat er in
zodanig geval geen misdrijf is of dat het
gerechtvaardigd is.
Het Hof heeft evenwel terecht beschouwd
dat de onoverkomelijke dwaling een rechtvaardigingsgrond is volgens een algemeen
rechtsbeginsel waarvan een bijzortdere toepassing is gemaakt, o.m. in art. 71 Sw., omdat een
dergelijke rechtvaardiging ook op andere
gebieden dan op het strafrechtlijke bestaat.
Overmacht, een begrip dat nauw verband
houdt met de onoverkomelijke dwaling, sluit
ook elk strafbaar feit uit, maar zoals de

dwaling « rechtvaardigt > zij, in de regel,
iedere tekortkoming en wellicht heeft het Hof
van Justitie E.E.G. juist daarom, in zijn arrest
van 17 dec. 1970 (Rec. 1970, blz. 1125, inz. 1139)
er de draagwijdte aan toegekend van een
rechtvaardiging o.g.v. een algemeen rechtsbeginsel.
(3) Zie Cass., 27 jan. 1969 (A.C., 1969, 509).
(4) Geen rechtvaardigingsgrond is echter de
goede trouw voor hem die een misdrijf pleegt,
zie hierover o.m. Cass., 21 dec. 1964 (Bull en
Pas., 1965, I, 407) en 17 juni 1974 (A.C., 1974,
1134).
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nationale raad zelf, en niet door de Orde
der Geneesheren, het enige lichaam dat
rechtspersoonlijkheid bezit en bevoegd
is om ten deze op te treden, terwijl de
organen van de Orde geen rechtspersoonlijkheid hebben en als dusdanig dus
niet kunnen optreden en terwijl, zo
artikel 23 van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 aan de
voorzitter en de ondervoorzitter van de
nationale raad de bevoegdheid toekent
cassatieberoep in te stellen, dit dan moet
gebeuren als vertegenwoordigers van de
Orde zelf, wat ten deze niet is geschied :

Overwegende dat uit artikel 23,
eerste lid, van het koninklijk besluit
nr. 79 betreffende de Orde der
Geneesheren blijkt dat niet aan de
nationale raad van de Orde der
Geneesheren, maar aan de voorzitter van de nationale raad, samen
met een ondervoorzitter, persoonlijk
het recht wordt toegekend de in de
laatste aanleg gewezen beslissingen
van de provinciale raden of de door
de raden van beroep gewezen
beslissingen voor het Hof van Cassatie te brengen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid naar recht faalt;
Over het middel, afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel,
neergelegd in artikel 71 van het Strafwetboek, volgens welk de onoverkomelijke onwetendheid of dwaling een rechtvaardigingsgrond is, die kan ingeroepen
worden door degene die van een inbreuk
op de tucht beschuldigd is, en van de
artikelen 6, 2", en 13, eerste lid, van
het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren,
doordat de beslissing van de nederlandstalige raad van beroep van de Orde
der Geneesheren oordeelt dat er geen
aanleiding bestaat tot het opleggen van
een tuchtsanctie, wegens het nietnaleven van een tuchtmaatregel, opgelegd door de raad van beroep bij beslissing van 20 juni 1977, om reden dat, op
grond van de gegevens van het strafonderzoek dat tegen verweerder werd ingesteld, en zonder gevolg gerangschikt
werd, « het niet uitgesloten is » dat
verweerder, « misleid door verkeerde
inlichtingen, die hem door zijn raadsman werden verstrekt, in de mening
verkeerde dat een cassatieberoep ingesteld was » tegen de beslissing van

20 juni 1977, « en dat hij derhalve de
geneeskunde verder mocht uitoefenen,
in afwachting van de uitslag ervan; dat
deze twijfel aan (verweerder) ten goede
moet komen; dat de tenlastelegging ( ...)
derhalve niet bewezen is gebleven na
het onderzoek voor de raad van beroep
gedaan »,
terwijl de dwaling of onwetendheid
van een beschuldigde slechts tot vrijspraak kan aanleiding geven, indien zij
onoverkomelijk is,
zodat de beslissing, door het niet
bewezen verklaren van de telastelegging,
uitsluitend te doen steunen op de overweging dat het niet uitgesloten is dat hij
misleid werd door verkeerde inlichtingen van zijn raadsman en hierdoor in de
mening verkeerde dat een cassatieberoep ingesteld was, niet wettelijk verantwoord is (schending van het in het
middel aangeduid algemeen rechtsbeginsel en de ingeroepen wetsbepalingen) :

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid door verweerder
tegen het cassatiemiddel aangevoerd, en hieruit afgeleid dat, hoewei verweerder voor de raad van
beroep uitdrukkelijk het door de
beslissing aangenomen verweer had
doen gelden, de nationale raad er
geen schriftelijke conclusie had
genomen, zodat niet kan worden
vastgesteld welk antwoord erop
werd gegeven en het cassatiemiddel
nieuw is;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de tegenpartij, of een
andere persoon, niet zou hebben
geantwoord op een verweer dat voor
de feitenrechter werd aangevoerd
en waarop een cassatiemiddel
betrekking heeft, niet kan worden
afgeleid dat het middel nieuw is;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het cassatiemiddel zelf :
Overwegende dat aan verweerder
werd ten laste gelegd een vroeger
tegen hem door de raad van beroep
uitgesproken schorsing uit het recht
de geneeskunde uit te oefenen, die
was ingegaan op 23 juli 1977, niet te
hebben nageleefd;

- 1279Overwegende dat uit de in bet Nr. 644
middel overgenomen motieven van
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de bestreden beslissing blijkt dat de
rechters oordelen dat, hoewel ver- INKOMSTENBELASTINGEN - BELASweerder wel bet hem verweten feit TINGAANGIFI'E- WETBOEK VAN DE INKOMhad gepleegd, er nochtans geen STENBELASTINGEN, ART. 239- c VASTSTELaanleiding is om hem een tuchtstraf LING VAN DE VERGELDINGEN OF SCHADE EN
op te leggen omdat hij, misleid door RENTE, GEVORDERD VAN DE STAAT OF VAN
hem door zijn raadsman verstrekte DE IN DIE BEPALING VERMELDE STAATSverkeerde inlichtingen, kon in de ORGANEN, OPENBARE INRICHTINGEN OF
mening verkeren dat de hem opge- INSTELLINGEN • - DE BELASTINGAANGIFI'EN
legde vroegere tuchtstraf nog niet KUNNEN TEGEN DE BELASTINGPLICHTIGE
WORDEN INGEROEPEN VOOR DE LAATSTE
definitief was geworden;

DRIE JAREN DIE DE SCHADE WAARVAN HET

WORDT GEVRAAGD, VOORAFGAAN Overwegende dat volgens een HERSTEL
BEGRIP.
algemeen rechtsbeginsel, waarvan
in artikel 71 van bet Strafwetboek Aangezien art. 239 W.LB. bepaalt dat
« de belastingaangiften voor om het
een toepassing wordt gemaakt, dwaeven welke rechtsmacht tegen de beling een grond van rechtvaardiging
lastingplichtige kunnen worden ingevormt wanneer zij onoverkomelijk
roepen voor de vaststelllng van de
is; dat dit algemeen rechtsbeginsel
vergeldingen of schadevergoedingen
in bet tuchtrecht geldt;
die zij vorderen van de Staat of van in

Overwegende dat zo, in geval van
onoverkomelijke dwaling, een disciplinaire tekortkoming gerechtvaardigd is en niet tot een tuchtsanctie
aanleiding kan geven, daaruit nochtans niet volgt dat de tuchtrechter
aileen in dat geval mag oordelen dat
er geen aanleiding is om een tuchtsanctie uit te spreken, ook al
beschouwt hij een bepaalde tekortkoming als bewezen; dat de tuchtrechter immers wettelijk kan beslissen, zoals ten deze, dat de betrokkene dermate « misleid » werd dat
de tekortkoming niet meer strijdig
is met de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid en de waardigheid van
de leden van een bepaalde Orde,
kortom dat de « deontologische
fout » niet bestaat;
Dat bet middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.

die bepaling vermelde staatsorganen,
openbare inrichtingen of instellingen,
en dat de administratie gehouden is
aan de met de betwisting belaste
rechtsmacht aanslagbiljetten of een
attest van niet-belastbaarheid te verstrekken over de Jaatste drie jaren die
de schade waarvoor herstel wordt
gevraagd, voorafgaan »1 kan de rechter, niet zonder schending van die
wetsbepaling, die vergoeding vaststellen met inachtneming van hogere
inkomsten dan die van de aangiften,
maar heeft hij, bij de raming van de
schade die de belastingplichtige lijdt
wegens de verminderde handelsactiviteit tijdens de laatste twee jaren van
die bedoelde drie jaren ten gevolge
van een beslissing tot onteigening van
het onroerend goed waarin handel
werd gedreven, het recht om de vergoeding vast te stellen op grand alleen
van de inkomsten die zijn aangegeven
voor het eerste van die drie jaren,
d. w.z. het jaar waarin de handelsactiviteit niet door de onteigening was
bei"nvloed.
(BELGISCHE STAAT - MIN. v. OPENBARE WERKENT. LEYS, NIETVELT)
ARREST

13 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter
en verslaggever: de h. Versee, waarneHET HOF; - Gelet op bet bestremend voorzitter - Gelijkluidende conden
arrest, op 14 februari 1979
clusie van de h. Dumon, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse; gewezen door bet Hof van Beroep te
Antwerpen;
Houtekier.

1280 ---'Over het middel, afgeleid uit de schen- schadevergoedingen die ten laste
ding van artikel 239 van het Wetboek onder meer van de Staat worden
van de Inkomstenbelastingen,
· geeist en dat de administratie uitdoordat het arrest, zonder acht te treksels uit het kohier van de laatgeven op de conclusie van eiser waarin ste drie jaren aan de rechter moet
aangestipt werd dat de deskundige meedelen;
« rekening hield met de aangiften van
Dat zulks nochtans geenszins
Godelieve Nietvelt, die 142;295 frank,
30.793 frank en 67.096 frank over de betekent dat de rechter, die deze
laatste drie jaren bedroegen, hetzij gegevens in acht neemt, verplicht
80.061 frank als gemiddeld netto- zou zijn om de schade, waarvan ten
inkomen », beslist dat « rekening ermee deze sprake is, uitsluitend te laten
houdende dat de bedreiging met onteige- steunen op de inkomsten van het
ning ... een remmende invloed gehad laatste j aar of op het gemiddeld
heeft op de handel van de appellanten inkomen van de laatste drie jaren;
(thans de verweerders), anderzijds dat
Overwegende derhalve dat het
door de onteigening de handel praktisch
verloren ging, het gepast voorkomt de arrest, na vastgesteld te hebben dat
likwidatieschade en de handelsstoornis de bedreiging met onteigening een
ten deze samen te ramen en de termijn remmende invloed op de handel
ervan op twee jaar te bepalen; dat, in heeft gehad en dat door de onteigeacht nemend de normale winst verwe- ning de handel praktisch verloren
zenlijkt in 1970, v66r de geplande onteigening, de handelsstoornis hierboven ging, zonder artikel 239 van het
beschreven 2 x 142.295 frank of Wetboek van de Inkomstenbelastingen te schenden, beslist dat « het
284.590 frank is »,
terwijl, wanneer bet bedrag van een gepast voorkomt de likwidatieonteigeningsvergoeding rechtstreeks of schade en de handelsstoornis samen
onrechtstreeks afhangt van bet bedrag te ramen en de termijn ervan op
van de winsten of inkomsten van de twee jaar te bepalen » en dat « in
onteigende partij, de rechter krachtens acht nemend de normale winst verartikel 239 van het Wetboek van de wezenlijkt in 1970, v66r de geplande
Inkomstenbelastingen verplicht is rekening te houden met de aangiften van de onteigening, de handelsstoornis
laatste drie jaren die de onteigening 284.590 frank is »;
voorafgaan, waaruit blijkt dat het arrest,
Dat het middel naar recht faalt;
~

door enkel met de aangifte van een
dezer jaren rekening te houden, de
vermelde wetsbepaling schendt :

Overwegende dat het arrest aan
de verweerders een onteigeningsvergoeding wegens likwidatieschade
en handelsstoornis toekent, groot
tweemaal de in de inkomstenbelastingen aangegeven winst van het
jaar 1970, derde laatste jaar v66r de
onteigening; dat het arrest immers
oordeelt dat de verweerders in dit
jaar een normale winst hebben
verworven, terwijl nadien hun handel werd belemmerd als gevolg op
de aankondiging van de geplande
onteigening;
Overwegende dat artikel 239 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gewis bepaalt dat de aangiften in de inkomstenbelastingen
tegenstelbaar zijn aan de belastingschuldige voor het bepalen van de

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 juni 1980 - 1• kamer - Voorzitter :
de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : baron Vin~otte - GeJijkluidende conclusie van de h. Dumon,
procureur-generaal - Advocaat : mr.
Claeys Bouuaert.

Nr. 645
1e

KAMER -

13 juni 1980

1° ERFDIENSTBAARHEID

NIET
VOORTDURENDE
ERFDIENSTBAARHEID
ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG NIET DOOR VERJARING WORDEN
KAN
VERKREGEN

(1).

--------------(1) en (2) Cass., 18 nov. 1977 (A.C., 1978, 320).
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2° ERFDIENSTBAARHEID
VOORTDURENDE
ERFDIENSTBAARHEID
ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG- RillMER RECHT VAN OVERGANG DAN HET DOOR
DE TITEL VAN VESTIGING VERLEENDE RECHT
KAN NIET DOOR VERJARING WORDEN
VEKREGEN

(2).

3° BEZIT -

BEZITSVORDERING VOORWERP VAN DE VORDERING BESTAANDE UIT
EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1370, 1°NIET TOELAATBAAR (3).

(DEMAREZ, DENDAUW T. LAPERE, HENDRICKX)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 februari 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Veurne:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 686, 688, 691,
702 van het Burgerlijk Wetboek en 1370,
meer in het bijzonder 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis, in strijd met
hetgeen door de eisers in hun conclusie
in hoger beroep werd gesteld, de vordering van de verweerders ontvankelijk
verklaart op grond van de volgende
overwegingen : « Er wordt geen titel
voorgebracht waaruit blijkt of deze erfdienstbaarheid bij vonnis of bij gerechtelijke dading werd vastgesteld. In de
authentieke akte van 8 maart 1960,
verleden door het ambt van notaris
L. Cordy uit Woumen, werd het volgende
opgenomen : " De bestaande wegel voor
een breedte van een meter en half en
lopende al over het lot twee en drie van
het alhier verkochte goed, zoals beschreven in het lastenkohier vermeld, dient
behouden te blijven eeuwig en onvergeld ". Er dient derhalve besloten te
worden dat het hier een erfdienstbaarheid van overgang betreft, bij overeenkomst vastgesteld, en niet een erfdienstbaarheid van uitweg wegens ingeslotenheid zoals voorzien door de artikelen 682
tot en met 685 van het Burgerlijk
Wetboek, gewijzigd door de wet van
1 maart 1978, bij vonnis vastgesteld.
(3) Cass., 6 maart 1970 (A.C., 1970! 630) en
8 dec. 1978 (ibid., 1979, 409). Zw Cass.,
1 maart 1962 (Bull en Pas, 1962, I, 737) met
concl. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt, en
18 nov. 1977 (A.C., 1978, 320).

Deze erfdienstbaarheid van overgang
over een weg met een breedte van
1,50 meter werd verzwaard in de loop
der jaren. De overgang zou thans over
een breedte van 3,50 meter plaatsgrijpen.
Appellanten (de eisers) hebben zich
hiertegen verzet en hebben de weg
herleid tot zijn breedte van 1,50 meter,
namelijk tot de verharding op deze weg
aangebracht door het gemeentebestuur
van Houthulst. Hierin bestaat de feitelijkheid. Artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek, laatste alinea, voorziet dat
er niet moet voldaan worden aan de
voorwaarden sub 2 en 3 van dit artikel
wanneer de stoornis of de ontzetting van
het bezit veroorzaakt is door geweld of
feitelijkheden. De rei:ntegranda is ingesteld binnen het jaar van deze feitelijkheden, hetgeen niet wordt betwist. Om
de houder van het recht van overgang de
mogelijkheid te bezorgen de rei:ntegranda in te stellen, blijft de rechtspraak
geen rekening houden met artikel 1370,
1°, van het Gerechtelijk Wetboek (...) »,
terwijl, enerzijds, luidens artikel 1370
van het Gerechtelijk Wetboek, indien de
stoornis of de ontzetting van bezit door
geweld of feitelijkheden wordt veroorzaakt, de bezitsvorming slechts toegelaten is op voorwaarde dat het gaat om
onroerende goederen of onroerende
rechten die door verjaring kunnen worden verkregen en, anderzijds, overeenkomstig de artikelen 691 en 702 van het
Burgerlijk Wetboek, de houder van een
erfdienstbaarheid van overgang, die een
door 's mensen toedoen gevestigde niet
voortdurende erfdienstbaarheid is, door
de verkrijgende verjaring geen ruimer
recht van overgang kan bekomen dan
datgene dat door de titel waardoor de
erfdienstbaarheid is gevestigd, werd verleend, zodat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat de door de verweerders
ingestelde bezitsvordering een erfdienstbaarheid van overgang betrof en dat de
betwisting meer in het bijzonder betrekking had op de uitgebreidheid van de
erfdienstbaarheid die, volgens de titel
die haar vestigde, een breedte van
anderhalve meter had, niet wettelijk kon
beslissen dat, zonder rekening te moeten
houden met artikel 1370, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek, de bezitsvordering
van de verweerders met betrekking tot
een recht van overgang van drie en een
halve meter breedte ontvankelijk was
(schending van aile in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat uit de artikelen 688, 691 en 702 van het
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Burgerlijk Wetboek blijkt, enerzijds,
dat een erfdienstbaarheid van overgang, door 's mensen toedoen gevestigd - zoals die waarover het
bestreden vonnis uitspraak doet een niet VOOrtdurende erfdienstbaarheid is die niet door Verjaring
kan verkregen WOrden en, anderzijds, dat de houder van een dergeJijke erfdienstbaarheid geen ruimer
recht van overgang door verjaring
kan bekomen dan datgene wat hem
verleend is door de titel van vestiging;

Nr. 646

.

3o KAMER_ 16 juni 1980
1° OPENBARE ORDE- RUST- EN OVER-

LEVINGSPENSIOEN - ZELFSTANDIGEN . WEITELIJKE BEPALINGEN INZAKE VASTSTELLING· VAN DE VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN HET RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN DER ZELFSTANDIGEN - BEPALINGEN
DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN.
2° RUST-

EN

OVERLEVINGSPEN-

ZELFSTANDIGEN - WEITELIJKE
BEPALINGEN INZAKE VASTSTELLING VAN DE
VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN HET
RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN PER ZELFSTANDIGEN - BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN.
SIOEN -

Overwegende dat artikel 1370 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat « bezitsvorderingen slechts worden toegelaten ... mits het gaat om
onroerende goederen of onroerende
rechten die verkregen kunnen wor- 3° RECHTBANKEN - SOCIALE ZAKEN den door verjaring »;
RECHTER DIE KENNIS NEEMT VAN EEN
BETWISTING OVER HET RECHT OP HET RUSTOverwegende dat daaruit volgt PENSIOEN DER ZELFSTANDIGEN - BEVOEGDdat het vonnis niet kon beslissen HEID- BEGRIP.
zonder schending van artikel 1370,
r, van het Gerechtelijk Wetboek dat
EN
OVERLEVINGSPENde bezitsvordering van de verweer- 4° RUSTSIOEN - ZELFSTANDIGEN - RECHTER DIE
ders toelaatbaar was;
KENNIS NEEMT VAN EEN BETWISTING OVER
HET RECHT OP EEN RUSTPENSIOEN VOOR
Dat het middel gegrond is;
ZELFSTANDIGEN- BEVOEGDHEID- BEGRIP.

1° en 2° De wettelijke bepalingen inzake
vaststelling van de voorwaarden tot
toekenning van het rust- en overle- ·
vingspensioen der zelfstandigen raken
de openbare orde. (K.B. nr. 72 van
10 nov. 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen; K.B. van 22 dec.
1967 houdende algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het hoger beroep ontvankelijk wordt
verklaard en uitspraak
wordt
gedaan over de eis van de verweerders strekkende tot betaling van
schadevergoeding; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeelen 4° De rechter die kennis neemt van
telijk vernietigde beslissing; houdt 3° een
betwisting o·ver het recht op een
de kosten aan en zegt dat erover rustpensioen voor zelfstandigen, dat is
door de feitenrechter zal worden ingesteld en geregeld bij wettelijke
beslist; verwijst de aldus beperkte
bepalingen van openbare orde, kan dat
zaak naar de Rechtbank van Eerste recht niet toekennen, wanneer uit de
Aanleg te leper, zitting houdend in gegevens van het dossier waarvan de
partijen inzage hebben kunnen
hoger beroep.

nemen, blijkt dat de eiser niet aile
wettelijke voorwaarden vervult om
13 juni 1980 - 1• kamer - Voorzitter:
recht te hebben op dat pensioen (1).
de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui- - - - - - - - - - - - - - - - - dende conclusie van de h. Dumon, procureur-generaal - Advocaten : mrs. De
(1) Zie Cass., 26 feb. 1975, redenen (A.C.,
Gryse en Claeys Bouuaert.
1975, 729).
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(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERING DER ZELFSTANDIGEN T. BAUWENS)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1975 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 18, inzonderheid
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 ~uli 1967 houdende inrichting van het
soc1aal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 74 van
10 november 1967, artikel 4; 33, inzonderheid 1" en 2", gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 13 januari 1971
artikel 2, 1"; 34, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 13 januari 1971, artikel 2 2"·
41, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1ino:
artikel 39, 4", en bij het koninklijk
besluit van 13 januari 1971, artikel 2, 5",
van het koninklijk besluit nr. 72 van
10 november 1967 betreffende de rusten overlevingspensioen der zelfstandigen, en, voor zoveel als nodig, van
genoemd artikel 34, gewijzigd bij de wet
van 6 februari 1976, artikel 31· 133
inzonderheid § 1; 134, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 10 mei 1971,
artikel 6; 135, gewijzigd bij het koninklijk
besluit
van ·10
mei
1971
artikel 7; 152, 155, inzonderheid § 1· 156,
inzonderheid § 1 (gewijzigd bij' het
koninklijk besluit van 10 mei 1971
artikel 9), van het koninklijk besluit va~
22 december 1967 houdende algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en,
voor zoveel als nodig, van genoemd
artikel 152, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 20 februari 1976, artikel 54; 6,
1108, 1131, 1133 van het Burgerlijk
Wetboek en 581 van het Gerechtelijk
Wetboek, gewijzigd bij de wet van
30 juni 1971, artikel 17,
doordat hE't arbeidshof, op verweerders beroep, ingesteld tegen de administratieve beslissing van eiser, houdende
toekenning van een rustpensioen ten
bedrage van 8.529 frank vanaf 1 mei 1973
en ten belope van 10.938 frank vanaf
1 januari 1974, waarbij verweerder aanvoerde dat vanaf die datum dit pensioen
11.521 frank moest bedragen daar een
vergissing was begaan in de berekening
en waarbij eiser incidenteel vroeg o~
~ee andere vergissingen in zijn beslissmgen te laten verbeteren en bijgevolg
te doen beslissen dat h.et bedrag van het
rustpensioen had moeten worden vastge-

steld op 7.467 frank vanaf 1 mei 1973 en
op ~0.623 frank vanaf 1 januari 1974,
beshst dat aan verweerder een pensioen
moet worden toegekend ten bedrage van
8.529 frank vanaf 1 mei tot 31 december 1973, van 11.521 frank vanaf
1 januari 1974 en van 10.623 frank vanaf
1 februari 1974, en doordat het aldus
beslist op grond : dat het Rijksinstituut
als opdracht heeft het verschuldigde
pensioen uit te betalen en aan de
aanvrager ervan de titel te verlenen
zonder enig geschil nopens een of ande~
recht te beslechten en zodoende een
administratieve en geenszins een jurisdictionele beslissing te treffen; dat de
rechtsvordering ten deze bij de rechtbank geen te wijzigen beslissing aanhangig heeft gemaakt, daar het voorgebracht geschil is ontstaan uit de beslissing van de administratie en dus door
haar niet kon worden beslist, maar wel
van een vordering tot substitutie van een
onvoldoend geachte administratieve titel
door een vonnis waardoor het betwiste
recht wordt bevestigd; dat het tijdens die
procedure aan iedere partij toegelaten is
aile middelen uiteen te zetten die tot
doel hebben de grenzen van dat recht af
te bakenen, nu het Rijksinstituut geen
incidentele vordering instelt wanneer
het bij conclusie besluit een ander
pensioen toe te kennen dan hetgene dat
bij de administratieve beslissing werd
toegekend, maar het zich ertoe beperkt
gebruik te maken van het rechtsmiddel
dat voor iedere schuldenaar openstaat,
namelijk het bewijs van de vergissingen
die de beslissing inhoudt om de tegenstelbaarheid van een door haar vroeger
gevestigde titel te kunnen betwisten; dat
de aan het Rijksinstituut voorbehouden
mogelijkheid door artikel 152 van het
koninklijk besluit van 22 december 1967
houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
der zelfstandigen, om een verbeterde
beslissing te nemen, hem het recht niet
ontneemt om deze verbetering te vervolgen door normaal gebruik te maken van
de gerechtelijke procedure, wanneer bij
de rechtbank een rechtsvordering aanhangig is tot betwisting van de verkeerde beslissing; dat deze keuze echter
d~ rechten van de pensioengerechtigde
met mag schaden; dat derhalve de
rechtbank aan haar vonnis geen retroactieve draagwijdte kan verlenen die verder reikt dan die welke wettelijk aan
een wijzigende beslissing kan worden
toegekend; dat ten deze, met toepassing
van artikel 156 van het koninklijk
besluit van 22 december 1967, een derge-
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dan de eerste van de maand die volgt op
die tijdens welke de litigieuze beslissing
werd betekend, namelijk op 1 februari
1974; dat slechts op die datum met de
ingeroepen beslissing rekening kan worden gehouden om het toe te kennen
bedrag te verbeteren,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, de rechter, bij wie
beroep wordt ingesteld tegen de administratieve beslissing van het Rijksinstituut, waarbij een rust- of overlevingspensioen wordt toegekend, zijnerzijds
verplicht is na te gaan of de aanvrager
voldoet aan aile vereisten die bij de wet
worden voorgeschreven om het hem
door die beslissing toegekende pensioen
te kunnen genieten en hem geen voordelen kan toekennen die de wet hem niet
verleent; wanneer, zoals ten deze, de
rechter erkent dat het bedrag van het
pensioen, zoals dit door de bij hem
aanhangig gemaakte beslissing wordt
vastgesteld, niet overeenstemt met het
wettelijk bepaalde bedrag, hij ertoe
gehouden is deze vergissing te herstellen, door de gevolgen ervan teniet te
doen vanaf het ogenblik waarop de
beslissing van kracht werd, zonder dat
hij rekening moet houden met de bepalingen van de artikelen 150 en volgende
van voornoemd koninklijk besluit van
22 december 1967, welke slechts betrekking hebben op nieuwe beslissingen die
van het Rijksinstituut uitgaan, maar die
niet moeten worden in acht genomen
door de rechter wiens taak het is de
wettelijkheid te hersteilen van de akten
waartegen beroep is ingesteld (schending van de artikelen 41 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, gewijzigd bij de
wet van 9 juni 1970, artikel 39, 4", en
door
het
koninklijk
besluit
van
13 januari 1971, artikel 2, 5"; 152, 155,
inzonderheid § 1, 156, inzonderheid § 1,
gewijzigd door het koninklijk besluit van
10 mei 1971, artikel 9 van het koninklijk
besluit van 22 december 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, en, voor zoveel nodig, van
genoemd artikel 152, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 20 februari 1976,
artikel 54);
derde onderdeel, de wettelijke bepalingen betreffende de voorwaarden voor
het toekennen van het rust- en overlevingspensioen van zelfstandigen het
bedrag ervan en de datum, waarop het

van kracht kan worden, van openbare
orde zijn, zodat de beslissing van eiser,
waarbij door de wet niet bepaalde voordelen worden toegekend, ten gunste van
degene aan wie zij verkeerdelijk worden
toegekend, geen rechten kan doen ontstaan die bindend zouden zijn (schending van de artikelen 6, 1108, 1131 en
1133 van het Burgerlijk Wetboek en van
aile in het middel bepaalde wettelijke
bepalingen en verordeningen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat dit gedeelte van het middel
gericht is tegen overtollig gegeven
redenen en, derhalve, geen belang
oplevert;
Wat het tweede en het derde
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat de rechter, bij
wie een betwisting aanhangig is
betreffende het recht op een rustpensioen voor zelfstandigen, dat is
ingesteld en geregeld door wettelijke bepalingen van openbare orde,
dat recht niet kan toekennen wanneer blijkt uit de gegevens van het
dossier, waarvan de partijen inzage
hebben kunnen nemen, dat eiser als
pensioengerechtigde niet ,voldoet
aan aile wettelijke voorwaarden;
Dat evenwel artikel 135 van het
koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensoen der zelfstandigen,
zoals dat van kracht was ten tijde
van de betwisting, bepaalde dat
« wanneer het Rijksinstituut een
beslissing treft houdende toekenning van een uitkering, maakt het
een betalingsmandaat op dat aan de
Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen wordt gezonden » en dat
het verhaal tegen deze beslissing de
uitvoering « niet schort »;
Dat artikel 152 van hetzelfde
besluit, zoals het van kracht was (2),
bepaalde dat « wanneer bij het
vaststellen van het recht op uitkeringen een vergissing werd begaan,
mag het Rijksinstituut een nieuwe

1----------------(2) Bepaling gew. bij art. 54 K.B. van 20 feb.
1976.
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beslissing nemen die uitwerking 3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT heeft op de eerste van de maand na BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGERdie in de loop waarvan zij wordt LIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - UITLEGGING
betekend en ten vroegste op de DOOR DE FEITENRECHTER - UITLEGGING
ingangsdatum van de gewijzigde NIET VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN
VAN DE CONCLUSIE- MISKENNING VAN DE
beslissing »;
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN (1).
Dat deze bepalingen tot gevolg
hadden dat de beslissing tot wijzi- 4° ARBEIDSOVEREENKOMST BEging van de vroegere beslissing, DIENDEN - A.O.B., ART. 35, § 2 - COMMISwaarbij de uitkering werd toege- SIELONEN EN VERANDERLIJKE VERDIENSTEN
kend, geen terugwerkende kracht - EINDEJAARSPREMIES OF GELIJKAARDIGE
kon hebben ten opzichte van de VERDIENSTEN - OVEREENKOMST WAARIN
WORDT BEDONGEN DAT DIE TOEKOMSTIGE
rechthebbende;
VERDIENSTEN GEEN VERiffiEGEN RECHT ZIJN
Dat de rechter, bij wie beroep is - WETTIGHEID- GRENS.
ingesteld tegen een administratieve
beslissing, de fout van het Rijksin- 1" Art. 15, eerste lid, A.O.B., dat afwijkt
van de z·egel van art. 15 van die wet
stituut niet kon verbeteren met
moet strikt worden uitgelegd en is niet
uitwerking op de datum van ingang,
toepasselijk wanneer de opzegging
bepaald door de administratieve
door de werkgever wordt gegeven om
beslissing zelf, tenzij met schending
een einde te maken aan de overeenvan genoemd principe;
komst voordat de bediende de normale
leeftijd bereikt voor het volledig wetteDat de onderdelen van het middel
lijk pensioen, ook niet indien de
niet kunnen worden aangenomen;

werkgever daarbij een vergoeding
voegt ter compensatie van het loon dat
de bediende zou verdiend hebben door
tot op die leeftijd te werken (2).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2° Krachtens art. 35, § 2, A.O.B. worden
16 juni 1980 - 3• kanier - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal Advocaat :
mr. Fally.

de commissielonen en veranderlijke
verdiensten naar het loon van het
vorige jaar berekend voor de toepassing van de door die wetsbepaling
vermelde artikelen en met name van
art. 15 A.O.B.
4° Hoewel de partijen bij de arbeids-

overeenkomst mogen overeenkomen
dat de toekenning tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van
Nr. 647
eindejaarspremies of van gelijkaardige
verdiensten niet impliceert dat de
werkgever verplicht is die verdiensten
3• KAMER - 16 juni 1980
in de toekomst toe te kennen en dat
derhalve de werknemer geen verkre1° ARBEIDSOVEREENKOMST BEgen recht op die toekomstige voordeDIENDEN - OPZEGGINGSTERMIJN BEPERKT
Jen kan doen gelden, telt de geldigheid
WANNEER DE BEDIENDE DE LEEITIJD VAN
van zodanig voorbehoud echter enkel
HET PENSIOEN BEREIKT - NIET TOEPASSEvoor de verdiensten die later zullen
LIJK OP DE OPZEGGING DOOR DE WERKGEworden toegekend en kan het voorbeVER OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE
houd niet beletten dat de lopende
OVEREENKOMST VOORDAT DE BEDIENDE DE
wedde ten tijde van het ontslag van de
NORMALE LEEITIJD VOOR HET VOLLEDIG
bediende, welke wedde krachtens
WETTELIJK PENSIOEN BEREIKT.
art. 20 A.O.B. in aanmerking moet
komen voor de berekeing van de
2° ARBEIDSOVEREENOMST - BEDIENDEN - A.O.B., ART. 35, § 2 - COMMISSIELO- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - NEN EN VERANDERLIJKE VERDIENSTEN EINDEJAARSPREMIES
OF
GELIJKAARDIGE
VERDIENSTEN - BEGRIP.

(1) Cass., 22 sept. 1977 (A.C., 1978, 104).
(2) Zie Cass., 13 feb. 1978 (A.C., 1978, 704).

-

1286-

opzeggingsvergoeding, de jaarlijkse
gratificatie omvat die hem tot dan
regelmatig was betaald als tegenprestatie van de arbeid ter uitvoering van
de arbeidsovereenkomst (3).
(CHANDLER, OITEN A. R. EN J. T. COMPAGNIE
BRUSSEL-LAMBERT N.V.; COMPAGNIE BRUSSEL-LAMBERT N.V. T. CHANDLER, OITEN A R.
EN J.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1978 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven op de algemene
rol onder de nrs. 6024 en 6107 tegen
hetzelfde arrest gericht zijn en dat
ze dienen te worden samengevoegd;
I. Op voorziening van de naamloze vennootschap Compagnie Brussel-Lambert:
Over het eerste middel, afgeleid ult de
schending van de artikelen 15, 15bis, 20,
22 van de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden gecoordineerd bij koninklijk besluit van
20 juli 1955, gewijzigd bij de wet van
21 november 1969, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om het middel van
eiseres te verwerpen, volgens hetwelk
de opzeggingstermijn, ter compensatie
waarvan een vergoeding aan de rechtsvoorganger van verweerders werd toegekend, wettelijk vastgesteld was op
29 maanden, dit is tot het einde van de
maand waarin hij de normale leeftijd
voor het volledig wettelijk pensioen zou
hebben bereikt met toepassing van
artikel 15bis van genoemde gecoordineerde wetten, en om te beslissen dat
slechts artikel 15 van die wetten ten
deze toepasselijk is, oordeelt dat
« artikel 15 restrictief moet worden
uitgelegd, nu het afbreuk doet aan de
algemene regels van artikel 15 inzake
opzegging » en » limitatief toepasselijk is
in twee precieze gevallen : 1o wanneer de
bediende de wettelijke leeftijd voor het
volledig pensieon bereikt of overschreden heeft op het tijdstip waarop, hetzij
de verkorte opzeggingstermijn wordt
gegeven, hetzij de compenserende ver(3) Zie Cass., 3 april 1978 (A.C., 1978, 876).

goeding wordt betaald; 2o wanneer er op
het tijdstip, waarop hetzij de verkorte
opzeggingstermijn wordt gegeven, hetzij
de compenserende vergoeding wordt
betaald, slechts zes, drie of anderhalve
maand meer overblijft volgens het geval
totdat de bediende de wettelijke leeftijd
voor het volledig pensioen bereikt » en
vaststelt « dat, ten deze, wijlen Leopold
Otten (rechtsvoorganger van verweerders) de wettelijke leeftijd voor het
volledig pensioen over meer dan zes
maanden
zal
bereiken
(in
feite
29 maanden) »;
terwijl, zoals uit artikel 22 van bovengenoemde gecoordineerde wetten blijkt,
de bij artikel 15bis van die wetten
bepaalde verkorte termijnen minimumtermijnen zijn die kunnen vervangen
worden door termijnen die voor de
bediende voordeliger zijn zodat, in geval
van opzegging gegeven door de werkgever, de opzeggingstermijn, met toepassing van die laatste bepaling, wettig is
indien hij, gegeven om een einde te
maken aan de overeenkomst op bet
tijdstip waarop de bediende de normale
leeftijd voor bet volledig wettelijk pensioen bereikt of daarna, !anger is dan
zes of drie maanden; het arrest, door
vast te stellen dat de door eiseres
vastgestelde opzeggingstermijn gelijk
was aan de tijd die nog moest lopen
totdat de rechtsvoorganger van de verweerders de wettelijke leeftijd voor bet
volledig wettelijk pensioen had bereikt,
en dat die termijn Ianger was dan zes
maanden, zijn beslissing, volgens welke
genoemde opzeggingstermijn niet regelmatig is, niet wettelijk verantwoordt
door de bovengenoemde consideransen
noch door enige andere reden (scbending van de in bet middel vermelde
bepalingen) :

Overwegende dat artikel 15bis,
eerste lid, van de gecoordineerde
wetten van 20 juli 1955 betreffende
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, bepaalt dat, indien deze
opzegging wordt gegeven om aan
de voor onbepaalde tijd gesloten
arbeidsovereenkomst een einde te
maken op het tijdstip waarop de
bediende de normale leeftijd bereikt
voor het volledig wettelijk pensioen
of daarna, de termijn van opzegging, in afwijking van bet bepaalde
in artikel 15, wordt vastgesteld op
zes maanden, wanneer de opzegging
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van de werkgever uitgaat en indien
de bediende ten minste vijf jaar
dienst telt in de onderneming;
Overwegende dat deze wettelijke
bepaling, die afbreuk doet aan de
regel bepaald bij bovengenoemd
artikel 15, strikt moet worden uitgelegd en niet toepasselijk is wanneer
de opzegging door de werkgever is
gegeven om een einde te maken aan
de overeenkomst voor het tijdstip
waarop de bediende de normale
leeftijd bereikt voor het volledig
wettelijk pensioen, ook niet indien
de werkgever daarbij een vergoeding voegt ter compensatie van het
loon dat de bediende zou verdiend
hebben door tot op die leeftijd te
werken;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiseres een einde heeft
gemaakt aan de arbeidsovereenkomst van de rechtsvoorganger van
de verweerders, 29 maanden voordat
laatstgenoemde de leeftijd van
65 jaar bereikte, tegen betaling van
een opzeggingsvergoeding die volgens haar gelijk was aan 29 maanden loon;
Dat daaruit volgt dat het arrest
wettig beslist dat bovengenoemd
artikel 15bis ten deze niet toepasselijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

heer Otten een jaarlijks pensioen van
839.841 frank zou ontvangen hebben,
waarvan tweederde op zijn vrouw overdraagbaar was », dat « dit pensioen
grotendeels uit een loutere patronale
bijdrage bestaat », dat « wegens het
overlijden van de heer Otten, het weduwenpensioen aan mevr. Otten is uitgekeerd vanaf 1 februari 1974 » en door
een vergoeding toe te kennen voor een
periode die de pensioengerechtigde leeftijd overschrijdt, voor die periode een
cumulatie van prestaties die chronologisch moeten opeenvolgen ten laste van
dezelfde schuldenaar zou ontstaan »; het
arrest, bij ontstentenis van antwoord op
het middel van eiseres, niet regelmatig
is gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest, na
beslist te hebben dat artikel 15bis
van de gecoordineerde wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst
voor bedienden ten deze niet toepasselijk is, zegt « dat wijlen Leopold Otten de leeftijd van 63 jaar
had bereikt, op het tijdstip waarop
de arbeidsovereenkomst werd verbroken, 1.825.664 frank per jaar·
verdiende als directeur, en een
ancienniteit van 46 jaar had; dat,
gelet op die gegevens en op de
moeilijkheid een gelijkwaardige
betrekking te vinden, de door de
vennootschap in acht te nemen
opzeggingstermijn ten deze op vijfenveertig maanden moest worden
vastgesteld »;
Dat het arrest, door de feitelijke
gegevens aldus te preciseren die
zijn beslissing staven, antwoordt,
door verwerping, op de in het middel vermelde conclusie, waarin eiseres verschillende of strijdige feitelijke gegevens aanhaalde waaruit ze
afleidde dat geen vergoeding moest
worden toegekend voor een periode
die het tijdstip waarop de rechtsvoorganger van verweerders de leeftijd van vijfenzestig jaar zou bereiken, overschrijdt en derhalve zijn
beslissing regelmatig motiveert;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om de door eiseres
aan verweerders verschuldigde vergoeding, wegens ontslag van hun rechtsvoorganger, te bepalen, de door eiseres
in acht te nemen opzeggingstermijn op
vijfenveertig maanden vaststelt,
terwijl eiseres, in de regelmatig voor
de rechters in hoger beroep neergelegde
conclusie, staande hield dat « door een
vergoeding toe te kennen voor een
periode die de pensioengerechtigde leeftijd overschrijdt, een onbillijke toestand
en een verrijking zonder oorzaak zijn
ontstaan, vermits de werkgever duidelijk
had laten weten dat de heer Otten niet
zou voortgewerkt hebben nadat hij de
leeftijd van 65 jaar had bereikt » en,
Over het tweede middel, afgeleid uit
anderzijds, dat • vanaf die leeftijd de de schending van de artikelen 15, 20, 35,
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inzonderheid tweede lid, van de bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden,
gewijzigd bij de wet van 21 november 1969, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om door eiseres
aan verweerders verschuldigde vergoeding wegens ontslag van hun rechtsvoorganger te bepalen, enerzijds de door
eiseres in acht te nemen opzeggingstermijn op 45 maanden vaststelt op
basis van een jaarlijks loon van
1.825.164 frank, bestaande uit :

lonen, vergoeding voor
levensduurte inbegrepen:
1.212.456 fr.
dubbel vakantiegeld :
75.778 fr.
dertiende maand :
101.038 fr.
jaarlijkse gratificatie :
400.000 fr.
belastingkrediet :
35.892 fr.

en anderzijds steunt op een basisloon
van 1.452.164 frank dat geen rekening
houdt met de jaarlijkse gratificatie van
400.000 frank; dat het arrest, om die
beslissing te verantwoorden, beslist :
betreffende de lonen, vergoeding voor
levensduurte, dubbel vakantiegeld en de
dertiende maand : dat « de partijen met
(die) gegevens ... van het loon akkoord
gaan »; betreffende de jaarlijkse
gratificatie : dat de rechtsvoorganger
van de verweerders « altijd een jaarlijkse gratificatie heeft genoten; dat
sedert 1969 die gratificatie 400.000 frank
bedroeg »; dat op 8 december 1972
eiseres de rechtsvoorganger van de verweerders ervan op de hoogte bracht dat
« ingevolge de fusie van die vennootschappen met Brufina, hij van rechtswege lid is van de C.B.L. » en dat nader
bepaald wordt : « ••• zoals alle leden van
het personeel van Brufina zult U uw
verkregen rechten blijven genieten,
namelijk inzake loon en pensioen. De
gepresteerde jaren in dienst van Brufina
en/ of in dienst van de vennootschappen
van de groep zullen beschouwd worden
als jaren die in onze dienst gepresteerd
zijn voor de berekening van uw ancienniteit en in alle gevallen waarin het
aantal gepresteerde jaren in aanmerking
moet worden genomen om sommige

rechten en voordelen toe te kennen ... ,
met het doel de bezoldigingsstructuren
van de gefusioneerde vennootschappen
eenvormig te maken en zonder afbreuk
te doen aan uw globaal loon, zal uw
bezoldiging, vanaf januari, een basisloon
en een vergoeding voor levensduurte
omvatten, alsmede een dertiende maand
en een jaarlijkse gratificatie, die als gift
kunnen worden toegekend door een
besluit, geldig voor een jaar, van het
uitvoerend comite van onze vennootschap >>; dat « deze brief en het dubbel,
ondertekend door Leopold Otten (rechtsvoorganger van de verweerders) een
overeenkomst tussen de partijen uitmaakt »; dat « laatstgenoemde geen
recht had voor de toekomst een gratificatie te eisen »; dat, nochtans, << nu het
uitvoerend comite van eiseres besloten
heeft een jaarlijkse gratificatie toe te
kennen en die gratificatie werkelijk
heeft betaald, ze een loon zal uitmaken,
die als beloning voor het verleden en
aanmoediging voor de toekomst zal gelden, als tegenprestatie sensu Jato van
de arbeid verricht tijdens het verlopen
jaar »; dat << daaruit volgt dat
bedoelde gratificatie in acht moet worden genomen om de opzeggingstermijn vast te stellen overeenkomstig artikel 15 », dat, nochtans, << zulks niet
geldt om de bij artikel 20 bepaalde compenserende vergoeding
te
berekenen »; dat « de aleatoire gratificaties
geen deel uitmaken van de lopende
wedde in de zin van voornoemd
artikel 20 »; en « dat ten deze bijgevolg
rekening moet worden gehouden met de
op het einde van het boekjaar toegekende gratificatie (400.000 frank) om de
door eiseres in acht te nemen opzeggingstermijn vast te stellen »; « dat,
integendeel, die gratificatie moet worden
uitgesloten voor de berekening van de
compenserende vergoeding »; en wat
betreft het belastingkrediet : dat, « ongetwijfeld, ... de nieuwe bezoldigingsstructuur van de overledene het " behouden
belastingkrediet ", dat vroeger bij Brufina was toegekend, niet in acht neemt
en dat hij daarmee akkoord ging »; dat,
« eiseres » nochtans « het aanbod doet
een bedrag van 68.359 frank te betalen,
als achterstallig loon voor 1973; dat dit
bedrag de som van 35.892 frank als
belastingkrediet omvat »; dat daaruit
volgt dat eiseres « dit voordeel, dat ze in
aanmerking neemt om het achterstallig
loon voor het jaar 1973 gepresteerd in
haar dienst te berekenen, als een deel
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van het loon beschouwt; dat dit gegeven
dus dient in aanmerking te worden
genomen om de opzeggingstermijn en
het bedrag van de compenserende vergoeding voor die voorziening vast te
stellen »,
terwijl, eerste onderdeel, om het loon
te bepalen dat in aanmerking moet
worden genomen om de opzeggingstermijn overeenkomstig artikel 15 van de
bovengenoemde gecoordineerde wetten
vast te stellen, de commissielonen en
veranderlijke verdiensten worden berekend, met toepassing van artikel 35 van
genoemde wetten, naar het loon van het
vorig jaar; voor de bepaling van dit loon
en in geen geval terzelfder tijd rekening
kan worden gehouden met de commissielonen en veranderlijke verdiensten
van verscheidene jaren; het arrest derhalve, door rekening te houden met de
verdiensten van het jaar van de betekening van de opzegging (vakantiegeld,
dertiende maand en belastingkrediet
voor 1973} en van de verdiensten voor
het vorig jaar (gratificatie voor 1972},
niet wettelijk is verantwoord (schending
van de artikelen 15, 20 en 35 van
bovengenoemde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden);

maand, de verbindende kracht van
bovengenoemde overeenkomst miskent
(schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek}, althans niet antwoordt op de regelmatig voor de rechters in hoger beroep neergelegde conclusie (schending van artikel 97 van de
Grondwet); het arrest bijgevolg de bezoldiging niet wettig bepaalt waarop het
steunt om de opzeggingstermijn vast te
stellen (schending van de in het middel
vermelde bepalingen en inzonderheid
van de artikelen 15 en 20 van de
bovengenoemde gecoordineerde wetten};
derde onderdeel, het arrest vaststelt
dat « de nieuwe bezoldigingsstructuren
van de overledene het "behouden belastingkrediet ", dat vroeger bij Brufina was
toegekend, niet in acht nemen en dat hij
daarmee akkoord ging >>; eiseres ook in
haar conclusie staande hield dat << de
nieuwe
bezoldigingsstructuren
geen
rekening hielden met het behouden
belastingkrediet waarvan de heer Otten
bij Brufina genoot » en dat « nu de
betrokkene daarmee instemde », << er dus
een overeenkomst bestaat welke de partijen die deze hebben aangegaan, tot wet
strekken »; dat, voor het overige, eiseres
zich beperkte tot het aanbod om een
bedrag van 68.359 frank te betalen als
verschil tussen de globale bezoldiging
van de rechtsvoorganger van verweerders in 1972 en de bezoldiging die hij
ontving in 1973, zonder dat dit verschil
meer bepaald het belastingkrediet
betrof; het arrest derhalve, door te
beslissen dat het door eiseres aangeboden bedrag van 68.359 frank « het bedrag
van 35.892 frank als belastingkrediet
omvat » en « dat daaruit volgt dat de
gei:ntimeerde vennootschap (hier eiseres)
dit voordeel dat ze in aanmerking neemt
om het achterstallig loon, voor het jaar
1973 gepresteerd in haar dienst, te
berekenen, als een deel van het loon
beschouwt »,de bewijskracht van bovengenoemde conclusie van eiseres miskent
(schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek} en, door te weigeren, wegens een
onwettige reden, aan de overeenkomst
van de partijen een gevolg toe te kennen
dat ze volgens de uitlegging van het
arrest tussen de partijen wettelijk heeft,
de verbindende kracht van die overeenkomst miskent (schending
van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek};

tweede onderdeel, het arrest vaststelt
dat, volgens de overeenkomst van de
partijen, de herberekening van de lonen
werd verwezenlijkt « met het doel de
bezoldigingsstructuren van de gefusioneerde vennootschappen eenvormig te
maken en zonder afbreuk te doen aan
de globale bezoldiging » van de rechtsvoorganger van de verweerders; zoals
eiseres in haar conclusie uiteenzette, die
overeenkomst aan de rechtsvoorganger
van de verweerders een loon toekende
dat gelijk was aan het loon van 1972; die
overeenkomst, zoals eiseres het nog deed
gelden bij conclusie, impliceerde dat << zo
een gratificatie aan M. Otten werd
toegekend (bedoeld werd in 1973), ze
geen 400.000 frank zou bedragen »,
aangezien « de nieuwe bezoldigingsstructuur in aanmerking zou worden
genomen en onder meer de belangrijke
verhoging V<m de index »; het arrest
derhalve, door niettemin een hogere
bezoldiging in aanmerking te nemen dan
die waarop de rechtsvoorganger van de
verweerders recht had voor 1972 om de
opzeggingstermijn vast te stellen en,
inzonderheid, door een jaarlijkse gratificatie van 1972 te voegen aan het basisloon van 1973 en aan de veranderlijke
vierde onderdeel, het tegenstrijdig is
bezoldiging die werkelijk werd toege- te beslissen, enerzijds, dat een gratificakend in de vorm van een dertiende tie die werkelijk werd toegekend, in
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moest nemen, maar dat dit bedrag
dient uitgesloten te zijn van de
berekening van de lopende wedde
voor de vaststelling van de volgens
artikel 20 van de wet bepaalde
opzeggingsvergoeding;
Overwegende dat, krachtens artikel 35, § 2, van dezelfde wetten, de
commissielonen en veranderlijke
Wat het tweede onderdeel be- verdiensten naar het loon van het
vorig jaar worden berekend voor de
treft :
Overwegende dat uit de vaststel- toepassing van de door die wetsbelingen van het arrest blijkt dat de paling vermelde artikelen, en met
rechtsvoorganger van de verweer- name van artikel 15;
Overwegende dat het arrest, door
ders, nadat hij zonder onderbreking
in dienst van verscheidene vennoot- de in het middel vermelde redenen
schappen had gewerkt die later en namelijk door erop te wijzen dat
met eiseres fusioneerden, in dienst deze gratificatie een loon is dat
van laatstgenoemde werd genomen betaald wordt als tegenprestatie van
krachtens een arbeidsovereenkomst het in de loop van het vorig jaar
voor onbepaalde tijd en tegen de uitgevoerde werk en dat, derhalve,
voorwaarden vermeld in een in met die gratificatie rekening moet
het middel aangehaalde brief van worden gehouden om de opzeg8 december 1972 van de vennoot- gingstermijn overeenkomstig artischap; dat de rechtsvoorganger van kel 15 vast te stellen, de redenen
de verweerders tot op dat ogenblik opgeeft waarop de beslissing steunt
en « steeds », onder meer op het en derhalve op de conclusie van
einde van het boekjaar 1972, een eiseres antwoordt, die staande hield
jaarlijkse gratificatie had genoten dat, overeenkomstig de wil van de
die, sedert 1969, 400.000 frank partijen, eiseres aan de rechtsvoorbedroeg, en dat luidens bovenge- ganger van de verweerders een loon
noemde brief overeengekomen was had gewaarborgd dat gelijk was aan
dat zijn loon vanaf januari 1973 een het loon van 1972 en dat, zo een
jaarlijkse gratificatie zou omvatten gratificatie in 1973 werd toegedie zou worden toegekend als gift, kend, deze geen 400.000 frank zou
krachtens een beslissing geldig voor bedragen;
het jaar van het uitvoerend comite
Overwegende dat het arrest aldus
van eiseres; dat op 20 november de verbindende kracht niet miskent
1973 de rechtsvoorganger van de van de overeenkomst die blijkt uit
verweerders door eiseres werd ont- de in het middel aangehaalde brief
slagen tegen betaling van een van eiseres en uit de instemming
opzeggingsvergoeding en dat op dat van de rechtsvoorganger van de
ogenblik eiseres nog geen beslissing verweerders; dat deze overeenkomst
had genomen betreffende de toe- niets te maken heeft met de bepakenning van een gratificatie voor ling van de opzeggingstermijn en
1973;
die termijn niet rechtsgeldig heeft
Overwegende dat het arrest kunnen vaststellen;
beslist dat de door de rechtsvoorDat het arrest wettig beslist dat
jaarlijkse
gratificatie
van
ganger van de verweerders op het de
einde van het vorig boekjaar ont- 400.000 frank, toegekend op het
vangen gratificatie in aanmerking einde van het vorig boekjaar, in
moet worden genomen om de aanmerking moet worden genomen
opzeggingstermijn vast te stellen die voor de vaststelling van de opzegeisers overeenkomstig artikel 15 van gingstermijn;
aanmerking moet worden genomen voor
de bepaling van het loon om de opzeggingstermijn vast te stellen, maar,
anderzijds, dat die gratificatie niet in
aanmerking behoeft te worden genomen
voor de vaststelling van het loon waarop
de opzeggingsvergoeding wordt berekend; dat het arrest, dat op tegenstrijdige redenen berust, niet regelmatig is
gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
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kenen, als een deel van het loon
heeft beschouwd »;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Dat het arrest aldus aan de in het
Overwegende dat het in se niet
middel
vermelde conclusie, die uittegenstrijdig is te beslissen, enerdeed gelden dat in
zijds, dat een gratificatie in aanmer- drukkelijk
1973
het
belastingkrediet
geen deel
king moet worden genomen voor de
meer
uitmaakte
van
het
loon, een
vaststelling van de opzeggingstermijn en, anderzijds, dat ze geen rol zin en een draagwijdte toekent die
speelt bij de berekening van de onverenigbaar zijn met de inhoud
ervan en, derhalve, de bewijskracht
opzeggingsvergoeding;
ervan miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Dat het arrest aldus artikel 97 van
de Grondwet, enige wetsbepaling
Wat het eerste onderdeel betreft :
die in het onderdeel wordt aangeOverwegende dat het arrest, zonvoerd, niet schendt;
der dat er daarover enige betwisting
Dat het onderdeel feitelijke is, vaststelt dat de partijen akkoord
gaan met sommige door de rechter
grondslag mist;
aangeduide bedragen van de gegeWat het derde onderdeel betreft : vens van het loon van de rechtsOverwegende dat eiseres in haar voorganger van de verweerders die
in het middel bedoelde conclusie, in aanmerking moeten worden
enerzijds, deed gelden dat krachtens genomen, namelijk de dertiende
haar nieuw bezoldigingssysteem, dat maand en het vakantiegeld;
de rechtsvoorganger van de verDat deze vaststelling volstaat om
weerders had aangenomen, laatstge- de beslissing wettelijk te verantnoemde het voordeel van het be- woorden volgens welke rekening
lastingkrediet niet kon behouden moet worden gehouden met die
en, anderzijds, nu ze vaststelde dat bedragen voor de vaststelling van de
hij in totaal, in 1973, 68.359 frank opzeggingstermijn die in acht moet
minder had ontvangen dan in 1972, worden genomen, zonder dat dient
terwijl ze hem een gelijkwaardig te worden onderzocht of die bedraloon had gewaarborgd, het aanbod gen moesten worden bepaald voldeed het verschil te betalen;
gens het loon van het jaar van het
ontslag of volgens het loon van het
Overwegende dat het arrest vast- vorig jaar;
stelt dat de nieuwe bezoldingsstrucOverwegende dat, gelet op de
turen van de overledene geen rekevernietiging
waartoe het aannemen
ning hielden met « het behouden
belastingkrediet », dat vroeger bij van het derde onderdeel van het
middel leidt, het eerste onderdeel
Brufina was toegekend; dat het geen
meer oplevert en derarrest, om niettemin te beslissen dat halve belang
niet ontvankelijk is wat
dit gegeven in aanmerking moet betreft
het belastingkrediet;
worden genomen om de opzeggingsOverwegende dat uit het anttermijn en de opzeggingsvergoeding
vast te stellen, steunt op het feit dat woord op het tweede onderdeel van
eiseres het aanbod heeft gedaan een het middel blijkt dat het arrest
bedrag van 68.359 frank te betalen wettig beslist dat de op het einde
als achterstallig loon voor 1973 en, van het vorig boekjaar toegekende
na te hebben vermeld dat dit bedrag gratificatie in aanmerking moet
de som van 35.892 frank omvat als komen voor de bepaling van de
belastingkrediet, eruit afleidt dat opzeggingstermijn;
Dat, voor zover het ontvankelijk
eiseres « dit voordeel, dat ze in
aanmerking neemt om het achter- is, het onderdeel niet kan worden
stallig loon voor het jaar 1972 ge- aangenomen;
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Chandler en van de gebroeders bepaalde compenserende vergoeding te
berekenen; ... dat, nu de werkgever een
Otten:
voorbehoud heeft gedaan voor de toeOver het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 15, 20 en 22 van de
wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955, gewijzigd bij de wet van 21 november 1969,
doordat het arrest eerst vaststelt : dat
de heer Otten, rechtsvoorganger van de
eisers, « steeds een jaarlijkse gratificatie
heeft genoten; dat deze gratificatie
400.000 frank bedroeg sedert 1969 »; dat
in december 1972 verweerster een voorbehoud heeft gedaan betreffende de
latere toekenning van een gratificatie
door te preciseren dat deze voortaan zal
toegekend worden als gift door een
beslissing geldig voor een jaar van haar
uitvoerend comite; dat de heer Otten dit
voorbehoud heeft aanvaard en na de
opzeggingstermijn, die verweerster in
acht had moeten nemen, op 45 maanden
te hebben vastgesteld, door namelijk te
steunen op de overweging dat het jaarlijks loon van de rechtsvoorganger van
eisers 1.825.164 frank bedroeg (met inbegrip van de jaarlijkse gratificatie van
400.000 frank); dat het arrest vervolgens
het bedrag van de compenserende
opzeggingsvergoeding, die aan de rechtsvoorganger van eisers toekomt, op
5.344.380 frank vaststelt, door te steunen
op een jaarlijks loon van 1.425.164 frank,
bepaald zonder rekening te houden met
voornoemde gratificatie van 400.000
frank, op grond dat « de werkgever
gerechtigd is een voorbehoud te maken
betreffende de toekenning van gratificaties voor de toekomst; dat, bijgevolg
(verweerster) jegens Leopold Otten niet
verbonden was tot betaling van een
jaarlijkse gratificatie; dat laatstgenoemde geen recht had een dergelijke
gratificatie te eisen; dat, nochtans, nu
het uitvoerend comite (van verweerster)
besloten heeft een jaarlijkse gratificatie
toe te kennen en die gratificatie werkelijk heeft betaald, ze een loon zal
uitmaken die als beloning voor het
verleden en aanmoediging voor de toekomst zal gelden, als tegenprestatie
sensu Jato van de arbeid verricht tijdens
het verlopen jaar »; dat daaruit volgt dat
bedoelde gratificatie in acht moet worden genomen om de opzeggingstermijn
vast te stellen overeenkomstig artikel 15
van de gecoordineerde wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, dat zulks niet geldt om de

kenning van gratificaties voor de toekomst en dus voor het boekjaar tijdens
hetwelk de overeenkomst is beeindigd,
het feitelijk onmogelijk is rekening te
houden met een gratificatie waarvan
noch het principe, noch de toekenningsvoorwaarden, noch het bedrag bekend
zijn; dat de aleatoire gratificaties geen
deel uitmaken van de lopende wedde in
de zin van genoemd artikel 20; dat, ten
deze, bijgevolg rekening moet worden
gehouden met de op het einde van het
laatste boekjaar toegekende gratificatie
(400.000 frank) om de doo~ (verweers~er)
in acht te nemen opzeggmgsvergoedmg
vast te stellen; dat, integendeel, die
gratificatie moet worden uitgesloten voor
de berekening van de compenserende
vergoeding »,

terwijl het arrest, dat vaststelt dat
sedert 1969 jaarlijks een gratificatie ten
belope van 400.000 frank aan de rechtsvoorganger van eisers werd toegekend,
dit voordeel niet kon uitsluiten voor de
berekening van de compenserende
opzeggingsvergoeding enkel op grond
dat verweerster niet verplicht was de
gratificatie in de toekomst te blijven
betalen; hoewel de partijen kunnen
overeenkomen dat de betaling door de
werkgever van gratificaties of van gelijkaardige voordelen voor hem geen
verplichting meebrengt deze voordelen
verder in de toekomst te betalen, dit
beding echter niet tot gevolg ·heeft de
aard van de werkelijk toegekende gratificaties te wijzigen; ze een loon uitmaken gezien ze de tegenprestatie zijn voor
arbeid verricht ter uitvoering van een
arbeidsovereenkomst; de werkelijk aan
de werknemer v66r de beeindiging van
de overeenkomst betaalde premies bijgevolg deel uitmaken van « de lopende
wedde », in de zin van artikel 20 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden, en
in aanmerking moeten worden genomen
voor de berekening van de compenserende vergoeding; daaruit volgt dat het
arrest, door te weigeren de werkelijk in
het verleden aan de rechtsvoorganger
van eiseres toegekende gratificatie in
aanmerking te nemen, op grond dat de
verdere toekenning van die verdienste
aleatoir was, het forfaitaire karakter van
de compenserende opzeggingsvergoeding
miskent en de in het middel vermelde
bepalingen schendt :
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wettig te hebben besloten dat de de berekening van de compensejaarlijkse gratificaties, die werkelijk rende opzeggingsvergoeding;
werden toegekend aan de rechtsDat het middel gegrond is;
voorganger van de eisers, lonen zijn
als tegenprestatie voor arbeid verricht tijdens het verlopen jaar, nu
het erop wijst dat de werkgever niet
Om die redenen, voegt de voorverplicht was een gratificatie te zieningen ingeschreven onder de
betalen in de toekomst, eruit afleidt nrs. 6024 en 6107 van de algemene
dat deze gratificatie geen deel uit- rol samen; vernietigt het bestreden
maakt van de lopende wedde voor arrest, in zoverre het beslist dat
de berekening van de compense- het belastingkrediet in aanmerking
rende opzeggingsvergoeding in de moet worden genomen om de door
zin van artikel 20 van de gecoordi- de naamloze vennootschap Comneerde wetten van 20 juli 1955 pagnie Brussel-Lambert in acht te
betreffende de arbeidsovereenkomst nemen opzeggingstermijn te bepavoor bedienden;
len en begrepen is in de lopende
Overwegende dat, weliswaar, de wedde voor de berekening van de
partijen bij de arbeidsovereenkomst opzeggingsvergoeding, en in zoverre
mogen overeenkomen dat de toe- het beslist dat geen rekening
kenning, tijdens de uitvoering van behoeft te worden gehouden met
de arbeidsovereenkomst, van einde- een jaarlijkse gratificatie voor de
jaarspremies of van gelijkaardige berekening van de opzeggingsververdiensten niet impliceert dat de goeding; verwerpt de voorziening
werkgever verplicht zal zijn deze van de Compagnie Brussel-Lambert
verdiensten in de toekomst toe te voor het overige; beveelt dat van dit
kennen en dat, derhalve, de werk- arrest melding zal worden gemaakt
nemer geen verkregen recht op die op de kant van de gedeeltelijk
toekomstige voordelen kan doen vernietigde beslissing; houdt de
gelden; dat de geldigheid van derge- kosten aan en zegt dat de feitenlijke bedingen zich echter slechts rechter erover zal beslissen; veruitstrekt tot de verdiensten die later wijst de aldus beperkte zaak naar
zullen kunnen worden toegekend en het Arbeidshof te Luik.
dat ze niet kunnen verhinderen dat
16 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
de lopende wedde op het ogenblik de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter van het ontslag van de werknemer, Verslaggever : baron Vinc;otte - Gewelke wedde krachtens voornoemd lijkluidende conclusie van de h. Charles,
artikel 20 in aanmerking moet wor- eerste advocaat-generaal - Advocaten :
den genomen voor de berekening mrs. Kirkpatrick; Simont.
van de opzeggingsvergoeding, een
jaarlijkse gratificatie omvat die tot
dan toe regelmatig was betaald als
tegenprestatie voor de arbeid verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst; dat, nu niets zich Nr. 648
ertegen verzet dat de lopende wedde
een wedde is voor een arbeid die al
2• KAMER -17 juni 1980
is uitgevoerd, het van geen belang is
dat de gratificatie elk jaar in een 1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
enkele keer werd betaald, gelet op
OVEREENKOMST) WEGVERKEERSde prestaties van het verlopen jaar;
ONGEVAL BESLISSING WAARBIJ EEN
AANSPRAKELIJK
BESTUURDER
ALLEEN
Dat het arrest op grond van de in
WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE het arrest vermelde gegevens niet
GEEN ONDERWEK NAAR DE FOUT DIE AAN
wettig beslist dat een jaarlijkse
DE ANDERE BESTUURDER IS TELASTGELEGD
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1294genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
RECHT VERANTWOORD (1).
B. In zoverre de voorziening
2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN- gericht is tegen de beslissing op de
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOOR- civielrechtelijke vordering :
OF, IN VOORKOMEND GEVAL, NAAR DIE FOUT
EN DE SCHADE - BESLISSING NIET NAAR

ZIENING VAN DE BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE
ZICH NIET OF ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN - VERNIETIGING OP
HET CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDEBESLISSING WAARBIJ DIE PARTIJ BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK WORDT
VERKLAARD
BESLISSING
ZONDER
BESTAANSREDEN (2).
(STEVENS,
BRUSSELSE
INTERCOMMUNALE
WATERMAATSCHAPPIJ T. DEMEURISSE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 januari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat aan eiser ten
laste werd gelegd dat hij, met
overtreding van artikel 37.4 van het
Wegverkeersreglement, als bestuurder van een prioritair voertuig
dat een speciaal geluidstoestel gebruikte, op een plaats waar het
verkeer geregeld werd door verkeerslichten, het rood licht voorbij
was gereden zonder te hebben
gestopt; dat de rechtbank de telastlegging bewezen verklaart, eiser tot
een geldboete veroordeelt, eiseres
civielrechtelijk aansprakelijk verklaart en de eisers in solidum tot
betaling van een schadevergoeding
aan verweerder veroordeelt;
I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde:
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
(1) Zie Cass., 9 dec. 1974 (A.C., 1975, 421); zie
Cass., 9 jan 1980 (ibid., 1979-80, nr. 275).
(2) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 747) en
noot 4 op biz. 748; zie Cass., 20 nov. 1979 (ibid.,
1979-80, nr. 186).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 37, voornamelijk 37.4, 38 van het Wegverkeersreglement, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
uit hoofde van overtreding van artikel 37.4 van het Wegverkeersreglement
.en, rechtdoende over de vordering van
verweerder, die zich burgerlijke partij
heeft gesteld tegen beide eisers, enkel
eiser verantwoordelijk verklaart voor het
betwiste ongeval en hem in solidum
veroordeelt, samen met eiseres, om aan
verweerder het bedrag van 69.378 frank
te betalen als schadevergoeding op
grond dat eiser om het kruispunt over te
steken, aan het stuur van een prioritair
voertuig, waaraan het blauw knipperlicht en het speciaal geluidssignaal
werkte, door het rode Iicht is gereden
zonder eerst gestopt te hebben, hoewel
zijn zichtbaarheid voor 75 percent verminderd werd en hij aldus een onvoorzienbare hindernis vormde voor verweerder die niet vlug reed,
terwijl deze motivering noch enige
andere rekening houdt met de waarschuwing die de werking van het speciaal geluidssignaal van de wagen van
eiser vormde voor verweerder, noch met
de verplichting die er voor verweerder
uit voortvloeit om onmiddellijk de doorgang vrij te Iaten; daaruit volgt dat het
vonnis, dat oordeelt dat verweerder geen
enkele fout heeft begaan in oorzakelijk
verband met het ongeval en dat de
verantwoordelijkheid ervoor uitsluitend
aan eerste eiser toekwam, niet wettelijk
verantwoord is (schending van aile wettelijke bepalingen vermeld in het middel
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet);
en terwijl deze motieven dubbelzinnig
zijn en gelijkstaan met een afwezigheid
van motieven daar zij niet toelaten uit te
maken of het vonnis in rechte aanneemt
dat verweerder geen acht diende te
slaan op de waarschuwing die voor hem
voortvloeide uit de werking van het
geluidssignaal, in welk geval het bestreden vonnis de in het middel aangegeven
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artikelen 37.4 en 38 schendt, dan wel of
II. Op de voorziening van eiseres,
het beslist dat verweerder met dit civielrechtelijk aansprakelijke parsignaal geen rekening diende te houden tij :
om redenen die niet vermeld worden;
daaruit volgt dat het vonnis niet regelOverwegende dat uit de stukken
matig met redenen is omkleed (schenwaarop het Hof vermag acht te
ding van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat eiser in zijn
conclusie tegen de vordering van
verweerder aanvoerde dat deze
artikel 38 van het Wegverkeersr.eglement had overtreden;
Dat luidens dit artikel elke weggebruiker, zodra het speciaal geluidstoestel het naderen van een
prioritair voertuig aankondigt, onmiddellijk de doorgang moet vrijmaken en voorrang verlenen, en zo
nodig stoppen;
Overwegende dat uit het vonnis
blijkt dat eiser op de Havenlaan te
Brussel zonder eerst te stoppen
door het rode licht reed en in
aanrijding kwam met de wagen van
verweerder die, van het Redersplein
komend, onder dekking van het
groene licht de Havenlaan links
insloeg; dat het vonnis vaststelt dat
het speciaal geluidstoestel van
eisers voertuig in werking was;

slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie of aan
verweerder, tegen wie zij gericht is;
dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat, ten
gevolge van de hierna uit te spreken
vernietiging van de veroordeling
v~n eiser, de beslissing waarbij
e1seres voor die veroordeling civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard, geen reden van bestaan
meer heeft;

Om die redene:h, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
beslist op de civielrechtelijke vordering tegen eiser, met uitzondering
van de beslissing dat eiser een fout
in oorzakelijk verband met de
schade heeft begaan en dat eiseres
voor hem civielrechtelijk aansprakelijk is, en van de beslissing over de
omvang van de schade; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; stelt
evenwel vast dat, ten gevolge en
binnen de grenzen van de vernietiging van het vonnis ten aanzien van
eiser, het vonnis ten aanzien van
eiseres geen reden van bestaan
meer heeft; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
de eisers enerzijds en verweerder
anderzijds telkens in de helft van
de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.

Overwegende dat de rechtbank
beslist dat de fout van eiser de
enige oorzaak van de schade van
verweerder was, op de enkele gronden dat eisers zicht voor 75 percent
belemmerd was, dat verweerder niet
snel kan hebben gereden en dat de
door eiser bestuurde wagen voor
verweerder een onvoorzienbare hindernis was, zonder dat de rechtbank, hoewel zij vaststelt dat het
speciale geluidstoestel van eisers
prioritaire voertuig in werking was,
daarbij nagaat of verweerder artikel 38 van het Wegverkeersreglement heeft overtreden en, zo ja, of
die overtreding in oorzakelijk verband stond met het ongeval; dat de
17 juni 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
rechtbank derhalve haar beslissing
baron Richard - Verslaggever : de h.
niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Caenepeel Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Simont.
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WEGVERKEER
14 MAART 1968,

WEGVERKEERSREGL.
ART. 27, EERSTE LID VERPLICHTING VOOR ELKE BESTUURDER
ZIJN SNELHEID TE REGELEN, ZOALS VEREIST
WEGENS HET ZICHT.

Een rechterlijke beslissing dat een
bestuurder een overtreding heeft
begaan van art. 27, eerste lid, Wegverkeersregl. 14 maart 1968 (1), waarbij wordt voorgeschreven dat elke
bestuurder zijn snelheid moet regelen,
zoals vereist wegens o.m. het zicht, is
niet naar recht verantwoord als daarin
niet is vastgesteld dat de bestuurder,
aan wie zodanige overtreding was
telastegelegd, zijn snelheid had aangepast aan het zicht, maar enkel dat bij
tekens heeft gegeven opdat de tegenJigger de grootlichten van zijn wagen
zou dimmen.
(ALBERTS T.
GOYVAERTS,
COBBAERT
P.,
COBBAERT R., c MARKELBACH & CORNE • N.V.,
c WINTERTHUR • N.V.; • DE VADERLANDSCHE •
N.V. T. GOYVAERTS, COBBAERT P., COBBAERT R.,
c WINTERTHUR • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1980 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen;

toebrengen van verwondingen, en de
door de eiseressen tegen Cobbaert
Patrick, Cobbaert Raymond en de naamloze vennootschap Winterthur ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen verwerpt
wegens onbevoegdbeid, op grond : dat
aan de straatkant van de verlichtingspalen, waar Goyvaerts een vrachtwagen
geparkeerd had, er bij gelijkaardige
weersomstandigheden een zicht van
200 meter was en een voertuig geparkeerd in het gedeelte een zichtbare
donkere silhouet vormt door het verderop gelegen lichtpunt; dat volgens de
politie het zicht ter plaatse echter praktisch tot nul beperkt werd vanaf bet
ogenblik dat een tegenligger ter hoogte
van de vrachtwagen kwam; dat hieruit
kan afgeleid worden dat voordien de
boger vermelde silhouet zichtbaar was;
dat Goyvaerts in deze omstandigheden
zich hierop mocht beroepen om zijn
voertuig onverlicht te plaatsen, hetgeen
echter bij andere weersomstandigheden
niet het geval zou geweest zijn; dat
Cobbaert Patrick verklaarde dat hij de
stilstaande vrachtwagen slechts op
enkele meters afstand zag, doordat hij
verblind werd door een tegenligger; dat
deze blijkbaar zijn groot licht ontstoken
had, vermits Cobbaert door lichtsignalen
de tegenligger tot dimmen wilde aanzetten; dat, gezien de reeds beschreven
omstandigheden, de uitleg van Cobbaert,
welke op het laatste ogenblik nog
gedeeltelijk kon uitwijken en niet ten
val kwam, aannemelijk is; dat door het
plots uitwijken en afremmen de duozitter van de bromfiets het evenwicht
verloor en aan de overkant van de weg
ten gronde kwam; dat het niet bewezen
is dat zulks gebeurde door een fout van
een der beklaagden, doch mogelijk door
de verblinding veroorzaakt door een
onbekende weggebruiker,

II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de verweerders
sub 2, 3 en de naamloze vennootterwijl, eerste onderdeel, de eiseressen
schap Winterthur :
in hun conclusie staande hielden dat de

bromfietser Cobbaert Patrick een fout
begaan had door zijn snelheid niet aan
te passen aan zijn gezichtsveld, ook al
was dit ten gevolge van verblinding door
een tegenligger verminderd; dat het feit
dat Cobbaert door lichtsignalen zijn
tegenligger tevergeefs tot het dimmen
zijner lichten heeft aangezet, deze fout,
zijn snelheid aan zijn daardoor verminderd gezichtsveld niet aangepast te hebben, geenszins wegneemt (schending van
de artikelen 27, lid 1, van het Wegver------------------1 keersreglement van 14 maart 1968, 418,
dec. 1975, 420 van het Strafwetboek, 1382 en
(1) Zie Wegverkeersregl.
1383 van het Burgerlijk Wetboek);
art. 10.1.1°

o;er het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 27, lid 1, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement van de
politie op bet wegverkeer, 71, 418,
420 van bet Strafwetboek, 1382 en
1383 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest Cobbaert Patrick
vrijspreekt van de hem in de rechtstreekse dagvaarding ten laste gelegde
feiten van niet aangepaste snelheid en
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1297Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de burgerlijke
rechtsvordering van de eiseressen
tegen de verweerders sub 2, 3, en de
naamloze vennootschap Winterthur;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de verweerders sub 2, 3, en de naamloze
vennootschap Winterthur in drie
vijfde van de kosten; laat de overige
derde onderdeel, de fout van de tegenligger, die Cobbaert Patrick verblind kosten ten laste van de eiseressen;
heeft, geenszins de fout van deze laatste verwijst de aldus beperkte zaak
zelf wegneemt, die zijn snelheid aan zijn naar het Hof van Beroep te Gent.

tweede onderdeel, bet feit dat Cobbaert Patrick slechts op het laatste
ogenblik gedeeltelijk kon uitwijken en
afremmen voor hem geen overmacht
uitmaakt, nu de onverlichte vrachtwagen
zichtbaar was van op 200 meter en
Cobbaert met lichtsignalen zijn tegenligger tot het dimmen zijner lichten had
aangezet, zodat Cobbaert ondertussen
zijn snelheid aan de verblinding had
moeten aanpassen (schending van de
artikelen 71 van het Strafwetboek en 27,
lid 1, van het Wegverkeersreglement van
14 maart 1968);

door verblinding verminderd gezichtsveld niet aangepast heeft (schending van
de artikelen 27, lid 1, van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, 418,
420 van het Strafwetboek, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek) :

17 juni 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
baron Richard - Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Houtekier.

Overwegende dat artikel 27, lid 1,
van het Wegverkeersreglement van
14 maart 1968 voorschrijft dat elke
bestuurder zijn snelheid moet rege- Nr. 650
len zoals vereist wegens ... het zicht
... opdat de snelheid geen ongevallen
2" KAMER - 17 juni 1980
zou kunnen veroorzaken noch het
verkeer hinderen;
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) -

WEGVERKEERS-

Overwegende dat het arrest vastONGEVAL- VONNIS WAARIN BESLIST WORDT
DAT ER GEEN OORZAKELLJK VERBAND
stelt dat de verweerder Cobbaert
BESTAAT TUSSEN DE EVENTUELE FOUT VAN
Patrick, in gelijkaardige weersEEN DER BESTUURDERS EN DE SCHADE omstandigheden, de geparkeerde
VASTSTELLING VAN HET. VONNIS WAARUIT
vrachtwagen van de verweerster
BLLJKT DAT HET ONGEVAL ZICH OOK ZONnaamloze vennootschap Markelbach
DER DIE FOUT ZOU HEBBEN VOORGEDAAN en Corne kon zien staan vanop
WETTIGE BESLISSING (1).
200 meter, maar dat hij verblind
was door een tegenligger; dat het 2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - OORZAarrest niet vaststelt dat Cobbaert KELLJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE
Patrick zijn snelheid heeft aange- - BURGERLLJK WETBOEK, ART. 1382 - TOEpast aan het zicht, maar enkel dat ZICHT VAN HET HOF.
hij tekens heeft gegeven opdat de
(BUITEN
tegenligger de grootlichten van zijn 3° AANSPRAKELIJKHEID
wagen zou dimmen;
OVEREENKOMST)
OORZAKELLJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE -

BUR-

Dat het aldus de beslissing dat
GERLLJK WETBOEK, ART. 1382 - TOEZICHT
Cobbaert Patrick de aangehaalde
VAN HET HOF.
reglementsbepaling niet heeft over- l - - - - - - - - - - - - - - - treden, niet wettelijk verantwoordt;
Dat het
gegrond is;

middel

in

zoverre

(1) Zie Cass., 25 sept. 1979, 4 maart 1980
(A.C., 1979-80, nrs. 52 en 422); zie Cass.,
21 nov. 1979, 9 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 190
en 275).
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4° WEGVERKEER -

OVERTREDING DOOR
EEN WEGGEBRUIKER VAN EEN BEPALING VAN
HET WEGVERKEERSREGL.- KAN WEGENS DE
OMSTANDIGHEDEN EEN ONVOORZIENE HINDERNIS ZIJN VOOR EEN BESTUURDER (2).

5° CASSATIE -

BEVOEGDHEID -

WEGVER-

KEER - WEGVERKEERSREGL. 1 DEC. 1975 AL DAN NIET TE VOORZIENE HINDERNIS TOEZICHT VAN HET HOF.

6° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGL.
1 DEC. 1975 - AL DAN NIET TE VOORZiENE
HINDERNIS- TOEZICHT VAN HET HOF.

2" en 3" Het Hof van Cassatie gaat na of

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 9.3 van het
Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis oordeelt dat de
gebeurlijke overtreding van dat artikel
door verweerder niet in oorzakelijk verband staat met het gebeurde,
terwijl dat artikel aan elke bestuurder
die de rijbaan volgt, oplegt zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de
rijbaan te blijven, buiten de in het
reglement bepaalde uitzonderingsgevallen; de omstandigheid dat een bestuurder de voorrang van doorgang geniet, en
dat die voorrang zich uitstrekt over de
gehele breedte van de weg, hem er niet
van ontslaat die wettelijke bepaling in
acht te nemen :

de rechter, uit zijn onaantastbare vaststellingen van de feiten, wettig heeft
kunnen afleiden dat er een oorzakelijk
verband, in de zin van art. 1382 B. W.,
Overwegende dat het middel, hoebestaat tussen een fout en de schade
wei het uitsluitend de schending
(3). (Art. 1382 B.W.)

van artikel 9.3 van het Wegverkeers-

5" en 6" Het Hof van Cassatie gaat na of reglement aanvoert, erop neerkomt

de rechter, uit zijn onaantastbare vaststelling van de feiten, al dan niet
wettig heeft kunnen afleiden dat zich
een niet te voorziene gebeurtenis heeft.
voorgedaan (4).
(CAPPOEN T. GRYP)
ARREST

te beweren dat het vonnis ten
onrechte oordeelt dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen de
gebeurlijke overtreding van bedoelde reglementaire bepaling door
verweerder en het ongeval;

Overwegende dat het vonnis, in
verband met een gebeurlijke overHET HOF; - Gelet op het bestre- treding door verweerder van artiden vonnis, op 20 december 1979 in kel 9.3 van het Wegverkeersreglehoger beroep gewezen door de Cor- ment, oqrdeelt : « Dat Gryp over de
rectionele Rechtbank te leper;
ingebeelde middenlijn van de rijbaan en wellicht op de theoretische
I. In zoverre de voorziening linkerrijstrook gezien in de richting
gericht is tegen de beslissing op de Westvleteren reed, kon het zicht van
tegen eiser ingestelde strafvor- Cappoen op de aankomende vrachtdering :
wagen, gelet op de configuratie van
Over het eerste middel, ...
het kruispunt, aileen maar beter
maken. Anders ware het geweest
Dat het middel feitelijke grond- indien de ondergeschikte weg van
slag mist;
waaruit Cappoen het Krombeke----------------f laatstgenoemde
plein moest oprijden, links van
straat had gelegen
(2) Cass., 24 april 1970 (A.C:, 1970, 791); zie gezien in de richting Westvleteren.
cass., 9 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 512) en 29 jan. De theoretische inbreuk van Gryp
1980 (ibid., 1979-80, nr. 322).
op artikel 9.3 van het verkeersregle(3) Cass., 6 juni 1978 (A.C:, 1978, 1184) en ment heeft met het ongeval geen
voetnoot 1; 27 juni 1978 (ibid., 1978, 1266) en oorzakeliJ'k verband, nu bliJ'kt dat
voetnoten 2 en 3; zie Cass., 23 feb. 1979 (ibid.,
1978-79, 757) en 23 april 1980 (ibid., 1979-80, Cappoen de aankomende vrachtwanr. 537).
. gen Gryp had moeten bemerken en
(4) cass., 9 nov. 1979 (A.C:, 1979-80, nr. 165) hem de voorrang had moeten verleen voetnoot 1; zie Cass., 24 jan. 1979 (ibid, nen, wijl uit niets blijkt dat Gryp
1978-79, 586) en voetnoot 2.
een onaangepaste snelheid voerde
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die Cappoen in zijn normale verOverwegende dat de niet-inwachtingen zou verschalkt heb- · achtneming door een weggebruiker
ben »;
van een bepaling van het Wegverkeersreglement, wegens de omstanOverwegende dat, uit de elemen- digheden, een niet te voorziene
ten die hij in feite en derhalve op hindernis kan opleveren voor een
onaantastbare wijze vaststelt, de bestuurder;
rechter wettelijk heeft kunnen afleiDat de rechter, ten deze, uit de in
den dat het ongeval zich ook zonder
feite
en dan ook op onaantastbare '
een eventuele overtreding van
artikel 9.3 van het Wegverkeersre- wijze vastgestelde omstandigheden
glement door verweerder zou heb- wettig heeft kunnen afleiden dat de
ben voorgedaan zoals het zich heeft wagen van eiser een onvoorzienbare·
voorgedaan enderhalve geen oorza- hindernis uitmaakte voor verweerkelijk verband had met het ongeval; der;
Dat het middel niet kan aangenoDat het middel niet kan worden men worden;
aangenomen;
En overwegende dat de substanOver het derde middel, afgeleid uit de tiEHe of op straffe van nietigheid
schending van artikel 10.1, 1• en 3•, \ran voorgeschreven rechtsvormen in.
het Wegverkeersreglement,
·
acht zijn genomen en de beslissing
doordat het vonnis oordeelt dat ver- overeenkomstig de wet is gewezen;
weerder geen overdreven snelheid
voerde,
terwijl hij een bewezen snelheid van
100 km per uur in de dorpskom ontwikkelde en aldus zijn snelheid niet geregeld had, zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de
weg, de staat en de lading van zijn
voertuig, opdat de snelheid geen ongevallen zou kunnen veroorzaken noch het
verkeer hinderen, en tevens aldus niet
kon stoppen voor een hindernis die kon
worden voorzien; de gebeurlijke overtreding van eiser een voor verweerder te
voorziene hindernis uitmaakte :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
baron Richard - Verslaggever : de h.
Boon - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaat : mr. H. d'Udekem d'Acoz,
leper.

Nr. 651

Overwegende dat het vonnis de
overdreven snelheid van verweerder
2• KAMER - 17 juni 1980
niet bewezen acht op grond van de
in cassatie onaantastbare feitelijke .1° HERHALING VOORWAARDEN
beoordeling die in het antwoord op VROEGERE VEROORDELING IN KRACHT VAN
h~t eerste middel is weergegeven;
GEWIJSDE GEGAAN OP HET OGENBLIK VAN
Dat het middel in zoverre niet HET NIEUWE MISDRIJF - TERMIJN - AANVANG.
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, 2~ STRAF - VERZACHTENDE OMSTANDIGdat het vonnis oordeelt : « Gryp HEDEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN
FEITE DOOR DE RECHTER (1).
daarent~gen kon er zich niet aan
verwachten dat Cappoen uit een
ondergeschikte weg plots redelijk 3° RECHTERLIJKE MACHT - GRONDsnel, zoals Cappoen zelf heeft ver- WET, ART. 107 -HOVEN EN RECHTBANKEN klaard, de hoofdbaan zou oprijden BEVOEGDHEID EN VERPLICHTING NA TE
en dwarsen en aldus voor Gryp een GAAN OF EEN BESLUIT OF EEN VERORDENING
onvoorzienbare
hindernis
daar- - - - - - - - - - - - - - - - - (1) Cass., 10 nov. 1952 (A.C., 1953, 134).
stelde »;
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WAAROP EEN VERVOLGING IS GEGROND MET
DE WET OVEREENSTEMT, O.M. OF DAT
BESLUIT OF DIE VERORDENING AL DAN NIET
GENOMEN IS MET MACHTSOVERSCHRLJDING
OF MACHTSAFWENDING.

is begrepen de veiligheid van de
bestuurders van de autovoertuigen en
van de vervoerde personen (6). (Art. 1
Wegverkeerswet 16 maart 1968.)
6• De bepaling van art. 35.1 Wegver-

4° RECHTERLIJKE MACHT -

GEPASTHEID VAN DE MAATREGELEN VAll/ DE UITVOERENDE MACHT - GEEN TOEZICHT VAN DE
RECHTERLLJKE MACHT.

5° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETPOLITIE OVER HET WEGVERKEER- DOEL.

6° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGL.
1 DEC. 1975, ART. 35.1 - VERPLICHTING TOT

keersregl. 1 dec. 1975 dat aan de
bestuurders en de passagier van de
aan het portier grenzende voorzitplaats de verplichting oplegt een veiligheidsgordel te dragen, is niet in
strijd met de wet (7).
{SERCK)
ARREST

HET DRAGEN vAN EEN VEILIGHEIDSGORDEL
- WETTIGHEID.

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 8 januari 1980 in
1• Strafbare herhaling onderstelt dat een hoger beroep gewezen door de Corveroordeling in kracht van gewijsde is rectionele Rechtbank te Gent;
gegaan v66r het nieuwe misdrijf (2).
De termijn waarbinnen het nieuwe
misdrijf moet gepleegd zijn, gaat in op
het tijdstip waarop de veroordeling,
die ten grondslag Jigt van de herha. ling, kracht van gewijsde heeft verkregen (3).
3• De hoven en rechtbanken, waarbij
een vervolging aanhangig is wegens
overtreding van een besluit of een
verordening, zijn niet enkel bevoegd,
maar ook verplicht om na te gaan of
dat besluit of die verordening met de
wet overeenstemt, en o.m. aan de hand
van de context ervan of van andere
regelmatig bijgebrachte gegevens, of
dat besluit of die verordening al dan
niet genomen is met machtsoverschrijding of machtsafwending(4).

Over het eerste middel, ...

Dat het middel feiteliJ'ke grondslag mist;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 29, derde
en vierde lid, van de Wegverkeerswet,
97 van de Grondwet en 163 van het
Wetboek van Strafvordering, en van het
algemeen beginsel dat de rechten van de
verdediging moeten worden geeerbiedigd,
doordat, eerste onderdeel, het vonnis
de ten laste van eiser gelegde herhaling
voor bewezen heeft gehouden, terwijl,
volgens artikel 29, vierde .lid, van de
genoemde Wegverkeerswet, als zodanig
strafbaar is de « herhaling binnen het
jaar te rekenen van de dag van de
4• Het staat niet aan de rechterlijke uitspraak van een vorig veroordelend
macht de gepastheid te bevoordelen vonnis dat in kracht van gewijsde is
van de verordeningen die door de gegaan »; uit de uitgifte van het ingeroeuitvoerende macht worden uitgevaar- pen vonnis, op 30 november 1977 in
digd (5).
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge, blijkt dat dit
5• De politie over het verkeer op de vonnis het vonnis van 22 juni 1977 van
wegen heeft o.m. tot doel de veiligheid de Politierechtbank te Brugge bevestigt,
__
v:a_n_h_e_t_v<_er._'k_e_e_r_te_v<_e_rz_e_'k_e_T<_e_'I1_;_h_J_·e_rJ_n_ zodat ter zake het « vorige veroordelend
1 vonnis dat in kracht van gewijsde is
gegaan » niet is het vonnis van de
(2) Cass., 1 maart 1977 (A.C., 1977, 707).
Correctionele Rechtbank te Brugge, doch
(3) Cass., 13 feb. 1967 (A.C., 1967, 740) en wel
het
bevestigde
vonnis
van
voetnoot 2, 12 maart 1974 (ibid., 1974, 767) en 22 juni 1977 van de politierechtbank;
19 nov. 1974 (ibid., 1975, 342).
door het beroepen vonnis te bevestigen
(4) Zie Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80, immers de akte van beroep niet
nr. 32), redenen, 19 sept. 1979, 26 feb. en bestaande wordt en de door het eerste
21 mei 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 42, 400 en 593). vonnis uitgesproken veroordeling haar
(5) Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 32);
zie Cass., 19 sept. 1979 en 21 mei 1980 (ibid.,
(6) en (7) Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80,
1979-80, nrs. 42 en 593).
nr. 32).
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volle uitwerking heeft; daar. de door de
Correctionele Rechtbank te Gent ten
laste van eiser voor bewezen gehouden
feiten dateren van 15 augustus 1978, die
feiten niet zijn gepleegd « binnen het
jaar te rekenen van de dag van de
uitspraak • van het bij de Wegverkeerswet bedoelde « vorig veroordelend
vonnis • van 22 juni 1977 van de
Politierechtbank te Brugge en dus ter
zake geen herhaling voor bewezen kon
worden gehouden; indien weliswaar de
Correctionele Rechtbank te Gent niet
letterlijk zegt dat de door haar ten
onrechte aangenomen herhaling in acht
wordt genomen bij de toemeting van de
straf en bij het niet aannemen van
verzachtende omstandigheden, waarvan
eiser bij conclusie de toepassing vroeg,
het nochtans geen twijfel lijdt dat de
herhaling in acht wordt genomen bij de
toemeting van de straf vermits 'het
vonnis de redengeving van de eerste
rechter overneemt, waarbij bepaald is
dat, nu eiser « reeds door de Correctionele Rechtbank van Brugge op
30 november 1977 veroordeeld werd (om)
aan meer dan 60 km. per uur gereden te
hebben ... •, « de verzachtende omstandigheden gevraagd in de besluiten niet
kunnen toegepast worden •; de aangenomen herhaling ook de belangen van
eiser in het gedrag brengt gelet op de
vermelding ervan op zijn strafregister;
tweede onderdeel, het vonnis, dat zelf
de conclusie omtrent het aannemen
van verzachtende omstandigheden niet
beantwoordt, bij overneming van de
beweegredenen van de eerste rechter,
aanneemt dat wegens de (aangehouden)
herhaling geen verzachtende omstandigheden kunnen toegepast worden, hoewel
de tekst van artikel 29, derde lid, van de
Wegverkeerswet algemeen is en luidt :
« In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd
worden zonder dat ze minder dan . een
frank mag bedragen ., zodat, overeenkomstig de algemene regel van de door
het vierde lid van vermeld artikel opgelegde verdubbeling van de straf, bij
aanneming van verzachtende omstandigheden, de minimumstraf 1 frank x 2 =
2 frank wordt, en dus in geen geval de
herhaling, in de loutere onderstelling dat
ze bestond, - quod non -, de toepas. sing van verzachtende omstandigheden
kon uitsluiten;
derde onderdeel, het vonnis verzuimt
de wetsbepaling aan te duiden waarvan
het toepassing maakt bij het opleggen
van de straf, namelijk artikel 29 van de

Wegverkeerswet, vermits de rechter in
hoger beroep door te vermelden « alsook
deze aangeduid door de eerste rechter •,
het woord « deze • zijnde het
enkelvoud -, niet toelaat te weten
welke wetsbepaling, door hem aangewezen, juist bedoeld is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel 29, vierde lid, van de Wegverkeerswet « de straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen het
jaar te rekenen van de dag van de
uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van
·· d ·
geWIJS e lS gegaan »;
Overwegende dat de strafbare
herhaling onderstelt dat een veroordeling in kracht van gewijsde is
gegaan v66r de nieuwe overtreding;
Overwegende. dat de termijn van
een jaar, waarbinnen de nieuwe
overtreding moet gepleegd zijn,
h
"d ·
d
ingaat op et tlJ stlp waarop e
veroordeling, die eraan ten grondslag ligt, kracht van gewijsde heeft
verkregen;
Dat een beslissing op de strafvordering gezag van gewijsde heeft
zodra zij is gewezen, maar pas
kracht van gewijsde verkrijgt nadat
zij onherroepelijk is geworden;
Overwegende dat ter zake de
veroordeling, uitgesproken door de
Correctionele Rechtbank te Brugge
op 30 november 1977 ten laste
van eiser wegens overtreding van
het Wegverkeersreglement, pas op
25 april 1978 in kracht van gewijsde
is gegaan ingevolge het op die
datum gewezen arrest van het Hof
(8) waarbij het cassatieberoep tegen
dat vonnis werd verworpen;
Dat derhalve de herhalingster.mijn van een jaar een aanvang nam
op 25 april1978;
Dat het bestreden vonnis, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, dienvolgens wettig heeft beslist
dat eiser zich op 15 augustus 1978 in
staat van herhaling bevond;
-----------------. (8) A. C., 1978, 977.
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kenning zou bestaan;
Wat het tweede onderdeel beDat het in die mate niet ontvantreft :
kelijk is;
Overwegende dat het bestreden
Over het derde middel, afgeleid uit de
vonnis de redengeving van het
beroepen vonnis overneemt, waarbij schending van de artikelen 67, 78, 97,
107 van de Grondwet, 163 van het
werd beslist dat: « beklaagde (eiser) Wetboek
van Strafvordering en 1 van de
met klem de vaststelling van de Wegverkeerswet,
verbalisanten ontkent dat hij
doordat het vonnis eiser veroordeelt
102 km per uur reed; hij daaren- om, met overtreding van artikel 35.1,
tegen bekent aan een niet toegela- eerste lid, van het Wegverkeersregleten snelheid van 80 km per uur ment, op de openbare weg, als bestuurgereden te hebben en hij in elk der van een personenauto of een auto
geval de toegelaten snelheid van voor dubbel gebruik die voor de eerste
60 km per uur niet mocht over- maal in het verkeer werd gebracht na
schrijden; hij reeds door de Correc- 14 juni 1968, verzuimd te hebben de
te dragen, en die
tionele Rechtbank van Brugge op veiligheidsgordel
beslissing grondt op de overweging dat
30 november 1977 veroordeeld werd krachtens artikel 1 van de Wegverkeers(om) aan meer dan 60 km per uur wet de Koning gerechtigd was de vergereden te hebben en dan eveneens plichting de veiligheidsgordel te dragen
zijn identiteitskaart niet heeft kun- bij koninklijk besluit op te leggen,
nen vertonen; in dergelijke omstan- . terwijl de tekst van laatstgenoemd
digheden de verzachtende omstan- artikel duidelijk is indien de woorden
digheden, gevraagd in de besluiten, c van voetgangers ,. niet door « puntjes ,.
worden vervangen, vermits hij bepaalt :
niet kunnen toegepast worden»;
c De Koning stelt de algemene regleOverwegende dat de feitenrechter menten vast betreffende de politie over
op onaantastbare wijze oordeelt of het verkeer op de wegen van de voetverzachtende omstandigheden, wan- gangers, van middelen van vervoer te
neer ze, zoals ter zake krachtens land en dieren alsmede van de middelen
artikel 29, derde lid, van de Wegver- van vervoer per spoor die de openbare
keerswet, wettelijk toelaatbaar zijn, weg gebruiken »; het hier gaat om een
al dan niet moeten worden aange- strafrechtelijke reglementering die niet
vatbaar is voor analogische toepassing
nomen;
en voor uitbreiding; artikel 35.1, eerste
Dat het onderdeel derhalve niet lid, van het Wegverkeersreglement
ontvankelijk is;
ontegensprekelijk de aan de Koning
Wat het derde onderdeel betreft : gedelegeerde macht te buiten gaat en de
beoogde maatregel slechts door de wetOverwegende dat het vonnis eiser gever zelf kan worden opgelegd, zodat,
veroordeelt op grond van de wetsbe- door het tegenovergestelde aan te
palingen door de voorzitter aange- nemen, het vonnis eisers conclusie niet
wezen, « alsook deze aangeduid passend beantwoordt en de in het
door de eerste rechter »; dat met het middel aangehaalde wetsbepalingen
woord « deze » al de door de eerste schendt:
rechter aangeduide wetsbepalingen,
Overwegende dat de hoven en
waaronder het artikel 29 van de
Wegverkeerswet voorkomt,
zijn rechtbanken, naar luid van artikel 107 van de Grondwet, de algebedoeld;
Overwegende dat het vonnis aldus mene, provinciale en plaatselijke
besh.titen en verordeningen slechts
regelmatig is gemotiveerd;
toepassen in zoverre zij met de
Dat het onderdeel feitelijke wetten overeenstemmen, en dergrondslag mist;
halve bevoegd zijn en verplicht om,
Overwegende dat het middel, in wanneer een vervolging wegens
zoverre het de miskenning van het overtreding van ~lm van die besluirecht van verdediging aanvoert, niet ten of verordeningen bij hen aan-
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al dan niet genomen zijn met geschonden is; dat het aldus de opwervan eiser dienaangaande niet weermachtsoverschrijding en, aan de ping
hand van de context ervan of van legt;
andere regelmatig bijgebrachte getweede onderdeel, het vonnis, door te
gevens, of zij al dan niet genomen oordelen dat eiser desgevallend niet had
zijn met machtsafwending; dat het moeten rijden, een geval van verval van
hun nochtans niet staat te oordelen het recht te sturen, dat niet bij de wet is
over de gepastheid van de te nemen bepaald, inroept en de conclusie waarin
aanvoerde dat, ingevolge de door
maatregelen en desaangaande in de eiser
hem opgelopen scapula-fractuur, het
plaats te treden van de uitvoerende dragen van een veiligheidsgordel pijnmacht;
lijk, hinderlijk en derhalve gevaarlijk
Overwegende dat artikel 1 van de was, niet passend beantwoordt :
Wegvetkeerswet, waarbij aan de
Koning de macht is verleend de
Overwegende dat het vonnis
algemene reglementen vast te stel- enkel oordeelt dat : nu artikel 35.1
len betreffende de politie over het van het Wegverkeersreglement ook
verkeer op de wegen, onder meer de eigen bescherming van de
tot doel heeft de veiligheid van het bestuurders en de vervoerde persoverkeer te verzekeren; dat hierin nen beoogt, het « daarom ook niet
niet aileen de veiligheid van de in strijd is met het recht op eerbievoetgangers en van de vervoermid- diging van het prive-leven zoals
delen begrepen is maar ook die van bedoeld in het Verdrag van Rome»;
de bestuurders en van de vervoerde « de omstandigheid dat (eiser) op
personen;
18 april 1978 een scapula-fractuur
Overwegende dat artikel 35.1 van had opgelopen die op het ogenblik
het Wegverkeersreglement de veilig- van de ten laste gelegde inbreuk
heid van de bestuurders van de nog niet genezen was (en) waardoor
autovoertuigen en van de vervoerde het dragen van een veiligheidsgordel pijnlijk en hinderend was, geen
personen beoogt;
voldoende reden was om van de
Dat het vonnis derhalve, door te verplichting van het dragen van een
oordelen dat de Koning bij het veiligheidsgordel te worden ontslaopleggen van de bekritiseerde maat- gen; deze reden wettelijk niet yoorregel, de hem gedelegeerde machten zien is onder de vrijstellingen verniet heeft overschreden daar die meld in artikel 35.2; de ingeroepen
maatregel de veiligheid van het omstandigheid (eiser) desgevallend
verkeer op de wegen, inclusief de had moeten doen besluiten van niet
veiligheid van de bestuurders en te rijden »;
van de vervoerde personen, tot doel
heeft, zijn beslissing wettelijk verOverwegende dat het vonnis aldus
antwoordt;
geen verval van het recht te sturen
oplegt, maar opmerkt dat eiser,
Dat het middel faalt naar recht;
indien hij meende geen veiligheidsOver het vierde middel, afgeleid uit de gordel te kunnen dragen, zelf had
schending van de artikelen 5, 8 van het moeten besluiten niet te rijden;
Verdrag tot Bescherming van de RechOverwegende dat het vonnis
ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend te Rome op eisers conclusie beantwoordt en zijn
4 november 1950 en goedgekeurd bij de beslissing wettelijk verantwoordt;

wet van 13 mei 1955, 97 van de Grondwet, en 163 van het Wetboek van StrafDat het middel feitelijke grondvordering,
slag mist;
doordat, eerste onderdeel, het vonnis
En overwegende, voor het overige,
enkel oordeelt dat, ondanks het levensgevaar dat aan het dragen van de dat de substantiEHe of op straffe van
veiligheidsgordel verbonden is, het recht .nietigheid voorgeschreven rechts-
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beslissing overeenkomstig de wet is installaties voor gasdistributie door midgewezen;
del van leidingen,

doordat het vonnis, na vastgesteld .te
hebben dat de beschadigde aansluiting
Om die redenen, verwerpt de een huisaansluiting is gaande van de
voorziening; veroordeelt eiser in de hoofdleiding naar het huis Veldstraat 19,
kosten.
een deel van de aansprakelijkheid voor
de beschadiging op de eigenaar van de
17 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter : aansluiting legt om de aansluiting niet te
baron Richard - Verslaggever : de h. hebben aangeduid op het aan de· aanneVervloet- Gelijkluidende conclusie van mer overgemaakte plan, zulks op grond
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
dat artikel 42 van het koninklijk besluit
Advocaat : mr. C. Rotti, Gent.
van 28 juni 1971, dat aan de gasverdeler
het opmaken van plans van de leidingen
oplegt, deze plans niet beperkt tot de
hoofdleidingen,
terwijl de leidingen, die luidens
artikel 42-a op de plans moeten voorkomen, de door artikel 1-5" gedefinieerde
leidingen zijn maar niet de door
1• KAMER - 18 juni 1980
artikel 1-8" gedefinieerde dienstleidingen
die onder artikel 42-d vallen en waarENERGIE- GAS- OPRICHTING EN EXPLOI- voor geen verplichting tot vermelding op
TATIE VAN INSTALLATIES VOOR GASDISTRI- de plans bestaat :
Nr. 652

BUTIE DOOR MIDDEL VAN LEIDINGEN- GEEN
VERPLICHTING VOOR DE GASVERDELER TIJDENS DE DUUR VAN DE EXPLOITATIE DE
PLANS OP TE MAKEN EN BIJ TE HOVDEN DIE
MET DE DIENSTLEIDINGEN OVEREENKOMEN.

Zo de gasverdeler tijdens de duur van de
exploitatie de met de leidingen overeenkomende plans moet opmaken en
bijhouden, behoeft hij evenwel geen
plans op te maken en te bewaren van
de dienstleidingen. (Artt. 1, 5" en 8",
en 42, d, K.B. van 28 juni 1971
betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij
de exploitatie van installaties voor
gasdistributie door middel van leidingen.)
(INTERCOMMUNALE
GASVOORZIENING
VAN
ANTWERPEN EN OMGEVING N.V. T. KEMPISCHE
BOUW- EN WEGENISWERKEN N.V.)

het tweede, uit de schending van de
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 42 van het voormeld koninklijk besluit van 28 juni 1971,
doordat het vonnis, na vastgesteld te
hebben ~at verweerster nagelaten heeft
bij de bewoners van de woning naar het
bestaan en de ligging van de aansluitingen te informeren of peilingen uit te
voeren om deze ligging vast te stellen,
desondanks een deel van de aansprakelijkheid voor de beschadiging op de
eigenaar van de aansluiting legt, zulks
op grond dat niet redelijk kan worden
voorgehouden dat eiseres in de volstrekte onmogelijkheid verkeert de huisaansluitingen in plan te brengen,

terwijl, eerste onderdeel, de verplichtingen van eiseres bepaald worden door
ARREST
artikel 42 van het koninklijk besluit van
28 juni 1971 en aan eiseres niet kan ·
HET HOF; - Gelet op het bestre- verweten worden iets nagelaten te hebben wat haar door deze bepaling niet
den vonnis, op 4 december 1978 in
wordt opgelegd;
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
tweede onderdeel, deze · overweging,
indien zij een nalatigheid aan eiseres
Turnhout;
verwijt, geenszins vaststelt dat deze
Over beide middelen samen, afgeleid, nalatigheid de beschadiging tot gevolg
het eerste, uit de schending van de zou hebben gehad indien verweerster
artikelen 1 en 42 van het koninklijk niet de onrechtmatige en zelfstandige
besluit van 28 juni 1971 betreffende de beslissingen had genomen geen peilinte nemen veiligheidsmaatregelen bij de gen uit te voeren, zodat het vereiste van
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oorzakelijk verband tussen de aan eise- dat aan de gasverdeler het opmaken
res verweten fout en de schade niet van plans van de leidingen oplegt,
werd vastgesteld :
deze plans niet beperkt tot de

Wat het eerste middel en het
eerste onderdeel van het tweede
middel betreft :
Overwegende dat artikel 1 van
het koninklijk besluit van 28 juni
1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van installaties
voor gasdistributie door middel van
leidingen, onder het opschrift
« Terminologie », voor de toepassing
van het besluit, de omschrijving
geeft van verscheidene termen en,
onder meer, respectievelijk, onder
5° ens·, van de termen « leidingen »
en « dienstleiding »;
Dat uit die omschrijving een duidelijk verschil blijkt te bestaan tussen de betekenis van beide woorden; dat het onderscheid ook blijkt
uit de met die woorden overeenstemmende Franse termen « canalisations » en « branchement »; dat
« dienstleiding » wordt omschreven
als « de leiding en toebehoren welke
de aansluiting tussen de gasmeter
en de gasdistributieleiding uitmaken » en het woord « branchement » luidens het besluit betekent
« la tuyauterie et les accessoires
constituant le raccordement a la
canalisation de distribution du gaz
en amont du compteur »;
Overwegende dat artikel 42 van
voormeld besluit respectievelijk
onder a en d de verplichtingen van
de gasverdeler bepaalt wat, enerzijds, de « leidingen » en, anderzijds
de « dienstleidingen » betreft;
'
Dat onder a wordt bepaald : « de
·gasverdeler stelt de plans op die
met de uitgevoerde leidingen overeenkomen en houdt ze tijdens de
duur van de exploitatie bij »;
Dat onder d wordt voorgeschreven : « de gasverdeler stelt de
nodige gegevens op om de dienstleidingen te kunnen weervinden »;
Overwegende dat het vonnis oordeelt dat « artikel 42 van het
koninklijk besluit van 28 juni 1971,

hoofdleidingen »;
Dat, door te oordelen dat de
plans, krachtens vermeld artikel 42,
ook de dienstleidingen moeten aanduiden, het vonnis de in het eerste
middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt;
Overwegende dat, nu artikel 42
duidelijk de verplichtingen van
de gasverdeler bepaalt in verband
met de « leidingen » en de
« dienstleidingen », de rechter niet
wettig kon beslissen dat de gasverdeler een fout pleegt om de enkele
reden dat de« dienstleidingen)) niet
op de plans zijn aangeduid;
· Dat het eerste middel en het
eerste onderdeel van het tweede
middel gegrond zijn;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het verweerster minstens voor de
helft van de schade aansprakelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat hierover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen, zitting houdende in
hoger beroep.
18 juni 1980- 1" kamer- Voorzitter:
de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Meeus - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van Heeke; Biitzler.

Nr. 653
2• KAMER - 18 juni 1980

1o VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
OPENSTAAT - STRAFZAKEN - VORDERING
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT
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WEDEROPNEMING IN DE PSYCHIATRISCHE.
AFDELING VAN EEN STRAFINRICHTING VAN
EEN OP PROEF VRIJGELATEN GEINTERNEERDE - WEI' BESCHERMING MAATSCHAPPIJ, ART. 20, TWEEDE LID - CASSATIEBEROEP

{BROGNIEZ T. WANTIEZ)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 maart 1980 in
hoger beroep gewezen door de Cor-·
2° BESCHERMING VAN DE MAAT- rectionele Rechtbank te Bergen;
-

NIET ONTVANKELIJK

SCHAPPIJ-

(1).

WEI' BESCHERMING MAAT-

SCHAPPIJ, AR~ 20, TWEEDE LID - VORD~
RING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF VRIJGELATEN GEINTERNEERDE - CASSATIEB~
ROEP- NIET ONTVANKELIJK (2).

{HEYMANS)

I. In zoverre de voorziening van
eisers gericht is tegen de beslissing
op de -door verweerder ingestelde
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser verklaard
heeft afstand te doen van zijn
voorziening;

18 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
II. Wat het overige van de voorde h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui- ziening betreft :
dende conclusie van de h. Krings, advoOver het middel, afgeleid uit de schencaat-generaal.
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 16.3, tweede lid, 16.4.1" van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement van de
politie van het wegverkeer, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechter, na te hebben
Nr. 654
beslist dat het aan verweerder Wantiez
ten laste gelegde feit niet bewezen is,
zich onbevoegd verklaart om kennis te
2• KAMER - 18 juni 1980
nemen van de burgerlijke vorderingen
WEGVERKEER
WEGVERKEERSREGL. van eiser Brogniez, beslist dat de aan
1 DEC. 1975 - ART. 16.3, TWEEDE LID - Brogniez ten laste gelegde feiten bewezen zijn en hem veroordeelt om een
INHALEN- RECHTS INHALEN - VOORWAARprovisioneel bedrag van 20.000 frank aan
DEN.
Wantiez te betalen, op grond : dat uit de
gegevens van het dossier blijkt dat, nu
Daar Juidens art. 16.3, tweede lid, Weg- eiser zijn bocht naar links niet heeft
verkeersregl. het inhalen enkel dan genomen overeenkomstig artikel 19 van
rechts moet geschieden wanpeer de in het koninklijk besluit van 1 december
het halen bestuurder, enerzijds, te 1975, hij onbetwistbaar een maneuver
kennen heeft gegeven dat hij voorne- heeft uitgevoerd in de zin van
mens is Jinks af te slaan, anderzijds, artikel 12.4 van genoemd koninklijk
zich naar links heeft begeven om die besluit; dat eiser immers niet in het
beweging uit te voeren, beslist de midden van de rijbaan was gestopt, zoals
rechter, die vaststelt dat de ingehaalde hij in zijn conclusie beweert, doch in de
bestuurder zich niet naar links had tweede file was blijven staan, ofschoon
begeven, wettig dat het inhalen van hij zich overeenkomstig artikel 19.3.2", a,
die bestuurder links moest geschieden, van het Wegverkeersreglement naar
ook al had deze zijn voornemen te links had moeten begeven; dat eiser op
kennen gegeven links af te slaan (1).
een 6,60 meter brede rijbaan en ondanks
de aanwezigheid van een geparkeerd
voertuig voldoende ver naar links kon
Nota's arrest nr. 653 :
uitwijken om de andere weggebruikers
(1) en (2) Zie Cass., 26 sept. 1972 (A.C., 1973, niet te misleiden aangaande zijn voorne103).
men; dat de omstandigheid dat eiser zijn
. voertuig opnieuw in beweging bracht
Nota arrest nr. 654 :
bovendien des te minder kon worden
(1) Zie Cass., 23 okt. 1973 (A.C., 1974, 216).
voorzien, daar een.tegenligger naderde,

-------------------!
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1307terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn slaan, anderzijds, zich naar links
conclusie van hoger beroep uitdrukkelijk heeft begeven om de beweging uit
betoogde dat hij de linker richtingsaan- te voeren;
wijzers van zijn voertuig had doen
Dat, na te hebben vastgesteld dat
werken en dat verweerder ondanks die
waarschuwing toch links heeft inge- eiser zich niet naar links had begehaald; verweerder dus gehandeld heeft ven overeenkomstig artikel19.3.2", a,
in strijd met artikel 16.3 van het Weg- van het Wegverkeersreglement en
verkeersreglement, dat het links inhalen na aldus te hebben aangegeven dat
onder die omstandigheden verbiedt; het de tweede voorwaarde die verweervonnis op die conclusie niet geantwoord der verplicht eiser rechts in te
heeft (schending van artikel 97 van de
halen, ten deze niet vervuld was, de
Grondwet);
tweede onderdeel, het feit dat eiser rechter niet meer verplicht was te
niet in het midden van de rijbaan doch antwoorden op de conclusie waarin
in tweede file was gestopt, niet weg- eiser betoogde dat nu de eerste
neemt dat ook verweerder een fout had voorwaarde vervuld was, verweerder
begaan door eiser links in te halen, niet links mocht inhalen, welke
aangezien de linker richtingsaanwijzers conclusie immers niet meer ter zake
van het voertuig van eiser werkten en dienend was;
verweerder zich er niet van vergewist
Overwegende dat het vonnis met
heeft dat hij zonder gevaar kon inhalen
(schending van de artikelen 16.3, tweede de hierboven weergegeven considelid, en 16.4.1" van het koninklijk besluit ransen regelmatig met redenen is
van 1 december 1975, 1382 en 1383 van omkleed en wettelijk is veranthet Burgerlijk Wetboek) :
woord;
Dat het middel in dat opzicht niet
Over beide onderdelen samen :
kan worden aai1geno;men;
Overwegende dat de rechter zijn
Overwegende dat eiser in het
beslissing, dat verweerder de hem tweede onderdeel van het middel
ten laste gelegde overtreding niet verder betoogt dat verweerder een
heeft begaan en geen aansprakelijk- fout heeft begaan door eiser in te
heid draagt voor het ongeval, grondt halen zonder zich ervan te vergeop de vaststelling « dat Brogniez wissen dat hij zulks zonder gevaar
(thans eiser) niet in het midden van kon doen;
de rijbaan ... doch in de tweede file
Overwegende dat het vonnis niet
was blijven staan ... ofschoon hij
zich, overeenkomstig artikel 19.3.2", vaststelt dat een onvoorzichtigheid
die aard zou zijn begaan en
a, van het Wegverkeersreglement, van
geen
vaststelling bevat waaruit een
naar links moest begeven, dat Brog- dergelijke
onvoorzichtigheid zou
niez op een 6,60 meter hrede rijbaan
kunnen
worden
afgeleid; dat evenen ondanks de aanwezigheid van
min
beweerd
wordt
dat de rechter
geparkeerde voertuigen zich voldoende ver naar links kon begeven niet zou hebben geantwoord op een
om de andere weggebruikers zijn conclusie waarin verweerder een
dergelijke onvoorzichtigheid wordt
voornemen duidelijk te kennen te verweten;
geven; ... dat de omstandigheid dat
Dat het middel het Hof zou verBrogniez zijn voertuig opnieuw in
beweging bracht bovendien des te plichten feitelijke gegevens na te
minder kon worden voorzien, nu gaan en in dat opzicht niet ontvaneen.tegenligger (Lelievre) naderde ».; kelijk is;
Overwegende dat, luidens artikel
16.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement, het inhalen enkel
dan rechts moet geschieden wanneer de in te halen bestuurder,
enerzijds, te kennen heeft gegeven
dat hij voornemens is links af te

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van eisers voorziening die is gericht tegen de beslissing op de door verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
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verwerpt de voorziening voor het
overige; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.

Nr. 655
2• KAMER - 18 juni 1980

1° HOF VAN ASS I SEN -

ARREST TOT
VERWJJZIGING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP
VAN DE BESCHULDIGDE BINNEN TIEN VRIJE
DAGEN NA DE BETEKENING VAN DAT ARREST
- ONDERZOEK DOOR HET HOF.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
STRAFZAKEN PROCESOPENSTAAT VERBAAL VAN VERSCHIJNING VAN DE
BESCHULDIGDE VOOR DE VOORZITTER VAN
HET HOF VAN ASSISEN- VOORZIENING NIET
ONTVANKELIJK.

1" Op het cassatieberoep dat de beschuldigde tegen het arrest tot verwijzing
naar het hof van assisen heeft ingesteld v66r het verstrijken van de
termijn van tien vrije dagen na de
betekening en van de termijn van
art. 296 Sv. doet het Hof enkel uitspraak over de schending van de
wetten inzake bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten en van het hof
van assisen en onderzoekt het de
nietigheden bepaald in art. 299 Sv. of
die voortvloeien uit niet-inachtneming
van de wetten tot invoering van een
behandeling op tegenspraak voor de
kamer van inbeschuldigingstelling en
tot regeling van het taalgebruik voor
die kamer (1). (Artt. 299 en 416 Sv.)

(TURATO)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1980 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Luik;
Gelet op het bij de voorziening
bestreden proces-verbaal betreffende de ondervraging van eiser
door de voorzitter van het Hof van
Assisen van de provincie Luik op
14 mei 1980;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het arrest waarbij
eiser naar het hof van assisen wordt
verwezen:
Overwegende dat door de voorziening van de beschuldigde tegen het
arrest van verwijzing naar het hof
van assisen aan het Hof slechts de
schending kan worden onderworpen
van de wetten betreffende de
bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling en van het
hof van assisen evenals het onderzoek van de nietigheden bepaald in
artikel 299 van het Wetboek van
Strafvordering of die volgen uit de·
niet-inachtneming van de wetten tot
invoering van een debat op tegen.spraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling
van het gebruik van de talen voor
die kamer;
Overwegende dat het arrest geen
van de schendingen van de wet
bevat en niet is aangetast door een
van de nietigheden die, in de huidige stand van het geding, voor
onderzoek aan het Hof worden
onderworpen;

2• Geen beslissing waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld, in de zin
van de artt. 407 Sv. en 608 Ger. W., is
II. In zoverre de voorziening
het proces-verbaal van verschijning gericht is tegen het proces-verbaal
voor de voorzitter van het hof vo.n van ondervraging van eiser door de
assisen (2).
voorzitter van het hof van assisen :

------------------------------1
(1) Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1262).
(2) Zie Cass., 18 okt. 1954 (A.C., 1955, 90);
Cass., 21 dec. 1976 (ibid., 1977, 452).

Overwegende dat cassatieberoep
enkel openstaat tegen de beslissingen bedoeld in artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek;

- 1309Dat het proces-verbaal van ver- 3" Regels van de medische plichtenleeJ•
worden niet aileen overtreden door
schijning voor de voorzitter van het
het niet-naleven van regels van zedehof van assisen geen zodanige
lijkheid, bescheidenheid, eerlijkheid,
beslissing is;
waardigheid en toewijding, inzake de
Dat de voorziening niet ontvankeuitoefening van het beroep van medilijk is;
cus, maar ook door gedragingen die
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

indruisen tegen al dan niet geschreven
regels ter vermijding van misbruiken
of fouten in de uitoefening van de
geneeskunde door haar beoefenaars
(3). (Art. 6, 2", en 16, K.B. nr. 79,

10 nov. 1967.)
18 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
4" Een rechtsdwaling kan in bepaalde
de h. Legros, afdelingsvoorzitter omstandigheden door de rechter als
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluionoverkomelijk
worden beschouwd op
dende conclusie van de h. Krings, advovoorwaarde dat hij uit die omstandigcaat-generaal.

heden kon afleiden dat de beklaagde
heeft gehandeld zoals ieder redelijk en
voorzichtig geneesheer zou hebben
gedaan; met de eenvoudige vaststelling
dat de betrokkene slecht werd geadviseerd, zelfs door bevoegde personen,
kan niet worden volstaan (4).

Nr. 656
1• KAMER -19 juni 1980
1° GENEESKUNSTHEREN
K.B. 6 FEB.
DEUREN(l).

ORDE VAN GENEESTUCHTPROCEDURE
1970, ART. 19 - GESLOTEN

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS VOORGESCHREVEN
BIJ
OPENBAARHEID
ART. 6, LID 1 - NIET TOEPASSELIJK OP
TUCHTPROCEDURES (2).

5" De feitenrechter beoordeelt op onaan-

tastbare wijze het bestaan van de
feiten, ter verdediging aangevoerd
door de beklaagde die zich beroept op
een onoverkomelijke rechtsdwaling;
het Hot moet evenwel nagaan of uit
die feiten een dergelijke rechtvaardigingsgrond wettig valt at te leiden (5).
(Impliciet.)
(P. T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; -

Gelet op de bestre-

3° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEESden beslissing, op 16 januari 1979
HEREN - K.B. NR. 79, 10 NOV. 1967, ART. 6,
2° - TUCHTVORDERING - TEKORTKOMING door de franstalige raad van beroep
AAN DE REGELS VAN DE MEDISCHE PLICHTENLEER- BEGRIP.

4° GENEESKUNST-

ORDE VAN GENEESHEREN - TUCHTVORDERING - TEKORTKOMING AAN DE REGELS VAN DE MEDISCHE
PLICHTENLEER- RECHTVAARDIGINGSGROND
ONOVERKOMELIJKE RECHTSDWALING BEGRIP.

5° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - TUCHTZAKEN RECHTVAARDIGINGSGROND ONOVERKOMELIJKE DWALING GEVOLGTREKKING DOOR DE RECHTER AFGELEID UIT
ZIJN VASTSTELLINGEN- TOEZICHT VAN HET
HOF.

van de Orde der Geneesheren gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, inzonderheid lid 1, van bet Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en
97 van de Grondwet,
doordat de raad van beroep, om eiser
voor een dag te schorsen in bet recht de
geneeskunde uit te oefenen, zowel tij(3) Zie Cass., 9 maart 1971 (A.C., 1971, 658).

(4) en (5) Zie Cass., 29 nov. 1976 (A.C., 1977,
(1) en (2) Cass., 19 april 1979 (A.C., 1978-79, 359) en de noten onder het arrest, en Cass.,
17 mei 1978 (ibid., 1978, 1096).
976).

-

1310dens welke een ieder in de regel
recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak en het vonnis
in het openbaar moet worden gewezen, niet van toepassing is in tuchtzaken;
Dat die openbaarheid bovendien
onverenigbaar is met het rechtsbeginsel volgens hetwelk, zowel in het
algemeen belang als in het belang
van de tuchtrechtelijk vervolgde
persoon, bij de behandeling en de
uitspraak in tuchtzaken discretie in
acht moet worden genomen;
Dat het middel naar recht faalt;

dens de debatten als bij de uitspraak
met gesloten deuren zitting heeft gehouden,
terwijl, krachtens het in het middel
vermelde artikel 6, lid 1, een ieder, bij
elke vaststelling van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen, recht heeft op
een openbare behandeling van zijn zaak,
behalve de uitzonderingen die op beperkende wijze in artikel 6, lid 1, worden
opgesomd, en het vonnis eveneens in het
openbaar moet worden gewezen; het
door de beslissing aangetaste recht de
geneeskunde te blijven uitoefenen, een
privaat recht is, zodat de betwisting voor
de raad van beroep betrekking had op
burgerlijke rechten en verplichtingen in
de zin van voornoemd artikel 6, lid 1;
daaruit volgt dat de raad van beroep,
door zitting te houden met gesloten
deuren en door de beslissing met gesloten deuren uit te spreken, zonder erop
te wijzen dat ter zake de behandeling
met gesloten deuren verantwoord was in
het belang van de goede zeden, de
openbare orde, 's lands veiligheid of
wegens de belangen van minderjarige of
de goede rechtsbedeling, de in het middel bedoelde bepalingen schendt :

Overwegende dat, enerzijds, de
openbaarheid van de terechtzittingen en de uitspraak van vonnissen
in openbare terechtzitting, voorgeschreven door de artikelen 96 en
97 van de Grondwet, van rechtswege
slechts toepasselijk zijn op de rechtbanken in de zin van dit woord in
de artikelen 92 en 93 van de Grondwet, dat is op de rechtbanken van
de rechterlijke orde; dat zij enkel op
andere rechtscolleges, en met name
op een tuchtgerecht, toepasselijk
zijn wanneer een bijzondere wetsbepaling zulks bepaalt;
Dat, luidens artikel 19 van het
koninklijk besluit . van 6 februari
1970 tot regeling van de organisatie
en de werking der raden van de
Orde van Geneesheren, de raden
van de Orde zitting houden met
gesloten deuren;
Overwegende dat, anderzijds, de.
bepaling van artikel 6, lid 1, van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, die door het
middel wordt aangevoerd, en lui-

Over het. tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 11 van het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967 op de
geneeskunst, de uitoefening van de
daaraan verbonden beroepen en de
geneeskundige commissies, 6, inzonderheid 2", 13, eerste lid, 15, § 1, inzonderheid lid 1 en 2, en 16 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde van Geneesheren,
doordat de beslissing aan eiser een .
schorsing in het recht de geneeskunde
uit te oefenen gedurende een dag oplegt,
omdat hij nagelaten heeft aan de raad
van de Orde der Geneesheren van de
provincie Namen het protocol toe te
zenden van zijn beslissing om bij
Mej. V ... een therapeutische abortus uit
te voeren,
terwijl, eerste onderdeel, de redengeving ervan dubbelzinnig en tegenstrijdig
is; de beslissing inderdaad, nadat zij had
gezegd dat de code van de plichtenleer
van de nationale raad van de Orde der
Geneesheren helemaal geen bindende
kracht had en erop gewezen had dat
bepaalde regels van die code desondanks
regels van de plichtenleer zijn, ongeacht
of zij in een formele tekst zijn opgenomen, de tegen eiser uitgesprok,en tuchtstraf enkel verantwoordt door het motief
dat hij artikel 86 van voornoemde code
van plichtenleer niet heeft nageleefd,
zonder het bestaan van een ongeschreven regel vast te stellen krachtens welke
de geneesheer die beslist een zwangerschapsonderbreking uit te voeren, onder
gesloten omslag het protocol van die
beslissing aan de provinciale raad van
de Orde moet toezenden; de beslissing
aldus blijkbaar aileen steunt op een
tekst waarvan zij overigens zegt dat hij
geen enkele bindende kracht heeft; die
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dubbelzinnige of tegenstrijdige motieven, waardoor het Hof onmogelijk de
wettelijkheid van de beslissing kan
nagaan, gelijkstaan met het ontbreken
van motieven (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, uit de bovenvermelde redenen van de beslissing blijkt
dat de aan eiser opgelegde tuchtstraf
niet berust op een overtreding van
regels van de eigenlijke plichtenleer, dat
is van de regels betreffende de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de
uitoefening van het medisch beroep,
doch wei op de niet-naleving van een
vormvereiste die, volgens de beslissing,
aan de geneesheren is opgelegd om de
vaststelling door de provinciale raden
van de Orde der Geneesheren van de
overtredingen van de regels van de
eigenlijke plichtenleer te vergemakkelijken; een regel die dergelijke vormvereiste oplegt, in tegenstelling tot laatstgenoemde regels, slechts kan voortkomen
uit een verordenende bepaling met verbindende kracht; ten deze de door eiser
niet nageleefde vormvereiste door geen
enkele normatieve bepaling wordt opgelegd, doch enkel door artikel 86 van de
code van de geneeskundige plichtenleer,
die geen bindende kracht heeft aangezien hij niet is bekrachtigd bij een in
Ministerraad
overgelegd
koninklijk
besluit; daaruit volgt dat de raad van
beroep van de Orde der Geneesheren,
door aan eiser een tuchtstraf op . te
leggen enkel omdat hij nagelaten had
aan de provinciale raad, waaronder hij
ressorteert, een protocol toe te sturen
van de beslissing om de zwangerschapsonderbreking uit te voeren, de bevoegdheden heeft overschreden die bij het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 nOvember 1967 aan die raad werden toegekend (schending van aile in het middel
bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing
zegt « dat de regels van de plichtenleer · van elk vrij beroep bestaan
zonder daarom in een formele tekst
opgenomen te zijn; dat de wetgever
de beoordelingsmacht van de tuchtoverheid van de Orde niet heeft
beperkt tot de overtredingen van de
aldus geformuleerde regels; dat de

omstandigheid dat de Koning geen
verbindende kracht heeft verleend
aan het voorontwerp van de code
van de geneeskundige plichtenleer
die door de nationale raad van de
Orde is opgesteld, niet belet dat de
raad van beroep de bepalingen van
dat voorontwerp mag vermelden en
oordelen dat zij naar hun inhoud
regels van geneeskundige plichtenleer zijn »; dat de beslissing verder
erop wijst « dat uit de bekentenissen van appellant (thans eiser)
blijkt dat hijzelf de zwangerschapsonderbreking bij Mej. V... heeft
uitgevoerd en dat hij de voorschriften van artikel 86 van de code van
de plichtenleer niet heeft in acht
genomen; dat die regel een dwingende regel is en de autoriteiten
van de Orde door de overtreding
ervan niet kunnen nagaan of de
door de geneesheer verrichte zwangerschapsonderbreking een inbreuk
vormde op de regels inzake de
zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid die iedere geneesheer in acht
moet nemen bij de uitoefening van
of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep »;
Overwegende dat het noch dubbelzinnig, noch tegenstrijdig is vast
te stellen dat de code van de
genee~kundige
plichtenleer geen
verbindende kracht heeft, doch dat
de daarin vervatte regel niettemin
een regel van de plichtenleer is, die
als dusdanig geldt voor de geneesheren die een therapeutische zwangerschapsonderbreking uitvoeren;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat ingevolge artikel 6, 2•, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van Geneesheren, de
provinciale raden van die Orde
moeten waken over het naleven van
de regels van de medische plichtenleer en over de handhaving van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de
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Ieden. van de Orde en hiertoe belast
zijn met het treffen van tuchtmaatregelen wegens fouten die de op
hun lijst ingeschreven leden in de
·uitoefening van hun beroep, of naar
aanleiding ervan begaan; dat de
raad van beroep, die kennis neemt
van een hoger beroep tegen een
beslissing van de provinciale raad,
genomen met toepassing van die
wetsbepaling, dezelfde opdracht vervult;
Overwegende dat, in strijd met
wat in het middel wordt verondersteld, de regels van medische plich~nleer niet aileen worden overtreden door het niet-naleven van de
regels betreffende de zedelijkheid,
de bescheidenheid, de eerlijkheid,
de waardigheid en de toewijding
. vereist bij de uitoefening van het
beroep van medicus; dat dergelijke
tekortkomingen ook bestaan uit
gedragingen die indruisen tegen
regels, zelfs ongeschreven, die, om
misbruiken of fouten in de uitoefening van de geneeskunde te vermijden, door de . beoefenaars ervan
moeten nageleefd worden;
Overwegende dat het niet-naleven
van die regels, en ook van individuele of algemene maatregelen
strekkende om toestandeil te voor• komen of te beeindigen die een
regelmatige en normale verstrek. king van geneeskundige verzorging
in het gedrang brengen, de toepassing door de raden van de Orde van
de bij artikel 16 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
. bepaalde tuchtstraffen wettelijk
kunnen verantwoorden;
Dat uit die overwegingen volgt
dat de raad van beroep, door aan
eiser om de in het middel vermelde
reden een tu:chtstraf op te leggen,
zijn bevoegdheden niet heeft overschreden;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, in ondergeschikte orde afgeleid uit de schending
van artikel 71 van het Strafwetboek en
van het zowel in tucht- als in strafzaken
toepasselijk algemeen · rechtsbeginsel

volgens hetwelk de onoverkomelljke
dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert, van het zowel in tucht- als in
strafzaken toepasselijk algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk twijfel de
beschuldigde ten goede komt (welk
beginsel met name is vastgelegd in de
artikelen 154, 176, 189 van het Wetboek
van Strafvordering, 23 van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van Architecten, 20, §§ 1 en 2, van
het koninklijk .besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde van
Geneesheren, 20, §§ 1 en 2, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem- '
ber 1967 betreffende de Orde van Apothekers, ·44 en 45 van het koninklijk
besluit van 6 februari 1970 tot regeling
van de organisatie en de werking der
raden van de Orde van Geneesheren,
46 en 47 van het koninklijk besluit van
29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde
van Apothekers, alsmede van het algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
doordat de tuchtraad van beroep, op
eisers conclusie ten betoge dat eiser,
zelfs in de onderstelling dat de plichtenleer de kennisgeving van het protocol,
waarvan sprake is in artikel 86 van de
voornoemde code van plichtenleer, zou
opleggen, een onoverkomelijke dwaling
zou hebben begaan, op grond dat
geneesheren van de academische ziekenhuizen van het land die vormvereiste
nooit hebben nageleefd, dat verweer
verwerpt op grond dat « de onoverkomelijke dwaling een dwaling is, die bij een
groot aantal personen dermate leeft dat
zij gemeengoed is geworden; dat niet
bewezen is dat aile geneesheren zich in
dezelfde manier als (eiser) gedragen; dat
de drie geneesheren-anesthesisten die
(eiser) hielpen bij de zwangerschapsonderbreking hem daarentegen het voorbeeld hadden gegeven door de regels van
plichtenleer na te leven »,

terwijl, eerste onderdeel, de onoverkomelijke dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert, zowel in tucht- als in
strafzaken; de onoverkomelijke dwaling
de dwaling is die in dezelfde omstandigheden zou begaan worden door ieder
redelijk en voorzichtig persoon; de vergissing geen « gemeengoed » moet
geworden zijn om een rechtvaardigingsgrond te vormen; daaruit blijkt dat de
beslissing, door de ·door eiser aangevoerde rechtvaardigingsgrond te verwerpen zonder na te gaan of een redelijk en
. voorzichtig ·mens in 'identieke omstan-
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digheden op dezelfde wijze zou gehanOverwegende dat een rechtsdwadeld hebben, artikel 71 van het Strafwet- ling in bepaalde omstandigheden
boek en het algemeen rechtsbeginsel dat
een onoverkomelijke dwaling een recht- door de rechter als onoverkomelijk
kan worden beschouwd op voorvaardigingsgrond is, schendt;

tweede onderdeel, de beslissing om de
sanctie van de eerste rechters te verminderen, rekening houdt « met de slechte
invloed van de voorbeelden die eminente
practici (aan eiser) hebben gegeven »; uit
die overweging volgt dat de tuchtrechters geoordeeld hebben dat eisers beweringen dat bet voorbeeld van zeer eminente confraters hem een onoverkomelijke dwaling hadden doen begaan niet
helemaal ongeloofwaardig waren; daaruit volgt dat de beslissing door de
verwerping van de op de onoverkomelijke dwaling gesteunde rechtvaardigingsgrond, op grond « dat niet werd
aangetoond dat aile geneesheren zoals
(eiser) handelen », bet algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk in tucht- en.
strafzaken de twijfel aan de beklaagde
ten goede komt en de in bet middel
bedoelde wettelijke bepalingen schendt
(met uitzondering van artikel 71 van bet
Strafwetboek);
derde onderdeel, uit de procedurestukken niet blijkt dat hetzij tijdens bet
onderzoek voor bet bureau van de raad
van de Orde, hetzij tijdens de debatten
voor de raad van de Orde van Geneesheren van Namen of voor de raad van
beroep, de omstandigheid werd aangevoerd dat eiser, vooraleer hij werd
vervolgd, op de hoogte was van de brief
die door de drie anesthesisten aan de
raad was gestuurd; de beslissing door de
verwerping van de door eiser aangevoerde rechtvaardigingsgrond, op grond
dat die drie geneesheren die hem bij
de zwangerschapsonderbreking hadden
geholpen, « bet voorbeeld van de eerbiediging van de regels van de plichtenleer
hadden gegeven », steunt op feiten die
de rechters enkel uit persoonlijke
wetenschap konden kennen en die niet
aan eisers tegenspraak werden onderworpen (schending van bet algemeen
beginsel van de eerbiediging van de
verdediging);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de in het
middel overgenomen conclusie volgt
dat eiser in aanvullende orde
betoogde dat zijn gedrag door een
onoverkomelijke rechtsdwaling gerechtvaardigd was;

waarde evenwel dat hij uit die
omstandigheden kon afleiden dat de
beklaagde heeft gehandeld zoals
ieder redelijk en voorzichtig persoon zou gedaan hebben; dat dienaangaande de eenvoudige vaststelling dat de beklaagde slecht werd
geadviseerd, zelfs door een geschikt
persoon, niet kan volstaan;
Overwegende dat de beslissing,
door tegenover de door eiser aangevoerde houding « van talrijke
geneesheren en meer bepaald van
geneesheren van academische ziekenhuizen » het voorbeeld van de
eerbiediging van de regels van de
plichtenleer te stellen door de drie
geneesheren-anesthesisten die eiser
bij de zwangerschapsonderbreking
hadden geholpen, daaruit niet enkel
afleidt dat de aangevoerde dwaling
niet door alle geneesheren werd
begaan, doch aldus eveneens impliciet doch zeker oordeelt dat eiser
niet heeft gehandeld zoals ieder
redelijk en voorzichtig persoon in
dezelfde omstandigheden zou gedaan hebben;

Dat het onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de beslissing
blijkt dat de raad van beroep, hoewei hij, doch enkel om de door de
eerste rechters uitgesproken tuchtstraf te verminderen, rekening
houdt met « het slechte voorbeeld
van eminente practici », en hoewel
hij ook heeft gezegd « dat niet is
aangetoond dat alle geneesheren
dezelfde houding aannemen », heeft
willen beslissen dat de voorbeelden
van die practici eiser geen onoverkomelijke rechtsdwaling hebben
doen begaan en niet enkel dat het
bestaan \ran een dergelijke dwaling
twijfelachtig zou zijn;
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Dat dit onderdeel van het middel
op een onjuiste interpretatie van de
bestreden beslissing berust en feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de aan het
Hof voorgelegde stukken van de
rechtspleging blijkt dat eiser reeds
bij het begin van de tegen hem
ingestelde tuchtrechtelijke vervolgingen op de hoogte was van de
brief, die door de drie geneesheren-anesthesisten die hem bij de
zwangerschapsonderbreking hadden
geholpen, aan de provinciale raad
van de Orde van Geneesheren werd
gestuurd en dat hij dienaangaande,
met name voor de raad van beroep,
conclusie heeft genomen;
Dat uit het bestaan zelf van die
brief blijkt dat de raden van de
Orde niet hebben gesteund op feiten
die ze enkel uit persoonlijke wetenschap konden kennen;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 juni 1980- 1• ka:mer- Voorzitter:
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : baron Vin!;otte Gelijkluidende conclusie van de h.
·Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
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1° KOOP- VERBORGEJil

GEBREKEN VAN DE
VERKOCHTE ZAAK- GEBREK VAN DE ZAAK
-BEG):UP.

2° BEWIJS -

BEWLJS PQOR GESCHRIFT BEWLJSKRACHT VAN DE AKTE:N - BURGERLLJKE ZAKEN- BEGRIP.

zijn dat, zelfs indien he{ ae zaak niet
intrinsiek aantast, deze ongeschikt
maakt tot het gebruik waartoe de
koper, naar de verkoper wist, ze
bestemde (1}. (Artt. 1641 tot 1647 B.W.}
2" De bewijskracht van een gedingstuk

wordt niet miskend door de rechter
die er een uitlegging aan geeft die
verenigbaar is met de zin en de
draagwijdte ervan (2}. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.}
(BRIQUETERIES MEcANIQUES DE L'EST N.V.
T. ARGEX N.V., MR. VAN BESIEN Q.Q.)
ARREST (

v.ertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1979 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1604, 1611, 1614, 1616 tot 1620, 1641,
1642, 1644 tot 1648 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om het door verweerster ingesteld principaal beroep ontvankelijk te verklaren en bijgevolg de
beroepen beslissing te wijzigen en de
door verweerster tegen eiseres ingestelde vordering niet ontvankelijk te
verklaren, beslist : « de rechtsvordering
ingesteld op grond van verborgen gebre.::
ken van de verkochte zaak slechts die
kan zijn welke is bepaald in artikel
1648 »; dat « de rechtsvordering tot
herstel van geleden schade wegens
gebreken die de firma Briqueteries
(thans eiseres) beweert te hebben ingesteld, slechts zou kunnen steunen op een
aannemingscontract dat zij niet heeft
gesloten met de vennootschap Argex
(thans verweerster) en derhalve elke.
grondslag mist "• dat c de rechtsvordering tot herstel die ge'interpreteerd
wordt als een onrechtstreekse of verdraaide koopvernietigende rechtsvordering tot teruggave van de prijs, die is
vervat in de ingestelde vordering tot
schadevergoeding, onderworpen blijft
aan de voorwaarde van de korte tijd
waarbinnen zij moet worden ingesteld »;
(1) Cass., 18 nov. 1971 (A.C., 1972, 274) met
noot; zie Cass., 21 nov. 1974 (ibid., 1975, 350),
6 mei 1977 (ibid., 1977, 915) en 15 sept.

1" Het verborgen gebrek van de ver- 1978 (ibid, 1978- 79 ' 52 ).
kochte zaak, dat de verkoper tot
(2) Cass., 22 juni 1978 (A.C., 1978, 1242) en
vrijwaring verplicht, kan een gebrek . 22 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 480).
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en dat « de tegen verweerster ingestelde buiten genoemde korte termijn inge-·
rechtsvordering niet "binnen genoemde· stelde rechtsvordering niet ontvankelijk
te verklaren, artikel 1648 van het Burkorte tijd is ingeleid »,
gerlijk Wetboek schendt, waarbij alleen
terwijl, zoals blijkt uit de inleidende de koopvernietigende rechtsvotdering
dagvaarding, betekend aan verweerders afhankelijk wordt gesteld van de voorop 6 januari 1975 en uit de door eiseres waarde dat de vordering binnen een
regelmatig aan de rechters in hoger korte tijd wordt ingesteld; het arrest
beroep voorgelegde conclusie en nota, althans de afwijzing van het middel,
deze tegen verweerster geen koopvernie- door eiseres afgeleid uit de tekortkoming
tigende vordering heeft ingesteld, maar door verweerster aan haar verplichting
een rechtsvol.'dering strekkende tot het tot levering, niet regelmatig met redenen
herstel van de slechte uitvoering van een omkleedt (schending van artikel 97 van
baksteenoven als gevolg van afwijking de Grondwet):
van het materiaal dat door verweerster
Overwegende dat het middel erop
werd geleverd en betreffende hetwelk zij
nader bepaalde dat het niet werd goed- neerkomt aan het arrest te verwijgekeurd, qua conformiteit met het mate- ten dat het zou hebben geoordeeld
riaal dat het voorwerp van de verkoop dat de rechtsvordering gericht tegen
uitmaakte, dit is een materiaal geschikt verweerster, die het isolatiemateom genoemde oven, waarvan .een
schema vooraf aan verweerster werd riaal heeft geleverd voor de steenovergelegd, te isoleren; krachtens de oven gefabriceerd door de perartikelen 1604, 1614 en 1616 tot 1620 van sonenvennootschap met beperkte
Etablissements
het Burgerlijk Wetboek de levering door aansprakelijkheid
verkoper van een met de verkochte Dutreux et Cie, een rechtsvordering
zaak niet overeenstemmende zaak een was tot vrijwaring voor de verbortekortkoming van laatstgenoemde aan gen gebreken van de verkochte zaak
diens verplichting tot levering uitmaakt; en geenszins een vordering tot levebovendien de goedkeuring van de gele- ring, gegrond op het niet overeenverde zaak de niet-ontvankelijkheid tot
gevolg heeft van de rechtsvordering stemmen van de geleverde zaak met
gegrond op een dergelijke tekortkoming, de verkochte zaak, dit is gegrond op
maar niet die van de koopvernietigende een zichtbaar gebrek van die zaak;
rechtsvordering en trouwens luidens de
Overwegende dat een verborgen
artikelen 1644 tot 1646 van het Bur- gebrek van de verkochte zaak, dat
gerlijk Wetboek, de rechtsvordering
gegrond op een koopvernietigend gebrek de verkoper tot vrijwaring verplicht,
niet kan strekken tot het herstel van de een gebrek kan zijn dat, zelfs indien
verkochte zaak; derhalve, door te beslis- het de zaak niet intrinsiek aantast,
sen dat de door eiseres ingestelde deze ongeschikt maakt tot het
rechtsvordering tot herstel moet worden gebruik waartoe de koper, naar de
.,geinterpreteerd als een koopvernieti- verkoper wist, ze bestemde;
gende rechtsvordering, het arrest van de
Overwegende dat eiseres zich in
dagvaarding van 6 januari 1975 en van
de door eiseres neergelegde conclusie en haar dagvaarding van 6 januari 1975
nota een uitlegging geeft die onverenig- en in haar voor de eerste rechter
baar is met hun bewoordingen en met genomen conclusie slechts in algehun draagwijdte en aldus de bewijs- mene bewoordingen beriep op de
kracht ervan schendt (schending van de contractuele aansprakelijkheid en
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het de aansprakelijkheid inzake oneiBurgerlijk Wetboek); het aldus trouwens
de wettelijke begrippen van de vrijwa- genlijke misdrijven van verweerster
ring tegen verborgen gebreken en van en van degene die de oven had
de verplichting tot levering ten laste van gefabriceerd;
de verkoper, alsmede de draagwijdte van
Overwegende dat eiseres in haar
de goedkeuring en de wettelijke regels conclusie genomen in hoger beroep
inzake de uitvoering van genoemde er nogmaals op wees, zonder nadere
vrijwaring miskent en derhalve de
artikelen 1604, 1610, 1611, 1614, 1616 tot bepaling omtrent de aard van haar
1620, 1641 en 1644 tot 1647 van het rechtsvordering, dat deze strekte tot
Burgerlijk Wetboek schendt; het arrest, veroordeling van beide bovengedoor de door eiseres tegen verweerster noemde partijen, enerzijds, om haar

de

- 1316steenoven te herstellen en, ander- vordering niet buiten ·de . · bif
zijds, om de schade te vergoeden artikel 1648 van het Burgerlijk Wet-die zij had geleden ten gevolge van boek bepaalde korte termijn werd
de gebreken van genoemde oven en ingesteld; dat eiseres echter in dat
van de slechte uitvoering ervan;
stuk niet in hoofdorde beweerde dat
Overwegende dat tevens blijkt uit haar rechtsvordering een rechtsvordie conclusie genomen in hoger dering tot levering was en derhalve
beroep dat eiseres, in antwoord op hiet onderworpen aan genoemde
de exceptie van niet-ontvankelijk- termijn, maar enkel dat haar
heid opgeworpen door verweerster rechtsvordering strekte tot herstel
en hieruit afgeleid dat, overeen- van een slechte uitvoering en « dat
komstig artikel 1648 van het Bur- het niet ging om een verkoop maar
gerlijk Wetboek, de rechtsvordering, wel om een aannemingscontract »; __
ingesteld op grond van verborgen
Overwegende dat hieruit volgt dat
gebreken, moest worden ingesteld het hof van beroep, door met name
binnen een korte tijd, zich ertoe te steunen op de overweging dat
beperkte te beweren dat in werke- eiseres in haar dagvaarding, binnen
lijkheid de oorzaak van de schade een nader te bepalen mate, veraan de steenoven niet onmiddellijk weersters aansprakelijkheid aankon worden uitgemaakt, zodat, voerde voor de verkeerde uitvoering
« rekening houdende met de aard · van genoemde steenoven ten geen de omvang van genoemd volge van « afbrokkeling van het
gebrek », de rechtsvordering geens- gebruikte isolatiemateriaal, waarvan
zins laattijdig was;
de graad van mechanische weerOverwegende dat eiseres evenwel stand als ontoereikend was voorgein dezelfde conclusie incidenteel komen », wettig en zonder schenbeweerde dat verweerster ertoe ding van de bewijskracht van voorgehouden was « een koopwaar te noemde akten, de tegen verweerster
leveren overeenstemmende met het gerichte rechtsvordering, voor zover
gebruik dat de koper dacht ervan te zij gegrond was op de gebreken van
maken ... welke kwaliteit slechts het verkochte materiaal, kon uitlegkon worden nagegaan na de bouw gen als een rechtsvordering strekvan de steenoven »; dat deze zin- kende tot schadevergoeding wegens
snede, in haar context genomen, verborgen gebreken en derhalve
met betrekking tot het door ver- geregeld bij artikel 1648 van het
weerster aangevoerd middel, vol- Burgerlijk Wetboek;
gens hetwelk er goedkeuring van de
koopwaar zou zijn geweest, niet
Overwegende ten slotte dat ·het
insluit dat eiseres beweerde haar middel, in zoverre het steunt op een
rechtsvordering te gronden op een gebrek aan antwoord op de concluzichtbaar gebrek, in plaats van een sie volgens welke verweerster tekort
verborgen gebrek, waarmee het zou zijn gekomen aan haar vergebruikte materiaal was behept; dat plichting tot levering, gegrond is op
een afwijking qua « conformiteit », een verkeerde uitlegging van die.
die slechts na het gebruik van conclusie en namelijk, zoals hierop
genoemd materiaal kan worden reeds is gewezen, van de zinsnede
nagegaan, aan het begrip van ver- betreffende de « conformiteit » van
borgen gebrek beantwoordt in de de koopwaar;
zin van de artikelen 1641 en volDat geen enkel onderdeel van het
gende van het Burgerlijk Wetboek;
middel kan worden aangenomen;
Overwegende dat eiseres weliswaar ook in de nota, waarvan het
Over het tweede middel, afgeleid uit
arrest gewag maakt en die zij bij de schending van de artikelen 1134
haar voorziening voegt, slechts sub- tot 1137, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1319,
sidiair aanvoerde dat haar rechts-. 1320, 1?22, 1382, 1383, 1582, 1603, 1604,
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'1610, 1611, 1641, 1644 tot 1648 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op bet middel uiteengezet door eiseres
in haar regelmatig voor bet hof van,
beroep neergelegde conclusie, waarin zij
aanvoerde dat de gebreken waarvoor zij
schadevergoeding vroeg, te wijten waren
aan de fout begaan door verweerster,
door haar verkeerde inlichtingen te ver·strekken betreffende bet gebruik van
bet verkochte materiaal, op grond dat
« de firma Briqueteries de l'Est (thans
eiseres), in haar dagvaarding van
6 januari 1975 en haar op 22 januari 1975
neergelegde conclusie, de aansprakelijkheid voortvloeiende uit een oneigenlijk
misdrij£ zowel van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Dutreux als van de naamloze vennootschap Argex (thans verweerster) heeft
ingeroepen », « dat zij dit middel in haar
aanvullende conclusie van 2 juni 1976
niet verder heeft opgenomen », en « dat"
de aangevoerde fout blijft bestaan in een
tekortkoming aan een verplichting ontstaan uit de overeenkomst en niet aan
een algemene verplichting, en dat de
door genoemde fout veroorzaakte schade
geen andere is dan de schade ontstaan
uit de niet-uitvoering van de overeenkomst »,
terwiJJ, eerste onderdeel, in zoverre
bet arrest oordeelt dat eiseres genoemd
middel in boger beroep niet meer heeft
opgenomen, bet van de conclusie van
eiseres, zoals deze hierboven is samengevat, een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de zin en de draagwijdte
ervan en aldus de bewijskracht ervan
schendt (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, in strijd met wat
bet arrest overweegt, enerzijds, de in
conclusie aangevoerde fout een tekortkoming oplevert aan de algemene verplichting van voorzichtigheid en van vooruitzicht die op verweerster rustte en,
anderzijds, de door deze fout ontstane
schade niet beperkt blijft tot de derving
van bet voordeel of van de baten die
eiseres er terecht van mocht verwachten
en, in ieder geval, verschilt van die
welke uitsluitend is ontstaan uit de
niet-uitvoering van de overeenkomst; bet
arrest derhalve, door om voornoemde
reden te beslissen dat verweerster niet
kan worden aangesproken ten gevolge
van een oneigenlijk misdrijf, zowel de
regels inzake aansprakelijkheid ':'Vegens

oneigenlijk misdrijf miskent (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek) als die betreffende de contractuele aansprakelijkheid
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1136, 1137, 1142, 1146, 1147, 1610, 1611 en
1644 tot 1648 van bet Burgerlijk Wethoek);
derde onderdeel, artikel 1648 van bet
Burgerlijk Wetboek aileen de rechtsvordering voortspruitende uit koopvernietigende gebreken onderwerpt aan de
voorwaarde dat zij binnen een korte tijd
wordt ingesteld; derhalve bet arrest, dat
er zich toe beperkt erop te wijzen dat
« de aangevoerde fout blijft bestaan in
een tekortkoming aan een verplichting
ontstaan uit de overeenkomst », zonder
nader te bepalen of bet ging om de
verplichting tot vrijwaring van de ver·borgen gebreken, dan wei om een
andere verplichting van de verkoper,
zoals de verplichting tot levering, de
bijkomende verplichting voortkomende
uit de plicht tot medewerking of uit de
wilsovereenstemming der partijen, door
dubbelzinnigheid is aangetast en derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet); in de onderstelling dat
bet arrest de verplichting om de rechtsvordering binnen een korte tijd in te
stellen, heeft willen uitbreiden tot
andere gevallen dan dat van een rechtsvordering gegrond op koopvernietigende
gebreken, die binnen een korte tijd moet
worden ingesteld (artikel 1648 van bet
Burgerlijk Wetboek), bet deze wetsbepaling schendt alsmede die betreffende
de andere contractuele verplichtingen,
inzonderheid betreffende de verplichtingen van de verkoper, welke laatste
bepalingen de voorwaarde betreffende
de instelling van de vordering binnen
een korte tijd niet inhouden (schending
van de artikelen 1134, 1135, 1136, 1147,
1149, 1150, 1582, 1603, 1604, 1641 van bet
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
_ Overwegende dat blijkt uit het
z1nsverband van de conclusie in
hoger beroep door eiseres genomen,
dat eiseres, door erin aan te voeren
dat verweerster verkeerde inlichtingen betreffende het gebruik van het
verkochte materiaal had gegeven,
enkel en aileen betwistte dat zij
genoemd materiaal stilzwijgend had
goedgekeurd, door het te gebruiken
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zoals door de verkoper werd bedongen; dat zij geenszins een quasi1• KAMER - 19 juoi 1980
delictuele fout inriep, die verscbillend was van enige verplicbting 1° CASSATIEMIDDELEN BURGERvoortspruitende uit de overeen- · LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK
komst;
OEFENT OP REDENEN DIE GEEN INVLOED
Dat dit onderdeel van bet middel
steunt op een verkeerde lezing van
genoemde conclusie;

HEBBEN OP DE WETTIGHEID VAN DE BESTREDEN
BESLISSING
MIDDEL ZONDER
BELANG (1).

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFI' -

Wat bet eerste onderdeel betreft :
BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSKRACHT VAN
Overwegende dat met name uit DE AKTEN - UITLEGGING GEGROND OP
bet antwoord op bet tweede onder- GEGEVENS DIE NIET TOr DE AK'l'E ZELF
GEEN MISKENNING VAN DE.
dee! van bet middel blijkt dat bet BEHOREN
arrest, door te beslissen dat eiseres BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP.
in baar conclusie in boger beroep 3° OVEREENKOMST VERBINDENDE
bet middel uit de quasi-delictuele KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE
aansprakelijkbeid van verweerster AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOEniet meer heeft opgenomen, van die KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE
conclusie geenszins een lezing geeft HLJ ERAAN GEEFI', WETTELIJK TUSSEN PARdie onverenigbaar zou zijn met de TIJEN HEEFI' - GEEN SCHENDING VAN
ART. 1134 B.W. (2).
draagwijdte ervan;
2"
Een beslissing miskent de bewijs-·
Dat bet arrest derbalve de bewijskracht van een akte niet door het
kracbt van die akte niet miskent;
feit aileen dat zij die akte uitlegt op
Wat bet derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit bet zinsver-,
band blijkt dat bet arrest, door erop
te wijzen dat « de aangevoerde fout
blijft bestaan in een tekortkoming
aan een verplicbting ontstaan uit de
overeenkomst en niet in een algemene verplicbting », daarmee zonder enige dubbelzinnigbeid een
tekortkoming aan de verplichting
tot vrijwaring wegens de verborgen
gebreken van de verkocbte zaak
bedoelt;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

!Jl"Ond van extrinsieke gegevens (3).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(DUFOUR T. ABATTOIRS DE BELLEVUE N.V.)

19 juni 1980 - r kamer - Voorzitter :
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Closon - Ge.Jijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont en Kirkpatrick.

Nr.659
1• KAMER- 19 juni 1980

ONTEIGENING
Nt.JTl'E -

TEN

ALGEMENEN

BILLIJKE • SCHADELOOSSTELLING- BILLIJKE VERGOEDING.
c

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in De huurder van een ten algemenen
de kosten.
nutte onteigend pand ontvangt niet de
~

19 juni 1980- 1" kamer- Voorzitter
en verslaggever : ridder de Schaetzen,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Colard, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Dassesse.

billijke

»

vergoeding, bedoeld in

(1) Cass., 3 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 257).
(2) Cass., 25 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1123).
(3) Cass., 4 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 500).
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art. 11 Gw., als de rechter, nadat hij
heeft vastgesteld dat die huurder door
de onteigening het voordeel verliest
van een voor hem voordelige huur, bij
de bepaling van de vergoeding niettemin weigert met dat voordeel rekening
te houden op grond dat het de waarde
van het pand op immobilienmarkt
vermindert en dus nadelig kan zijn
voor de eigenaar van het pand (1).
(NICOLET P.V.B.A. T. WEGENFONDS)

dergelijk vonnis in kracht van
gewijsde gaat en voor overschrijving
vatbaar is en evenmin dat de termijn
voor betekening ervan aan de ambtenaar aanvangt vooraleer het verval
van het hoger beroep bij rechterlijke
beslissing is vastgesteld en vooraleer
die beslissing zelf kracht van gewijsde
verkrijgt (1 ).
(G... T. V...)

ARREST

19 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter
en verslaggever : ridder de Schaetzen,.
HET HOF; - Gelet op het bestreafdelingsvoorzitter
Gelijkluidende den arrest, op 6 juni 1979 gewezen
conclusie van de h. Colard, advocaat- door het Hof van Beroep te Gent;
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick
en Claeys Bouuaert.
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 301 van het
Burgerlijk Wetboek, 19, 20, 21, 28, 779,
780, 781, 862, § 1, 1042, 1273 van het
Nr. 660
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel volgens welk vonnissen en arresten een declaratief
1" KAMER - 20 juni 1980
karakter hebben, zoals dit principe
onder meer tot uitdrukking komt in de
1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
artikelen 1278, tweede lid, van het
VAN TAFEL EN BED HOGER Gerechtelijk Wetboek en 1445 van het
BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ ECHT- Burgerlijk Wetboek,
SCHEIDING WORDT TOEGESTAAN - GEEN
doordat het arrest, na met toepassing
KENNISGEVING VAN HET HOGER BEROEP van artikel 1273 van het Gerechtelijk
AAN DE GRIFFIER.
Wetboek het hoger beroep van eiseres
vervallen te hebben verklaard in zoverre
2° HOGER BEROEP BURGERLIJKE
het tegen de beslissing was gericht die
ZAKEN- HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS
de echtscheiding in haar nadeel toeWAARBIJ ECHTSCHEIDING WORDT TOEGEstood, oordeelt dat « het hoger beroep
STAAN - GEEN KENNISGEVING VAN HET
echter behouden blijft in zoverre het
HOGER BEROEP AAN DE GRIFFIER- VERVAL
gericht is tegen de beslissing die de
- GEVOLG- VERVAL NOODZAKELIJK VASr
vordering van appellante (thans eiseres),
TE STELLEN DOOR EEN RECHTERLIJKE
strekkende tot het bekomen van een
BESLISSING.
uitkering na echtscheiding, ongegrond
1° en 2° Hoewel krachtens art. 1273 verklaarde; ... dat het toestaan van de
Ger. W. ieder hoger beroep tegen een echtscheiding in het nadeel van appelvonnis, waarbij echtscheiding wordt lante (thans eiseres) pas definitief wordt
toegestaan, in beginsel vervalt bij het door het vervallen verklaren van het
verstrijken van een termijn van acht hoger beroep op dat punt; dat appellante
dagen na de dag waarop het beroep is derhalve in geen geval aanspraak kan
ingesteld, indien het niet binnen die maken op enige uitkering voor
termijn bij gerechtsdeurwaarders- haarzelf »,
terwijl het verval dat het niet ter
exploot ter kennis is gebracht van de
griffier van de rechtbank die de beroe- kennis brengen van het hoger beroep
pen beslissing heeft gewezen, brengt binnen de wettelijke bepaalde termijn
zulks nochtans niet mede dat een van acht dage11- sanctioneert, welk hoger
Nota arrest nr. 659 :
(1) Zie Cass., 20 sept._ 1979 (A.C., 1979-80,
!'r. 43) en de cone!. van het O.M. verschenen
m Bull: en Pas., 1979, I, 70. Zie ook Cass.
17 me1 1976 (AC., 1976, 1029), 28 old
1976 (ibid., 1977, 248) en 2 sept. 1977 (ibid
.1978, 6).
.•

Nota arrest nr. 660 :
(1) Zie Cass., 21 april 1972 (A.C., 1972, 791)
en de voetnoot, DE PAGE, Traite elementaire de
droit civil beige, dl. II, 1964, nr. 781; VAN GERVEN, • Beginselen van Belgisch Privaatrecht •,
dl. I, nr. 128; Cass., Fr., 12 juni 1909 (Rec.
Dalloz, 1909, 389, met concl. van proc.-gen.
Baudouin).
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van de griffier van de rechtbank die de
echtscheiding heeft toegestaan, een
absolute nietigheid is die intreedt zodra
de vereiste aanzegging binnen de voorziene termijn niet plaatsvond, en het
arrest waarin dit verval wordt vastgesteld een declaratief en geen constitutief
karakter heeft, zodat het arrest niet
wettelijk kon beslissen dat het toestaan
·van de echtscheiding in het nadeel van
eiseres pas definitief werd door het
vervallen verklaren van het hoger
beroep op dat punt, doch het hof van
beroep integendeel, zoals door eiseres in
haar regelmatig neergelegde conclusie
werd ingeroepen, na de toepassing van
artikel 1273 van het Gerechtelijk Wethoek had moeten vaststellen dat het
hoger beroep tegen het beroepen vonnis,
waarbij de echtscheiding tegen eiseres
werd toegestaan, nooit geldig was en dat
verweerder, vermits hij het vonnis had
betekend en dit bij ontstentenis van
geldig hoger beroep in kracht van
gewijsde gegane vonnis niet had laten
overschrijven, het voordeel van de hem
toegestane echtscheiding had verloren
(schending van aile in het middel ingeroepen wetsbepalingen) :

Overwegende dat eiseres in haar
conclusie voor het hof van heroep
stelde dat de eerste rechter de
echtscheiding in haar nadeel en in
het nadeel van verweerder had toegestaan, dat zij op 19 oktoher 1978
hoger heroep had ingesteld tegen de
heslissingen waarhij de vordering
van verweerder tot echtscheiding
gegrond was verklaard en haar
eigen vordering tot het hekomen
van een uitkering voor levensonderhoud na echtscheiding was afgewezen, doch dat zij nagelaten had dit
hoger heroep hinnen acht dagen
hij gerechtsdeurwaardersexploot ter
kennis van de griffier van de rechthank te hrengen, zodat haar hoger
heroep vervallen was in zoverre het
tegen het toestaan van de echtscheiding in het voordeel van verweerder
gericht was; dat, hoewel verweerder
haar het vonnis op 5 januari 1979
had doen hetekenen, zij geen nieuw
hoger heroep had ingesteld; dat
eiseres hieruit afleidde dat de
heslissing van het vonnis waarhij
verweerder de echtscheiding verkre-

gen had, in kracht van gewijsde was
gegaan door het verstrijken van de
termijn van hoger heroep, herekend
vanaf die hetekening, maar dat
verweerder, nu hij nadien een termijn van twee maanden had laten
voorhijgaan zonder die heslissing
voor overschrijving te hetekenen of
ter hand te stellen van de hevoegde
amhtenaar van de hurgerlijke stand,
het voordeel van voormelde · heslissing overeenkomstig de · artikelen 1275, 1276 en 1277 van het
Gerechtelijk Wethoek had verloren;
dat zij voorhield dat er derhalve
aanleiding hestond om haar een
uitkering tot levensonderhoud na
echtscheiding, zoals hedoeld hij
artikel 301 van het Burgerlijk Wethoek, te verlenen;
Overwegende dat het arrest, dat
het hoger heroep van eiseres tegen
de heslissing van het vonnis welke
de echtscheiding in het voordeel
van verweerder had toegestaan, vervallen verklaart, voorts voormelde
conclusie voor het overige verwerpt
op grond van de in het middel
aangehaalde redenen;
Overwegende dat, krachtens artikel 1273 van het Gerechtelijk Wethoek, ieder hoger heroep tegen een
vonnis waarhij echtscheiding wordt
toegestaan, in heginsel vervalt hij
het verstrijken van een termijn van
acht dagen na de dag waarop het
heroep is ingesteld, indien het niet
hinnen die termijn hij gerechtsdeurwaardersexploot ter kennis gehracht
is van de griffier van de rechthank
die de heroepen heslissing heeft
gewezen;
Overwegende dat zulks nochtans
niet medehrengt dat een dergelijk
vonnis in kracht van gewijsde gaat
en voor overschrijving vathaar is, of
dat de termijn voor hetekening
ervan aan de amhtenaar van de
hurgerlijke stand aanvangt, vooraleer het verval van het hoger
heroep hij rechterlijke heslissing is
vastgesteld en vooraleer die heslissing zelf kracht van gewijsde heeft
verkregen; dat, immers, artikel 28
van het Gerechtelijk Wethoek, vol-
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kracht van gewijsde gaat zodra zij
niet meer voor verzet of hoger
1• KAMER - 20 juni 1980
beroep vatbaar is, behoudens de
uitzonderingen die de wet bepaalt 1° VERJARING - STRAFZAKEN - BURen onverminderd de gevolgen van GERLIJKE RECIITSVORDERING VOLGEND UIT
de buitengewone rechtsmiddelen, EEN MISDRIJF - VERJARING DOOR VERLOOP
insluit dat een rechterlijke beslis- VAN VIJF JAREN, TE REKENEN VAN DE DAG
sing waartegen verzet of hoger WAAROP HET MISDRIJF IS GEPLEEGD- GEEN
beroep werd ingesteld, geen kracht VERJARING V66R VERJARING VAN DE
van gewijsde heeft zolang dit STRAFVORDERING (1).
rechtsmiddel voor het gerecht aanRECHTSVORDEhangig blijft; dat de rechter, aan 2° BURGERLIJKE
RING
BURGERLIJKE
RECIITSVORDERING
wie het behoort met name te beslisVOLGEND UIT EEN MISDRIJF - VERJARING
sen of het hoger beroep vervallen is,
DOOR VERLOOP VAN VIJF JAREN, TE REKEtrouwens de eiser in hoger beroep
NEN VAN DE DAG WAAROP HET MISDRIJF IS
van dit verval kan ontheffen indien
GEPLEEGD- GEEN VERJARING V66R VERJAdeze aantoont dat hij door overRING VAN DE STRAFVORDERING (2).
macht werd verhinderd de door
artikel 1273 van het Gerechtelijk
(EAGLE STAR-CB 1821 N.V.
Wetboek voorgeschreven kennisgeT. DECHERF, • GROEP JOSI • N.V.)
ving tijdig te verrichten;
ARREST

Overwegende dat het arrest wettig beslist dat het toestaan van de
echtscheiding in het nadeel van
eiseres pas definitief wordt door het
vervallen verklaren van het hoger
beroep op dat punt; dat uit die
peslissing noodzakelijk volgt dat
voordien de termijn voor betekening
van het vonnis aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand geen aanvang heeft genomen, zodat verweerder nog steeds het voordeel van
bedoeld vonnis geniet; dat het
arrest derhalve zijn beslissing dat
eiseres geen aanspraak op een uitkering na echtscheiding kan maken,
wettelijk verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;

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

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1978 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 48 en 49 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1382, 1383, 2219 en
2220 van het Burgerlijk Wetboek, 26 van
de wet van 17 april 1878, gewijzigd door
de wet van 30 mei 1961, houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, van het algemeen rechtsbeginsel dat vorderingen die niet ontstaan zijn, niet verjaren (actioni non
natae non praescribitur) en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat, na vooraf te hebben vastgesteld dat het strafbare feit dateert van
29 maart 1964, dat bij vonnis van de
correctionele rechtbank te Brugge van
15 maart 1965, bevestigd bij arrest van
het Hof van Beroep te Gent van
16 november 1965, de aansprakelijkheid
tussen de verzekerde van eiseres en
verweerder bij helften verdeeld werd,
het bestreden arrest beslist dat de persoonlijk, aquiliaanse vordering van de
verzekerde van eiseres, strekkende tot
terugbetaling van de helft van de door
eiseres voor rekening van haar verzekerde aan het slachtoffer uitbetaalde
_v_e_rg_o_e_d_i_n_g_en_,_d_o_or_e_is_e_r_e_s_~_·n_h_a_a_r_h_o_e_-

20 3·uni 1980 _ 1• kamer _ Voorzitter:
de h. Versee, wnd. voorzitter- Verslaggever: de h. baron Vin!;otte _ Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
(1) en (2) Cass., 30 maart 1976 (A.C., 1976,
877).
L. Simont en Butzler.
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danigheid van gesubrogeerde in de rechten van haar verzekerde ingesteld bij
dagvaarding van 5 december 1969, verjaard is daar « terzake de verzekerde
tegen (verweerder) geen tijdige vordering ingesteld heeft, zodat de vordering
van de naamloze vennootschap Brusselse Maatschappij dan ook laattijdig en
verjaard is; niets (eiseres) belette zelf
haar vordering tijdig in te stellen »,
terwijl, nu eiseres in conclusie in
hoger beroep opwierp dat de vijfjarige
verjaring van de persoonlijke vordering
van haar verzekerde niet kon lopen, dat
vanaf het ogenblik dat deze vordering
kon worden ingesteld, en nu uit de
processtukken blijkt en niet betwist
wordt dat de eerste betalingen aan het
slachtoffer, moment waarop de vermogensschade ten gevolge van de fout van
mededader Decherf ontstond, door eiseres als gesubrogeerde verzekeraar
gedaan werden op 31 december 1965 en
derhalve de vordering tot toepassing van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek slechts ontstond en
kon ingesteld worden op het ogenblik
van het ontstaan van de uit de fout van
Decherf voortvloeiende schade, het
arrest niet als aanvangspunt van de
vijfjarige verjaring kon in aanmerking
nemen, de enkele datum waarop de fout
werd begaan, en in geen geval de op
5 december 1969 ingestelde vordering tot
vergoeding van op 31 december 1965
ontstane schade kon verjaard verklaren,
zelfs niet indien moest aangenomen
worden, quod non, dat de vordering
ontstond niet op het ogenblik van de
eerste betalingen aan het slachtoffer,
maar vanaf het ogenblik van de definitieve aansprakelijkheidsverdeling, te
weten vanaf het arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 16 november 1965,
zonder al de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel te schenden (schending van de
artikelen 2, 48 en 49 van het Gerechte-,
lijk Wetboek, 1382, 1383, 2219 en
2220 van het Burgerlijk Wetboek, 26 van
de wet van 17 april 1878, gewijzigd door
de wet van 30 mei 1961, houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, van het algemeen rechtsbeginsel dat vorderingen welke niet
ontstaan zijn, niet verjaren (actioni non
natae non praescribitur) en van
artikel 97 van de Grondwet) :

deeld wegens onopzettelijke verwondingen, op 29 maart 1964 toegebracht aan de zuster van verweerder en · dat de strafrechter besliste
dat de helft van de aansprakelijkheid aan iedere veroordeelde ten
laste viel; dat het slachtoffer zich
uitsluitend tegen de verzekerde van
eiseres burgerlijke partij stelde,
zodat aileen deze verzekerde tot
schadeloosstelling werd veroordeeld;
dat eiseres het volledige bedrag van
de burgerrechtelijke veroordeling
aan het slachtoffer betaalde en
daarna een vordering instelde tegen
verweerder en tegen de naamloze
vennootschap Groep Josi, ten einde
terugbetaling van de helft van de
betaalde som te bekomen;

Overwegende dat de aanspraak
van eiseres op verscheidene rechtsgronden steunde, doch dat het middel tegen het arrest enkel opkomt
in zoverre dit arrest uitspraak doet
op de vordering van eiseres tegen
verweerder Decherf en het die vordering afwijst in zoverre eiseres
zich beriep op de « persoonlijke
aquiliaanse vordering » van haar
verzekerde en verklaarde dat zij
deze vordering als gesubrogeerde in
de rechten van voornoemde verzekerde uitoefende; dat het middel de
beslissing van het arrest niet
bestrijdt volgens welke de regelen
van de verjaring van de burgerlijke
rechtsvordering volgend op een misdrijf van toepassing zijn op de
aquiliaanse vordering die aan de
verzekerde van eiseres toekwam;
dat het slechts aanvoert dat de
termijn van deze vijfjarige verjaring
enkel dient te worden berekend
vanaf de eerste betalingen aan het
slachtoffer of, althans, vanaf de
definitieve uitspraak over de verdeling van de aansprakelijkheid;
Overwegende dat een dergelijke
grief niets uit te staan heeft met
artikel 97 van de Grondwet, waarvan het middel de schending
inroept;
Overwegende dat artikel 26 van
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de verzekerde van eiseres de voorafgaande titel van het Wetsamen met verweerder werd veroor-. hoek van Strafv()rdering bepaalt dat
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loop waarvan de burgerlijke rechtsvordering volgend op een misdrijf
3• KAMER - 23 juni 1980
verjaart, behoudens dat zij niet v66r
de strafvordering kan verjaren, te 1° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKrekenen is van de dag waarop het LOOSHEIDSUITKERING - WERKLOOSHEID TE
WIJTEN AAN EIGEN TOEDOEN - WERKVERLAmisdrijf is gepleegd;
TING
SLECHTS

ARBEIDSONGESCHIKTHEID
WETTIGE REDEN WANNEER

DE

Overwegende dat het bestreden ONGESCHIKTHEID VASTGESTELD IS OVERarrest vaststelt dat het misdrijf van EENKOMSTIG ART. 38 M.B. 4 JUNI 1964.
29 maart 1964 en de dagvaarding
van eiseres pas van 5 december 1969 2° RECHTEN VAN DE MENS - EUROdagtekent en dat de strafvordering PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
een einde nam met het arrest van ART. 8 - WERKLOOSHEIDSREGELING het Hof van Beroep te Gent van BEOORDELING VAN DE ARBEIDSONGESCHIKT16 november 1965; dat het bestreden HEID NIET OVERGELATEN AAN DE BEHANDEarrest eruit afleidt dat de vordering LENDE ARTS VAN DE WERKLOZE, JI.IAAR OPGEvan eiseres, ingesteld meer dan vijf DRAGEN AAN ARTSEN AANGEWEZEN DOOR DE
- MET HET RECHT OP EERBIEDIjaar na de dag waarop het misdrijf OVERHEID
GING VAN HET PRIVE-LEVEN NIET STRIJDIGE
is gepleegd en na de verjaring van REGELING.
de strafvordering, derhalve verjaard
is;
3° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKEDat het arrest aldus een juiste
toepassing maakt van de regel met
betrekking tot de verjaring van de
burgerlijke rechtsvordering volgend
op een misdrijf;

RING- BEOORDELING VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID NIET OVERGELATEN AAN DE
BEHANDELENDE ARTS VAN DE WERKLOZE,
MAAR OPGEDRAGEN AAN ARTSEN AANGEWEZEN DOOR DE OVERHEID - MET HET RECHT
OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN
NIET STRIJDIGE REGELING.

2° en 3° Een regeling waarbij, voor de

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de verwerping van de tegen verweerder
gerichte voorziening aile belang
ontneemt aan de door eiseres tegen
de naamloze vennootschap Groep
Josi ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest;

vaststelling van het recht op werkloosheidsuitkering, de beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid van de werkloze niet aan diens behandelende arts
wordt overgelaten, maar wordt opgedragen aan artsen die door de overheid zijn aangewezen en die daarover
volgens een vastgestelde procedure
beslissen, is niet strijdig met het recht
op eerbiediging van het prive-leven,
gewaarborgd door art. 8 Europees
Verdrag Rechten van de Mens (1).
(R.V.A. T. GYSEMBERG)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot den arrest, op 22 juni 1978 door het
bindendverklaring van het arrest; Arbeidshof te Brussel gewezen;
veroordeelt eiseres in de kosten.
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 133, 134, inzonderheid eerste en tweede lid, 1°, 135, 139,
20 juni 1980 - 1• kamer - Voorzitter : , 140 van het koninklijk besluit van
de h. Versee, wnd. voorzitter- Verslaggever : baron Vin~otte - Gelijkluidende 1----------------conclusie van de h. Charles, eerste
(1) Vgl. Cass., 4 april 1977 (A.C., 1977, 839),
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 21 sept. 1977 (ibid., 1978, 97) en 26 sept.
1978 (ibid, 1978-79, 117).
Dassesse en VanRyn.

--'- 132420 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd,
wat artikel 133 betreft, door artikel 1
van
het
koninklijk
besluit
van
26 januari 1967, wat artikel 139 betreft,
door de artikelen 3 van het koninklijk
besluit van 18 februari 1965, 2 van het
koninklijk besluit van 15 mei 1970 en
1 van het koninklijk besluit van
27 juni 1973 en, voor zoveel als nodig
wat artikel 135 betreft, door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 25 juni 1976,
37, 38 van het ministerieel besluit van
4 juni 1964 inzake werkloosheid, 8 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en bekrachtigd door de
wet van 13 mei 1955, en 97 van de
Grondwet,
doordat, hoewel het vaststaat dat verweerster, volgens advies uitgebracht
zowel door de geneesheer van het ziekenfonds als door de geneesheer van het
gewestelijk bureau en bevestigd door de
geneesheer van de medische arbeidsinspectie, als geschikt erkend werd om het
werk te hervatten vanaf 12 mei 1975, het
arrest het vonnis van de eerste rechter
bevestigt en oordeelt dat verweerster
niettemin « een voldoende wettige reden
had om haar vroegere beroepsactivitei-;
ten niet te hervatten "• om de volgende
redenen : « het medisch attest van haar
huisarts was voldoende gemotiveerd op
dit vlak om als wettige reden te gelden;
dat de ing~roepen gezondheidsred~nen
na ~epassmg van de onderschetden
med1sche onderzoeksmaatregelen ongegrond werden bevonden, ontneemt aan
haar beslissing haar wetmatig karakter
niet, daar zij een onschendbaar recht
bezit te mogen vertrouwen op het vakkundig oordeel van haar huisarts en
dienovereenkomstig te handelen, daar
dit recht behoort tot het domein van de
rechten op eerbiediging van het priveleven waaronder persoonlijke gezondheidsbetrachting ressorteert en als dusdanig wettelijke bescherming vindt in
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome »,
terwijl, volgens de bewoordingen van
artikel 134 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, de werkneme#
werkloze wordt door eigen toedoen en
zijn recht op werkloosheidsuitkering
beperkt ziet, wanneer hij zijn werk
verlaat zonder wettige reden; de wettigheid van het ingeroepen motief wordt

beoordeeld overeenkomstig de procedure
ingesteld door de artikelen 37 en 38 van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964,
wanneer het middel afgeleid wordt uit
de fysische ongeschiktheid wegens zijn
gezondheidstoestand; met toepassing van
deze teksten, de werknemer, die verklaart ongeschikt te zijn wegens gezondheidsredenen, onderworpen wordt aan
een medisch onderzoek door een geneesheer aangewezen door het gewestelijk
bureau en het aldus uitgebrachte
medisch advies, indien het betwist wordt
door de behandelende geneesheer van
de werknemer, onderworpen wordt aan
de arbitrage van de geneesheer van de
medische arbeidsinspectie, waaruit volgt
dat deze controles, zoals zij uitdrukkelijk
voorgeschreven zijn door de wet om
iedere inbreuk te voorkomen op de
wetsbepalingen van openbare orde,
geenszins het recht op de eerbiediging
van het prive-leven schendt en dat
bijgevolg het arrest, dat zowel artikel 8
van het voornoemde Verdrag schendt als
de artikelen 133, 134 en 135 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
niet wettig verantwoord is :
Overwegende dat uit de vaststelh
bl"kt
d t
1J
lingen van
et arrest
a
verweerster geweigerd heeft de
arbeid om gezondheidsredenen . te
hervatten op grond van het adVIes
van haar huisarts die haar onvoldoende hersteld achtte; dat de
directeur
van
het
gewestelijk
bureau van eiser haar om die reden
van het recht op werkloosheidsuit.
.
· d
kenng mtsloot voor een peno e ':an
acht weken. wegens :werkve~latmg
zonder wett1ge reden m de zm van
artikel 134, tweede lid, 1•, van het
koninklijk besluit van 20 december
1963·
'
Overwegende
dat
voornoemd
artikel 134, tweede lid, 1", bepaalt
dat « voor de beoordeling van de
wettige reden wordt rekening gehouden met de criteria van de passende dienstbetrekking, vastgesteld
bij toepassing van artikel 133 »;
dat, luidens het derde lid van dit
artikel, de minister de procedure
bepaalt « welke dient te worden
gevolgd in geval van betwisting over
de lichamelijke of beroepsgeschiktheid van de werkloze om de aangeboden betrekking uit te oefenen »;

- 1325Dat, volgens artikel 38 van het en aldus wettelijke bescherming
ministerieel besluit van 4 juni 1964, vindt in het Verdrag tot Bescherde werknemer die wegens lichame-. ming van de Rechten van de Mens
lijke ongeschiktheid zijn dienstbe- en de Fundamentele Vrijheden,
trekking heeft verlaten, aan het ondertekend op 4 november 1950 te
geneeskundig onderzoek van de Rome»;
arts, aangewezen door het gewesteOverwegende dat een regeling,
lijk bureau van eiser, wordt onder- waarbij, voor de vaststelling van het
worpen en dat, indien het aldus recht op werkloosheidsuitkering, de
uitgebrachte advies door de behan- beoordeling van de arbeidsongedelende arts van de werknemer schiktheid van de werkloze niet aan
wordt betwist, het geschil voor diens behandelende arts wordt
scheidsrechterlijke uitspraak aan de overgelaten, maar wordt opgedragen
arts van de medische arbeidsinspec- aan artsen die door de overheid zijn
tie wordt voorgelegd;
aangewezen en die daarover volgens
Overwegende dat het arbeidshof een vastgestelde procedure beslisoordeelt dat verweerster een wettige sen, niet strijdt met het recht op
reden kon doen gelden om de eerbiediging van het prive-leven,
arbeid niet te hervatten, nu haar gewaarborgd door artikel 8 van het
huisarts haar dit verboden had en genoemde Verdrag;
diens geneeskundige verklaring volDat het arbeidshof derhalve niet
doende gemotiveerd was;
mocht afwijken van de voornoemde
Overwegende dat uit de voor- bepalingen van de werkloosheidsrenoemde
bepalingen
volgt
dat geling om te oordelen of verweerarbeidsongeschiktheid alleen dan sters arbeidsongeschiktheid een
een wettige reden is in de zin van wettige reden tot werkverlating was;
het genoemde artikel 134, tweede
Dat het middel gegrond is;
lid, 1", wanneer de ongeschiktheid
wordt vastgesteld overeenkomstig
het bepaalde in artikel 38 van het
Om die redenen, vernietigt het
ministerieel besluit van 4 juni 1964; bestreden arrest; beveelt dat melDat het arbeidshof de voor- ding van dit arrest zal worden
noemde bepalingen schendt door gemaakt op de kant van de verbeslissing;
gelet
op
verweersters arbeidsongeschiktheid nietigde
als wettige reden tot werkverlating artikel 1017, tweede lid, van het
te beschouwen zonder dat deze Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
overeenkomstig de voormelde pro- eiser in de kosten; verwijst de zaak
cedure was vastgesteld;
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
Overwegende dat het arbeidshof
23 juni 1980 - 3" kamer - Voorzitter :
weliswaar oordeelt dat, ook al wor- de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter den de ingeroepen gezondheidsrede- Verslaggever : de h. Mahillon - Genen na toepassing van die proce- Jijkluidende conclusie van de h.
dure ongegrond bevonden, verweer- Lenaerts, advocaat-generaal - Advosters beslissing om op advies van caat: mr. L. Simont.
haar huisarts het werk niet te
hervatten, niettemin wetmatig blijft,
daar verweerster « een onschend- Nr. 663
baar recht bezit te mogen vertrouwen op het vakkundig oordeel van
3" KAMER - 23 juni 1980
haar huisarts en dienovereenkomstig te handelen, daar dit recht
VAN DE
behoort tot het domein van de WERKLOOSHEID - BEDRAG
- WERKNEMERrechten op eerbiediging van het WERKLOOSHEIDSUITKERING
GEZINSHOOFD - ECHTGENDar DIE ZICH UITprive-leven waaronder persoonlijke SLUITEND MET HET HUISHOUDEN BEZIGgezondheidsbetrachting ressorteert HOUDT- BEGRIP.

-
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Voor de vaststelling van het bedrag van
de werkloosheidsuitkering wordt als
werknemer-gezinshoofd beschouwd de
werknemer wiens echtgenote of de
werkneemster wier echtgenoot, buiten
huishoudelijke werkzaamheden, bezigheden verricht waarvoor hij of zij
geen enkel materieel voordeel ontvangt dat tot hun levensonderhoud en
dat van hun gezin kan bijdragen (1).
(Art. 160 K.B. 20 dec. 1963; art. 83ter,
eerste lid, 1", M.B. 4 juni 1964.)
(R.V.A. T. VAN GIEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1978
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 126 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 22 juli 1975, 160, §§ 1 tot 3,
van genoemd koninklijk besluit van
20 december 1963, gewijzigd door de
koninklijke besluiten van 13 oktober
1971, 27 juni 1973, 24 oktober 1975,
26 april 1976, 16 juni 1976 en 22 november 1976, 76 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid,
gewijzigd door de ministeriiHe besluiten
van 3 maart 1965, 14 februari 1975 en
2 juni 1975, 83ter, eerste lid, 1", van
genoemd ministerieel besluit van 4 juni
1964, ingevoegd bij ministerieel besluit
van 18 oktober 1971, en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat verweerder voldoet aan de voorwaarden van
artikel 83ter, eerste lid, 1", van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964, en
hem derhalve een dagvergoeding aan
60 pet. van het gemiddeld dagloon toekent, op grond : dat het tarief van 60 pet.
bestemd is voor de werknemersgezinshoofden; dat, als de echtgenote
van zulk een werknemer zich uitsluitend
met het huishouden bezighoudt, hij
de titel van werknemer-gezinshoofd
behoudt; dat de termen « zich uitsluitend
met het huishouden bezighouden » moeten gei:nterpreteerd worden; dat zeker en
zonder twijfel niet elke andere activiteif
als die van « huishouden » mag geacht

worden het statuut van gezinshoofd van
de man aan te tasten, zodat criteria
noodzakelijk zijn; dat de criteria voor dit
voorschrift moeten afgeleid worden uit
de economie van de werkloosheidsreglementering; dat deze kan achterhaald
worden in verschillende voorschriften
van
het
koninklijk
besluit
van
20 december 1963 en het meest haar
uitdrukking vindt in artikel 126 dat
beoogt : 1• werkloosheidsuitkering toe te
kennen aan onvrijwillige werklozen zonder loon, 2" de cumulatie van deze
uitkeringen met arbeid die loon of
materieel voordeel oplevert, uit te sluiten, 3" het gewoon beheer van eigen bezit
niet in aanmerking te nemen; dat de
wetgever, in artikel 83ter van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, met de
termen « zich uitsluitend bezighouden
met het huishouden » niet kan geacht
worden aan de algemene doelstelling
van deze reglementering voorbij te zijn
gegaan; dat hiertoe geen aanwijzingen
bestaan en dat bovendien uit artikel 76
van genoemd ministerieel besluit blijkt
dat de wetgever vooral beoogd heeft
arbeid die loon opbrengt gecumuleerd
met werkloosheidsuitkering te verbieden; dat de echtgenote van verweerder
belangloos de tentoonstellingsruimte van
de vereniging zonder winstoogmerk
Galerij Stijn onderhield, die op het adres
van hun woonst was gevestigd; dat de
toegekende 3.000 frank voor huur van
een gedeelte van de woonst van verweerder aan die vereniging als een
opbrengst van gewoon beheer van eigen
bezit voorkomt; dat aldus aan de voorwaarden van artikel 83ter van genoemd
ministerieel besluit door verweerder
werd voldaan en zijn vrouw zich uitsluitend heeft beziggehouden met haar
huishouding,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 160,
§§ 1 tot 3, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 bepaalt dat na een
jaar werkloosheid de dagvergoeding aan
60 pet. nog slechts toegekend wordt
aan werknemers-gezinshoofden, en artikel 83 ter, eerste lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 bepaalt
dat als werknemer-gezinshoofd onder
meer kunnen worden beschouwd de
gehuwde werknemers wier echtgenoot of
echtgenote zich uitsluitend met het huishouden bezighoudt, zodat het arrest, dat
verweerder als werknemer-gezinshoofd
beschouwt, ondanks de vaststelling dat
zijn echtgenote een niet huishoudelijke
(1) Zie Cass., 14 mei 1979 (A.C., 1978-79, activiteit uitoefende, met name het
1093).
onderhouden van de tentoonstellings-

------------------1
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1327ruimte van een kunstgalerij (gedurende
Overwegende dat het arbeidshof
de werkdagen - de maandag uitgezon- verweerder
als
werknemer-gederd - van 14 uur tot 19 uur, en op zon- zinshoofd beschouwt, omdat zijn
en feestdagen van 10 uur tot 14 uur), echtgenote voor haar bezigheid buigenoemde wettelijke bepalingen schendt
(schending van de in het middel ver- ten de huishouding geen enkele
melde
artikelen,
inzonderheid
de vergoeding ontving, maar deze
artikelen 160, §§ 1 tot a, van het belangloos verrichtte;
koninklijk besluit van 20 december 196a
Dat het aldus de voornoemde
en Sater, eerste lid, 1", van het ministe- bepalingen juist toepast;
rieel besluit van 4 juni 1964);
Dat het onderdeel naar recht
tweede onderdeel, artikel 126 van het faalt;
koninklijk besluit van 20 december 196a
Wat het tweede onderdeel bede basisvoorwaarden betreft om als
werkloze beschouwd te worden en treft:
artikel 76 van het ministerieel besluit
Overwegende dat het arbeidshof
van 4 juni 1964 de voorwaarden betreft aileen naar de artikelen 126 van het
waaronder de werkloze vrijstelling van
de stempelcontrole kan bekomen, zodat koninklijk besluit van 20 decemhet arrest, dat uit deze bepalingen die de ber 1963 en 76 van het ministerieel
werkloze zelf betreffen, beginselen besluit van 4 juni 1964 verwijst om
afleidt die de echtgenote van de werk- de algemene strekking van de werkloze betreffen, de draagwijdte van loosheidsregeling toe te lichten en
genoemde wettelijke bepalingen miskent dit tot staving van de uitlegging die
en er een verkeerde toepassing van het aan artikel 83 ter van het
maakt en derhalve niet wettelijk verantwoord is (schending van de in het genoemde ministerieel besluit geeft;
middel vermelde artikelen, inzonderheid dat, nu uit het eerste onderdeel
de artikelen 126 van het koninklijk blijkt dat dit artikel 83 ter juist werd
besluit van 20 december 196a en 76 van toegepast, de beweerde schending
het ministerieel besluit van 4 juni 1964) : van de eerstgenoemde bepalingen
niet tot cassatie zou kunnen leiden;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat het onderdeel bij gebrek aan
Overwegende dat, ingevolge arti- belang niet ontvankelijk is;
kel 160, §§ 1 tot 3, van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
voor de vaststelling van het bedrag
Om die redenen, verwerpt de
van
de
werkloosheidsuitkerihg voorzi¢ning; veroordeelt eiser in de
onderscheid wordt gemaakt naarge- kosteri.
lang de werkloze al dan niet werk2a juni 1980 - a• kamer - Voorzitter :
nemer-gezinshoofd is;
h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Dat artikel 83ter, eerste lid, 1", de
Verslaggever : de h. Mahillon - Gevan het ministerieel besluit van Jijkluidende
conclusie (2) van de h.
4 juni 1964 bepaalt dat als werk..: Lenaerts, advocaat-generaal - Advonemers-gezinshoofden worden be- caat: mr. Simont.
schouwd : « de gehuwde werknemers wier echtgenoot of echtgenote
zich uitsluitend met het huishouden Nr. 664
bezighoudt »;
Dat met toepassing van deze
a• KAMER - 23 juni 1980
bepaling werknemer-gezinshoofd is
de werknemer wiens echtgenote en RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
de werkneemster wier echtgenoot,
- WERKNEMERS - TEN ONRECHTE UITBEbuiten huishoudelijke werkzaamheTAALDE BEDRAGEN- RJJKSKAS VOOR RUSTden, bezigheden verricht waarvoor
EN OVERLEVINGSPENSIOENEN - VERPLICHTING.
zij of hij geen enkel materieel
voordeel ontvangt dat tot hun - - - - - - - - - - - - - - levensonderhoud en dat van hun (2) Zie cone!. van het O.M. in R.W., 1980-81,
kol. 254 e.v.
gezin kan bijdragen;

-1328Waimeer de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen beslist dat reeds uitbetaalde pensioenbedragen onrechtmatig werden toegekend, is de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen ertoe gehouden de volgens die
beslissing ten onrechte uitbetaalde
bedragen terug te vorderen (1).
(Art. 21, § 2, wet 13 juni 1966.)
(RLJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN T. D'HAENE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1977
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van het organiek
koninklijk besluit van 26 juli 1963 van de
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen, 21, § 7, van de wet van
13 juni 1966 betreffende de rust- en
overlevingspensioenen voor arbeiders,
bedienden, zeevarenden onder Belgische
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, gewijzigd bij artikel 15 van de wet
van 5 juni 1970, 40, 41, 66 van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
gewijzigd bij artikel 10 van de wet van
5 juni 1970, 20, § 1, en 66 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk
besluit van 25 november 1974,
doordat, na hetzij geconstateerd hetzij
beslist te hebben : dat bij haar schrijven
van 12 februari 1975 de administratie der
pensioenen van het Ministerie van
Financien, met betrekking tot de overleden echtgenoot van verweerster, de
overdracht van de bijdragen vorderde
voor het tljdvak van 16 maart 1949 tot
31 januari 1958, als bepaald bij artikel 1
van de wet van 5 augustus 1968 tot
vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare
sector en die van de prive-sector; dat
zulks wederrechtelijk gebeurde, namelijk met miskenning van de bepalingen
van artikel 17 van gezegde wet; dat, als
gevolg van deze wederrechtelijke administratieve daad, de Rijksdienst voor

Werknemerspensioenen van ambtswege,
bij beslissing van 4 april 1975, de aan
verweerster toegekende pensioenbreuk
had herleid van 25/41 tot 15/41; dat ook
deze beslissing wederrechtelijk werd
genomen, namelijk met schending van
artikel 17 van voormelde wet van
5 augustus 1968; dat echter deze herzieningsbeslissing een definitief karakter
bekwam bij ontstentenis van beroep van
verweerster; dat eiseres ter uitvoering
van voormelde beslissing van de Rijksdienst voor 'Werknemerspensioenen,
ingevolge een aan verweerster bij aangetekende brief gerichte beslissing van ,
28 oktober 1975 (houdende bevestiging
van een beslissing van 30 mei 1975), een
bedrag van 103.110 frank vorderde
wegens ten onrechte genoten pensioenvoordelen; dat echter, onder meer om de
eerder uiteengezette redenen, verweerster in feite geenszins ten onrechte
pensioenvoordelen had genoten, het
arrest voormelde beslissing van eiseres
van 28 oktober 1975 vernietigt op grond :
dat, rekening houdend met door voormeld artikel 21, § 7, van de wet van
13 juni 1966 aan eiseres toegekende
1bevoegdheid, alle nuttige inlichtingen
ten deze in te winnen, het tot de taak
van eiseres behoorde vast te stellen dat
voormelde herzieningsbeslissing van de
Rijksdienst voor Werknemerspensioenen
ten minste betwistbaar was en zulks ter
kennis van de Rijksdienst te brengen;
dat door na te laten zulks te doen
eiseres een fout had begaan; dat de
aangevochten administratieve beslissing
van eiseres de rechtmatige pensioenrechten had geschonden die voor verweerster waren ontstaan krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde en
niet ,op grond van een administratieve
beslissing,

terwijl, eerste onderdeel, uit de bepalingen van de artikelen 40, 41, 66 van het
koninklijk besluit van 24 oktober 1967
en 20, § 1, van het koninklijk besluit van
21 december 1967 volgt dat, nadat de
beslissing, door de Rijksdienst voor
Werknemerspensioenen op 4 april 1975
genomen, zoals het arrest constateert,
definitief was geworden bij ontstentenis
van beroep van verweerster, het aan de
arbeidsgerechten niet meer toegelaten
was het wederrechtelijk karakter van
gezegde administratieve beslissing in
aanmerking te nemen om hieruit af te
leiden dat die beslissing alsook de aangevochten beslissing van eiseres de wet------....,...-----------l telijke pensioenrechten van verweerster
. hadden miskend;
(1) Zie Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 957).
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dient te gedragen overeenkomstig
de eisen van behoorlijk bestuur »;
dat, wanneer eiseres mocht vaststellen dat een beslissing van de Rijksdienst onwettig kan zijn, het beginsel van behoorlijk bestuur weliswaar meebrengt dat zij van deze
vaststelling aan de Rijksdienst kennis geeft; dat zij niettemin ertoe
gehouden blijft haar wettelijke
opdracht uit te voeren;

tweede onderdeel, uit ·de bepalingen
van de artikelen 1 van het koninklijk
besluit van 26 juli 1963 en 66 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
volgt dat het de taak was van eiseres de'
definitief
geworden
administratieve
beslissing uit te voeren, welke op
4 april 1975 door de Rijksdienst voor
Werknemerspensioenen werd genomen,
zodat de rechters, niettegenstaande de
aan eiseres door voormeld artikel 21, § 7,
toegekende bevoegdheid inlichtingen in
te winnen, de uitvoering door eiseres
van gezegde beslissing van de Rijksdienst niet als een fout mochten
beschouwen :
·

Overwegende dat, luidens artikel 41 van het koninklijk beshiit
nr. 50 van 24 oktober 1967, de
Rijksdienst voor Werknemerspensioenen tot taak heeft de wetgeving
voor rust- en overlevingspensioenen
voor werknemers toe te passen; dat
hij, krachtens artikel 20, § 1, van
het koninklijk besluit van 21 december 1967, over de pensioenaanvragen beslist;
Overwegende dat, overeenkomstig
de artikelen 1 van het koninklijk
besluit van 26 juli 1963, 66 van het
koninklijk besluit van 21 december
1967 en 21, § 2, van de wet van
13 juni 1966, eiseres aileen bevoegd
is om de door de voornoemde Rijksdienst toegekende pensioenen uit te
betalen en de ten onrechte betaalde
pensioenen terug te vorderen; dat
zij niet tot opdracht heeft over het
recht op pensioen te beslissen, noch
de wettigheid van de desbetreffende
door de Rijksdienst genomen beslissingen te onderzoeken; dat zij evenmin mag weigeren die beslissingen
uit te voeren;
Dat de bevoegdheid om aile nuttige inlichtingen in te winnen door
artikel 21, § 7, van de wet van
13 juni 1966 aan eiseres aileen
wordt toegekend met het oog op de
uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten en niet om de
wettigheid van de beslissingen van
de Rijksdienst te onderzoeken;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres « zich in de
uitoefening van haar bevoegdheid

Overwegende dat, wanneer de
Rijksdienst voor Werknemerspensioenen beslist dat reeds uitbetaalde pensioenbedragen onrechtmatig
werden toegekend, eiseres de volgens die beslissing ten onrechte
uitbetaalde bedragen dient terug te
vorderen;
Dat het arbeidshof de in het
middel ingeroepen wetsbepalingen
schendt door te beslissen dat eiseres
een fout heeft begaan door de
terugbetaling te vorderen van
bedragen die volgens een definitief
geworden beslissing van de Rijksdienst ten onrechte aan verweerster
werden uitbetaald;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
het onderhavig arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiseres in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
23 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie (2) van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. Bayart.
(2) Zie de cone!. van het O.M., Tijdschrift
voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht,
1980, biz. 501 e.v.
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3" KAMER - 23 juni 1980
ARBEIDSONGEVAL

BASISLOON
VAKANTIEGELD- DIENSTBODEN MET ONVOLLEDIGE DIENSTBETREKKING- BEGRIP.

Voor dienstboden die geen vier uren
daags bij een zelfde werkgever, noch
vierentwintig uren per week bij een of
verschillende werkgevers tewerkgesteld zijn, wordt het basisloon niet
verhoogd met vakantiegeld (1). (Artt.
34 en 35 wet 10 april1971; art. 18, K.B.
28 nov. 1969.)
(• ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND • N.V. T. MARTENS, JACOBS)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1978
door het Arbeidshof te Antwerpen,
afdeling Hasselt, gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 34, 35, 36, 43 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, 2 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon
der werknemers, 1, 2, § 1, 2° en 4°, 5 van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 31 en 32 van het
koninklijk besluit van 21 december 1971
houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet,
gewijzigd door het koninklijk besluit van
27 juni 1972, 5, 18 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
gewijzigd door het koninklijk besluit van
15 juni 1970, en 1 van de bij koninklijk
besluit van 28 juni 1971 gecoordineerde
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
der werknemers en van het algemeen
rechtsbeginsel van de ongeoorloofde verrijking,
doordat het arrest beslist dat het
basisloon van verweerster moet verhoogd worden met 12,72 percent vakantiegeld en derhalve 141.590 frank
bedraagt, en het bedrag van de jaarlijkse
vergoeding op 18.127 frank bepaalt op

grond : dat dient verwezen te worden
naar artikel 35 van de Arbeidsongevallenwet waarin wordt gezegd dat, wat
aangaat de berekening van het basisloon, het begrip loon wordt bepaald bij
artikel 2 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon
der werknemers, met inbegrip van het
vakantiegeld; dat de algemeenheid van
deze bewoordingen niet toelaat de aanrekening van vakantiegeld van enige
niet in de wet .omschreven voorwaarde
afhankelijk te maken; dat de vaststelling
dat de getroffene tijdens de referentieperiode geen recht had op vakantiegeld,'
ten deze niet relevant is; dat ook op het
hypothetisch loon, dat de wetgever nochtans in het basisloon doet opnemen, de
getroffene tijdens de referentteperiode
geen recht had; dat het feit dat niets
belet dat een v66r het ongeval gedeeltelijk arbeidende werknemer in de toekomst een volledige dienstbetrekking
zou hebben, de wetgever ertoe dreef om,
ook in geval van gedeeltelijke arbeid, de
blijvende arbeidsongeschiktheid te vergoeden op basis van inkomsten die met
een volledige tewerkstelling overeenstemmen; dat de bedoeling van de wetgever niet ten voile gerealiseerd zou zijn
wanneer ten deze geen vakantiegeld in
het basisloon zou worden opgenomen;
dat deze stellingname niet wordt ontkracht door de vaststelling dat, met
toepassing van artikel 31 van het
koninklijk besluit van 21 december 1971
houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet, de
vergoedingen ten deze niet voor afhouding van sociale zekerheidsbijdragen in
aanmerking komen, terwijl dat wel het
geval is voor de vergoedingen die aan
een aan de sociale zekerheid onderworpen getroffene worden toegekend; dat
nu deze vrijstelling van bijdragen een
gevolg is van een wettelijke bepaling, er
van een verrijking zonder oorzaak geen
sprake kan zijn,

terwijl, eerste onderdeel, het basisloon
waarop de vergoeding die door de
arbeidsongevallenverzekeraar dient betaald te worden, gelijk staat met het
loon waarop de werknemer, in de functie
waarin hij is tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik van het arbeidsongeval, recht heeft voor de periode van
het jaar dat het ongeval voorafgaat;
verweerster in gezegde referentieperiode
als uitwonende dienstbode geen 4 uren
per dag bij dezelfde werkgever noch
24 uren per week bij een of verschil(1) C!!SS., 28 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 318). lende werkgevers in dienst was en dus
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niet onderworpen was aan de toepassing
van de wet van 27 juni 1969 en geen
recht had op vakantiegeld, zodat bet
arrest ten onrechte bet vakantiegeld in
bet basisloon opneemt (schending van
de artikelen 34, 35, 36, 43 van de wet van
10 april 1971, 2 van de wet van
12 april 1965, 1, 2, § 1, 2" en 4", 5 van de
wet van .27 juni 1969, 31, 32 van bet
koninklijk besluit van 21 december 1971,
5, 18 van bet koninklijk besluit van
28 november 1969 en 1 van bet koninklijk besluit van 28 juni 1971);

tweede onderdeel, bet hypothetisch
loon slechts kan beschouwd worden als
een aanvulling van bet loon waarop de
werknemer werkelijk recht heeft tijdens
de referentieperiode en alleen in deze
zin een loon is waarop de getroffene in
feite geen recht heeft; bet vakantiegeld
daarentegen noodzakelijkerwijze te beschouwen is als een gedeelte van bet
effectieve loon waarop de getroffen
werknemer ingevolge de wetgeving op
de sociale zekerheid al dan niet recht
heeft tijdens de referentieperiode, en
dus als zodanig geenszins te vergelijken.
is met bet hypothetisch loon (schending
van de artikelen 34, 35, 36 en 43 van de
wet van 10 april 1971);
derde onderdeel, gelet op bet feit dat
verweerster op bet ogenblik van bet
arbeidsongeval niet onderworpen was
aan de sociale zekerheid en de vergoedingen ten deze niet voor afhoudingen
van sociale zekerheidsbijdragen door de
verzekeraar in aanmerking kwamen, terwijl dat wel bet geval is voor vergoedingen die aan een aan de sociale zekerheid
onderworpen getroffene worden toegekend, de integrale opnam:e ten deze van
bet vakantiegeld in bet basisloon, zonder
rekening te houden met deze afhoudingen, een geval van onrechtmatige verrijking doet ontstaan bij verweerster en
verarming ten aanzien van eiseres, die
deze bedragen alleen in rekening moet
nemen ten voordele van de getroffen
werknemers die wel aan de sociale
zekerheid onderworpen zijn en aldus
verplicht blijven de bijdragen te betalen
welke door de sociale zekerheidsregeling
desbetreffend aan de werknemers zijn
opgelegd (schending van bet algemeen
rechtsbeginsel en van de artikelen 34, 35,
36, 43 van de wet van 10 april 1971, 31,
32 van bet koninklijk besluit van
21 december 1971, 1, 2, § 1, 2" en 4", 5 van
de wet van 27 juni 1969, 1 van bet
koninklijk besluit van 28 juni 1971, 5 en

18 van bet koninklijk
28 november 1969) :

besluit

van

Wat het eerste en het tweede
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster tijdens de referentieperiode geen vier uren daags
bij een zelfde werkgever, noch vierentwintig uren per week bij een of
verschillende werkgevers als dienstbode tewerkgesteld was; dat zij
met toepassing
van
derhalve,
artikel 18 van het koninklijk besluit
van 28 november 1969, niet onder de
sociale zekerheid viel en dienvolgens geen recht op vakantiegeld
.had;
Overwegende dat, luidens artikel 34 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, onder basisloon
wordt verstaan « het loon waarop de
werknemer, in de functie waarin hij
is tewerkgesteld in de onderneming
op het ogenblik van het ongeval,
recht heeft voor de periode van het
jaar dat het ongeval voorafgaat »;
Dat, nu verweerster geen recht
had op vakantiegeld in de functie
waarin zij op het ogenblik van het
ongeval was tewerkgesteld, het
vakantiegeld niet tot het basisloon
behoort;
Overwegende dat hieraan geen
afbreuk wordt gedaan door het
bepaalde in artikel 35 van de
genoemde wet, luidens hetwelk het
vakantiegeld in het loon begrepen
is; dat dit artikel uitsluitend het
begrip loon omschrijft, maar niet
bepaalt dat voordelen waarop de
getroffene in de uitgeoefende functie geen recht heeft, niettemin tot
het basisloon behoren;
Overwegende dat het door artikel 34 omschreven basisloon aileen
wordt uitgebreid tot voordelen
waarop de getroffene tijdens de
referentieperiode geen recht had, in
de gevallen die beperkend omschreven zijn in de artikelen 36, 38 en
39 van de wet; dat geen dezer
bepalingen het in aanmerking
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nenien van vakantiegeld voorschrijft
voor werknemers die daarop geen
recht hebben;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; gelet op artikel 68 van de
wet van 10 april 1971, veroordeelt
eiseres in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

aanvragen om vergunning of bij de
minister die de Volksgezondheid in
zijn bevoegdheid heeft, slechts worden
voortgezet zonder voorafgaande vergunning, als aile voorwaarden van
art. 3 KB. van 6 april 1977 vervuld
zijn. (Alg. Regl. Arbeidsbescherming
[titel I, hoofdstuk II, B, nr. 15 (8)],
goedgekeurd bij de Regentsbesl. van
11 feb. 1946 en van 27 sept. 1947, gew.
bij K.B. van 17 sept. en 6 april 1977, en
art. 3 K.B. van 6 april 1977.)
(DRISCART T. MERTENS H., MERTENS C.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestre23 juni 1980 - 3" kamer - Voorzitter : den arrest, op 10 januari 1980 door
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter het Hof van Beroep te Gent geweVerslaggever : de h. Delva - Gelijklui- zen;
dende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
I. In zoverre de voorziening
Houtekier.
gericht is tegen Charles Mertens :
Overwegende dat voor de feitenrechter geen geding is aangevoerd
tussen eiser en de beklaagde Charles Mertens en dat het arrest ten
Nr. 666
voordele van deze laatste geen veroordeling ten laste van eiser uit2" KAMER - 24 juni 1980
·Spreekt;
Dat de voorziening derhalve niet
1° VOORZIENING IN CASSATIE
PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN ontvankelijk is;
WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
GEEN
II. Jn zoverre de VOOrziening
GEDING VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN gericht is tegen Honore Mertens :
DE . ElSER EN DE VERWEERDER - GEEN
VEROORDELING VAN DE ElSER TEN GUNSTE
Over het middel, afgeleid uit de schenVAN DE VERWEERDER- NIET ONTVANKELIJK ding van artikel 3 van het koninklijk
CASSATIEBEROEP (1).
besluit van 6 april 1977,
eerste onderdeel, doordat het arrest
2° HINDERLIJKE INRICHTINGEN beslist dat de verweerders de formaliteiVOORTZETTING, ZONDER VERGUNNING VAN ten, opgelegd door artikel 3, tweede lid,
DE EXPLOITATIE VAN DE INRICHTINGEN, van
het
koninklijk
besluit
van
1977 tot WIJZigmg van
BEOOELD IN ART. 1 K.B. VAN 17 SEPT. 1976 6 april
EN BESTAANDE TEN 'TIJDE VAN DE INWER- hoofdstuk II, B, van titel I van bet
KINGTREDING VAN DAT BESLUIT - VOOR- Algemeen Reglement voor de ArbeidsbeWAARDEN - KONINKLIJK BESLUIT VAN scberming, hebben vervuld,
6 APRIL 1977, ART. 3.
terwijl uit bet dossier duidelijk moet ·
blijken, en bet hof van beroep dit
2• De exploi~atie van de inrichtingen, nauwkeurig had moeten onderzoeken,
bedoeld m
art.
1 KB.
van dat de opgelegde formaliteiten niet
12 september 1976, die bestonden op waren vervuld, dit wegens het ontbreken
het ogenblik van de inwerkingtreding van het plan van de inrichting;
van dat besluit en die op die datum
tweede onderdeel, doordat bet arrest
niet het voorwerp hebben uitgemaakt zegt
dat nooit werd nagegaan waaruit
van een klacht, bij de overheid die .het visum
juist bestond en of bet
bevoegd is te beslissen omtrent de gebeurlijk ontbreken
ervan te wijten is
aan de onjuistbeid van de gegevens van
(1) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1122).
de aangifte, dan wel of het eenvoudig
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Arbeidsbescherming mag de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in
artikel 1 van het hoger genoemd
koninklijk besluit van 17 september 1976, die bestonden op het
ogenblik van de inwerkingtreding
van dat besluit en die op die datum
niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een klacht bij de overheid die bevoegd is te beslissen
omtrent de aanvragen om vergunning of bij de minister die de
Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft, zonder voorafgaande
vergunning voortgezet worden, mits
naleving van de volgende formaliteiten ... »;
Dat in het tweede lid bepaald
wordt : « De bedrijfshoofden zijn
ertoe gehouden, binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit
Wat het tweede onderdeel be- besluit, aan de bevoegde overheid
een juiste beschrijving over te
treft :
Overwegende dat aan verweerder maken, waarin de bij artikel 3 van
ten laste was gelegd dat hij, met hoofdstuk I van titel I van het
de
overtreding van nummer 15 (8), Algemeen Reglement voor
Arbeidsbescherming
voorziene
aanhoofdstuk II, B, van titel I van het
Algemeen
Reglement voor
de duidingen alsmede de plans van de
Arbeidsbescherming, goedgekeurd plaatsen, waarvan sprake in hetbij de besluiten van de Regent van zelfde artikel, vervat zijn », en in
11 februari 1946 en 27 september het derde lid : « Deze documenten
1947, zoals het laatstelijk gewijzigd zullen, na vaststelling van de juistis bij koninklijk besluit van heid ervan door de met het toezicht
17 september 1976, in een gebied belaste ambtenaren voor de inrichvoor ambachtelijke bedrijven of een tingen van eerste klas, vanwege de
gebied voor kleine en middelgrote bevoegde overheid geviseerd worden
ondernemingen (zone bepaald vol- en als vergunningsbesluit dienen »;
Overwegende dat uit het derde lid
gens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 blijkt dat de aldaar bedoelde docubetreffende de inrichting en de menten, na te zijn voorzien van het
toepassing
van
het
ontwerp- vereiste visum, gelden als de vergewestplannen en gewestplannen), gunning waarvan sprake is in de
stallen voor grote zoogdieren (ten telastlegging;
deze runderen en paarden), zijnde
Overwegende dat het arrest
een hinderlijke inrichting ingedeeld vaststelt : « de door de beklaagde
in klasse 2, had gehouden zonder neergelegde aangifte van 11 javergunning van de overheid; dat het nuari 1978 blijkt niet voorzien te
arrest verweerder vrijspreekt;
zijn van een visum »; dat het aldus
Overwegende dat het arrest toe- vaststelt dat verweerder niet over de
passing maakt van artikel 3 van het vereiste vergunning beschikte;
koninklijk besluit van 6 april 1977,
Overwegende dat daarop weliswaarvan het eerste lid luidt : « In waar de in het onderdeel weergegetegenstelling met de bepalingen van ven considerans volgt, op grond
hoofdstuk I van titel I van het waarvan het arrest de telastlegging
Algemeen Reglement voor
de niet bewezen acht, maar die consi-

niet werd aangebracht door de nalatigheid van de met toezicht belaste ambtenaar die verzuimd heeft de juistheid
van de aangifte vast te stellen en aldus
de hem wettelijk opgelegde verplichting
zelf niet nageleefd heeft,
terwijl, gelet op het feit dat de aangifte niet volledig was (ontbreken van
het plan), het afwezig zijn van het visum
wel kan te wijten zijn aan de onjuistheid
van de gegevens van de aangifte, gelet
op het feit dat het ontbreken van het
visum niet automatisch een nalatigheid
impliceert van de met toezicht belaste
ambtenaar, aangezien, als zo wordt geredeneerd, elke zin aan het viseren van
een aangifte wordt ontnomen; het ontbreken van het visum als enige oorzaak
heeft dat de bevoegde overheid geen
gevolg heeft gegeven aan de aangifte van
11 januari 1978, maar het arrest deze
mogelijkheid blijkbaar uit het oog heeft
verloren:

-'- 1334derans hierop neerkomt dat het hof 3° VERZET - STRAFZAKEN - VERZET TE
van beroep in het midden laat LAAT GEDAAN - HOGER BEROEP - GEEN
waarin het visum bestaat en om KENNISGEVING VAN DE GRONDEN VAN HET
welke redenen het niet gegeven VERZET.
werd; dat het arrest derhalve, door 1• Art. 8 Gw. is niet geschonden als een
toepassing te geven aan artikel 3
vonnis vaststelt dat het gedane verzet
van het koninklijk besluit van
te Jaat is gekomen en beslist dat het
derhalve niet ontvankelijk is, ook al is
6 april 1977, hoewel het vaststelt dat
het vonnis bij verstek gewezen door
aan een daartoe gesteld vereiste
een rechter die ratione loci niet
niet is voldaan, zijn beslissing niet
bevoegd is.
wettelijk verantwoordt;
2" Niet ontvankelijk tot staving van het
Dat het onderdeel gegrond is;

cassatieberoep tegen de beslissing van
de appelrechter is het middel waarin
enkel wordt aangevoerd dat nietig is
de verstekbeslissing van de rechter die
ratione loci niet bevoegd is, daar dat
middel kritiek oefent op een beslissing
waartegen het cassatieberoep niet is
gericht (1).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het hof
van beroep zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de
vordering van eiser tegen eerste
verweerder. en over de kosten van
De rechter in hager beroep die het
die vordering uitspraak doet; ver- 3• beroepen
vonnis bevestigt, waarbij een
werpt de voorziening voor het ovegedaan verzet niet ontvankelijk is
rige; beveelt dat van dit arrest
verklaard, kan geen kennis nemen van
melding zal worden gemaakt op de
de gronden van het verzet en derhalve
kant van de gedeeltelijk vernietigde
ook niet van de wettigheid van het bij
verstek gewezen vonnis (2). (Artt.
beslissing; veroordeelt eiser in de
188 en 199 Sv.)
helft van de kosten van betekening
van de voorziening; veroordeelt eer(HEIRMAN)
ste verweerder in de overige kosten;
ARREST
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1980 door het
24 juni 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Hof van Beroep te Gent gewezen :
Verslaggever : de h. Caenepeel - GeOver het middel, afgeleid uit de schenHjkluidende conclusie van de h. Ballet, ding van de artikelen 8 van de Grondadvocaat-generaal - Advocaat : mr. wet, 7 en 413 van het Wetboek van
G. De Padt, Oudenaarde.
Strafvordering,
doordat eiser op 27 februari 1975 bij
verstek werd veroordeeld wegens verlating van familie (artikel 391bis van het
Strafwetboek), gepleegd tussen 24 mei
1974 en de dag van het vonnis,
Nr. 667
terwijl uit het gerechtsdossier onmiskenbaar blijkt dat eiser sinds 1971 permanent in Nederland woonde; in het
2" KAMER - 24 juni 1980
vonnis van 27 februari 1975 te Amster1° GRONDWET- ART. 8- NIEMAND KAN dam (Nederland) wordt vermeld en de
te Amsterdam
TEGEN ZIJN WIL WORDEN AFGETROKKEN VAN betekening eveneens
DE RECHTEN DIE DE WET HEM TOEKENT.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING
VAN DE APPELRECHTER - MIDDEL GERICHT
TEGEN DE VERSTEKBESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP

(1) Zie Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 676) en
Cass., 19 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 380).
(2) Cass., 4 nov. 1929 (Bull. en Pas., 1930, I,
16); zie Cass., 22 aug. 1946 (A.C., 1946, 285) en
14 juni 1977 (ibid, 1977, 1057); Rep. prat. dr.
beige, compl. I, v" Appel en matiere repressive,
nr. 453.
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(Majubastraat 6 huis, 3 hoog) geschiedde; eiser genoemd misdrijf dan
ook niet in Belgie heeft gepleegd, aanlj(ezien betaling van onderhoudsgelden (en
dus ook verzuim van betaling) gebeurt
ter woonplaats van de schuldenaar, daar
het haalbare schulden betreft (artikel
1247 van het Burgerlijk Wetboek), tenzij
anders werd bedongen of gevonnist,
quod non; eiser dus noch het misdrijf in
Belgie pleegde, noch er werd aangetroffen, noch er verbleef; genoemd misdrijf
naar Belgisch recht in Nederland op
delictueel gebied onbekend is en slechts
burgerlijke gevolgen kan ressorteren,
volgens artikel 479, b-g, en volgende van
het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; dientengevolge
artikel 7 van het Wetboek van Strafvordering niet toepasselijk is en de rechtbank zich op 27 februari 1975 ambtshalve onbevoegd diende te verklaren,
wegens miskenning van de grondbeginselen van de territoriale bevoegdheidsregels der Belgische strafgerechten, wat
niet is geschied; deze principes ongetwijfeld van openbare orde zijn, gezien
de nauwe betrokkenheid met artikel 8
van de Grondwet; dientengevolge de
uitgesproken straf onwettig is en alle
gestelde proceshandelingen nietig zijn,
wegens schending van de substantiiHe
regels van het Belgisch strafprocesrecht
(artikel 413 met verwijzing naar
artikel 408, 2", eerste lid, van het Wethoek van Strafvordering); de betekening
van een dergelijk door nietigheid aangetast vonnis aangetast is door dezelfde
nietigheid als het vonnis zelve (« accessorium sequitur principale ») en de
termijn voor het verstrijken van zulkdanig vonnis niet kan beginnen te lopen
en zeker niet kan beperkt zijn tot de
verzettermijn van 10 dagen vanaf de
betekening, zoals voorgehouden door de
correctionele rechtbank en het hof van
beroep; principieel het aanhouden van
het beginsel van de kracht van gewijsde
ten aanzien van vonnissen die een
onwettige straf uitspreken en miskenning van de openbare orde nopens de
bevoegdheid inhouden, volledig de door
de grondwetgever en de wetgever
gestelde orde ondermijnen; zulk een
visie ertoe leidt dat een door nietigheid
aangetast vonnis enkel en alleen zou
gedekt zijn door een rechtsgeldige betekening, zonder dat nog enig rechtsmiddel zou openstaan voor de ten onrechte
veroordeelde burger; volgens deze redenering aan de betekening van een vonnis een hogere waarde wordt toegekend
dan aan het vonnis zelf, alhoewel ze er.

slechts een accesorium van is; in bevestigend geval zelfs de veroordeling tot een
criminele straf door een politierechter of
de veroordeling voor feiten die geen
misdrijf uitmaken en alle gevallen van
de bevoegdheidsmiskenning op geen
enkele wijze meer zouden kunnen aangevochten worden enkel en alleenlijk
wanneer er rechtsgeldige betekening is
gebeurd en de veroordeelde er niet op
reageert (bijvoorbeeld wegens de absurditeit van de straf) :

Overwegende
dat,
krachtens
artikel 187 van het Wetboek van
Strafvordering, het rechtsmiddel
van verzet in politiezaken en correctionele zaken, wanneer de betekening van het vonnis niet aan de
beklaagde in persoon is gedaan,
slechts ontvankelijk is binnen een
termijn van tien dagen nadat de
beklaagde van die betekening kennis heeft gekregen;
Dat de termijn van verzet de
beklaagde gelegenheid geeft om,
conform artikel 8 van de Grondwet
dat een nadere regeling niet in de
weg staat, verweer te voeren en met
name ertegen op te komen dat hij
zou worden afgetrokken van de
rechter die de wet hem toekent;
Overwegende dat het arrest op
onaantastbare wijze in feite vaststelt dat eiser van de betekening
van het vonnis persoonlijk kennis
kreeg op 8 april 1975;
Dat het door deze vaststelling de
beslissing dat het op 8 februari 1980
gedane verzet te laat is gekomen en
derhalve niet ontvankelijk is, nu
toch geen overmacht was aangevoerd, wettelijk verantwoordt;
Overwegende dat de rechter in
hoger beroep die het beroep vonnis
bevestigt, waarbij een gedaan verzet
niet ontvankelijk is verklaard, geen
kennis kan nemen van de gronden
van het verzet en derhalve ook niet
van de wettigheid van het bij verstek gewezen vonnis;
Dat het middel, in zoverre het een
onwettigheid van het verstekvonnis,
ter zake de onbevoegdheid van de
rechter, aanvoert en daaruit de nietigheid van het exploot van beteke-

-- 1336ning afleidt, opkomt tegen een
beslissing waartegen het cassatieberoep niet gericht is en mitsdien niet
ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

(DEPREZ EA.)

24 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. .Chil.tel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GeJijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal.

Nr. 669
2• KAMER- 24 juni 1980

Om die redenen, verwerpt de BEWIJS _ sTRAFZAKEN _ RECHTVAARDIvoorziening; veroordeelt eiser in de GINGSGROND AANGEVOERD DOOR DE
kosten.
BEKLAAGDE - STELLING DIE ENIG GELOOFWAARDIG GEGEVEN BEVAT- BEWIJS VAN DE

24 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter : ONJillSTHEID ERVAN RUST OP HET OPENde h. Chatel, afdelingsvoorzitter BAAR MINISTERIE, OP DE VERVOLGENDE PARVerslaggever : de h. Soetaert - Ge- TIJ OF OP DE BURGERLIJKE PARTIJ.
Jijkluidende conclusie van de Ballet,
advocaat-generaal Advocaat : mr. De vrijspraak van een beklaagde op
grand van twijfel is naar recht verantP. De Kock, Gent.
woord als het vrijsprekend vonnis, dat
op onaantastbare wijze beslist dat de
door die beklaagde aangevoerde rechtvaardigingsgrond wei enig geloofwaardig gegeven bevat en vaststelt dat de
Nr. 668
juistheid ervan niet kan worden nagegaan aan de hand van de overgelegde
stukken (1).
2" KAMER - 24 juni 1980

(• DIEPENDAELE • P.V.B.A. T. DERO)

1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN- CORRECTIONELE RECHTBANK
- PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE DE ZAAK IS BEHANDELD, NIET VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER- VONNIS WAARIN NIET ALLE VEREISTE
VASTSTELLINGEN
VOORKOMEN
OM
DE
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING
TE BEWIJZEN NIETIGHEID VAN HET
VONNIS

(1).

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENSTRAFVORDERING CASSATIE VAN DE
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH AL DAN NIET
ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN - BESLISSING WAARBIJ EEN PARTIJ
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK WORDT
VERKLAARD
ZONDER
BESTAANSREDEN
GEWORDEN

(2).

Nota's arrest nr. 668 :
(1) Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 993).
(2) Cass., 20 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 186).

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 januari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, lid 1, 2.12, 8.1,
lid 2, van het Wegverkeersreglement, 1,
29, lid 2, van de Wegverkeerswet, 70,
'71 van het Strafwetboek, 154, 161,
176 van het Wetboek van Strafvordering,
870 van het Gerechtelijk Wetboek en
1315 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis zich onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
door eiseres tegen verweerder ingestelde
burgerrechtelijke vordering tot betaling van een schadevergoeding van
78.764 frank, op grond dat : verweerder
niet kan ontkennen dat de melkkoeien
Nota arrest nr. 669 :
(1) Cass., 17 mei 1977 (A.C., 1977, 958); zie
Cass., 27 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1292).
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die op 25 oktober 1978 op de openbare
weg losliepen, onder zijn bewaring stonden; de wegcode dan ook in principe op
hem van toepassing is, ook al was hij
geen bestuurder in de gebruikelijke zin
van dit woord; het ter zake zonder
belang is dat de bewaking van de dieren
zich normalerwijze buiten de openbare
weg uitoefende, namelijk in een afgesloten weiden; verweerder echter terecht
doet opmerken dat het geenszins is
bewezen dat hij zijn koeien op straat
heeft laten !open door nalatigheid of
door enige andere fout; de precieze
omstandigheden waarin de dieren zijn
uit~ebroken inderdaad niet bekend zijn
en de verbalisanten trouwens nagelaten
hebben vaststellingen te doen betreffende de staat van de afsluitingen van
de weiden van Dero en Cosyns; de
rechtbank, op basis van de stukken die
haar werden overgelegd, dan ook in de
onmogelijkheid is na te gaan of verweerder vrijelijk het reglementaire voorschrift waarvan de overtreding hem ten
laste wordt gelegd, heeft geschonden; de
twijfel verweerder ten goede komt; de
inbreuk op artikel 8.1, lid 2, van de
wegcode dan ook niet bewezen is,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
de koeien van verweerder zich op de
openbare weg bevonden, zonder geleiding of bewaking, een overtreding uitmaakt van de wegcode waarvoor verweerder, eigenaar en bewaker der diereo, aansprakelijk is (schending van de
artikelen 1, lid 1, 2.12, 8.1, lid 2, van het
Wegverkeersreglement);
tweede onderdeel, het feit dat de
precieze omstandigheden van het uitbreken der koeien uit de weide van verweerder niet bekend waren, niet tot
gevolg heeft dat de overtreding, erin
bestaande dat de koeien van verweerder
zonder bewaking op de openbare weg
liepen, onvrijwillig door verweerder zou
begaan
zijn
(schending
van
de
artikelen 8.1, lid 2, van het Wegverkeersreglement, 1, 29, lid 2, van de Wegverkeerswet);
.
derde onderdeel, het ter zake niet
bewezen is dat de overtreding, erin
bestaande dat de koeien van verweerder
zonder bestuurder of bewaker op de
openbare weg liepen, veroorzaakt zou
geweest zijn door toeval, overmacht of
het feit van een derde, zodat de overtreding ten laste van verweerder bewezen
is gebleven (schending van de artikelen 8.1, lid 2, van het Wegverkeersreglement, 29, lid 2, van de Wegverkeerswet, 70 en 71 van het Strafwetboek);

vierde onderdeel, het feit dat de
koeien van verweerder op de openbare
weg rondliepen zonder bestuurder of
bewaker bewezen zijnde, de overtreding
ten laste van verweerder vaststond, en
deze laatste, om aan zijn aansprakelijkheid te ontkomen, het bewijs diende te
leveren dat de overtreding te wijten was
aan toeval, overmacht of het feit van een
derde (schending van de artikelen 8.1,
lid 2, van het Wegverkeersreglement,
154, 161, 176 van het Wetboek van
Strafvordering, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder bij
conclusie aanvoerde : dat hij op de
dag zelf van het ongeval aan de
verbalisanten verklaarde dat zijn
koeien uit de weide waren gelopen
ten gevolge van het losbreken van
een vaars toebehorende aan (rechtstreeks gedaagde) Cosijns; dat deze
laatste erkende : « Toen het ongeval
gebeurd was, heeft men vastgesteld
dat mijn vaars zich tussen de
koeien van Dero bevond »; dat het
bekend staat dat jonge vaarzen de
neiging hebben om uit de weide te
breken en aldus noodzakelijk de
afsluitingen beschadigen of vernielen; dat de vaars van Cosijns
opnieuw is uitgebroken twee weken
na het ongeval zodat hij het dier
onmiddellijk heeft verkocht, gezien
de moeilijkheden om het in de
weide te houden;
Overwegende
dat
verweerder
dienvolgens uitdrukkelijk een rechtvaardigingsgrond inriep; dat, nu het
vonnis vaststelt « dat er op
25 oktober 1978, omstreeks 4.30 uur,
een viertal koeien van verweerder
en een vaars van Cosijns op de
openbare weg liepen ... », en dat op
basis van de stukken niet kan
worden nagegaan of de bewering
van verweerder, « dat het geenszins
is bewezen dat hij zijn koeien op
straat heeft laten lopen door nalatigheid of door enige fout », geloofwaardig was, het openbaar ministerie of eiseres de onjuistheid ervan
dienden te bewijzen;

-- 1338Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het eerste, het tweede en het
derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat verweerder terecht opmerkt dat het geenszins is bewezen
dat hij zijn koeien op straat heeft
laten lopen door nalatigheid of door
enige andere fout; dat de precieze
omstandigheden waarin de dieren
zijn uitgebroken immers niet
bekend zijn en dat de verbalisanten
trouwens nagelaten hebben vaststel- ·
lingen te do en betreffende de staat ·
van de afsluitingen van de weiden
van verweerder en Cosijns;
Dat het met die redengeving op
onaantastbare wijze te kennen geeft
dat het de door verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet
ongeloofwaardig acht, maar op basis
van de overgelegde stukken de
juistheid ervan niet kan nagaan; dat
het dienvolgens beslist dat de twijfel verweerder ten goede komt en
hem vrijspreekt van de hem ten
laste gelegde overtreding;
Dat het aldus geenszins de in de
onderdelen aangehaalde wettelijke
bepalingen schendt;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
24 juni 1980 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Houtekier.

Nr. 670
2• KAMER - 24 juni 1980

1° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL GEGROND OP VERKLARINGEN VAN
EEN PARTIJ- MIDDEL WAARIN DIE VERKLA-

RINGEN NIET ZIJN WEERGEGEVEN - MIDDEL
NIET
ONTVANKELIJK
BIJ
GEMIS
VAN
NAUW~URIGHEID (1).

2° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - MIDDEL
VAN AMBTSWEGE- STRAFZAKEN- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BETALING
VAN DE ONTDOKEN BELASTING OVER DE
TOEGEVOEGDE WAARDE GEEN MIDDEL
AMBTSHALVE
OPGEWORPEN DOOR
HET
HOF (2). (ART. 73, § 4, WET VAN 3 JULI 1969.)
(IMPLICIET.)
.
(DEMEDTS)
ARREST

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 waarbij eiser is veroordeeld tot straffen
en de kosten van de strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1334,
1335 en 1336 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest eiser schuldig verklaart aan de hem ten laste gelegde
feiten op grond dat de eensluidende
verklaringen van de beklaagden Haillez
Clery, Bakaus Linda en Schaillee Maria
de feiten voldoende naar recht bewijzen,
terwijl, eerste onderdeel, het dossier
van de rechtspleging, betrekking hebbende op het notitienummer 11.010/75,
de feiten bevattende waarvoor eiser
wordt vervolgd, geen verklaring bevat
van Schaillee Maria waarbij zij de feiten
erkent, laat staan een eensluidende verklaring als Haillez Clery en Bakaus
Linda aflegt; Schaillee Maria immers de
feiten steeds heeft ontkend; zodat het
hof van beroep op een verklaring heeft
gesteund die zich niet in het dossier van
de rechtspleging bevindt en hierdoor de
rechten van de verdediging schendt;
(1) Zie ook Cass., 23 mei 1977, twee arresten
(A. C., 1977, 968 en 971) en 12 dec. 1979 (A. C.,
1979-80; nr. 240). Niet ontvankelijk is het
middel ten betoge dat de bewijskracht van een
akte wordt miskend wanneer niet nader wordt
bepaald om welke akte het gaat.
(2) Zie Cass., 14 juni 1977 (A.C., 1977, 1065)
en 5 feb. 1980 (ibid, 1979-80, nr. 342).
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tweede onderdeel, de verklaring van Nr. 671

Schaillee Maria niet als eensluidend kan
aangezien worden; de verklaringen
2• KAMER - 25 juni 1980
immers tegenstrijdig zijn; het arrest de
wet schendt door aan de verklaring een
andere uitleg of interpretatie te geven; BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - MISDRIJF GEPLEEGD DOOR
de motivering van het arrest derhalve in
EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEINstrijd is met het dossier van de
rechtspleging :
TERNEERDE - VERVOLGINGEN UIT HOOFDE
VAN DAT MISDRIJF.

Overwegende dat het middel erop
neerkomt voor te houden dat de
verklaringen afgelegd door Schaillee
niet overeenstemmen met die van
Hailleze en Bakaus, waaruit dan
tevens wordt afgeleid dat het hof
van beroep zijn beslissing over de
schuld van eiser zou hebben
gegrond op een stuk dat niet in een
der dossiers is te vinden; dat het
Hof derhalve eerst de verklaringen
van Schaillee zou moeten onderzoeken;
Overwegende echter dat het middel laatstgenoemde verklaringen
niet aanwijst;
Dat het middel bij gemis van
nauwkeurigheid niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat de substantHHe
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 veroordeling tot
betaling van de belasting over de
toegevoegde waarde :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de.
kosten.
24 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. Blockeel, Oudenaarde.

Wanneer een op proef in vrijheid
gestelde gelnterneerde een misdrijf
pleegt, kan hij uit dien hoofde strafrechtelijk worden vervolgd; de vordering van de procureur des Konings
tot wederopneming overeenkomstig
art. 20, tweede lid, Wet Besch.
Maatsch., belet niet dat het openbaar
ministerie die vervolging instelt of
voortzet (1 ).
(HEYMANS)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1980 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling :
Over het middel, hieruit afgeleid dat
eiser, die voor de kamer van inbeschuldigingstelling is verschenen, er een conclusie heeft neergelegd, maar dat het hof
van beroep daarmee geen rekening heeft
gehouden:

Overwegende dat het arrest uitspraak doet over de handhaving van
de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat eiser, in zijn ter
zitting van het hof van beroep
neergelegde conclusie, deed gelden,
enerzijds, dat hij geen psychiatrische zorgen ontving daar de geneesheren van de gevangenis deze overbodig achtten en dat hij noch in eert
psychiatrische afdeling noch in een
eel was geplaatst, en, anderzijds, dat
indien hij met toepassing van de
wet tot bescherming van de maatschappij was gei:nterneerd, hij niet
uit hoofde van de hem tenlastegelegde feiten kon worden vervolgd en
indien hij integendeel « een burger(1) Zie Cass., 23 juni 1941 (A.C., 1941, 150),
5 maart 1951 (ibid, 1951, 377) en 30 okt.
1973 (ibid., 1974, 254) met voetnoot.

-1340rechtelijke beklaagde )) was, de oordelen « dat de door eiser opgebeslissing tot internering diende te worpen vraag over zijn strafrechteworden vernietigd daar een interne- lijke aansprakelijkheid voor het
ring niet verenigbaar is met straf- tenlastegelegde misdrijf in de huirechtelijke vervolgingen; dat hij ten dige stand van de procedure niet
slotte vroeg dat over zijn strafrech- rijst »;
telijke aansprakelijkheid uitspraak
Dat het middel niet kan worden
zou worden gedaan, hetzij dat men aangenomen;
hem bekwaam achtte zijn daden te
En overwegende dat de substanbeheersen, hetzij dat men hem tiele of op straffe van nietigheid
integendeel ontoerekeningsvatbaar voorgeschreven rechtsvormen in
verklaarde;
acht zijn genomen en de beslissing
Overwegende dat het arrest vast- overeenkomstig de wet is gewezen;
stelt « dat de door appellant ingeroepen procedure betreffende een
vorige internering onafhankelijk is
Om die redenen, verwerpt de
van deze procedure, dat het hof, ,voorziening; veroordeelt eiser in de
kamer van inbeschuldigingstelling, kosten.
·
er geen kennis van neemt, dat de
25 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :·
door appellant opgeworpen vraag
over zijn strafrechtelijke aansprake- de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : deh. Sace - Gelijkluilijkheid voor het tenlastegelegde dende
conclusie van de h. Velu, advomisdrijf in de huidige stand van de caat..:generaal.
procedure niet rijst »;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het aanvoert dat eiser geen
psychiatrische zorgen krijgt en noch
in een psychiatrische afdeling noch Nr. 672
in een eel is geplaatst, het Hof ertoe
zou verplichten feitelijke gegevens
2• KAMER - 25 juni 1980
na te gaan; dat het middel niet
ontvankelijk is;
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
Overwegende dat het middel, in
OVEREENKOMST)
VERGOEDING
WEGENS MATERIELE SCHADE TEN GEVOLGE
zoverre het stelt dat een vroegere
VAN DE DOOR EEN GEMEENTEBEAMBTE
internering met toepassing van de
WEGENS EEN ARBEIDSONGEVAL OPGEWPEN
wet tot bescherming van de maatARBEIDSONGESCHIKTHEID - BETALING AAN
schappij onverenigbaar zou zijn met
DE GETROFFENE VAN ZIJN LOON ZOLANG HIJ
de
strafrechtelijke vervolgingen,
TIJDELIJK ARBEIDSONGESCHIKT IS - GEEN
naar recht faalt; dat wanneer hij die
GEVOLG VAN DE HERSTELPLICHT VAN DE
op proef wordt vrijgesteld van de
SCHADEVEROORZAKER.
internering, krachtens de wet tot
bescherming van de maatschappij. 2° ARBEIDSONGEVAL - ARBEIDSONGEeen nieuw misdrijf pleegt, uit dien VAL IN OPENBAAR DIENSTVERBAND -WET
hoofde wettig kan worden vervolgd; VAN 3 JULI 1967 - VERGOEDING VAN DE
dat de vordering tot wederopneming MATERIELE SCHADE TEN GEVOLGE VAN DE
van de procureur des Konings over- DOOR EEN GEMEENTEBEAMBTE WEGENS EEN
eenkomstig artikel 20, tweede lid, ARBEIDSONGEVAL OPGEWPEN ARBEIDSONvan de wet van 1 J'Uli 1964 niet belet GESCHIKTHEID- BETALING AAN DE GETROFFENE VAN ZIJN LOON ZOLANG HIJ TIJDELIJK
dat het Openbaar ministerie die ARBEIDSONGESCHIKT JS _ GEEN GEVOLG
vervolgingen instelt Of VOOrtzet;
VAN DE HERSTELPLICHT VAN DE SCHADEOverwegende dat, voor het ove..: · VEROORZAKER.
rige, het hof van beroep, kamer van 1" en 2" 1-Vanneer de rechter, ter vergoeinbeschuldigingstelling, rechtdoende
ding van de door een gemeentebeamte
over de handhaving van de voorlowegens een arbeidsongeval opgelopen
pige hechtenis, wettig heeft kunnen
materiiHe schade, erop wijst dat die
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geleden daar zijn bezoldiging door zijn
statuut is gewaarborgd en de dader
samen met diens verzekeraar veroordeelt om hem voor de periode van
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een vergoeding te betalen
wegens de door zijn ongeschiktheid
vereiste grotere inspanning en, voo1·
de periode van bestendige arbeidsongeschiktheid, een vergoeding te b.etalen tot compensatie van de schade ten
gevolge van zijn Jichamelijke gaafheid,
van het gevaar dat hij loopt dat hij
v66r de normale pensioengerechtigde
Jeeftijd moet ophouden met werken en
van de noodzakelijk grotere inspanning voor de uitoefening van zijn
beroep, is de herkenning van die
vergoedingen geen compensatie van
een Joonverlies en heeft niets te
maken met wat de gemeente en haar
verzekeraar hebben gedaan om de
bezoldiging en vergoedingen ter uitvoering van de wet van 3 juli 1967 te
doen betalen zolang hij tijdelijk
arbeidsongeschikt was; naar recht verantwoord is derhalve het arrest dat
beslist dat het bedrag van de uitkeringen voor de door de verzekeraar van
de dader aan de verzekeraar van de
gemeente betaalde bezoldigingen en
vergoedingen niet behoeft te worden
afgetrokken van het bedrag van de
vergoedingen tot herstel van de
bestanddelen van de schade (1).
(BAVAY, DE SCHELDE N.V. T. MULKENS;
MULKENS T. BAVAY, DE SCHELDE N.V.)

ARREST(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 december 1979
gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen;
I. Op de voorziening van Bavay,
beklaagde, en van de naamloze vennootschap De Schelde, vrijwillig.
tussengekomen partij :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 14, § 3, tweede lid,

van de wet betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector (dit artikel 14, zoals het is gewijzigd bij de wet van 13 juli 1973), 22 van
de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, 3, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat de gemeente, waarvan
verweerder ambtenaar was, een verzeke.:
ringscontract had gesloten dat de terugbetaling aan de verzekerde waarborgde
van de vergoedingen die zij, ter uitvoering van de wet van 3 juli 1967, uitkeerde aan de leden van haar personeel
die door een arbeidsongeval werden
getroffen, evenals, bij wijze van uitbreiding, de terugbetaling van de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheden gelijk
aan honderd percent van de gemiddelde
dagelijkse bezoldiging, de vergoeding die
verweerder toekomt voor de materitHe
schade voortvloeiend uit de aantasting
van zijn lichamelijke gaafheid gedurende de perioden van tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid op
400.000 frank vaststelt, beslist dat van
.die vergoeding niet dient te worden afgetrokken het bedrag van
268.952 frank dat de verzekeraar van de
gemeente door de tweede eiseres had
Iaten terugbetalen, op grond dat eiser
krachtens zijn statuut van gemeentebeambte recht had op zijn volledige
bezoldiging, welke zijn arbeidsgeschiktheid ook was; dat hieruit volgt dat de
vergoeding aan de gemeente, door haar
verzekeraar uitgekeerd, niet dient te
worden afgetrokken; dat deze betaling
immers krachtens het verzekeringscontract werd gedaan; dat, met toepassing
van artikel 22 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen, de
verzekeraar in de rechten treedt van zijn
verzekerde; dat de verzekerde in dit
geval nochtans niet gerechtigd is de
sommen op te eisen die hij aan zijn
ambtenaar heeft uitgekeerd, vermits hij
ze heeft betaald krachtens het statuut
dat die ambtenaar aan de gemeente
bond en niet op basis van de wet van
3 juli 1967; dat de bij artikel 14, § 3, van
deze wet bepaalde indeplaatsstelling derhalve niet toepasselijk is,

(1) Zie Cass., 12 feb. 1968 (A.C., 1968, 770),
21 okt. 1968 (ibid., 1969, 213), 5 mei 1971 (ibid,
terwijl artikel 14, § 3, tweede lid, van
1971, 875), 10 april 1972 (ibid, 1972, 736),
8 maart 1976 (ibid, 1976, 776), 12 okt. en 2 dec. voormelde wet van 3 juli 1973, uitdruk1977 (ibid, 1978, 203 en 394), 24 okt. 1978 en kelijk bepaalt dat de aan de wet onder16 maart 1979 (ibid, 1978-79, 212 en 829).
worpen rechtspersonen_ of instellingen,
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die de bezoldiging dragen van een door deze toekenning geen verband
een arbeidsongeval getroffen lid van hun houdt met het optreden van de
personeel - tot beloop van de gedu- gemeente en van haar verzekeraar
rende de periode van tijdelijke onge- met het oog op de betaling van de
schiktheid betaalde bezoldiging - treden in alle rechten, vorderingen en bezoldigingen en van de vergoedinrechtsmiddelen van de getroffene, over- gen ter uitvoering van de wet van
eenkomstig de regels van de burgerrech- 3 juli 1967 uitgekeerd gedurende de
telijke aansprakelijkheid mocht kunnen tijdelijke ongeschiktheden;
doen gelden tegen de persoon die aanDat de bedragen die door de
sprakelijk is voor het ongeval; dat de eisende vennootschap aan de verzegemeente die, volgens de vaststellingen
van het arrest, de bezoldiging van ver- keraar van de gemeente werden
weerder heeft gedragen, wettelijk in de uitgekeerd, met uitzondering van
rechten is getreden die verweerder tegen het bedrag van 59.989 frank waarde beklaagde kon doen gelden en dus van verweerder de aftrek heeft
zijn verzekeraar in dezelfde rechten kon aanvaard, dus niet dienden te wordoen treden, zonder dat de omstandig- den afgetrokken van de bedragen
heid dat het statuut van verweerder haar aan
verweerder toegekend uit
had verplicht diens bezoldiging te beta- hoofde van andere schade dan die
len, dat kon verhinderen; waaruit volgt
dat het arrest, door op grond van die welke de terugbetaling van vooromstandigheid te beslissen dat de noemde bedragen vergoedt;
gemeente aan haar verzekeraar de rechDat het arrest naar recht is verten, die verweerder tegen de aansprake- antwoord;

lijke dader van het ongeval kon doen
gelden, niet had kunnen overdragen en
II. Op de voorziening van Mulderhalve dat er niet diende overgegaan
kens,
burgerlijke partij :
tot de door de eiseressen gevraagde
aftrek, deze beslissing niet naar recht
Overwegende dat uit de stukken
verantwoordt :
waarop het Hof vermag acht te

Overwegende dat het arrest, om
de door verweerder geleden schade
te vergoeden, na te hebben geoordeeld dat verweerder uit hoofde van
het ongeval geen enkel inkomstenverlies had geleden en dit wegens
de bezoldigingswaarborg die zijn
statuut van gemeenteambtenaar
hem verzekerde, verweerder voor de
periodes van tijdelijk gedeeltelijke
ongeschiktheid 120.000 frank toekent uit hoofde van de bijkomende
inspanningen die zijn invaliditeit
noodzakelijk maakt, en, voor de
periode van de blijvende ongeschiktheid, 400.000 frank ter compensatie van de schade voortvloeiend uit de aantasting van zijn
lichamelijke gaafheid, uit het risico
het werk te moeten neerleggen v66r
de normale pensioengerechtigde
leeftijd en uit de noodzaak meer
inspanningen te leveren om zijri
beroep uit te oefenen;
Overwegende dat de toekenning
van deze sommen aan verweerder
dus geen loonverlies vergoedt; dat

slaan, niet blijkt dat eiser zijn
voorziening heeft doen betekenen
aan de partijen tegen wie ze is
gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt ieder
eiser in de kosten van zijn voorziening.
25 juni 1980 - 2" kamer - T-'Oorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont en Dassesse.

Nr. 673
2" KAME;R - 25 juni 1980

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN STRAFZAKEN ARBEIDSONGEVAL- OMSTANDIGE CONCLUSIE
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processtukken blijkt dat de voorafgaande processtukken betreffende de
beslissing waarbij het Hof van Beroep te
Brussel eiser op 26 september 1979 heeft
veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf met uitstel gedurende drie jaar
(DEPASSE T. TERWINGEN, NATIONAAL VERBOND voor de gevangenisstraf die de voorloVAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
pige hechtenis te boven gaat, niet bij het
strafdossier werden gevoegd,
25 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
terwijl de processtukken betreffende
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- deze veroordeling bij de processtukken
dende conclusie van de h. Velu, advo- betreffende het arrest dienden te worcaat-generaal - Advocaat : mr. Simont. den gevoegd :
- VONNIS WAARIN OP DIE CONCLUSIE ENKEL
WORDT GEANTWOORD MET DUBBELZINNIGE
REDENEN EN MET VAGE EN ALGEMENE
OVERWEGINGEN DIE GELDEN VOOR lEDER
VERKEERSONGEVAL - NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING (1).

Overwegende dat het arrest
beslist
dat de feiten die eiser worNr. 674
den verweten door het voor het hof
van beroep verrichte onderzoek
2• KAMER - 25 juni 1980
bewezen zijn gebleven, vaststelt dat
de op 26 september 1979 opgelopen
1° CASSATIEMIDDELEN
MIDDEL veroordeling uitstel in de weg staat
AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART. 17 WET en de veroordeling van eiser tot
VAN 29 JUNI 1964 BETREFFENDE DE het wettelijk minimum, zegge een
OPSCHORTING, HET UITSTEL EN DE PROBATIE gevangenisstraf van twee jaar, beVEROORDELING NAAR RECHT VERANT- vestigt;
WOORD, OOK AL IS HET MIDDEL GEGROND Overwegende dat het middel een
NIET ONTVANKELLJK MIDDEL.
onrechtmatigheid van de voor de
2° VEROORDELING MET UITSTEL EN feitenrechter gevoerde procedure
OPSCHORTING VAN DE VEROOR- aanklaagt;
Overwegende dat de aangeDELING - MIQDEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART. 17 WET VAN 29 JUNI klaagde onregelmatigheid de wettig1964 BETREFFENDE DE OPSCHORTING, HET heid van de beslissing niet be'inUITSTEL EN DE PROBATIE, DOORDAT STUK- vloedt;
KEN VAN EEN VROEGER PROCES NIET BLJ
Dat aldus het middel, al was het
HET DOSSIER VAN DE VERVOLGING ziJN gegrond, wegens gebrek aan belang
GEVOEGD - VEROORDELING NAAR RECHT
niet ontvankelijk zou zijn;
VERANTWOORD, OOK AL IS HET MIDDEL
En overwegende dat de substanGEGROND- NIET ONTVANKELLJK MIDDEL.
tiEHe
of op straffe van nietigheid
(JAAFARI T. VANDER VEKEN)
voorgeschreven rechtsvormen in
ARREST ( vertaling)
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
HET HOF; - Gelet op het bestreII. In zoverre de voorziening
den arrest, op 5 maart 1980 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel; gericht is tegen de beslissing gewezen op de door verweerder tegen
I. In zoverre de voorziening eiser ingestelde burgerlijke rechtsgericht is tegen de beslissing op de vordering:
tegen eiser ingestelde strafvorOverwegende dat eiser geen enkel
dering:
middel aanvoert;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 17 van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie,
(1) Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 390).

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

25 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter : (ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERINGEN EN GRONDKREDIET,. VANUXEM T. TAISNE,
de h. Legros, afdelingsvoorzitter AELTERMAN)
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advo25 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
caat-generaal - Advocaat : mr. Mievis,
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Brussel.
Verslaggever : de h. Screvens - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. van
Nr. 675
Heeke.
2• KAMER - 25 juni 1980
DEELNEMING

AAN

MISDRIJVEN

BEKLAAGDE VERVOLGD OM HET MISDRIJF TE HEBBEN UITGEVOERD OF AAN DE
UITVOERING RECHTSTREEKS TE HEBBEN
MEEGEWERKT OF DOOR ENIGE DAAD TOT DE
UITVOERING ZODANIGE HULP TE HEBBEN
VERLEEND OAT DE MISDAAD OF HET WANBEDRIJF ZONDER ZIJN BIJSTAND NIET HAD
KUNNEN WORDEN GEPLEEGD- BEGRIP.

Nr. 677
.2• KAMER - 25 juni 1980

HELING -

De beklaagde die vervolgd wordt om een
misdrijf te hebben uitgevoerd of aan
de uitvoering rechtstreeks te hebben
meegewerkt of door enige daad tot de
uitvoering zodanige hulp te hebben ·
verleend dat de misdaad of bet wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had
kunnen worden gepleegd, wordt daardoor vervolgd zowel voor een daad van
rechtstreekse uitvoering van bet misdrijf als voor een der daden van
deelneming, bepaald in art. 66, tweede
en derde lid, Sw. (1).

BESTANDDELEN - NAAR RECHT
VERANTWOORD
IS
DE
VEROORDELING
WEGENS HELING, ALS DE RECHTER IMPLICIET, MAAR ZEKER DE AANWEZIGHEID VASTSTELT VAN DE BESTANDDELEN VAN HELING,
D.W.Z. BESLIST OF DETENTIE, SAMEN MET DE
WIL OM EEN DOOR MISDAAD OF WANBEDRLJF
VAN EEN DERDE VERKREGEN ZAAK AAN DE
WETTIGE EIGENAAR TE ONTTREKKEN, ALSMEDE DE AAN DE INBEZITNEMING VOORAFGAANDE OF DAARMEE GELLJKTIJDIGE WETENSCHAP VAN DE WERDERRECHTELIJKE HERKOMST VAN DE ZAAK

(1). (ART. 505 SW.)

(LIEGEOIS T. DE CLERCQ EA., ROUVROY)

25 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Ge25 juni 1980 - 2" kamer - Voorzitter : Iijkluidende conclusie van de h. Velu,
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui- Kirckpatrick; Goujon, Luik.
dende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
Engeland, Brussel.
Nr. 678
(DE MARCO T. VAN DEN BROECK)

Nr. 676
2• KAMER - 25 juni 1980
2• KAMER - 25 juni 1980

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDVOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN- VORDERING ZONDER MEER
INGESTELD TEGEN DE EINDBESCHIKKINGEN
VAN EEN ARREST - NIET ONTVANKELIJKE
VORDERING (1).

HAVING
VAN

VAN

DE

HECHTENIS

-

WET

20 APRIL 1874, ART. 5, GEW. BLJ
3 WET VAN 13 MAART 1973 - REDEN-

ART.
GEVING.

- - - - - - - - - - - - - - - 1 2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDNota arrest nr. 675 :
HAVING VAN DE HECHTENIS WET
(1) Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 514).
Nota arrest nr. 676 :
(1) Cass., 7 okt. 1963 en 13 april 1964 (Bull.
en Pas., 1964, I, 119 en 871) en 15 maart 1965
(ibid., 1965, I, 738), 12 okt. 1970 (A.C., 1971, 137)
en 16 nov. 1977 (ibid., 1978, 318).

VAN 20 APRIL 1874 - AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - REDENGEVING- BEGRIP.

1--------------...,...-..,.....
Nota arrest nr. 677 :

(1) Cass., 31 mei 1977 (A.C., 1977, 1006)

-
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3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDWET
VAN 20 APRIL 1874, ART. 5 - CONCLUSIE
VAN DE VERDACHTE- ERNSTIGE EN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEID - REDENGEVING
-BEGRIP.
HAVING

1"

VAN

DE

HCHTENIS

De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare
veiligheid raken dat de voorlopige
hechtenis moet worden gehandhaafd,
worden nauwkeurig omschreven door
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat erop wijst dat
de feiten ernstig zijn en voor het hQf
van assisen kunnen worden gebracht
en, onder verwijzing naar de redenen
van vroegere arresten, vaststelt dat ,de
vrijlating van de betichte een schandaal en een ernstige oproer zou verwekken waardoor de openbare veiligheid die de burgers wettig kunnen
verwachten, in het gedrang zou komen
en zegt dat die redenen nag bestaan
(1).

2" Hoewel de onderzoeksgerechten, inge-

val zij de voorlopige hechtenis handhaven, hun beslissing met redenen
moeten omkleden, zoals zulks is voorgeschreven bij art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis, zijn zij evenwel, bij gebrek
aan een conclusie dienaangaande, niet
verplicht bovendien uitdrukkelijk vast
te stellen dat er voldoende aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer in
conclusie wordt betwist dat zodanige
aanwijzingen bestaan, antwoorden r;Jie
gerechten regelmatig op de conclusie
door vast te stellen dat zodanige
aanwijzingen bestaan (2).
3" Daar art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis,

artikel, antwoorden op de conclusie
waarm o.a. wordt betwist dat dergelijke
ernstige en
uitzonderlijke
omstandigheden bestaan (3).
(MACORS)

ARREST(vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1980 door de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5 van de wet van
20 april 1874,
doordat het bestreden arrest verwijst
naar de motivering van het arrest van
24 maart 1980 en oordeelt dat ernstige,
bepaalde en overeenstemmende omstandigheden op schuld wijzen, dat de ernst
van de feiten zelf de gevaarlijke geestesgesteldheid van de verdachte aantoont
en dat de feiten normaal tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoren,
maar nalaat nauwkeurig de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden te
omschrijven die de openbare veiligheid
raken en op grond waarvan de hechtenis
moet worden gehandhaafd, met name de
omstandigheden die door de rechtsleer
worden aangehaald, namelijk het risico
dat de verdachte op de vlucht zou gaan,
de belemmering van het onderzoek door
druk uitgeoefend op de getuigen of door
de vernieling van de bewijsstukken, en
het geyaar voor herhaling,
terwijl de ernst van de feiten aileen de
verlenging van het bevel tot aanhouding
niet kon verantwoorden :

zoals het is gewijzigd bij art. 3 wet
13 maart 1973, voorschrijft dat wanneer het onderzoeksgerecht beslist dat
de voorlopige hechtenis moet worden
gehandhaafd, dat gerecht de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden die
dermate de openbare veiligheid raken
dat ze de handhaving van de voorlopige hechtenis noodzakelijk mak(ln,
nauwkeurig moet omschrijven en de
gegevens eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de verdachte moet
vermelden, moet dat gerecht, op
straffe van schending van genoemd

Overwegende dat het arrest niet
enkel de ernst van de feiten, die
door het hof van assisen moeten
worden berecht, in aanmerking
neemt, doch ook, met verwijzing
naar de motivering van de vorige
arresten, namelijk die van 29 oktober 1979 en 28 januari 1980, vaststelt
dat de invrijheidstelling van de
verdachte schandaal zou verwekken
en de openbare orde ernstig zou
verstoren waardoor de openbare
----------------1 veiligheid, die de burgers terecht
(1) Zie Cass., 21 aug. 1974 (A.C., 1974, 1240), van de rechterlijke overheden ver3 sept. en 29 okt. 1974 (ibid, 1975, 10 en 271) wachten, gevaar zou lopen;
en 21 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 323).
(2) Cass., 28 feb. 1978 (A.C., 1978, 766).

1----------------(3) Cass., 24 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 584).
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Overwegende dat het arrest erop
wijst dat genoemde gronden hun
gelding behouden;
Dat het arrest aldus, onder vermelding van de gegevens eigen aan
de zaak en tevens aan de persoonlijkheid van de verdachte, de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden nauwkeurig omschrijft die de
openbare veiligheid raken en op
grond waarvan de voorlopige hecbtenis moet worden gehandhaafd;
Dat het arrest met die overwegingen zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

dende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal- Advocaat: mr. de Beer
de Laer, Luik.

Nr. 679
2• KAMER - 25 juni 1980

·1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-·
KOMSr - COLLECI'IEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD BIJ KONINKLIJK BESLUIT - STRAFBEPALINGEN ENKEL TOEPASSELLJK OP DE
MISDRLJVEN GEPLEEGD NA DE PERIODE VAN
TIEN DAGEN NADAT HET KONINKLIJK
BESLUIT IS BEKENDGEMAAKT.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, door te oordelen
WE'ITEN EN BESLUITEN - TERUGdat ernstige, bepaalde en overeenstem- 2°WERKENDE
KRACHT
COLLECTIEVE
mende omstandigheden op schuld wij- ARBEIDSOVEREENKOMST
- ALGEMEEN VERzen, zonder die omstandigheden aan te
BIJ
KONINKLIJK
duiden, niet antwoordt op de conclusie BINDENDVERKLARING
- STRAFBEPALINGEN ENKEL TOEwaarin eiser betwistte dat de omstandig- BESLUIT
PASSELIJK OP DE MISDRLJVEN GEPLEEGD NA
heden van die aard waren :
DE PERIODE VAN TIEN DAGEN NADAT HET

Overwegende dat, in zoverre een KONINKLIJK BESLUIT IS BEKENDGEMAAKT.
conclusie het feitelijke bestaan van
bezwaren of voldoende bezwaren 1" en 2" Hoewel het koninklijk besluit tot
betwist,
het
onderzoeksgerecht
algemeen verbindendverklarling van
hierop antwoordt door vast te stelde verplichtingen, die aan de werkgevers zijn opgelegd ingevolge een in de
len, op onaantastbare wijze, dat
paritaire comites gesloten collectieve
dergelijke bezwaren wel bestaan;
arbeidsovereenkomst, uitwerking heeft
Overwegende dat bet arrest met
op de datum van de inwerkingtreding
de in het middel bedoelde overwevan die overeenkomsten, met het voorgingen zijn beslissing regelmatig
behoud dat dit koninklijk besluit niet
met redenen omkleedt;
meer dan een jaar v66r de bekendmaking ervan mag terugwerken, zijn
Dat bet middel niet kan worden
daarentegen de straffen weg(ms het
aangenomen;
niet-nakomen van bedoelde verplichEn overwegende dat de substantingen slechts toepasselijk op de overtiiHe of op straffe van nietigheid
tredingen die zijn begaan na de
periode van tien dagen volgend op de
voorgeschreven rechtsvormen in
dag van de bekendmaking van
acht zijn genomen en de beslissing
genoemd koninklijk besluit (1). (Art.
overeenkomstig de wet is gewezen;
129 Gw.; art. 7 Europees Verdrag;
art. 2 Sw.; art. 6 wet van 31 mei 1961;
artt. 32, 56 tot 61 wet van 5 dec. 1968.)
Om die redenen, verwerpt de 1---------------voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
(1) Zie de cone!. van proc.-gen. Hayoit de
Termicourt bij Cass., 29 feb. 1968, met de

25 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter : verwijzingen (Bull en Pas., 1968, I, 819), en
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Cass., 28 nov. 1973 (A.C., 1974, 357) met
Verslaggevei' : de h. Kreit - Gelijklui-' voetnoot L.F.D. en de verwijzingen.

1347(KOHL, KOHL BAU K.G.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. Op de beslissing waarbij eiser
vrijgesproken wordt van de telastlegging 1 :
Overwegende dat de voorzieningen, in zoverre zij gericht zijn tegen
deze beslissing, niet ontvankelijk
zijn bij gebrek aan belang;
II. Wat het overige van de voorzieningen betreft :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van het Strafwetboek, 107 van de Grondwet en 2,
2•, van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 december 1976, gesloten
in het paritair comite voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomsten van 29 september en 30 december 1971, betreffende de
toekenning van getrouwheids- en weerverletzegels, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk van 26 juli 1977,
artikel 1, en bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1977,
doordat het arrest eiser op de strafvordering veroordeelt en de verweerster
vennootschap Kohl K.G., burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de
betaling van de geldboeten en de kosten
ter zake dat hij met ingang van
1 november 1977 verzuimd heeft om de
bijzondere aangiften met de verantwoording van het bedrag van de verschuldigde bijdragen, ingevolge artikel 2, 2•,
van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 december 1976, in te dienen
uiterlijk de laatste dag van de maand na
elk kalenderkwartaal waarop de aangifte
betrekking heeft, en het door de eisers
in hun conclusie aangevoerde middel
verwerpt ten betoge dat « de collectieve
arbeidsovereenkomst bepaalt dat voor de
aannemers die niet onder de toepassing
vallen van de wet van 27 juni 1969
betreffende de maatschappelijke zekerheid, wat hier het geval is, de verplichting om zich bij de Verlofkas voor
het Bouwbedrijf te laten inschrijven
(bestaat) v66r de aanvangsdatum van de
in Belgie uit te voeren werken », « dat

op het tijdstip waarop deze bepaling van
kracht wordt, de werken al verschillende
maanden aan de gang zijn en dat
beklaagde derhalve in de onmogelijkheid
verkeert om te voldoen aan die
verplichting » en << dat het klaarblijkelijk
de bedoeling van de partijen is geweest
dat de overeenkomst in haar geheel
slechts van toepassing zou zijn op de
werken die werden aangevangen na de
datum van inwerkingtreding »i dat het
arrest aldus beslist op grond dat « de
desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomst (van 2 december 1976) aan de
werkgevers die niet onder de toepassing
vallen van de wet van 27 juni 1969 (zoals
het geval is met de vennootschap Kohl),
weliswaar de verplichting oplegt om zich
v66r de aanvangsdatum van de in Belgie
uit te voeren werken te laten inschrijven
bij de Verlofkas voor het Bouwbedrijf,
doch dat zowel de opzet van het geheel
der bepalingen van die overeenkomst als
het gezond verstand meebrengt dat deze
verplichting tot inschrijving ook gold
voor aile werkgevers die op de dag van
de bekendmaking van het koninklijk
besluit van goedkeuring, namelijk
7 oktober 1977, reeds met hun werken
begonnen waren, hetgeen het geval was
met de beklaagde »,
terwijl, eerste onderdeel, nu op de aan
de werkgevers opgelegde verplichting tot
inschrijving bij de Verlofkas voor het
Bouwbedrijf straffen zijn gesteld en de
strafwetten niet terugwerken, artikel 2,
2•, van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 december 1976 niet de
strekking kan hebben die het arrest
aangeeft, namelijk om de verplichting
tot inschrijving uit te breiden tot werkgevers die met hun werken begonnen
waren v66r de inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van goedkeuring en
om aldus terugwerkende kracht te verlenen aan het koninklijk besluit van
goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomsten;
het
arrest
aldus
artikel 2 van het Strafwetboek en
artikel 107 van de Grondwet schendt;

tweede onderdeel, de grond van het
arrest een bepaling toevoegt aan de door
de strafwet gesanctioneerde tekst van
artikel 2, 2•, van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 december 1976,
doordat, op grond van dit artikel, de
werkgevers verplicht zijn zich eerst te
laten inschrijven bij de Verlofkas voor
het Bouwbedrijf vooraleer ze kunnen
verplicht worden tot aangifte en betaling, en de tekst van dit artikel die
inschrijving slechts verplicht stelt voor

-1348de werkgevers « v66r de aanvangsdatum 5 december 1968 betreffende de
van hun in Belgie uitgevoerde werken »; collectieve arbeidsovereenkomsten
bet arrest, door aan de eisers die en de paritaire comites, terugwerkt
verplichting op te leggen voor werken tot 7 oktober 1976; dat evenwel de
die in Belgie reeds begonnen zijn, een strafbepalingen van dat besluit
bepaling toevoegt aan bet bij artikel 1
van bet koninklijk besluit van slechts van toepassing zijn op over26 juli 1977 algemeen verbindend ver- tredingen die na 17 oktober 1977
klaarde artikel 2, 2•, van de collectieve zijn begaan;
arbeidsovereenkomsten van 2 december
Overwegende dat het arrest eiser
1976, en derhalve die wettelijke bepalin- niet veroordeelt ter zake dat hij
gen schendt :
verzuimd heeft om zich v66r de
Wat beide onderdelen samen aanvang van de in Belgie uit te
betreft:
voeren werken bij de Verlofkas voor
Overwegende dat, ofschoon het · het Bouwbedrijf te laten inschrijkoninklijk besluit waarbij de ver- ven, doch enkel ter zake dat hij na
plichtingen algemeen verbindend 1 november 1977 zijn verplichting
worden verklaard die aan de werk- om de bijzondere driemaandelijkse
gevers werden opgelegd ingevolge aangiften in te dienen, niet is nagede in de paritaire comites gesloten komen, hetgeen na 17 oktober 1977
collectieve arbeidsovereenkomsten, als
een strafbaar feit wordt
uitwerking heeft op de datum van beschouwd;
de inwerkingtreding van die overDat het middel niet kan worden
eenkomsten, met het voorbehoud aangenomen;
dat dit koninklijk besluit niet meer
dan een jaar voor de bekendmaking
Over het tweede middel, ...
ervan mag terugwerken, de straffen
En overwegende dat de substanwegens het niet-nakomen van
bedoelde verplichtingen daaren- tiele of op straffe van nietigheid
tegen slechts mogen worden opge- voorgeschreven rechtsvormen in
legd voor overtredingen die zijn acht zijn genomen en de beslissing
begaan na de periode van tien overeenkomstig de wet is gewezen;
dagen volgend op de dag van de
bekendmaking van genoemd koninklijk besluit;
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat het arrest eiser voorzieningen; veroordeelt de eisers,
veroordeelt ter zake dat hij, de ieder van hen, in de kosten van zijn
eerste maal op 1 november 1977, dat voorziening.
is meer dan tien dagen na de
25 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
bekendmaking op 7 oktober 1977, de h. Legros, afdelingsvoorzitter van het koninklijk besluit waarbij Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluide collectieve arbeidsovereenkom- dende conclusie van de h. Velu, advosten van het paritair comite voor caat-generaal - Advocaat : mr. Dashet bouwbedrijf van 2 december sesse.
1976 algemeen verbindend werden
verklaard, verzuimd heeft de bijzondere aangiften bedoeld in artikel 2,
2•, van die overeenkomsten, bij de
Verlofkas voor het Bouwbedrijf in
2• KAMER - 25 juni 1980
te dienen;
Overwegende dat die overeen- 1° WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDEkomsten uitwerking hebben vanaf RING - BESTUURDER DIE LINKS WIL AF1 oktober 1976; dat het voormelde SLAAN - VERPLICHTING ZICH ERVAN TE
koninklijk besluit waarbij ze alge- VERGEWISSEN DAT DIT MANEUVER KAN WORmeen verbindend worden verklaard, DEN UITGEVOERD ZONDER GEVAAR VOOR DE
krachtens artikel 32 van de wet van ANDERE WEGGEBRillKERS- BEGRIP.

-
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(HANS, ROYALE BELGE N.V. T. COMHAIR E.A.)
AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERLUKE
ARREST ( vertaling)
RECHTSVORDERINGEN - VOORZIENING VAN
DE BURGERLUKE PARTU GERICHT TEGEN
HET HOF; - Gelet op het bestreVERSCHEIDENE VERWEERDERS - AFSTAND
VAN DE VOORZIENING « IN ZOVERRE ZOU den vonnis, op 7 januari 1980 in
.WORDEN GEOORDEELD DAT DIE TE VROEG hoger beroep gewezen door de CorWERD INGESTELD EN VOORSHANDS NIET rectionele Rechtbank te Luik;
ONTVANKELUK IS •- NIET O:NTVANKELUKE
AFSTAND.
I. In zoverre de voorziening van
3° VOORZIENING IN CASSATIE - eiseres, beklaagde, gericht is tegen
PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN de beslissing Op de tegen haar
WORDEN INGESTELD - BURGERLUKE ZAKEN ingestelde strafvordering :
- CASSATIEBEROEP VAN EEN BURGERLUKE
PARTU TEGEN ANDERE BURGERLUKE PAROverwegende dat de substantiEHe
TUEN - GEEN GEDING TUSSEN DIE PARTUEN Of Op Straffe van nietigheid VOOrgeEN GEEN VEROORDELING VAN DE EERSTE schreven rechtSVOrmen in acht zijn
TEN GUNSTE VAN DE ANDERE BURGERLUKE genomen en de beslissing OVereenPARTUEN
CASSATIEBEROEP ZON:DER .komstig de wet iS gewezen;
BESTAANSREDEN.
2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

1• De bestuurder die links wil afslaan

om de rijbaan te verlaten, moet zijn
voornemen tijdig genoeg kenbaar
maken en zich ervan vergewissen dat
hij zijn rijbeweging kan uitvoeren
zonder gevaar voor de andere weggebruikers, vooral rekening houdende
met de vertragingsmogelijkheden van
de achterliggers; art. 19.1 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975 beperkt die
verplichting niet tot het enkele geval
dat de weggebruiker die de bestuurder, die naar links wil afslaan, volgde,
deze wil inhalen (1).
2" Het Hof kan, wegens onduidelijkheid,

geen acht slaan op de afstand van
cassatieberoep van een burgerlijke
partij tegen verscheidene verweerders,
waarin enkel wordt gevraagd dat hij
gedaan is in zoverre wordt geoordeeld
dat de beslissingen waartegen zij
gericht zijn, geen eindbeslissingen zijn
in de zin van art. 416 Sv. (2).
3" Niet ontvankelijk,

bij gebrek aan
belang, is het cassatieberoep van een
burgerlijke partij tegen andere burgerJijke partijen, wanneer tussen hen
geen geding bestaat en de beslissing
geen veroordeling ten laste van de
eerste en ten gunste van de andere
uitspreekt (3).

II. In zoverre de voorziening van
eiseres, beklaagde, gericht is tegen
de beslissing op de tegen Comhair,
medebeklaagde, ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiseres niet
bevoegd is om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
Ill. In zoverre de voorziening van
eiseres, beklaagde, gericht is tegen
de beslissing op de civielrechtelijke
vordering tegen haar ingesteld door
de verweerder Pacolet :
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres
niet aanhangig is bij de rechter in
hoger beroep;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

IV. In zoverre de voorzieningen
van de eiseressen, burgerlijke partijen, gericht zijn tegen de beslissingen op de door haar tegen verweerder Comhair ingestelde civielrechtelijke vorderingen :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 19, inzonderheid 3,
(1) Zie Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1", van het koninklijk besluit van
1172).
1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegver(2) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 278).
keer, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
(3) Zie Cass., 'H okt. 1977 (A.C., 1978, 242).
Wetboek en 97 van de Grondwet,

-

1350voornemen tijdig genoeg kenbaar te
maken en zich ervan te vergewissen
dat hij zijn rijbeweging kan uitvoeren zonder gevaar voor de andere
weggebruikers,
vooral
rekening
houdend met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; dat
bet die verplichting niet beperkt tot
bet enkele geval dat de weggebruiker die de bestuurder, die naar
links wil afslaan, volgt, deze wil
inhalen;
Overwegende dat het vonnis, door
te beslissen dat het feit dat verweerder Comhair zijn voornemen
om naar links af te slaan laat heeft
kenbaar gemaakt, geen fout is
omdat de voorligger hem niet wilde
inhalen, aan het reglement een
restrictie toevoegt die het niet bevat
en de beslissing dat verweerder
geen fout heeft begaan, niet wettelijk verantwoord;
Dat het middel gegrond is;

doordat het vonnis verweerder Comhair vrijspreekt uit hoofde van de derde
en de vierde telastlegging waarvoor hij.
werd vervolgd en derhalve de burgerlijke rechtsvordering van de eiseressen
tegen verweerder afwijst, en de eiseres
Hans aileen aansprakelijk verklaart voor
het ongeval, op grond dat verweerder
Comhair « zijn linker richtingsaanwijzers laat doch niet te laat », dat wil
zeggen tijdig genoeg heeft doen werken
om de enige reden dat « Hans hem
volgde zonder hem te willen inhalen »,
terwijl artikel 19.3.1° van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, aan de bestuurder
die naar links afslaat de verplichting
oplegt zijn voornemen tijdig genoeg
kenbaar te maken, zonder een onderscheid te maken naargelang de bestuurders die volgen al dan niet de bedoeling
hebben om in te halen; waaruit volgt dat
door te beslissen dat de verweerder
Comhair zijn linker richtingsaanwijzers
tijdig had doen werken, om de enige
reden dat eiseres Hans hem volgde
zonder hem te willen inhalen, het vonnis
zijn beslissing grondt op een onderscheid dat genoemd artikel 19.3.1° niet
bevat, en derhalve deze wettelijke bepaling en de andere in het middel bedoelde
bepalingen schendt :

Overwegende dat bet vonnis, om
de verweerder Comhair vrij te spreken van overtreding van artikel19.3.1" van bet Wegverkeersreglement en om de rechtbank onbevoegd te verklaren om kennis te
nemen van de door de eiseressen
tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering, vaststelt dat de verweerder Comhair, die naar links
wilde afslaan om een priveeigendom binnen te rijden, terwijl
de eiseres Hans hem volgde, aanmerkelijk heeft vertraagd, na zijn
voornemen laat te hebben kenbaar
gemaakt door middel van zijn linker
richtingsaanwijzers, maar beslist
dat verweerder zijn voornemen niet
« te laat » heeft kenbaar gemaakt
vermits de weggebruiker die hem
volgde hem niet wilde inhalen;
Overwegende dat artikel 19 van
bet Wegverkeersreglement aan de
bestuurder die naar links wil afslaan de verplichting oplegt zijn

V. In zoverre de voorziening van
eiseres, beklaagde, gericht is tegen
de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen haar ingesteld,
a) door verweerder Engelborghs :
Overwegende dat eiseres verklaart afstand te doen van haar
voorziening;
b) door de verweerster naamloze
vennootschap Eagle Star :
Overwegende dat eiseres,. be-·
klaagde, verklaart afstand te doen
van haar voorziening in zover zij
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering tegen
haar ingesteld door de verweerster
naamloze vennootschap Eagle Star,
op de enkele grond dat de beslissing
op die civielrechtelijke vordering
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van bet Wetboek van
Strafvordering en onder voorbehoud
opnieuw cassatieberoep in te stellen
nadat op die rechtsvordering definitief uitspraak zal zijn gedaan;
Overwegende dat de rechter in
boger beroep, door de eiseres Hans
te veroordelen tot betaling van een

-

1351provisionele vergoeding van een zoverre ze gericht is tegen de
frank aan de verweerster naamloze beschikkingen van het vonnis
vennootschap Eagle Star en in de betreffende een niet nader aangekosten van de beide instanties, de duide burgerlijke rechtsvordering
grenzen van zijn rechtsmacht heeft van de partij Engelborghs, vermits
de voorziening niet ontvankelijk is,
bereikt;
Dat deze beslissing een eindbe- nu ze gericht is tegen een beslissing
slissing is in de zin van artikel 416 die geen eindbeslissing is in de zin
van het Wetboek van Strafvordering van artikel416 van het Wetboek van
en dadelijk vatbaar is voor cassatie- Strafvordering en in zoverre ze
gericht is tegen de beschikkingen
beroep;
van het vonnis betreffende de burDat hieruit volgt dat er geen akte gerlijke rechtsvordering van de
dient te worden verleend van de naamloze vennootschap Eagle Star,
afstand van de door eiseres Hans doch enkel voor het geval dat zou
tegen genoemde verweerster inge- worden geoordeeld dat die beslisstelde voorziening,
daar
deze sing geen eindbeslissing is in de zin
afstand gepaard gaat met een voor- van artikel416 van het Wetboek van
behoud dat uitsluit dat hij als een Strafvordering;
berusting zou worden gei:nterpreOverwegende dat het Hof op die
teerd;
afstand geen acht vermag te slaan
Overwegende dat eiseres geen bij- wegens onduidelijkheid;
zonder middel doet gelden;
Overwegende dat tussen eiseres,
Overwegende dat de beslissing burgerlijke partij, en de verweervolgens welke verweerder Comhair ders, burgerlijke partijen, voor de
geen fout heeft begaan, gemeen is feitenrechter geen enkel geding
aan de beslissing op de rechtsvorde- aanhangig was en dat het vonnis
ringen van de verweerders Engel- ten laste van eiseres geen enkele
borghs en naamloze vennootschap veroordeling uitspreekt die de verEagle Star, ingesteld enerzijds tegen weerders ten goede komt;
eiseres en anderzijds tegen verDat de voorziening niet ontvankeweerder Comhair; dat deze beslislijk
is;
singen aan dezelfde onwettigheid
lijden;
Dat, derhalve, de vernietiging
Om die redenen, verleent akte
moet gelden voor het beschikkende
gedeelte betreffende de voornoemde van de afstand van de voorziening
civielrechtelijke vorderingen inge- van de eiseres Hans, in zoverre die
steld tegen Comhair, in zoverre de voorziening gericht is tegen de
vernietiging van dat beschikkende beslissing op de civielrechtelijke
gedeelte, wat deze laatste betreft, vordering tegen haar ingesteld door
een voorwaarde is van de rechtsvor- verweerder Engelborghs; vernietigt
dering tot bijdrage die de eiseres het bestreden vonnis in zoverre :
Hans tegen de verweerder Comhair 1" het uitspraak doet over de civielzou kunnen instellen, indien mocht rechtelijke vorderingen van de eisebewezen worden dat hij medeaan- ressen tegen verweerder Comhair,
behalve in zoverre het beslist dat
sprakelijk is;
eiseres Hans een fout in oorzakelijk
VI. In zoverre de voorziening van verband met het ongeval heeft
de eiseres naamloze vennootschap begaan; 2" het ten aanzien van eiseRoyale Beige gericht is tegen de res Hans beslist dat verweerder
verweerders Engelborghs, Pacolet Comhair niet aansprakelijk is voor
en naamloze vemiootschap Eagle de schade van Engelborghs en van
Star:
de naamloze vennootschap Eagle
Overwegende dat eiseres afstand Star; verwerpt de voorzieningen
doet van haar voorziening, in voor het overige; beveelt dat van dit

- 1352arrest melding zal worden gemaakt 5° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
op de kant van de gedeeltelijk
VALSE STUKKEN- VERVALSER ENKEL
vernietigde beslissing; veroordeelt
VERVOLGD WEGENS GEBRUIK VAN VALSE
de eiseressen ieder in een vierde
STUKKEN EN VEROORDELING UIT DIEN
HOOFDE- WETIIGHEID.
van de kosten; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar 6° VOORZIENING IN CASSATIE de Correctionele Rechtbank te Hoei, TERMLJN - STRAFZAKEN - WETBOEK VAN
zitting houdende in hoger beroep.
STRAFVORDERING, ART. 416- GEEN EINDBE25 juni 1980 - 2" kamer - Voorzitter : SLISSING EN GEEN BESLISSING INZAKE EEN
BEVOEGDHEIDSGESCHIL - BEGRIP.
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Stranard - GeJijkluidende conclusie van de h. Ballet, 1• Een beslissing inzake een bevoegdheidsgeschil is het arrest van het hot
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van beroep dat, als antwoord op een
Simont en Hutzler.

Nr. 681
2" KAMER - 25 juni 1980

1° BEVOEGDHEID
STRAFZAKEN BEGRIP.

EN

AANLEG

BEVOEGDHEIDSGESCHIL -

2° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

TERMLJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN HET
HOF VAN BEROEP- BESLISSING INZAKE EEN
BEVOEGDHEIDSGESCHIL
VOORZIENING
V66R DE EINDBESLISSING- ONTVANKELLJKE
VOORZIENING

(1).

3° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN GEDINGSTUKKEN RECHTER DIE AAN DE DAGVAARDING OM TE
VERSCHLJNEN EN AAN DE BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER EEN UITLEGGING GEEFT DIE
GEEN
MET DIE AKTE VERENIGBAAR IS MISKENNING VAN DE BEWLJSKRACHT VAN DIE
AKTEN (2). (IMPLICIET.)

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

BESLISSING VAN HET HOF VAN BEROEP DAT
DE CORRECTIONELE RECHTBANK BEVOEGD
WAS OM KENNIS TE NEMEN VAN FElTEN DIE
NIET UITDRUKKELLJK ZLJN VERMELD IN DE
AAN DE BEKLAAGDE GEGEVEN DAGVAARDING
EN EVOCATIE DOOR HET HOF, VAN DAT PUNT
VAN DE ZAAK- GEEN MISKENNING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP.

-

(1) Cass., 20 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 187).
(2) Zie Cass., 16 dec. 1974 (A.C., 1975, 446).

conclusie waarin wordt beweerd dat
de eerste rechter zich wettig onbevoegd had verklaard om kennis te
nemen van de zaak, op grand dat
feiten die misdaden zijn en die samenhangend zijn met die welke voor het
hof waren gebracht, niet waren gecorrectionaliseerd, vaststelt dat de litigieuze feiten vervat zijn in feiten
waarop de verwijzingsbeschikking
betrekking heeft en bijgevolg beslist
dat de eerste rechter en het hof van
beroep zelf wei bevoegd zijn (3).
4" Het recht van verdediging wordt niet

miskend door het hof van beroep dat
beslist dat de correctionele rechtbank
bevoegd was om kennis te nemen van
feiten die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de aan de beklaagde gegeven
dagvaarding, de zaak evoceert en
erover uitspraak doet, wanneer, enerzijds, in de vroegere in dezelfde zaak
gewezen beschikking van de raadkamer naar die feiten was verwezen en,
anderzijds, het woord « onder meer »
voorkwam in de kwalificering van de
telastlegging. (Impliciet.)
h '"'en het
5" Zo valsheid in gesc TlHen
gebruik van het valse stuk door de
vervalser slechts een enkel misdrijf
vormen, dat bepaald en strafbaar
gesteld is bij de artt. 193 en 196 Sw.,
wanneer dat gebruik door de vervalser
met hetzelfde bedrieglijk opzet of met
hetzelfde oogmerk om te schaden als
de vervalsing is geschied, volgt uit
geen enkele wettelijke bepaling dat de
pleger van valsheid in geschriften die
niet uit dien hoofde, doch enkel
(3) Zie Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371) en
voetnoot E.K., in verband met de onderzoeksgerechten.
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wegens gebruik van het stuk vervolgd den zijn indien het bestreden arrest
wordt, niet wettig zou kunnen veroor- uitspraak deed over een bevoegddeeld worden uit hoofde van gebruik heidsgeschil;
van dat stuk {4).

Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik zich bij het
beroepen vonnis onbevoegd heeft
verklaard om van de vervolging
kennis te nemen op grond dat het
gebruik van de van valsheid
betichte volmacht van 3 maart 1972
en van de overeenkomst van
14 oktober 1971 « een gegeven »was
« dat onafscheidelijk verbonden was
met de plaatsing van de handtekening van Blaise op het procesverbaal van de vergadering van
7 maart 1972 ... », dat op het
bedrieglijk gebruik van deze stukken criminele straffen stonden en
dat deze feiten niet gecorrectionaliseerd waren, dat de aan de eerste
en de zevende beklaagde sub A
{5).
ten laste gelegde feiten van
7 maart 1972 dus eveneens een
bestanddeel schenen te zijn van een
(DEFAWES H. EA., DOYERS, BLAISE
ander misdrijf dat niet tot de
T. DEVAUX H. EA., RIGO)
bevoegdheid van de rechtbank
ARREST ( vertaJing)
behoorde en dat de andere telastleggingen samenhangend waren met
HET HOF; - Gelet op het bestre- de telastleggingen waarvan de
den arrest, op 13 februari 1980 rechtbank in die stand van de zaak
gewezen door het Hof van Beroep te geen kennis mocht nemen;
Luik;
Overwegende dat de eiser Hubert
I. Op de voorzieningen van de Defawes in zijn conclusie in hoger
eisers betreffende de strafvor- beroep aan het hof van beroep heeft
gevraagd deze beslissing van onbedering:
voegdheid te bevestigen en deed
Overwegende dat het arrest het gelden dat de op 12 mei 1978 door
beroepen vonnis tenietdoet, de zaak de raadkamer gewezen beschikking
tot zich trekt en de voortzetting van noch de op 14 oktober 1971 en
de debatten beveelt om uitspraak te 3 maart 1972 gepleegde valsheden
doen over de zaak zelf;
noch het gebruik van de valse
Overwegende dat deze beslissing stukken had gecorrectionaliseerd;
geen eindbeslissing is in de zin van dat het hof van beroep bij het
artikel 416 van het Wetboek van bestreden arrest heeft beslist dat
Strafvordering; dat, krachtens de die overeenkomst van 14 oktoartikelen 416, tweede lid, en 539 van ber 1971 en de volmacht van
hetzelfde wetboek, de voorzieningen 3 maart 1972 slechts ten vroegste op
derhalve slechts ontvankelijk zou- 7 maart 1972 waren gebruikt, dat
wil zeggen tijdens de in de dagvaar(4) Zie Cass., 5 maart ·1957 (Bull. en Pas., ding bedoelde periode, en dat deze
1958, I, 1382) met concl. van proc.-gen. Dumon, feiten van gebruik van valse stuktoen adv.-gen., in Rev. de droit penal et de ken
bij
de beschikking van
criminologie, 1957-58, biz. 517 tot 526.
12 mei 1978 waren gecorrectionali(5) Zie. Cass., 8 dec. 1975 (A.C., 1976, 439).
seerd;

6° Geen eindbeslissing in de zin van
art. 416 Sv. en geen beslissing inzake
een bevoegdheidsgeschil is het arres{
dat vaststelt dat de burgerlijke partijen in hager beroep niet meer in de
zaak zijn betrokken, voortzetting van
de debatten beveelt om uitspraak te
doen over de zaak zeit, zowel wat
betreft de burgerlijke rechtsvorderingen, zulks niettegenstaande die vaststelling, als over de strafvordering,
hiervoor een dag bepaalt en zegt dat
de burgerlijke partijen ontvankelijk
zullen zijn om hun rechtsvorderingen
verder door het appelgerecht te Jaten
behandelen, wanneer het die verscheidene rechtsvorderingen zal behandeJen; niet ontvankelijk is dan ook het
cassatieberoep tegen die beslissing
voordat de eindbeslissing is gewezen

-- 1354Overwegende dat eiser Hubert de telastlegging van valsheden of
Defawes aldus heeft gesteld dat het gebruik van de valse stukken, niet
hof van beroep zich, door over deze doelde op de tussen eiser Hubert Defazaak uitspraak te doen, bij ge- wes en- het << Comptoir bancaire et
de Geneve » gesloten overeenbreke van correctionalisering van financier
komst van 14 oktober 1971 betreffende
genoemde feiten, de bevoegdheden de verkoop van 2.418 aandelen van de
van een andere rechterlijke over- naamloze vennootschap Liege-Palace,
heid zou toeeigenen; dat het hof van noch op de volmacht die het « Comptoir
beroep derhalve uitspraak heeft -bancaire et financier » op 3 maart 1972
gedaan over een bevoegdheidsge- aan Blaise had gegeven;
schil,
zodat
de
voorzieningen
waaruit volgt dat, door te beslissen dat
in de dagvaarding deze feiten als
onmiddellijk ontvankelijk zijn;
gebruik van valse stukken werden aanA. Op de voorzieningen van de gemerkt,
het arrest de bewijskracht van
eerste vier eisers :
deze dagvaarding miskent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlljk Wetboek, van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, van de artikelen 130, 179,
199 van het Wetboek van Strafvordering,
1, 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden,
doordat het arrest, na, enerzijds, te
hebben vastgesteld dat het « Comptoir
bancaire et financier de Geneve » op
14 oktober 1971 een fictieve aankoop
heeft gedaan van 2.148 aandelen van de
naamloze vennootschap Liege-Palace en
na, anderzijds, het bestaan te hebben
vastgesteld van een volmacht van
3 maart 1972, die Gignard aan lasthebber
Blaise gegeven had, uitgaande van het
<<
Comptoir bancaire et financier de
Geneve >>, die zogezegd eigenaar was van
338 aandelen, dat wil zeggen, na het
bestaan te hebben vastgesteld van twee
van valsheid betichte stukken waarvan
later
tussen
7
maart
1972
en
28 september 1976 werd gebruik
gemaakt
en,
inzonderheid,
tussen
7 maart 1972 en 22 mei 1974, ten aanzien
van Blaise, en na, anderzijds, te hebben
geoordeeld dat van die « zogenaamde »
valse stukken slechts ten vroegste op
7 maart 1972 gebruik is gemaakt, dat wil
zeggen gedurende de in de dagvaarding
vermelde periode van de misdrijven,
beslist dat de als misdrijven aangemerkte feiten van gebruik van valse
stukken die aldus in de dagvaarding
worden bedoeld, gecorrectionaliseerd
werden door de beschikking van de
raadkamer op 12 mei 1978 en het hof
van beroep zich bijgevolg bevoegd verklaart om er kennis van te nemen door
de zaak tot zich te trekken,
terwijl, eerste onderdeel, de op
18 juli 1978 tegen de eisers uitgebrachte
dagvaarding om voor de Correctionele
Rechtbank te Luik te verschijnen onder

tweede onderdeel, de beschikking van
de raadkamer van 12 mei 1978 waarbij
de eisers na correctionalisering van de
telastlegging A uit hoofde van valsheid
en gebruik van valse stukken naar de
correctionele rechtbank werden verwezen, uit dien hoofde noch de overeenkomst van 14 oktober 1971 betreffende
de verkoop van 2.148 aandelen van de
naamloze vennootschap Liege-Palace,
tussen de eiser Hubert Defawes en het
<<
Comptoir bancaire et financier de
Geneve » gesloten, bedoelde noch de
door het Comptoir op 3 maart 1972 aan
Blaise gegeven volmacht;
waaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen dat de beschikking van de
raadkamer van 12 mei 1978 die feiten als
gebruik van valse stukken aangemerkt
en gecorrectionaliseerd heeft, de bewijskracht van deze beslissing miskent;
derde onderdeel, de telastleggingen,
bedoeld in de aan de eisers aangezegde
dagvaarding, geen melding maken van
gebruik van valse stukken, noch van de
in het eerste onderdeel bedoelde overeenkomst van 14 oktober 1971 noch van
de volmacht van 3 maart 1972;
waaruit volgt dat het hof van beroep,
door te beslissen dat de correctionele
rechtbank bevoegd was om van deze
telastleggingen kennis te nemen en door
de zaak in dat opzicht tot zich te
trekken, het algemeen beginsel van de
eerbiediging van de rechten van de
verdediging heeft miskend;
vierde onderdeel, het arrest, door de
correctionele rechtbank bevoegd te verklaren om kennis te nemen van de
feiten van gebruik van de overeenkomst
van 14 oktober 1971 en van de volmacht
van 3 maart 1972, terwijl de wet deze
telastleggingen als misdaden omschrijft
en terwijl zij door de beschikking van de
raadkamer van 12. mei 1978 niet waren
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gecorrectionaliseerd, de in het middel
bedoelde artikelen 130, 179, 199 van het
Wetboek van Strafvordering, 1 en 2 van
de wet van 4 oktober 1867 schendt :

Op de vier onderdelen samen :
Overwegende dat, ingevolge een
op 12 mei 1978 gewezen beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik
waarbij verzachtende omstandigheden werden aangenomen voor de
telastlegging A van valsheid in
geschriften en gebruik ervan, de
eisers gedagvaard werden om uit
hoofde van de volgende telastlegging voor de Correctionele Rechtbank te Luik te verschijnen : « met
name hun handtekening te hebben
geplaatst op de processen-verbaal
van algemene vergaderingen van
de naamloze vennootschap LiegePalace, die valse bekendmakingen
bevatten wat betreft de identiteit en
de eigendom van de houders van
aandelen van genoemde vennootschap en om, met hetzelfde bedrieglijk opzet of hetzelfde oogmerk om
te schaden, van die valse stukken
gebruik te hebben gemaakt, wetend
dat zij vals waren »; dat in dit
opzicht blijkt uit een beschikking,
op 25 april 1977 door dezelfde raadkamer in dezelfde zaak gewezen,
dat « aan de verdachten vooral werd
" verweten dat zij hetzij fictief aandelen van de naamloze vennootschap Liege-Palace hebben overgedragen, hetzij zich op de algemene
vergaderingen van deze vennootschap valselijk hebben aangemeld
als zijnde eigenaars van aandelen
en er hebben gesteund" »;
Overwegende dat hieruit volgt,
zoals overigens blijkt uit het
gebruik van het bijwoord « met
name » in de formulering van de
telastlegging A, dat deze, zoals ze in
de beschikking van 12 mei 1978, die
de vorderingen van het openbaar
ministerie overneemt, en in de dagvaarding was omschreven, op zijn
minst doelde op het gebruik van de
twee van valsheid betichte stukken,
waarvan melding wordt gemaakt in
het bestr_eden arrest, namelijk de

akte van aankoop op 14 oktober
1971 door het « Comptoir bancaire
et financier de Geneve » van
2.418 aandelen van de naamloze
vennootschap Liege-Palace en de
volmacht op 3 maart 1972 aan de
heer Blaise gegeven door Gignard,
uitgaande van het « Comptoir bancaire et financier de Geneve », die
zogezegd eigenaar was van 388 aandelen;
Dat geen enkel van de onderdelen
kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de correctionele rechtbank bevoegd was om
kennis te nemen van de in de dagvaarding bedoelde telastleggingen evenals
van de feiten van gebruik van de valse
stukken, namelijk van de overeenkomst
van 14 oktober 1971 en de volmacht van
3 maart 1972, en het hof van beroep de
zaak tot zich trekt om er kennis van te
nemen, zonder te antwoorden op de
conclusie van de eisers die stelden dat
de eerste rechter zich terecht onbevoegd
had verklaard op grond dat de beschikking van de raadkamer niet de valsheid
bedoelde die zogezegd in de overeenkomst van 14 oktober 1971 werd
gepleegd, dat « deze overeenkomst van
14 oktober 1971 volgens de vervolgende
partij oorzaak zou zijn van het geheel
van de ten laste gelegde verschijningen
op de algemene vergadering van
7 maart 1972 en inzonderheid van de per
7 maart 1972 aan de eerste beklaagde,
Hubert Defawes, verweten telastlegging >>; dat « deze feiten (de overeenkomst van 14 oktober 1971 en de volmacht van 3 maart 1972) onafscheidbaar
zijn van die welke aanleiding geven tot
vervolgingen, want was er niet op zijn
minst de fictieve overeenkomst geweest
van 14 oktober 1971, er noch valsheid
noch gebruik van valse stukken zou zijn
wat betreft de verschijning op de algemene vergadering van 7 maart 1972 en
de opstelling van het proces-verbaal dat
er het gevolg van was » :

Overwegende dat, in zijn conclusie in hoger beroep, de eiser Hubert
Defawes deed gelden, enerzijds, dat
de beschikking op 12 mei 1978
gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
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Luik noch de feiten van valsheid ·in
geschriften van 14 oktober 1971 en
3 maart 1972 bedoelde, welke de in
deze beschikking beoogde feiten
voorafgingen, noch het gebruik van
die valse stukken, en, anderzijds,
dat deze feiten onafscheidbaar
waren van die welke tot de vervolging aanleiding hadden gegeven,
« want, was er niet op zijn minst
fictieve overeenkomst geweest van
14 oktober 1971, er noch valsheid
noch gebruik van valse stukken zou
zijn wat betreft de verschijning op
de
algemene vergadering van
7 maart 1972 en de opstelling van
het proces-verbaal dat er het gevolg
van was»;

als misdrijven aangemerkte feiten
van gebruik van valse stukken die
aldus in de dagvaarding worden
bedoeld, gecorrectionaliseerd werden door de beschikking van de
raadkamer van 12 mei 1978, dat de
correctionele rechtbank derhalve
bevoegd was om deze feiten van
gebruik van valse stukken te beoordelen, los van de valsheden die
zogezegd op 14 oktober 1971 en
3 maart 1972 werden gepleegd en
die thans niet worden ten laste
gelegd »;
Overwegende dat deze consideransen impliciet maar zeker de in
het middel bedoelde conclusie
beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grandOverwegende dat het arrest, om
slag
mist;
te beslissen dat de correctionele
rechtbank bevoegd was om uitOver het derde middel, afgeleid uit de
spraak te doen over de feiten van
van de artikelen 193, 196,
gebruik van de twee van valsheid schending
199 van het Strafwetboek, 1 en 2 van de
betichte stukken, namelijk de akte wet van 4 oktober 1867 op de verzachvan aankoop van 14 oktober 1971 en tende omstandigheden, en 97 van de
de volmacht van 3 maart 1972, Grondwet,
verklaart « dat de veroordeling uit
doordat het arrest beslist dat de corhoofde van valsheid in geschriften rectionele rechtbank bevoegd was om
niet ondergeschikt is aan het kennis te nemen van de feiten van
gebruik van het valse stuk en omge- gebruik van « vermoedelijk valse
keerd ... dat in het onderhavige stukken », met name van de verkoopvan
aandelen
van
geval het bestuderen van de gege- overeenkomst
oktober 1971 en van de volmacht van
vens van het dossier het bestaan 314 maart
1972 die in het eerste middel
aantoont van een zogezegd fictieve worden bedoeld en doordat het hof van
aankoop op 14 oktober 1971 door beroep in dit opzicht de zaak tot zich
het << Comptoir bancaire et financier trekt, op grond dat de vervaardiging en
de Geneve »van 2.148 aandelen van het gebruik van een vals stuk twee
de naamloze vennootschap Liege- verschillende daden uitmaken en niet
Palace (en) het bestaan van een samenvallen ... , (dat) de veroordeling uit
volmacht van 3 maart 1972 aan de hoofde van valsheid in geschriften niet
ondergeschikt is aan het gebruik van het
lasthebber Blaise, verdachte, gege- valse
stuk en omgekeerd (en dat) de
ven door Gignard, van het << Comp- correctionele rechtbank derhalve betoir bancaire et financier de voegd was om deze feiten van gebruik
Geneve », zogenaamde eigenaar van van valse stukken te beoordelen, · los
388 aandelen, dat
zeggen twee van de valsheden die zogezegd op
van valsheid betichte stukken waar- 14 oktober 1971 en 3 maart 1972 werden
van later tussen 7 maart 1972 en gepleegd en die thans niet worden ten
28 september 1976 gebruik werd laste gelegd »,
terwijl de vervaardiging van een vals
gemaakt, ... dat uit de gegevens van
bestanddeel van het bij de
het dossier blijkt dat van (deze) stuk,
artikelen 193 en 196 van het Strafwetvermoedelijk valse stukken teri boek bepaalde misdrijf en het gebruik
vroegste op 7 maart 1972 is gebruik van dat stuk door de vervalser hetzelfde
gemaakt, dat wil zeggen gedurende misdrijf opleveren, behalve in het uitde in de dagvaarding vermelde zonderlijk geval dat de vervalser van het
periode van de misdrijven, ... dat de valse stuk gebruik maakt met het oog-

wil
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vervolgd, niet wettig zou kunnen
worden veroordeeld uit hoofde van
gebruik van dat stuk;
Dat het middel naar recht faalt :
En overwegende dat de substanW~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden in acht genomen en dat de
tegen de eisers gewezen beslissingen overeenkomstig de wet zijn
gewezen;
B. Op de voorziening van Blaise :
Overwegende dat de substantii:\le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

merk om te schaden dat verschilt van
dat waarmee hij heeft gehandeld bij de
vervaardiging van het valse stuk; uit de
processtukken blijkt dat eiser Hubert
Defawes de overeenkomst van 14 oktober 1971 had ondertekend, waarvan,
volgens bet arrest, het gebruik te zijnen
aanzien als gebruik van een vals stuk
zou zijn ten laste gelegd; waaruit volgt
dat : 1° de correctionele rechtbank en,
door evocatie, het hof van beroep zich
niet bevoegd konden verklaren om ten
aanzien van de eiser Hubert Defawes
kennis te nemen van de feiten van
gebruik van deze overeenkomst, terwijl,
volgens de vaststellingen van bet arrest
zelf, eiser Hubert Dufawes niet als
ondertekenaar en derbalve als pleger
van deze vermoedelijke valsbeid was
bescbuldigd; 2° het arrest in dit opzicbt
op zijn minst wettelijke grondslag mist,
nu het niet vaststelt dat eiser Hubert
Defawes, door gebruik te maken van de
overeenkomst van 14 oktober 1971, zou
gebandeld hebben met een bedrieglijk
opzet verscbillend van datgene dat hij
zou hebben gehad op het ogenblik van
de vervaardiging van het vermoedelijk
valse stuk :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de valsheden ... die op
14 oktober 1971 en 3 maart 1972
werden gepleegd ... thans niet worden ten laste gelegd », maar dat,
zoals uit de antwoorden op de
eerste twee middelen blijkt, de correctionele rechtbank bevoegd was
om uitspraak te doen over het
gebruik van die valse stukken dat
« ten vroegste op 7 maart 1972 is
gebeurd, dat wil zeggen gedurende
de in de dagvaarding vermelde
periode van de misdrijven »;
Overwegende dat zo de valsheid
in geschriften en het gebruik van
het valse stuk door de vervalser
slechts een en hetzelfde misdrijf
opleveren, dat bij de artikelen
193 en 196 van het Strafwetboek
bepaald en strafbaar gesteld is,
wanneer dat gebruik door de vervalser met hetzelfde bedrieglijk opzet
of met hetzelfde oogmerk om te
schaden als de vervalsing is
geschied, uit geen enkele wettelijke
bepaling volgt dat de pleger van een
valsheid in geschriften die niet uit
dien hoofde doch enkel wegens

II. Op de voorzieningen van de
eisers betreffende de civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de drie burgerlijke partijen thans geen geding meer voeren voor de rechter in hoger
beroep », de voortzetting van de
d~batten beveelt om uitspraak te
doen over de zaak zelf, hiervoor een
dag bepaalt en zegt « dat de burgerlijke partijen ontvankelijk zullen
zijn om hun rechtsvorderingen
voort te zetten voor de rechter in
hoger beroep, wanneer deze ... over
de zaak zelf uitspraak zal doen »;
Overwegende dat deze beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en, wat de civielrechtelijke
vorderingen
betreft,
evenmin uitspraak doet inzake een
bevoegheidsgeschil;
Dat de voorzieningen te vroeg
zijn ingesteld en derhalve niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers,
ieder in de kosten van zijn voorziening.
25 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Ballet, advob) de tegen haar ingestelde
caat-generaal - Advocaat : mr. Van strafvordering :
Ryn.
Overwegende dat de substantiiHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenNr. 682
komstig de wet is gewezen;
2• KAMER - 25 juni 1980

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) -

(BUITEN

WEGVERKEERSONGEVAL- VONNIS WAARIN BESLIST WORDT
DAT DE FOUT VAN EEN DER BESTUURDERS
NIET DE OORZAAK VAN HET ONGEVAL WASVASTSTELLING VAN HET VONNIS WAARUIT
BLIJKT DAT HET ONGEVAL ZICH ZONDER DIE
FOUT TOCH OOK ZOU HEBBEN VOORGEDAAN
- WETTIGE BESLISSING.

Wettelijk verantwoord is het vonnis
waarin wordt vastgesteld dat twee
bij een verkeersongeval betrokken
bestuurders een foutief maneuver hebben uitgevoerd, en wordt beslist dat de
botsing enkel is te wijten aan de
eerste bestuurder en dat er tussen de
aan deze ten Jaste gelegde overtreding
en het ongeval geen oorzakelijk verband bestaat, wanneer, impliciet maar
zeker, op basis van de vermelde feiten
wordt aangenomen dat de schade zich
in ieder geval zou hebben voorgedaan
zoals zij zich heeft voorgedaan, zelfs
zonder de lout van de tweede bestuurder (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(HENZIEN T. STRASSBERG, HAMERIJCK)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 januari 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

I. In zoverre de voorziening van
eiseres, beklaagde, gericht is tegen
de beslissing op :
a) de tegen de verweerder Strassberg,
medebeklaagde,
ingestelde
strafvordering :
Overwegende dat eiseres niet
bevoegd is om zich tegen deze
beslissing in cassatie te voorzien;

-----------------1
(Zie Cass., 25 sept. 1979 (A.C.,
nr. 52).
.
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II. Wat betreft het overige van de
voorziening :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, ofschoon het erop
wijst dat « uit de gegevens van het
dossier blijkt dat de beklaagde Strassberg, die zich op de rechterrijstrook
bevond, plots links afsloeg en aldus de
autobestuurder Hamerijck de weg afsneed » en ofschoon het genoemde
beklaagde uit hoofde van deze overtreding tot een geldboete van 50 frank
veroordeelt, niettemin de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres tegen de
verweerder Strassberg afwijst en haar
veroordeelt om, zowel de door deze als
de door de verweerder Hamerijck geleden schade te vergoeden, op grond dat
« de door de beklaagde Strassberg
begane fout geen oorzakelijk verband
vertoont met het tussen Hamerijck en
eiseres ontstane ongeval, vermits Hamerijck in staat is geweest Strassberg te
ontwijken en (hun) voertuigen elkaar
niet hebben geraakt; dat, bijgevolg,
alleen de foute handelwijze van eiseres
oorzaak is van de schade; dat eiseres
derhalve gehouden is tot de volledige
vergoeding van de geleden schade »,
terwijl uit die motivering geenszins
blijkt dat de aanrijding tussen het voertuig van eiseres en dat van de verweerder Hamerijck, door welke aanrijding
het voertuig van de verweerder Strassberg werd geraakt, zich zou hebben
voorgedaan zelfs indien de verweerder
Hamerijck niet verplicht was geweest te
remmen om een aanrijding met de
wagen van de verweerder Strassberg te
voorkomen, en terwijl het integendeel
vaststaat dat, indien laatstgenoemde niet
plotseling de verweerder Hamerijck de
weg had afgesneden, het ongeval zich
niet zou hebben voorgedaan niettegenstaande de fout van eiseres, vermits, zo
deze en de verweerder Hamerijck niet
hadden moeten remmen om te trachten
de hindernis voor hen te ontwijken, hun
voertuigen niet tegen elkaar zouden
gebotst zijn; en terwijl niet naar recht is
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verantwoord de beslissing dat er geen
Dat bet middel niet kan worden
oorzakelijk verband bestaat tussen een aangenomen;
fout en de schade, wanneer uit de
vaststellingen van die beslissing niet
blijkt dat de schade, zoals zij zich in
Om die redenen, verwerpt de
concreto heeft voorgedaan, ook zonder
voorziening; veroordeelt eiseres in
die fout zou zijn ontstaan :
de kosten.
Overwegende dat het vonnis, na
15 juni 1980 - 2• kamer - Voorzitter :
te hebben vastgesteld, enerzijds, dat de h. Legros, afdelingsvoorzitter de verweerder Strassberg die, « zich Verslaggever : de h. Stranard - Geop de rechterrijstrook bevond, plots Jijkluidende conclusie van de h. Ballet,
naar links is afgeslagen, waardoor advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
hij de autobestuurder Hamerijck de De Bruyn en Simont.
weg afsneed », de in artikel 19:3,·
2°, van het Wegverkeersreglement
vermelde overtreding heeft begaan,
en, anderzijds, dat eiseres de bepalingen van artikel 8.3, tweede lid, Nr. 683
van bedoeld reglement heeft overtreden, erop wijst dat eiseres « het
1• KAMER - 26 juni 1980
voertuig van Hamerijck heeft aangereden, terwijl het voor laatstge- 1° CASSATIEMIDDELEN
BURGERnoemde nochtans mogelijk was LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL
geweest de wagen die hem de weg DAT, OOK AL IS HET GEGROND OP WETTEafsneed, te ontwijken » en vermeldt LIJKE BEPALINGEN OF OP EEN ALGEMEEN
dat de door, beklaagde Strassberg RECHTSBEGINSEL DIE NOCH DE OPENBARE
ORDE RAKEN, NOCH DWINGEND ZIJN, KRITIEK
begane fout geen oorzakelijk ver- OEFENT OP EEN REDEN DIE DE RECHTER
band vertoont met het tussen OPGEEFT TER VERANTWOORDING VAN ZIJN
Hamerijck en Henzien ontstane BESLISSING - IN BEGINSEL GEEN NIEUW
ongeval, vermits Hamerijck Strass- MIDDEL {1) (2).
berg kon ontwijken en (hun) voertuigen elkaar niet hebben geraakt ... 2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT dat de foute handelwijze van Hen- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERzien de enige oorzaak is van de LUKE ZAKEN- BEGRIP.
schade »;
3° LEVENSONDERHOUD - BESLISSING
0verwegende dat het VOnnis aldus
DAT DE ECHTGENOTEN HUN OVEREENKOMST
niet beslist dat de fout van eiseres OVER DE UITKERING DIE AAN EEN VAN HEN
VOlstaat om elk Oorzakelijk verband
NA DE ECHTSCHEIDING TOEKOMT, HEBBEN
tussen de fout van de verweerder WILLEN GELIJKSTELLEN MET DE RECHTERLIJKE BESLISSING DIE DEZE HAD KUNNEN
Strassberg en het ongeval uit te VERKRIJGEN OP GROND VAN ART. 301 B.W. _
sluiten; dat het, door vast te Stellen MIDDEL AFGELEID urr MISKENNING VAN DE
dat eiseres het VOertuig van de
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE TOT VASTSTELverweerder Hamerijck heeft aangeLING VAN DIE OVEREENKOMST- BEGRIP.
reden, terwijl op dat ogenblik dit
laatste voertuig en dat van Strass- 2o en 3o Wanneer de rechter heeft beslist
berg niet met elkaar in botsing.
dat de echtgenoten hun overeenkomst
over de uitkering die aan een van
waren gekomen, impliciet maar
belden na de echtscheiding toekomt,
zeker aanneemt, op grond van de
hebben willen gelijkstellen met de
feiten die het aangeeft, dat hoe dan
rechterlijke beslissing die Jaatstgeook de schade, zoals zij zich heeft
voorgedaan, zich zou hebben voor(1) Zie voetnoot (1) onder Cass., 19 jan.
gedaan zonder de fout van de ver- 1978 (A.C., 1978, 608) en cone!. van proc.-gen.
Dumon, toen eerste adv.-gen., voor dat arrest
weerder Strassberg;
in Bull. en Pas., 1978, I, 576, inz. 579.
. .
Dat het vonnis zijn b es1ISSing
(2) Cass., 29 maart 1979 (A.C., 1978-79, 897).
naar recht verantwoordt;

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

-

1360-

noemde op grand van art. 301 B. W.
had kunnen verkrijgen, kan het Hot
geen miskenning van de bewijskracht
van de akte tot vaststelling van die
overeenkomst afleiden uit de enkele
omstandigheid dat sommige bedingen
van die overeenkomst afweken van de
gewone toepassingsregels van die wettekst. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(T... T.V...)

ARREST(vertaling)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 april 1979 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezen;

de op een onveranderlijke uitkering
recht hebbende echtgenoot heeft geleden
en die de wet heeft willen opheffen,
dezelfde was, ongeacht de wijze waarop
de uitkering werd vastgesteld wanneer
de partijen de gemeenschappelijke
bedoeling hadden, zowel in de ene als in
de andere hypothese, de uitkering op
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek
te steunen »,
terwijl de overeenkomst tussen personen die niet meer getrouwd zijn, geregeld wordt bij artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, zodat de partijen na,
echtscheiding het bedrag van de uitkering kun:p.en vaststellen dat de een van
de ander zal krijgen, en terzelfder tijd in
hun overeenkomst een beding kunnen
opnemen dat niet tegenstrijdig is met de
openbare orde of de goede zeden; in de
overeenkomst van 21 februari 1955 wordt
gezegd dat de partijen de krachtens
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek
door eiser aan verweerster verschuldigde
uitkering tot levensonderhoud bij wijze
van dading, forfaitair en onveranderlijk
hebben vastgesteld; artikel 301 in fine
van het Burgerlijk Wetboek, v66r de
wijziging bij de wet van 9 juli 1975, en
dus op het ogenblik van de overeenkomst, bepaalde dat de uitkering kon
worden ingetrokken ingeval ze niet meer
nodig was; de overeenkomst van
21 februari 1955 dus afwijkt van de
gewone toepassingsregels van die wettekst,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis,
door te beslissen dat het door de partijen in de overeenkomst van 21 februari 1955 bij dading, forfaitair en
onveranderlijk vastgestelde bedrag van
de uitkering kon worden gewijzigd op
aanvraag van verweerster, de verbindende kracht van die overeenkomst
miskent (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het vonnis, door te
beslissen dat de partijen hun overeenkomst geheel hebben willen gelijkstellen
met de rechterlijke beslissing die verweerster op grond van artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek had kunnen
verkrijgen, de bewijskracht van de overeenkomst van 21 februari 1955 miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 en, voor zover nodig, 301 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1319, 1320,
1322 en, voor zoveel nodig, 301 van het
Burgerlijk Wetboek, v66r de wijziging
bij de wet van 9 juli 1975,
doordat het vonnis het bedrag van de
aan verweerster verschuldigde uitkering
na echtscheiding wijzigt, met name op
grond dat « de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen, zoals uit
de overeenkomst blijkt, noodzakelijk
slechts rekening heeft kunnen houden
met de voorwaarden en beperkingen van
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek
zoals het toen was opgesteld, dat die
voorwaarden en beperkingen dezelfde
waren als die welke zouden toepasselijk
zijn op dezelfde uitkering vastgesteld
door een rechterlijke beslissing, namelijk dat de uitkering onveranderlijk is en
slechts kan worden ingetrokken ingeval
zij niet meer nodig is; dat uit de
bewoordingen van de overeenkomst niet
kan worden afgeleid dat de partijen of
een van de partijen definitief hebben
besloten zich niet te beroepen op de
wettelijke wijzigingen van artikel 301,
grondslag van hun overeenkomst, die in
de toekomst kunnen plaatsvinden, maar
waarvan noch de mogelijkheid, noch de
draagwijdte op het tijdstip van de overeenkomst konden voorzien worden »;en
dat « de partijen, door hun akkoord te
laten steunen op artikel 301 en door er
uitdrukkelijk naar te verwijzen in het
echtscheidingsvonnis, hun overeenkomst
geheel hebben willen gelijkstellen, zowel
de redengeving als de gevolgen, met de
rechterlijke beslissing die (verweerster)
Wat het tweede onderdeel begerechtigd was te verkrijgen en die ze treft:
zonder moeilijkheid, indien ze het had
Over
het middel van
nietgevraagd, door een vonnis had kunnen
doen homologeren », « dat de schade die ontvankelijkheid dat door verweer-
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ster tegen het Iriiddel is gericht en
Dat dit onderdeel van het middel
hieruit afgeleid dat dit onderdeel op een onjuiste uitlegging van de
ervan nieuw is :
bestreden beslissing berust en dus
feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel, zelfs
indien het de openbare orde niet
raakt, niet nieuw is wanneer het
Om die redenen, verwerpt de
een motief bekritiseert dat door de
rechter tot staving van zijn beslis- voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
sing wordt gegeven;
26 juni 1980 -

1• kamer -

Voorzitter:

Dat het middel van niet- de h. Wauters, eerste voorzitter - Verontvankelijkheid niet kan worden slaggever : de h. Closon - Gelijkluiaangenomen;
dende conclusie van de h. Velu, advo. caat-generaal -

Advocaten : mrs. Biitz-

Overwegende dat het vonnis, door ler en Kirkpatrick.
te steunen zowel op intrinsieke als
op extrinsieke elementen die het
nader bepaalt, beslist dat de partijen hun overeenkomst geheel hebben willen gelijkstellen met de Nr. 684
rechterlijke beslissing die verweerster op grond van het vroegere
1e KAMER - 26 juni 1980
artikel 301 van het Burgerlijk Wethoek had kunnen verkrijgen;
HUWELIJKSCONTRACf -

Overwegende dat het middel, ten
betoge dat het vonnis de bewijskracht van de tussen de partijen
gesloten overeenkomst heeft miskend, enkel aanvoert dat sommige
bedingen van die overeenkomst
« afweken van de gewone toepassingsregels van die wettekst »;
Overwegende dat uit de enige
aldus aangevoerde omstandigheid,
ook al was ze juist, niet volgt dat de
rechter de akte tot vaststelling van
de overeenkomst heeft uitgelegd op
een wijze die de bewijskracht ervan ·
miskent;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;

WJJZIGING BIJ
OVEREENKOMST VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL BURGERLIJK WETBOEK,
ART. 1394- DE AKTE TOT WJJZIGING VAN
HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL MOET
WORDEN VOORAFGEGAAN VAN EEN BOEDELBESCHRIJVING EN EEN REGELING VAN DE
WEDERZIJDSE RECHTEN VAN DE ECHTGENOTEN- BEGRIP.

De akte door een notaris opgemaakt en
houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel moet worden voorafgegaan van een boedelbeschrijving
van aile roerende en onroerende goederen, illsmede van de schulden der
echtgenoten en hun respectieve rechten; de boedelbeschrijving en de regeling moeten bovendien bij notarisakte
worden vastgesteld; beide akten zijn
niet enkel vereist voor het geval dat
de echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel volledig wijzigen, maar ook
in aile andere gevallen, buiten de twee
uitzonderingen van de slotbepaling
van art. 1394 B. W., waarin de echtgenoten in hun huwelijksvermogensstelsel een wijziging aanbrengen en dus
o.m. wanneer een eigen onroerend
goed als roerend goed in de gemeenschap wordt ingebracht (1). (Art.
1394 B.W.)

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter zijn
beslissing niet laat steunen op de
gevolgen die hij aan de overeenkomst van de partijen zou toekennen, maar op de reden, die door het
middel niet wordt bekritiseerd, dat
de wet van 9 juli 1975 het mogelijk
maakt het bedrag -'van de bij die
overeenkomst vastgestelde uitkering
(1) Cass., 24 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 132)
te wijzigen;
met concl. van proc.-gen. Dumon.

1362Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
26 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter: 1384, 1891 van het Burgerlijk Wetboek
de h. Wauters, eerste voorzitter - Vez·- en 97 van de Grondwet,
slaggever: mevr. Raymond-Decharneux
- Gelijkluidende conclusie van de h.
doordat het arrest, na erop te hebben
Velu, advocaat-generaal - Advocaat : gewezen
in zijn eigen redengeving en
mr. Ansiaux.
met overname van die van de eerste
rechter, enerzijds, dat de ladder waarvan
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin de eerste verweerder was gevallen, door
gewezen op voorziening van Desrumeaux en een gebrek was aangetast dat zonder
Verzele tegen een arrest van dezelfde datum laboratoriumonderzoek niet kon aangevan het Hof van Beroep te Bergen, in zake
toond worden en, anderzijds, dat de
voomoemde eisers.
ladder eigendom was van de Cristalleries
du Val Saint-Lambert, die ze aan de
eerste verweerder had geleend voor zijn
Nr. 685
werk, beslist dat de naamloze vennootschap Cristalleries du Val SaintLambert, eigenares van die ladder, de
1e KAMER - 26 juni 1980
bewaring van die ladder had behouden,
1° CASSATIEMIDDELEN
BURGER- zodat die vennootschap, als bewaarder
van de gebrekkige zaak, ten aanzien van
LUKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL
derden aansprakelijk is voor de door die
GEGROND OP ~ELUKE BEPALINGEN OF
zaak veroorzaakte schade,
OP EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DIE
(DIEU, LIPPENS)

NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND
ZUN - MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN DE
APPELRECHTER EN WAAROVER DEZE EVENMIN OP EIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST NIEUW MIDDEL NIET ONTVANKELUK
CASSATIEMIDDEL (1).

2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN ZAAKAANSPRAKELUKHEID VAN DE PERSOON DIE
DE ZAAK ONDER ZUN BEWARING HEEFTBEWARING- BEGRIP.

2° De

bewaarder van een zaak, die
aansprakelijk is voor de schade ten
gevolge van het gebrek ervan, is de
persoon die gebruik maakt van deze
zaak voor zijn eigen rekening of die er
het genot van heeft of ze bewaart met
rerot~nW@~tMm~~ronrr~

(2). (Art. 1384, eerste lid, B.W.)
(• GROEP JOSI • N.V. T. HONAY, LANDSBOND VAN
DE FEDERATIES DER BEROEPSMUTUALITEITEN
VANBELGIE)
ARREST ( vertaJing)

terwijl de uitlener, wanneer de
geleende zaak zodanige gebreken vertoont dat zij aan hem die zich ervan
bedient, schade kan veroorzaken, aansprakelijk is indien hij de gebreken
kende en de lener daarvan niet op de
hoogte heeft gebracht; het arrest, door
erop te wijzen dat de door de naamloze
vennootschap Cristalleries du Val SaintLambert geleende ladder aangetast was
door een gebrek dat niet kon aangetoond worden zonder laboratoriumon.derzoek, impliciet maar noodzakelijk
aanneemt dat de uitlener het gebrek
ervan niet kende; het arrest, derhalve,
door niettemin de aansprakelijkheid van
de uitlener in die omstandigheid in
aanmerking te nemen, artikel 1891 van
het Burgerlijk Wetboek schendt, althans,
door de uitlener te veroordelen zonder
erop te wijzen dat laatstgenoemde de
gebreken van de geleende zaak kende,
zijn beslissing op dubbelzinnige of
onvoldoende motieven laat steunen
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat de oorspronkeHET HOF; - Gelet op het bestre- lijke eisers (thahs verweerders) hun
den arrest, op 31 januari 1979 door vorderingen tot schadevergoeding
het Hof van Beroep te Luik gewe- grondden op de aansprakelijkheid
van de oorspronkelijke verweerster,
zen;
Cristalleries du Val Saint-Lambert,
opgeroepen tot bindendverklaring
(1) Cass., 25 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 138). van het arrest, als bewaarder van de
(2) Cass., 23 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 196). door een gebrek aangetaste ladder

-1363die ze ter beschikking van de eerste
verweerder had gesteld en die de
schade had veroorzaakt;
Overwegende dat uit de gedingstukken niet blijkt dat voor de
feitenrechters werd aangevoerd dat
artikel 1891 van het Burgerlijk Wethoek toepasselijk was op de betrekkingen tussen de eerste verweerder
en de vennootschap Cristalleries du
Val Saint-Lambert en dat de aansprakelijkheid van laatstgenoemde,
gegrond op artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, ten
gevolge van de wetsbepaling betreffende de aansprakelijkheid van de
uitlener niet toepasselijk of beperkt
zou zijn;
Dat voor de rechter aldus g~en
betwisting aanhangig was over de
vraag die het voorwerp van het
middel is;
Dat het middel, dat niet gegrond
is op wettelijke bepalingen die van
openbare orde of dwingend zijn,
niet voor de eerste maal voor het
Hof mag worden voorgedragen;
Dat het middel nieuw en derhalve
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van, de artikelen 1137, 1149,
1384, 1385, 1880, 1882, 1884, 1886,
1890 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na in feite te
hebben vastgesteld dat de eerste verweerder de ladder waarvan hij was
gevallen, in lening had gekregen, beslist
« dat, daar de aansprakelijkheid van de
bewaarder steunt op het vermoeden dat
hij een fout heeft begaan, aangezien hij
een gebrekkige zaak onder zijn bewaring heeft, hij enkel bewaarder zal zijn
e~ de zaak onder zijn bewaring zal
hebben als hij op een zodanige wijze
kan handelen dat de zaak niet gebrekkig
is, of dat het gebrek kan opgeheven
worden of, althans, dat dit gebrek
onschadelijk wordt », en erop wijst « dat,
ten deze, zo Honay volledig meester was
over de zaak voor het gebruik dat hij
ervan maakte in de uitoefening van zijn
beroep, hij echter niet kon beletten dat
het gebrek bestond, bleef bestaan of
schade veroorzaakte; dat hij immers
gedurende de korte periode dat hij de
ladder gebruikte, noch verplicht was,

noch bij machte was grove herstellingen
uit te voeren die nodig waren om de
ladder opnieuw in goede staat te brengen, gezien de aard van het gebrek; dat
in dit geval het gebrek de bouw van de
zaak aantast en Honay de structuur van
de door hem gebruikte ladder niet kon
aanpassen zonder deze te wijzigen en
dat hij dus over de zaak geen recht van
Ieiding had, dat de bewaring kenmerkt;
dat de Cristalleries over dit recht bleven
beschikken », en op grond van die
redenen beslist dat de verzekerde van
eiseres, als bewaarder van de gebrekkige
ladder, aansprakelijk is voor de aan
Honay door het gebrek van die ladder
berokkende schade,
terwijl, eerste onderdeel, uit de consideransen van het arrest niet blijkt, of
volgens het arrest, de houder van een
zaak in het algemeen en de eerste
verweerder in het bijzonder, slechts
bewaarder kunnen zijn van de zaak in
de zin van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, als zij rechtens
de macht hebben om te beletten dat het
gebrek van de zaak bestaat of tot uiting
komt, de nodige grove herstellingen uit
te voeren en de structuur van de zaak
zelf te wijzigen, dan wel of de hoedanigheid van bewaarder afhankelijk wordt
gesteld van de mogelijkheid feitelijk te
beletten dat het gebrek van de zaak
bestaat of tot uiting komt, de nodige
grove herstellingen uit te voeren en de
structuur zelf van de zaak te wijzigen;
deze onnauwkeurigheid en onduidelijkheid van de redengeving van het arrest
schending van artikel 97 van de Grondwet leveren;

tweede onderdeel, de bewaarder van
een zaak, in de zin van artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
de persoon is die gebruik maakt van
deze zaak voor zijn eigen rekening, die
er het genot van heeft en ze bewaart
met recht van toezicht, Ieiding en controle; de bewaring noch de feitelijke
mogelijkheid impliceert in aile gevallen
het bestaan van het gebrek te beletten,
noch de rechten en verplichtingen eigen
aan de persoon die over de zaak een
eigendomsrecht of een ander zakelijk
recht uitoefent, zoals het recht de structuur van de zaak te wijzigen of de
verplichting grove herstellingen uit te
voeren; door te beslissen dat de verweerder Honay, hoewel hij het gebruik had
van de litigieuze ladder, die zaak voor
eigen rekening gebruikte en er volledig
meester over was, in geen geval bewaarder was op grond dat, enerzijds, hij niet
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het gebrek bestond, bleef bestaan of
schade veroorzaakte; dat hij, inderdaad, tijdens de korte periode
waarin de ladder werd gebruikt
noch verplicht was, noch de mogelijkheid had de nodige grove herstellingen uit te voeren om de zaak
opnieuw in orde te brengen, rekening houdend met de aard van het
gebrek; dat verweerder, in dit geval
waar het gebrek de bouw zelf van
de zaak aantast, de bouw van de
door hem gebruikte ladder niet
kon aanpassen zonder deze te
wijzigen »;
Dat het arrest, door uit die consideransen eigen aan de zaak, bij een
onaantastbare feitelijke beoordeling,
af te leiden dat de eerste verweerder geen recht van leiding had dat.
een van de essentiele bestanddelen
is van de bewaring, en door bijgevolg te beslissen dat laatstgenoemde
geen bewaarder was van de ladder
die het ongeval veroorzaakte, de in
het middel vermelde wetsbepalingen
niet schendt;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, zoals
Overwegende dat de bewaarder uit het antwoord op het tweede
van een zaak de persoon is die onderdeel van het middel blijkt, om
gebruik maakt van de zaak voor te beslissen dat verweerder niet de
zijn eigen rekening of die er het bewaring over de gebrekkige ladder
genot van heeft of ze bewaart met had, met name hierop steunt dat hij
recht van toezicht, leiding en con- niet kon beletten dat het gebrek
bestond, bleef bestaan of schade
trole;
Overwegende dat het arrest, na veroorzaakte;
erop te hebben gewezen dat de
Overwegende dat de beslissing
gebrekkige ladder eigendom was van het arrest over de bewaring,
van de vennootschap Cristalleries ongeacht of de rechter geoordeeld
du Val Saint-Lambert en dat laatst- heeft dat die macht een feitelijke
genoemde die ladder ter beschik- mogelijkheid of een rechtens verking van de eerste verweerder had leende macht was, niettemin wettegesteld voor zijn werk, beslist dat lijk verantwoord zou zijn;
laatstgenoemde, hoewel hij volledig
Dat, nu de aangevoerde dubbelmeester was over de zaak voor het
gebruik ervan in de uitoefening van zinnigheid de wettigheid van de
zijn beroep, geen recht van leiding beslissing niet bei:nvloedt, dit onderdee! van het middel niet ontvankeover die zaak had;
lijk is;
Dat het dienaangaande steunt op
de consideransen « dat ten deze
Wat het derde onderdeel betreft :
kon beletten dat het gebrek bestond,
bleef bestaan of schade veroorzaakte, en,
anderzijds, hij noch verplicht was, noch
bij machte was de nodige grove herstellingen uit te voeren om de zaak terug in
orde te brengen gezien de aard van het
gebrek en, ten slotte, hij de bouw van de
ladder niet kon wijzigen, het arrest het
juridisch begrip bewaring van de zaak
miskent (schending van de artikelen 1384 en 1385 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de eerste verweerder de betwiste ladder in lening had
gekregen en er volledig meester over
was voor het gebruik ervan in de
uitoefening van zijn beroep, door te
beslissen dat de eerste verweerder niet
het voor de bewaring kenmerkende
recht van Ieiding over de zaak had op
grond dat hij niet kon beletten dat het
gebrek bestond of tot uiting kwam, de
nodige grove herstellingen niet kon uitvoeren en de structuur zelf van de
geleende zaak niet kon aanpassen, zijn
beslissing op tegenstrijdige redenen laat
steunen (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en de wetsbepalingen betreffende de verplichtingen van de houders
en de leners van andermans zaak
schendt (schending van de
artikelen 1137, 1149, 1880, 1882, 1884, 1886 en
1890 van het Burgerlijk Wetboek) :
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Overwegende dat het niet tegenstrijdig is, enerzijds, vast te stellen
dat de eerste verweerder, de lener
van de gebrekkige ladder, erover
volledig meester was voor het
gebruik ervan in de uitoefening van
zijn beroep en, anderzijds, te
beschouwen dat de eerste verweerder, nu hij de bouw van de zaak
niet kon aanpassen om het gebrek
te doen verdwijnen, niet het recht
van leiding had dat de bewaring
kenmerkt;
Dat dit onderdeel van het middel
dienaangaande feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat, voor het overige, het middel niet preciseert
waarin de schending van de vermelde wetsbepalingen bestaat;
Dat het middel dienaangaande bij
gebrek aan nauwkeurigheid niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat wegens de verwerping van de voorziening de vordering tot bindendverklaring van
het arrest zonder belang is;

Nr. 686

1" KAMER - 26 juni 1980
1° AANSPRAKELIJKHEID

(BUITEN

OVEREENKOMST) -

RECHT VAN DE
BENADEELDE HERSTEL IN NATURA TE VRAGEN VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN
ONRECHTMATIGE DAAD BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER.

2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPENBARE OVERHEID ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE BESTUURSOVERHEID WAARDOOR IEMANDS SUBJECTIEVE RECHTEN WORDEN MISKEND EN
WAARDOOR HIJ SCHADE LLJDT- RECHT VAN
DE BENADEELDE HERSTEL IN NATURA TE
VRAGEN.

3° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPENBARE OVERHEID ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE BESTUURSOVERHEID WAARDOOR IEMANDS SUBJECTIEVE RECHTEN WORDEN MISKEND BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM HET
NADEEL IN NATURA TE DOEN HERSTELLEN
EN AAN DIE OVERHEID MAATREGELEN OP TE
LEGGEN OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE
SCHADELIJKE ONWETTIGHEID.

Om die redenen, verwerpt de 4o RECHTERLIJKE MACHT
ONvoorziening; veroordeelt eiseres in RECHTMATIGE DAAD VAN DE BESTUURSOVERde kosten.
HElD WAARDOOR IEMANDS SUBJECTIEVE
26 juni 1980- 1" kamer- Voorzitter:
de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux
- Andersluidende conclusie (3) van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. VanRyn.

RECHTEN WORDEN MISKEND - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM HET NADEEL IN
NATURA TE DOEN HERSTELLEN EN AAN DIE
OVERHEID MAATREGELEN OP TE LEGGEN OM
EEN EINDE TE MAKEN AAN DE SCHADELIJKE
ONWETTIGHEID.

5° SCHEIDING
(3) Het O.M. had geconcludeerd tot vernietiging van het arrest, omdat naar zijn oordeel
het eerste middel gegrond was. Het middel
was volgens het O.M. niet nieuw. Indien, zo
oordeelde de advocaat-generaal, art. 1891 B.W.
niet uitdrukkelijk voor de appelrechter was
aangevoerd, de verweerder voor deze rechter
had gevraagd dat de naamloze vennootschap
Cristalleries du Val Saint-Lambert voor de
door hem geleden schade aansprakelijk zou
worden verklaard, met toepassing van
art. 1384, eerste lid, B.W. en uit de feiten is
gebleken dat het ging om schade veroorzaakt
door een kosteloos uitgeleend voorwerp met
een verborgen gebrek, de rechter op grond van
die rechtsregels diende te beslissen dat
art. 1384 B.W. ten deze geen toepassing vond
wegens de regelmatig te zijner beoordeling
overgelaten feiten, omdat art. 1891 de toepas-

VAN

MACHTEN

ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN BESTUURSOVERHEID WAARDOOR IEMANDS SUBJECTIEVE RECHTEN WORDEN MISKEND - RECH-

-----------------sing van die bepaling uitsloot. De verweerder
had zowel het onderwerp van de vordering als
de hier ten grondslag liggende feiten nader
bepaald en heeft zo de rechter gevraagd zich
uit te spreken overeenkomstig de wet, t.w.
art. 1891 B.W. Volgens het O.M. had de rechter
kennis genomen van een vraag waarover hij
uitspraak heeft gedaan in een beslissing die weliswaar - niet naar recht is verantwoord.
(Zie Cass., 24 sept. 1964, Bull. en Pas., 1965,
I, 77; 25 jan. en 7 maart 1968, A.C., 1968, 700 en
899; 28 jan. en 23 april 1969, ibid., 1969, 515 en
797; 26 mei 1971, ibid., 1971, 958; 13 sept.
1974 en 26 feb. 1975, ibid., 1975, 49 en 734;
24 nov. 1978, ibid., 1978-79, 341).
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TER DIE HET NADEEL IN NATURA DOET
HERSTELLEN EN AAN DIE OVERHEID MAATREGELEN OPLEGT OM EEN EINDE TE MAKEN
AAN DE SCHADELIJKE ONWETTIGHEID GEEN
INMENGING
IN
DE
WETTELIJK
BEVOEGDE OVERHEID.

6° OPENBARE DIENST -

ALGEMEEN
BEGINSEL VAN DE CONTINU'iTEIT VAN DE
OPENBARE DIENST- DE GOEDEREN VAN EEN
PUBLIEKRECHTELIJKE PERSOON ZIJN NIET
VATBAAR VOOR GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING.

7° VERBINTENIS -

UITVOERING VAN DE
VERBINTENISSEN- DE GOEDEREN VAN EEN
PUBLIEKRECHTELIJKE PERSOON ZIJN NIET
VATBAAR VOOR GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING.

8° BESLAG-

GOEDEREN VAN EEN OPENBARE OVERHEID - GEEN GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING MOGELIJK.

go OPENBARE DIENST -

ALGEMEEN
BEGINSEL VAN DE CONTINUITEIT VAN DE
OPENBARE DIENST - ONRECHTMATIGE DAAD
VAN DE BESTUURSOVERHEID WAARDOOR
IEMANDS SUBJECTIEVE RECHTEN WORDEN
MISKEND - RECHTER DIE DE BENADEELDE
TOESTAAT IN EEN ONROEREND GOED VAN DE
OVERHEID, IN GEVAL VAN NALATIGHEID VAN
DIE OVERHEID, WERKEN UIT TE VOEREN OM
EEN EINDE TE MAKEN AAN DE SCHADELIJKE
ONWETTIGHEID MISKENNING VAN HET
ALGEMEEN BEGINSEL VAN DE CONTINU'iTEIT
VAN DE OPENBARE DIENST.

1o Hij die schade Jijdt ten gevolge van

3°, 4° en 5° De hoven en rechtbanken

mengen zich niet in de uitoefening
van de bij de wet voor de bestuursoverheid voorbehouden machten, wanneer zij, om de benadeelde partij
volledig in haar rechten te herstellen,
herstel in natura van de schade bevelen en aan die overheid maatregelen
opleggen om een einde te maken aan
de schadelijke onwettigheid (3).
7° en 8° Krach tens het algemeen beginsel

van de continui'teit van de openbare
dienst zijn de goederen van een
publiekrechtelijke persoon niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging(4).
go Het algemeen beginsel van de conti-

nui'teit van de openbare dienst, krachtens hetwelk de goederen van een
publiekrechtelijke persoon niet voor
gedwongen tenuitvoerlegging vatbaar
zijn, wordt miskend door de rechter
die aan hem die schade lijdt ten
gevolge van een onrechtmatige daad
van de bestuursoverheid, in geval van
nalatigheid van die overheid, toestaat
in een van haar onroerende goederen
en v66r een bepaalde datum de werken uit te voeren die zij ingevolge
haar veroordeling moest uitvoeren om
een einde te maken aan de schadelijke
onwettigheid, zulks op kosten van die
overheid, welke kosten invorderbaar
zijn na aanbieding van de facturen
van de vaklieden (5).
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING T. LECLEF, DUMOULIN)

een onrechtmatige daad heeft het
ARREST ( vertaling)
recht herstel in natura te vorderen,
wanneer zulks mogelijk is en geen
rechtsmisbruik oplevert; de rechter
HET HOF; - Gelet op het bestrekan zulks o.m. bevelen door aan de
schadeverwekker maatregelen op te den vonnis, op 22 juni 1978 in hoger
Jeggen om een einde te maken aan de beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dinant;
schadelijke toestand (1).
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 25, 2g, 30 en
g2 van de Grondwet en van het beginsel
van de scheiding van de machten, in
zoverre het de rechters verbiedt de Staat
het bevel te geven bepaalde werken uit
te voeren aan de voor een openbare
dienst bestemde goederen van de Staat,
doordat het bestreden vonnis, met
bevestiging van het beroepen vonnis van
de vrederechter te Dinant, eiser veroordeelt om in de kazerne die aan het
(1) tot (5) Zie de verwijzingen in de concl. eigendom van de verweerders te Dinant
van het O.M. in Bull. en Pas., 1980, I, 1348.
paalt, een dakgoot, rechtstreekse uitzich2°

De bestuursoverheid die door een
onrechtmatige daad iemands subjectieve rechten, met name zijn burgerlijke rechten, miskent en hem daaz·door schade berokkent, ontsnapt niet
aan de toepassing van de regel volgens
welke hij die schade lijdt ten gevolge
van een onrechtmatige daad in beginsel het recht heeft herstel ervan in
natura te vorderen (2).
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maken aan de schadeverwekkende
toe stand;
Overwegende dat die regel ook
toepasselijk is op de administratieve
overheid die door een onrechtmatige daad iemands suhjectieve rechten miskent waardoor deze schade
lijdt;

ten en luchtgaten te doen verdwijnen die
zich gedeeltelijk op genoemde eigendom
bevonden of daarop uitzicht gaven, de
verweerders toestaat, zo eiser die werken niet uitvoert, zelf die werken te
doen uitvoeren op kosten van eiser, en
het middel verwerpt waarbij eiser deed
gelden dat ten deze aan de verweerders
geen herstelling in natura diende te
worden toegekend, doch wei een billijke
vergoeding voor de geleden schade,
terwijl, eerste onderdeel, de rechters
krachtens de voornoemde artikelen van
de Grondwet en het beginsel van de
scheiding van de machten, zoals het
hierboven is gepreciseerd, eiser een
dergelijk bevel niet mochten geven,
tweede onderdeel, de rechters, krachtens de artikelen 25, 29 en 30 van de
Grondwet, de verweerders niet konden
toestaan zich in de plaats te stellen van
eiser om werken te verrichten die tot de
uitoefening van de uitvoerende macht
behoorden:

Overwegende dat de door de verweerders ingestelde rechtsvordering
heoogde eiser te doen veroordelen
tot afbraak van de dakgoot van een
kazerne die hoven het eigendom
van eerstgenoemden hangt, wegneming van de uitzichten op die
eigendom en opvulling van de luchtgaten die erop uitkomen, te doen
zeggen dat die werken moesten
worden uitgevoerd hinnen een
maand na het te wijzen vonnis en
dat hij gehreke daarvan de verweerders die werken konden doen uitvoeren en aan eiser de terughetaling van de kosten vragen op enkele
aanhieding van de facturen van de
vaklieden;
Wat het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat eiser erkende
dat hij, door onwettige constn1eties,
aan de verweerders schade had
herokkend en aanhood daarvoor
schadevergoeding te hetalen;
Overwegende dat hij die ten
gevolge van een onrechtmatige daad
schade lijdt, gerechtigd is herstel in
natura te eisen, indien zulks mogelijk is en geen rechtsmishruik uitmaakt; dat de rechter herstel kan
hevelen, met name door aan de
schadeveroorzaker te hevelen het

Dat de hoven en rechthanken zich
niet mengen in de uitoefening van
de hij de wet voor die overheid
voorhehouden machten, wanneer
zij, om de henadeelde partij volledig
in haar rechten te herstellen, herstel in natura van de schade hevelen en aan de overheid maatregelen
opleggen om een einde te maken
aan de schadelijke onwettigheid;
Dat het vonnis, door eiser aldus
te veroordelen om de dakgoot hoven
verweerders eigendom en de luchtgaten en de rechtstreekse uitzichten
weg te nemen, zodat deze voldoen
aan de artikelen 676, 677 en 678 van
het Burgerlijk Wethoek, noch het
heginsel van de scheiding van de
machten, noch de in het middel
vermelde grondwettelijke hepalingen schendt;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Wat het tweede onderdeel hetreft:
Overwegende dat het vonnis de
verweerders toestaat om, als eiser
de opgelegde werken niet hinnen de
gestelde termijn uitvoert, zelf die
werken te doen uitvoeren op kosten
van laatstgenoemde, welke na aanhieding van de facturen van de
vaklieden kunnen worden teruggevorderd;
Overwegende dat het vonnis, door
de verweerders aldus in de plaats
van de Staat te stellen voor de
uitvoering van de veroordeling, het
algemeen heginsel van de continuiteit van de openhare dienst miskent,
ingevolge hetwelk de goederen van
een puhliekrechtelijke persoon niet
het voorwerp kunnen zijn van een

- 1368(D'AUSSY P.V.BA. T. HANSEBOUT)
gedongen tenuitvoerlegging, en, in
die mate, de in het middel vermelde
ARREST
grondwettelijke hepalingen schendt;
RET HOF; - Gelet op het hestreDat het tweede onderdeel van het
den arrest, op 29 juni 1978 door het
middel gegrond is;
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat hlijkens de
vaststellingen van het arrest
1o de door eiseres tegen verweerder
Om die redenen, vernietigt het ingestelde vordering, die strekte tot
hestreden vonnis, in zoverre het de vergoeding van de schade geleden
verweerders toestaat op eisers wegens verduisteringen gepleegd
kosten de werken te doen uitvoeren door verweerders zoon, Hansehout
waartoe laatstgenoemde is veroor- Antoon, in de uitvoering van overdeeld; verwerpt de voorziening voor eenkomst hetreffende het vetmesten
het overige; heveelt dat van dit van varkens, steunde, eensdeels, op
arrest melding zal worden gemaakt de civielrechtelijke aansprakelijkop de kant van de gedeeltelijk heid van verweerder voor diens
vernietigde heslissing; houdt de aangestelde, zijn voornoemde zoon,
kosten aan en zegt dat de feiten- conform artikel 1384, eerste en
rechter erover zal heslissen; ver- derde lid, van het Burgerlijk Wetwijst de aldus heperkte zaak naar hoek, anderdeels, op zijn aansprakede Rechthank van Eerste Aanleg te lijkheid in het raam van een conNamen, zitting houdend in hoger tract van veepacht of van hewaargeheroep.
ving (artikelen 1800, respectievelijk
1927 en volgende van hetzelfde wet26 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter:
hoek);
2° Hansehout Antoon hij in
de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux kracht van gewijsde gegaan arrest
- Gelijkluidende conclusie van de h. van het Hof van Beroep te Gent,
Velu, advocaat-generaal - Advocaat : gewezen op 10 januari 1975, wegens
mr. Bayart.
de voormelde feiten zowel op de
tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering als op de strafvordering veroordeeld werd, terwijl verweerder hij datzelfde arrest van
diezelfde telastlegging werd vrijgeNr. 687
sproken en de strafrechter zich dan
ook onhevoegd verklaarde om ken1e KAMER - 27 juni 1980
nis te nemen van de civielrechtelijke
vorderingen voor zover die
AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
tegen verweerder waren gericht;
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELLJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER- SCHADE
DOOR DE AANGESTELDE VEROORZAAKT "I:IJDENS DE BEDIENING- BEGRIP.
'

Aansprakelijkheid
op
grond
van
art. 1384, derde lid, B. W., kan worden
opgelopen zodra de onrechtmatige en
schadeverwekkende daad tijdens de
bediening van de aangestelde wordt
verricht en, ook al was het onrechtstreeks en occasioneel, ermee verband
houdt (1). (Art. 1384, derde lid, B.W.)

----------------!
(1) Cass., 25 okt. 1977 en 28 feb. 1978 (A.C.,
1978, 258 en 760).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1384, derde lid, 1984, 1998 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep de vordering van eiseres, steunend op verweerders burgerrechtelijke aansprakelijkheid
als aansteller van zijn zoon Antoon en
op verweerders contractuele aansprakelijkheid als verbonden door het contract,
door voomoemde zoon in verweerders
opdracht en voor diens rekening met
eiseres gesloten, afwijst op grond : dat
uit het definitief gewo~den arrest van
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10 januari ·1975, gewezen door het Hof
van Beroep te Gent uitspraak doende in
strafzaken, en Antoon Hansebout, verweerders zoon, uit hoofde van verduistering ten nadele van huidige eiseres
veroordelend, erga omnes zou blijken
dat de overeenkomst betreffende het
vetmesten van de varkens van eiseres,
tussen deze laatste en Antoon Hansebout was gesloten, conditio sine qua non
voor bedoelde veroordeling; dat zulks
niet uitsiuit dat, naast Antoon Hansebout, andere partijen, zoals huidige verweerder, met eiseres zouden gecontracteerd hebben, doch dat hierbij de band
van ondergeschiktheid tussen Antoon
Hansebout en verweerder « op zijn
minst onwaarschijnlijk » lijkt; dat uit
de motieven van het arrest van
10 januari 1975 echter meer blijkt, en
wel dat geen overeenkomst tussen huidige eiseres en verweerder was tot stand
gekomen, nu de rechters in het arrest
van 10 januari 1975, hebben vastgesteld
dat « het vooronderzoek inderdaad aantoont dat de eerste beklaagde (Antoon
Hansebout) in tegenstelling tot de
andere twee beklaagden (waaronder verweerder) een leidende rol heeft gespeeld
bij de totstandkoming en de uitvoering
van de twee mondelinge overeenkomsten, strekkende tot het vetmesten van ...
die met (eiseres) en ... (een andere
firma) werden aangegaan »; dat het
gezag van gewijsde gehecht aan dit
motief, noodzakelijk voor verweerders
vrijspraak op 10 januari 1975, een vermoeden, op grond van de artikelen 1350
en 1352 van het Burgerlijk Wetboek,
oplevert waartegen noch het bestaan van
een band van ondergeschiktheid tussen
Antoon Hansebout en verweerder, noch
enige contractuele band tussen deze
laatste en eiseres kunnen bewezen worden, aldus zowel de burgerrechtelijke als
de contractuele aansprakelijkheid van
verweerder uitsluitend,

kelijkheid als aansteller van zijn zoon
Antoon steunt, het dan ook onverschillig
is of al dan niet de overeenkomst,
tijdens de uitvoering waarvan door verweerders zoon aan eiseres schade werd
aangericht, niet alleen tussen verweerders zoon en eiseres, maar bovendien
rechtstreeks tussen verweerder zelf en
laatstgenoemde zou zijn gesloten; verweerders burgerrechtelijke aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
integendeel van de enkele voorwaarde
afhangt, waarvan door eiser de vervulling voor de rechters in hoger beroep
werd aangevoerd, dat verweerders zoon
Antoon door zijn vader aangesteld was
met het oog op het sluiten en het
uitvoeren van bedoelde overeenkomst,
zodat het hof van beroep, door zijn
beslissing, volgens welke artikel 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
ter zake niet van toepassing zou zijn,
enkel te gronden op het beweerdelijk
uitsluitende bestaan van een overeenkomst, rechtstreeks gesloten tussen eiseres en verweerders zoon en niet tussen
eerstgenoemde en verweerder zelf, geen
wettelijke grond verstrekt voor de afwijzing van de vordering van eiseres, geput
uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verweerder als aansteller van
zijn zoon het sluiten en het uitvoeren
van deze litigieuze overeenkomst, noch
deze verwerping met wettelijke redenen
omkleedt (schending van artikel 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, terwijl de beslissing
door de strafrechter op 10 januari 1975
gewezen, volgens welke verweerders
zoon « een leidende rol heeft gespeeld
bij de totstandkoming en de uitvoering
van de twee mondelinge overeenkomsten, strekkende tot het vetmesten van
onderscheidenlijk 362 en 640 varkens »
in het geheel niet uitsluit dat zulks in
opdracht en voor rekening van huidige
terwijl, eerste onderdeel, de burger- verweerder gebeurde,
rechtelijke aansprakelijkheid van de
aansteller, ten deze verweerder, krachterwijl, integendeel, de door de straftens artikel 1384, derde lid, van het rechter vastgestelde « leidende rol »,
Burgerlijk Wetboek, zou dienen voort te door de zoon van verweerder gespeeld,
spruiten uit de onderwerping aan hem volmaakt verenigbaar is met het begrip
van zijn aangestelde, zijn zoon Antoon, van aanstelling, eigen aan artikel 1384,
tijdens de in zijn opdracht gepresteerde derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
arbeid, ten deze de afsluiting en uitvoe- en met dit van lastgeving, in het kader
ring van de verbintenissen aangegaan waarvan verweerder als lastgever van
ten aanzien van eis·eres, en omwille van zijn zoon zelf contractueel aansprakelijk
alsdan door verweerders zoon begane en is voor de wanuitvoering van de litiaan eiseres schadeverwekkende fouten; gieuze overeenkomsten, zodat het hof
in zoverre de vordering van eiseres op van beroep, door het beschikkend
verweerders burgerrechtelijke aanspra- gedeelte van zijn arrest, volgens welk

-- 1370het rechterlijk gewijsde toekent
(artikelen 1350 en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek); dat de vrijspraak en de noodzakelijke motieven waarop zij steunt, dit niet
toelaten »;
Overwegende dat voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek enkel is
vereist dat tussen verweerder en
diens zoon op het tijdstip van de
feiten de door eiser voorgehouden band van ondergeschiktheid
bestond; dat het bestaan van een
dergelijk verband, zowel naar aanleiding van het sluiten van de
overeenkomsten door verweerders
zoon met eiseres als bij de uitvoering van die overeenkomsten, niet
wordt uitgesloten door de omstanWat het eerste onderdeel betreft: digheid dat de bedoelde overeenbuiten verweerder om, tusOverwegende dat het bestreden komsten
sen
diens
zoon en eiseres zouden
arrest de vordering van eiseres
afwijst op grond van het gezag erga zijn tot stand gekomen;
Overwegende immers dat de aanomnes van het gewijsde dat het
op
grond
van
hecht aan een motief van het arrest sprakelijkheid
van 10 januari 1975 dat, naar het artikel 1384, derde lid, van het
oordeel van de feitenrechters, de Burgerlijk Wetboek kan worden
vrijspraak van verweerder schraagt; opgelopen zodra de onrechtmatige
dat luidens dit motief « de eerste en schadeverwekkende daad tijdens
beklaagde (Antoon Hansebout), in de bediening van de aangestelde
tegenstelling tot de andere twee wordt verricht en, ook al was het
(waaronder verweerder, zijn vader), onrechtstreeks en occasioneel, ereen leidende rol heeft gespeeld bij mee verband houdt;
de totstandkoming en de uitvoering
Dat, ten deze, de aansprakelijkvan de twee mondelinge overeen- heid van verweerder in het gedrang
komsten, strekkende tot het vet- kon komen ingevolge de onrechtmamesten van( ...) varkens, die met de tige uitvoering van de litigieuze
personenvennootschap met beperkte overeenkomsten door Hansebout
aansprakelijkheid d'Aussy (thans Antoon, handelend als verweerders
eiseres) en (een andere firma) wer- aangestelde;
den aangegaan »;
Overwegende dat het bestreden
Overwegende dat het bestreden arrest dan ook niet zonder schenarrest daaruit afleidt dat de straf- ding van de meergemelde wetsbeparechter in meergemeld arrest van ling beslist dat het bestaan van de
10 januari 1975 niet heeft aangeno- band van ondergeschiktheid tussen
men dat de kwestieuze overeenkom- verweerder en diens zoon niet kan
sten tussen verweerder en eiseres worden bewezen tegen het wettelijk
waren gesloten en op grond hiervan vermoeden, afgeleid uit het gezag
beslist dat « het bestaan van de erga omnes van het gewijsde van
band van ondergeschiktheid tussen het arrest van 10 januari 1975, met
Antoon Hansebout en verweerder betrekking tot het motief van de
dus niet meer kan bewezen worden ontstentenis van contractuele vertegen het vermoeden in dat verbon- houding tussen eiseres en verweerden is aan het gezag dat de wet aan der;

noch de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verweerder als aansteller, noch
diens contractuele aansprakelijkheid als
lastgever ten deze zouden betrokken
zijn, gegrond te hebben op de reden dat
zulke ontstentenis van aansprakelijkheid
erga omnes zou voortvloeien uit het
arrest van 10 januari 1975, door het Hof
van Beroep te Gent, derde kamer, rechtdoende in correctionele zaken gewezen,
aan de klare en duidelijke termen van
dit laatste een betekenis toekent die niet
de hunne is en alzo de bewijskracht van
deze rechterlijke beslissing miskent
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), althans de wettelijke bepalingen
omtrent de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de aansteller en omtrent de
lastgeving schendt (de artikelen 1384,
derde lid, 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek) :

Dat in zoverre
gegrond is;
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TEGEN DE VOORZIENING OPGEWORPEN EN NIET AANGENOMEN - MEMORIE
VAN WEDERANTWOORD- KOSTEN IN BEGINSEL TEN LASTE VAN DE VERWEERDER, OOK
AL WORDT DE VOORZIENING VERWORPEN BESLISSING VAN HET HOF (3).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt 1o Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan aileen wordenop de kant van de vernietigde
afgeleid uit bepaalde en met elkaar
beslissing; houdt de kosten aan en
overeenstemmende handelingen of feizegt dat door de feitenrechter
ten waaruit blijkt dat de partij het
erover zal worden beslist; verwijst
vaste en ondubbelzinnige voornemen
de zaak naar het Hof van Beroep te
heeft haar instemming te betuigen
Brussel.
met de beslissing (4). (Art. 1044 en
1045 B.W.)
27 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Versee, wnd. voorzitter ~ Verslag- 2° Behoudens andersluidende bepaling
gever : de h. Delva - Gelijkluidende
heeft het cassatieberoep in burgerlijke
conclusie van de h. Declercq, advocaatzaken geen schorsende werking, zodat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en
betaling van de gerechtskosten, al
Claeys Bouuaert.
geschiedt zij vrijwillig, niet volstaat
om aan te tonen dat de eiser afstand
heeft gedaan van een rechtsmiddel dat
hij nog kon aanwenden (5).
(DARIS, VERHOEVEN T. WALCOVIT N.V.)

Nr. 688

ARREST

1• KAMER - 27 juni 1980

1° BERUSTING-

BURGERLIJKE ZAKENSTILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - BEGRIP.

2° BERUSTING -

BURGERLIJKE ZAKEN VRIJWILLIGE BETALING VAN DE KOSTENGEEN BEWIJS VAN BERUSTING- BEGRIP.

3° HUUR VAN GOEDEREN-

PACHTVERVREEMDING VAN EEN PACHTGOED VERPLICHTING VOOR DE VERKRIJGER DE
PACHT IN ACHT TE NEMEN, ZELFS ALS DIE
GEEN VASTE DAGTEKENING HEEFT (1). (ART.
1743 B.W.; ART. 55 PACHTWET.)

4° HUUR VAN GOEDEREN-

PACHT-

ART. 1, DERDE LID, HYPOTHEEKWET BETREFFENDE DE BEPERKING VAN DE DUUR VAN DE
IN DAT ARTIKEL BEDOELDE HUUROVEREENKOMSTEN DIE NIET ZIJN OVERGESCHREVEN
- BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP DE
PACHT (2). (ART. 55 PACHTWET.)

5° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - CASSATIEGEDING - MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR DE VER-

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 september 1978 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Turnhout;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3, 4, 8, 11.3, 55 van
de regelen betreffende de pacht in het
bijzonder, ingevoerd in het Burgerlijk
Wetboek door artikel 1 van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen en 1 van de hypothecaire wet van
16 december 1851,
doordat de rechtbank van eerste aanleg, na vastgesteld te hebben dat de
eisers voorhouden dat de tweede pachtperiode eindigt op 31 december 1980,
aangezien de pacht inging op 1 januari 1960 voor een duur van 12 jaar,
zodat de eerste pachtperiode eindigde op
31 december 1971, op welk ogenblik een
tweede pachtperiode inging, ditmaal
(3) Cass., 28 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 68).

(4) Cass., 17 nov. en 2 dec. 1977 (A.C., 1978,
(1) en (2) Cass., 12 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 108); zie KoKELENBERG, « De tegenwerpelijk- 319 en 398).
heid
van
niet
overgeschreven
pachtcontracten •, R.W., 1978-79, kol. 689.
(5) Cass., 17 nov. 1977 (A.C., 1978, 319).
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voor een duur van 9 jaar, de door
verweerster bij gerechtsdeurwaardersexploot van 29 november 1976 aan de
eisers betekende pachtopzegging goed
en geldig verklaart tegen 31 december 1979 en het verweer verwerpt waarbij de eisers lieten gelden dat deze
opzegging niet geldig kon worden gegeven gedurende de tweede pachtperiode,
en, alleszins, voortijdig was, vermits de
derde pachtperiode pas aanvangt op
1 januari 1981 en de opzegging ten
hoogste 4 jaar vooraf kon gegeven worden, hetzij pas na 1 januari 1977, zulks
op grond dat verweerster, als nieuwe
verkrijgster van de pachtgoederen, overeenkomstig artikel 55 van de Pachtwet
gehouden is de lopende pacht te eerbiedigen, dat zulks ook het geval is wat
betreft de duur van de eerste pachtperiode indien deze meer dan 9 jaar
bedraagt, voor zover de pachtovereenkomst werd overgeschreven op het
hypotheekkantoor, dat partijen het er
echter over eens zijn dat dergelijke
overschrijving ten deze niet gebeurde,
dat verweerster geen partij was bij het
afsluiten van de pachtovereenkomst, dat
artikel 55 van de Pachtwet geen afwijking inhoudt van artikel 1 van de
hypotheekwet, zodat de eerste pachtperiode dient herleid te worden tot 9 jaar
en dient te worden aangezien als zijnde
geeindigd op 31 december 1968 en de
tweede pachtperiode dient te worden
aangezien als zijnde geeindigd op
31 december 1977, dat artikel 8 van de
Pachtwet bepaalt dat de verpachter, om
welbepaalde redenen, gedurende elk van
de opeenvolgende pachtperiodes, met
uitsluiting van de eerste en de tweede,
een einde kan maken aan de pacht, dat
het derhalve toegelaten is opzegging te
geven gedurende de tweede periode, op
voorwaarde dat de datum waarop de
pacht effectief zal beeindigd worden,
zich in de derde pachtperiode situeert,
dat verweerster dienvolgens gerechtigd
was op 29 november 1976 een pachtopzegging te betekenen voor een vervaldag
die valt in de derde pachtperiode, dat de
pachtopzegging die door verweerster
werd gegeven « tegen 25 december 1978
of tegen elke andere vervaldag » geldig
dient verklaard tegen 31 december 1979,
nu, terzake, een minimumopzegging
diende gegeven van 3 jaar,

terwijl, eerste onderdeel, de verpachter, gedurende de tweede pachtperiode,
geen opzegging kan geven om zelf het
verpachte goed te exploiteren, het hierbij onverschillig is of de vervaldag van

de opzegging zich al dan niet in de
derde pachtperiode situeert, zodat de
rechters in hoger beroep, door te beslissen dat verweerster gerechtigd was op
29 november 1976, hetzij gedurende de
tweede pachtperiode, een pachtopzegging te betekenen voor een vervaldag die
in de derde pachtperiode valt, de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen hebben geschonden, inzonderheid de artikelen 8 en 11.3 van de Pachtwet;
tweede onderdeel, de verkrijger, in
geval van vervreemding van het pachtgoed, volledig in de rechten en verplichtingen treedt van de verpachter; de
verkrijger gehouden is de bestaande
pachtovereenkomst te eerbiedigen, ook
al is deze gesloten voor een duur van
meer dan negen jaar en niet overgeschreven ten kantore van de bewaarder
der hypotheken, zodat de rechters in
hoger beroep, door te beslissen dat de
eerste pachtperiode dient te worden
teruggebracht tot 9 jaar, de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen hebben
geschonden,
inzonderheid
de
artikelen 55 van de Pachtwet en 1 van
de hypotheekwet :

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid van de voorziening
door verweerster opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het zonder enig
voorbehoud betalen van de gerechtskosten betekent dat de eisers
in de bestreden beslissing hebben
berust:
Overwegende dat de stilzwijgende
berusting in een rechterlijke beslissing aileen kan worden afgeleid uit
bepaalde met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt
dat de partij het vast voornemen
heeft haar instemming te betuigen
met de beslissing;
Overwegende dat aangezien de
voorziening in cassatie in burgerlijke zaken niet schorsend is,
behoudens andersluidende bepaling
welke ten deze niet bestaat, de zelfs
vrijwillige betaling van de gerechtskosten niet volstaat om aan te tonen
dat de eisers afstand hebben gedaan
van een rechtsmiddel dat zij nog
konden aanwenden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen
worden;

- 1373Wat het tweede onderdeel van het goed de verkrijger volledig in de
middel betreft :
rechten en verplichtingen van de
Overwegende dat de eisers in verpachter treedt;
conclusie deden gelden, zoals in het
Overwegende dat, blijkens de parmiddel wordt vermeld, dat de
pachtovereenkomst krachtens arti- lementaire bescheiden, de wetgever
hiermee bedoelt dat de vervreemkel 55 van de Pachtwet aan ver- ding
« de rechten van de pachter
weerster tegenstelbaar was, dat de onverkort
laat bestaan ,, en dat de
derde pachtperiode derhalve pas
verkrijger
« nooit meer rechten
aanving op 1 januari 1981 en dat de
toegekend dan aan de oorop artikel 8 van deze wet steunende worden
opzegging, luidens artikel 11.3 van spronkelijke eigenaar »;
Overwegende dat hieruit volgt
dezelfde wet, en zelfs in de stelling
van verweerster, ten hoogste vier niet alleen dat, spijt artikel 1743 van
jaar vooraf kon gegeven worden, dit het Burgerlijk Wetboek, een verkrijis pas na 1 januari 1977; dat de op ger de pachtovereenkomst moet
29 november 1976 gegeven opzeg- naleven hoewel die geen vaste
ging dus, in ieder geval, voortijdig datum zou hebben, maar tevens dat
artikel 1, derde lid, van de hypoen ongeldig was;
theekwet, dat de vermindering van
Overwegende dat het vonnis vast- de huurtijd oplegt, niet meer kan
stelt dat verweerster op 29 no- toegepast worden op een landpacht,
vember 1976 met toepassing van hoewel dit contract niet is overgeartikel 8 van de Pachtwet opzegging schreven;
aan de eisers betekende « tegen
Overwegende dat het vonnis
25 december 1978 of tegen elke beslist dat de duur van de eerste
andere vervaldag » en die opzegging periode van de pacht moet worden
geldig verklaart tegen 31 decem- teruggebracht tot negen jaar, zodat
ber 1979, op grond : dat, nu de de opzegging geldig is tegen
pachtovereenkomst op het hypo- 31 december 1979, en aldus impliciet
theekkantoor niet overgeschreven aanneemt dat de opzeggingstermijn
is, de op twaalf jaar vastgestelde niet meer dan vier jaar bedroeg;
eerste periode van de pacht tot
Overwegende dat deze beslissing
negen jaar dient teruggebracht te
op het gemis van de bij
worden, overeenkomstig artikel 1, stoelt
artikel 1 van de hypotheekwet verderde lid, van de hypotheekwet, ten eiste overschrijving;
aanzien van verweerster die de
Dat het vonnis zodoende artiverpachte goederen heeft gekocht;
dat, in die omstandigheden, de kel 55 van de Pachtwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
tweede pachtperiode een einde nam
op 31 december 1977 en niet op
31 december 1980 zoals de eisers
Om die redenen, vernietigt het
het beweerden; dat, nu, luidens
artikel 11 van de Pachtwet in de bestreden vonnis; beveelt dat meldoor artikel 8 bepaalde gevallen, ding van dit arrest zal worden
een opzeggingstermijn van ten min- gemaakt op de kant van de vernieste drie jaar dient gegeven te wor- .tigde beslissing; houdt de kosten
den, de opzegging geldig is tegen aan en zegt dat erover door de
feitenrechter zal worden beslist
31 december 1979;
behalve de kosten van de memorie
Dat het vonnis aldus bovenver- van wederantwoord; veroordeelt
meld verweer van de eisers ver- verweerster in laatstbedoelde koswerpt;
ten; verwijst de zaak naar de RechtOverwegende dat artikel 55 van bank van Eerste Aanleg te Antwerde Pachtwet bepaalt dat in geval pen, zitting houdend in hoger
van vervreemding van het pacht- beroep.
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27 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter
en verslaggever : de h. Meeus, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Hutzler en
Houtekier.

Nr. 689
1• KAMER - 27 juni 1980
VENNOOTSCHAP -

PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
- VENNOOTSCHAPSWET, ARTr. 76 EN 136 VENNOOT DIE 805 AANDELEN OP 1.000 BEZIT
- GEEN WETTIG BELETSEL DAT DIE VENNOOT
MET 200 STEMMEN STEMT EN EVENMIN DAT
HIJ DE MEERDERHEID KAN VORMEN.

De artt. 76 en 136 Vennootschapswet
beletten niet dat op de algemene
vergadering van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
een vennoot, die 805 aandelen op 1.000
bezit, met 200 stemmen stemt en de
meerderheid kan vormen tegenover de
195 aandelen van andere vennoten.
(LOOS T. VAN DINGENEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, ...

Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 213,
217, 221, 1134, 1135, 1304, 1382, 1383,
1833 van het Burgerlijk Wetbook, gewijzigd door de wet van: 14 juli 1976, 1280,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
2, 70, 74, 76, 116, 129, 130, 135, 136 van
de door het koninklijk besluit van
30 november 1935 gecoordineerde wetten
op de vennootschappen, vormend titel IX
van boek I van het Wetboek van Koophandel, gewijzigd door het koninklijk
besluit nr. 26 van 31 oktober 1934 en
door de wetten van 9 juli 1935,
10 november 1953, 6 januari 1958,
14 maart 1962, 23 februari 1967,
6 maart 1973 en 97 van de Grondwet, en

van de algemene rechtsbeginselen van
misbruik van meerderheid inzake vennootschappen en, voor zoveel als nodig,
van misbruik van recht,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster als onderhoudsgeld
de som van 50.000 frank per maand te
betalen op grond : dat, zolang het
huwelijk niet ontbonden is, alle inkomsten van de partijen in aanmerking
komen om de lasten van het levensonderhoud van de echtgenoten te dragen,
zodat ook inkomsten welke de partijen
verwerven uit de winsten van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid kunnen aangehouden worden;
dat gelet eensdeels op de functie van
zaakvoeder van eiseres en anderdeels op
zijn bezit van de meerderheid van de
deelbewijzen (805 van de 1.000) het hem
statutair en wettelijk mogelijk is rechtsgeldig omtrent de al of niet uitkering
van winst te beslissen alsmede het
bedrag van zijn wedde te bepalen; dat
hij wei verplicht is de wettelijke reserve
aan te leggen; dat uit het verslag van de
algemene vergadering van 14 april 1978
blijkt dat de in 1977 verwezenlijkte
winsten inderdaad in het bezit van de
vennootschap werden gelaten; dat wanneer eiser mocht beslissen hetzelfde te
doen met de winst van het jaar 1978 en
eventueel van de volgende jaren, hij
zodoende een belangrijk dee! van zijn
inkomsten bij wettelijk middel zou onttrekken aan hun eveneens wettelijke
bestemming, zoals deze bepaald werd
door de artikelen 213 en 217 van het
Burgerlijk Wetboek; dat hierdoor bewezen is dat eiser eigenmachtig kan beslissen omtrent de beschikbaarheid van de
nodige eigen gelden om de betaling van
de verschuldigde alimentatie uit te voeren,
terwijl, eerste onderdeel, noch het
mandaat van zaakvoerder, noch het bezit
van de meerderheid der deelbewijzen
eiser toelaten, statutair en wettelijk,
aileen over de aanwending der maatschappelijke winst te beslissen; inderdaad het stemrecht op de algemene
vergadering aan beperkingen onderworpen is en de zaakvoerder aan de besluiten dezer vergadering ondergeschikt is
(schending van de artikelen 70, 74, 76,
129, 130, 135 en 136 van het koninklijk
besluit van 30 november 1935),
tweede onderdeel, het feit dat eiser,
ten gevolge van het bezit van de meerderheid der deelbewijzen, wettelijk over
de aanvaarding van de winst der vennootschap zou kunnen beslissen, geen
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

reden is om deze beslissing als nietig te
aanzien; dat het arrest geenszins vaststelt dat eiser, door de winst als reserve
in de vennootschap te behouden, het
maatschappelijk belang miskent met het
enig doel de belangen der meerderheid
te bevoordelen ten nadele van die der
minderheid, zijnde verweerster, zodat de
rechtsgeldigheid dezer beslissing ten
onrechte in twijfel wordt getrokken en
er in alle geval geen rekening mee wordt
gehouden (schending van de artikelen 6,
1134, 1135, 1304, 1382, 1383, 1833 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, 116, 129, 130,
135 en 136 van het koninklijk besluit van
30 november 1935, en van de algemene
rechtsbeginselen),

Wat het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest
de maatschappelijke beslissingen
geenszins « als nietig » aanziet,
noch « de rechtsgeldigheid dier
maatschappelijke beslissingen in
'twijfel » trekt;
Dat de onderdelen feitelijke
grondslag missen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, in tegenstelling
met wat het onderdeel voorhoudt,
het arrest wel beslist dat het eiser
« statutair en wetielijk mogelijk is
rechtsgeldig omtrent de al dan niet
uitkering van de winst te beslissen,
alsmede het bedrag van zijn wedde
te bepalen, en dat hij wel verplicht
is de wettelijke reserve aan te
leggen »;

derde onderdeel, het feit dat de
winsten der vennootschap, ten gevolge
van regelmatige beslissingen door haar
organen genomen, die noch vernietigd
noch voor vernietiging vatbaar zijn, niet
kunnen beschouwd worden als inkomsten van eiser, geenszins tot gevolg heeft
dat daarom de rechtsgeldigheid dier
maatschappelijke beslissingen in twijfel
zou kunnen getrokken worden (schending van de artikelen 6, 213, 217, 221,
1304 van het Burgerlijk Wetboek, 1280,
Overwegende dat, eveneens in
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, strijd met wat het onderdeel voor2, 116, 129, 130, 135 en 136 van het
koninklijk besluit van 30 november 1935, houdt, het arrest beslist dat de
rechter bij de beoordeling van het
en van de algemene rechtsbeginselen);
vierde onderdeel, het arrest zich niet
uitspreekt over de al dan niet geldigheid
der maatschappelijke beslissing en aangaande de reserve, en zich ertoe beperkt
er geen rekening mee te houden; deze
motieven onduidelijk en onvolledig zijn
en de uitgesproken veroordeling onwettelijk is (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 6, 1134, 1135, 1304,
1833 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 116,
129, 130, 135 en 136 van het koninklijk
besluit van 30 november 1935) :

inkomen van eiser, in feite ook
rekening kan houden met de
winsten van de vennootschap, nu
eiser deze bedragen eigenmachtig
binnen de vennootschap kan houden of bij zijn inkomsten voegen;
dat het arrest zodoende impliciet
maar zeker aanneemt dat de rechtsgeldigheid van de maatschappelijke
beslissingen in verband met de
verwezenlijkte winsten niet belet
dat deze winsten bij eisers inkomsten kunnen gevoegd worden met
het oog op zijn verplichting tot
alimentatie;
Overwegende dat het onderdeel
geen verdere redenen aanduidt
waarom de uitgesproken veroordeling niet wettelijk zou zijn;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser in het bezit is van
805 deelbewijzen op 1.000; dat dus
slechts 195 deelbewijzen in handen
zijn van andere vennoten;
Dat de artikelen 136 en 76 van
de Vennootschappenwet eiser niet
beletten te stemmen met 200 stemmen; dat hij dus steeds de meerderOver het derde middel, ...
heid kan vormen tegenover de
Dat het onderdeel
195 deelbewijzen van andere vennogrondslag mist;
ten;

feitelijke

-

1376-

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

5° EUROPESE GEMEENSCHAPPENsociALE zEKERHEID ART. 15 VERORDENING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE
GEMEENSCHAP 1408/71 - DRAAGWIJDTEGEVOLGEN.

27 juni 1980- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Janssens - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu, 6° EUROPESE GEMEENSCHAPPENadvocaat-generaal
Advocaat : mr. VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP - UITHoutekier.

LEGGING VAN HET VERDRAG OF VAN EEN
HANDELING VAN DE ORGANEN VAN DE
GEMEENSCHAP- AAN HET HOF VAN CASSATIE VOORGEDRAGEN MIDDEL TEN BETOGE
DAT EEN BEPALING VAN HET VERDRAG OF:
VAN ZODANIGE HANDELING IS MISKEND GEEN VRAAG OM UITLEGGING - GEEN VERWIJZING NAAR HET HOF VAN JUSTITIE VAN
DE GEMEENSCHAP.

Nr. 690
3• KAMER - 30 juni 1980

EN
OVERLEVINGSPEN1° RUSTSIOEN WERKNEMERS OVERLEVINGSPENSIOEN - SAMENLOOP - EEN ALS
RUSTPENSIOEN GELDEND VOORDEEL BEGRIP.

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SOCIALE ZEKERHEID - ART. 12, § 2, VERORDENING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE
GEMEENSCHAP 1408/71, TOEPASSING VAN
EEN NATIONALE REGEL VOLGENS WELKE
SAMENLOOP VAN EEN UITKERING VAN SOCIALE ZEKERHEJD MET ANDERE UITKF.RINGEN,
VERKREGEN OP GROND VAN DE WETGEVING
VAN EEN ANDERE LID-STAAT, VERBODEN ISUITZONDERING INGEVAL DE VERZEKERDE
GELLJKSOORTIGE UITKERINGEN BLJ OUDERDOM OF OVERLLJDEN GENIET, WELKE DOOR
DE ORGANEN VAN TWEE LID-STATEN OVEREENKOMSTIG ART. 46 VAN DIE VERORDENING
WORDEN VASTGESTELD- BEGRIP.

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE
ECONOMISCHE
GEMEENSCHAP,
ART. 177- UITLEGGING VAN HET VERDRAG
OF VAN EEN HANDELING VAN DE ORGANEN
VAN DE GEMEENSCHAP- BLJ HET HOF VAN
CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - UITLEGGING
- GEVAL WAARIN, BLJ WIJZE VAN EEN PREJUDICIELE VRAAG, HET HOF VAN CASSATIE NIET
VERPLICHT IS ZICH TOT HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TE
WENDEN.

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SOCIALE ZEKERHEID - ART. 12, VERORDENING

VAN

DE

GEMEENSCHAP
GEVOLGEN.

EUROPESE

1408/71 -

ECONOMISCHE

DRAAGWIJDTE -

1• Het ouderdomspensioen, dat verkre-

gen wordt door betaling van vrijwillige
bijdragen aan een door een buitenlandse wetgeving ingevoerd stelsel van
verplichte ven:ekering, is, in de zin
van artikel 52 KB. van 21 dec. 1967 tot
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, een
als rustpensioen geldend voordeel, toegekend krachtens een buitenlandse
wetgeving en kan niet met een overlevingspensioen worden gecumuleerd
dan binnen de perken van genoemd
art. 52.
2• Hoewel de regel vervat in art. 12, § 2,
E.E.G.- Verordening 1408/71, inzake
toepassing van een nationale regel
volgens welke een uitkering van sodale zekerheid niet met andere uitkeringen, verkregen op grand van de
wetgeving van een andere Lid-Staat
mag worden gecumuleerd, niet toepasselijk is wanneer de verzekerde gelijksoortige uitkeringen, met name bij
ouderdom of overlijden, geniet welke
door de organen van twee Lid-Staten,
overeenkomstig art. 46 van dezeltde
verordening worden uitgekeerd, kan
daarop evenwel geen beroep worden
gedaan door de weduwe van een
werknemer die een Belgisch overlevingspensioen geniet, berekend op
basis van de loopbaan van haar man,
alsmede een ouderdomspensioen dat
haar door een Nederlandse instelling
wordt uitgekeerd voor de werkzaamheid die zij in Nederland zou gehad
hebben, wanneer die verzekerde niet
aanvoert dat die voordelen worden
uitgekeerd of hadden moeten worden
uitgekeerd overeenkomstig voormeld
art. 46. (Art. 12, § 2, Verordening
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nr. 1408171 van 14 juni 1971 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de
sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen.)
3• Wanneer een vraag om uitlegging van

niet toepasselijk op de vermindering
van een Belgische uitkering wegens
een buitenlandse uitkering, overeenkomstig een nationale bepaling inzake
vermindering en zonder enig beroep
op het vo1·envermeld art. 12, § 2,
wanneer samenloop van die uitkeringen door de Belgische wet niet verbaden is. (Art. 12, § 2, Verordening
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de
Raad van de Europese Gemeenschap
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen.)

het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van de organen van de Gemeenschap dezelfde is als die waarover het
Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen reeds een uitleggingsbeslissing heeft gewezen, behoeven de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen volgens
het nationale recht niet vatbaar zijn 5• Art. 15 E.E.G-Verordening nr. 1408/71
voor enige voorziening, zich niet
wijkt, inzake pensioenen, af van de
opnieuw, bij wijze van een prejudiciele
algemene regel vastgelegd in art. 13
vraag, voor uitlegging tot dat Hof te
van de bedoelde verordening volgens
wenden, op voorwaarde dat zij zich in
welke een werknemer op hetzelfde
hun beslissingen naar die uitlegging
ogenblik in beginsel slechts aan de
gedragen (1) (2) (3). (Art. 177 E.E.G.wetgeving van een enkele Lid-Staat
Verdrag.) (Impliciet.)
onderworpen is, waar het bepaalt dat
een sociaal verzekerde te dezer zake
4• Het
doel van art. 12, § 2,
tot de vrijwillige of vrijwillig voortgeE.E.G.-Verordening nr. 1408/71, volzette verzekering van een Lid-Staat
gens hetwelk, behoudens de erin verkan worden toegelaten, zelfs indien hij
melde uitzondering, de bepalingen
verplicht verzekerd is krachtens de
inzake vermindering waarin de wetgewetgeving van een andere Lid-Staat,
ving van een Lid-Staat voorziet in
in zoverre die samenloop expliciet of
geval van samenloop van een uitkeimpliciet in de eerstbedoelde Lid-Staat
ring met andere uitkeringen van sociaangenomen wordt; die bepaling belet
ale zekerheid of met andere inkomniet dat het aan een weduwe uitgesten, van toepassing zijn op de rechtkeerd overlevingspensioen verminderd
hebbende, zelfs indien het gaat om
wordt overeenkomstig art. 52 K.B.
uitkeringen welke op grond van de
21 dec. 1967, aangezien die vermindewetgeving van een andere Lid-Staat
ring niet afhangt van de vraag of de
zijn verkregen of om inkomsten welke
sociale verzekerde al dan niet gelijktijop het grondgebied van een andere
dig onderworpen is geweest aan de
Lid-Staat zijn verworven, bestaat erin
regeling inzake het rust- en overleeen nationale bepaling van nonvingspensioen in Belgie en de pencumulatie m.b.t. een nationale uitkesioenregeling in een andere Lid-Staat.
ring uit te breiden tot een uitkering
(Verordening
nr.
1408/71
van
waarin de wetgeving van een andere
14 juni 1971 van de Raad van de
Lid-Staat voorziet (4). Die bepaling is
Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de sociale
(1) Cass., 22 april 1980 (A.C., 1979-80,
zekerheidsregelingen op loontrekkennr. 533).
den en hun gezinnen, die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsen; art. 52
(2) (3) Dezelfde regel wordt toegepast als
K.B. 21 dec. 1967 tot vaststelling van
het gaat om de interpretatie van het Verdrag
het algemeen reglement betreffende
tot oprichting van de Europese Gemeenschap
het rust- en overlevingspensioen voor
voor Atoomenergie, art. 50; dit is ook het geval
bij het onderzoek naar de geldigheid van de
werknemers.)
handelingen die de instellingen van de Europese Gemeenschap doen vastleggen overeenkomstig de twee Verdragen van Rome van 6•
25 maart 1957.

(4) Hof van Justitie, Eur. Gemeensch., arrest
van 15 mei 1974 inzake Kaufmann (Ver. arr.
Hoi van Justitie, 1974, biz. 517). Het betreft de
uitlegging van art. 11, § 2, E.E.G.-verordening
nr. 3.

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de bepalingen van het
E.E.G.-Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap, waarvan de schending in een
middel wordt aangevoerd, geen vraag
om uitlegging doen rijzen, behoeft het
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Hoi zich niet tot het Hoi van Justitie dien aan eiseres toegekende overlete wenden overeenkomstig art. 177 vingspensioen met ingang van 1 mei
E.E.G.-Verdrag(5) (6). (Impliciet.)
1974 verminderde, gelet op voormeld
artikel 52 van het koninklijk besluit van
21 december 1967, op grond dat eiseres
(DAVENES T. RLJKSDIENST VOOR WERK- reeds een ouderdomspensioen ontving
NEMERSPENSIOENEN)
van een Nederlandse instelling voor
sociale zekerheid, dat het arrest het
ARREST ( vertafing)
middel verwerpt waarbij eiseres deed
gelden dat ten deze geen toepassing
HET HOF; - Gelet op het bestre- moest worden gemaakt van voormeld
den arrest, op 15 september 1977 artikel 52, aangezien het in het Nederdoor het Arbeidshof te Brussel land toegekende ouderdomspensioen
was gevormd door stortingen die de .
gewezen;
echtgenoot van eiseres vrijwil- ·
Overwegende dat het arrest vast- overleden
lig had gedaan, en die beslissing grondt
stelt dat eiseres, krachtens het op de overweging dat men krachtens de
koninklijk besluit nr. 50 van 24 Nederlandse wet onder bepaalde vooroktober 1967 betreffende het rust- waarden door betaling van vrijwillige
en overlevingspensioen voor werk- bijdragen in aanmerking kan komen
nemers, in Belgie een rust- en voor de voordelen van de algemene
overlevingspensioen geniet waarvan verplichte verzekering waarin de « Algehet bedrag verminderd werd met mene Ouderdomswet » voorziet, dat de
rechthebbende door vrijwillige bijdragetoepassing van artikel 52 van het betaling
de voordelen geniet van een
koninklijk besluit van 21 decem- wettelijk stelsel van verplichte verzekeber 1967 tot vaststelling van het ring, en dat in dat geval het in Nederalgemeen reglement betreffende het land aan eiseres uitgekeerde ouderrust- en overlevingspensioen voor domspensioen moet worden beschouwd
als een rustpensioen of een als zodanig
werknemers;
geldend voordeel dat wordt toegekend
Dat het arrest voorts vaststelt dat, krachtens een buitenlandse wetgeving,
toen eiseres de leeftijd van 65 jaar waarmee verweerder ingevolge voormeld
had bereikt, de « Sociale Verzeke- artikel 52 kon en moest rekening houringsbank van Amsterdam » haar den om het overlevingspensioen van
op grond van de « Algemene eiseres te verminderen,
Ouderdomswet » een ouderdomsterwijl ouderdomspensioenen die worpensioen toekende, daar haar echt- den uitgekeerd omdat de rechthebbende
genoot vrijwillige stortingen had vrijwillige bedragen heeft betaald ten
gedaan zoals door deze wet wordt einde vrij toe te treden tot een overigens
verplicht stelsel van verzekering dat
aangenomen;
door een buitenlandse wetgeving is ingeDat het arrest beslist dat het voerd, niet kunnen worden beschouwd
overlevingspensioen van eiseres op als rustpensioenen of als zodanig gelgrond van artikel 52 van het dende voordelen die krachtens een buikoninklijk besluit van 21 decem- tenlandse wetgeving worden toegekend,
ber 1967 nogmaals moest vermin- welke ingevolge artikel 52 van voormeld
koninklijk besluit van 21 december 1967
derd worden;
niet of slechts gedeeltelijk mogen worOver het eerste middel, afgeleid uit de den samengevoegd met een overlevingsschending van artikel 52 van het konink- pensioen dat wordt toegekend met toelijk besluit van 21 december 1967 tot passing van het koninklijk besluit nr. 50
vaststelling van het algemeen reglement van 24 oktober 1967 betreffende het rustbetreffende het rust- en overle- en overlevingspensioen voor werknemers en hun weduwen :
vingspensioen voor werknemers,
doordat het arrest de administratieve
Overwegende dat artikel 52 van
beslissing van 21 april 1975 bevestigt voormeld koninklijk besluit van
waarbij verweerder het door hem voord
b
b
lt d t
21 ecem er 1967 epaa
a een
met toepassing van het koninklijk
(5) Cass., 14 dec. 1976 (A.C., 1977, 426).
besluit nr. 50 toegekend overle.vingspensioen niet kan gecumuleerd
(6) Zie de noten 2 en 3.

------------------------------!
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worden met een of meer rustpensioenen of als zodanig geldende
voordelen, toegekend krachtens een
Belgische of buitenlandse wetgeving, dan ten bedrage va:p. een som
waarvan de berekeningswijze door
artikel 52 wordt vastgesteld;
Overwegende dat, gelet op de
algemene
bewoordingen
waarin
deze bepaling gesteld is, een ouderdomspensioen, dat de rechthebbende ontvangt omdat hij vrijwillige
bijdragen heeft betaald waardoor
een stelsel van verplichte verzekering, door een buitenlandse wetgeving ingevoerd, op hem van toepassing kan worden, een als rustpensioen geldend voordeel is in de zin
van voormeld artikel 52;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 52 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 1 van
de wet van 2 december 1957 houdende
goedkeuring, onder meer van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, 4, § 1,
5, 51, 145 van het Verdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
12, § 2, 15, §§ 1, 2 en 3, 46, §§ 1 en 2, van
verordening nr. 1408/71 uitgevaardigd
door de Raad van de Europese Gemeenschappen, en 46, § 1, van verordening
nr. 574/72 uitgevaardigd (l.oor voornoemde Raad,
doordat het arrest de administratieve
beslissing van 21 april 1975 bevestigt
waarbij verweerder als gevolg op de
toekenning aan eiseres, door een Nederlandse instelling voor sociale zekerheid,
van een ouderdomspensioen, het door
hem . aan eiseres voordien toegekende
overlevingspensioen met ingang van
1 mei 1974 verminderde en zich daartoe
beriep op voormeld artikel 52 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967;
het arrest het middel verwerpt waarbij
eiseres deed gelden dat, gelet op
het bepaalde . in de verordeningen
nrs. 1408/71 en 574/72 uitgaande van de
Raad van de Europese Gemeenschappen,
voormeld artikel 52 van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 ten deze

niet diende te worden toegepast, aangezien het in Nederland uitgekeerde
ouderdomspensioen gevormd was door
stortingen die de overleden echtgenoot
van eiseres vrijwillig had gedaan,
terwijl, krachtens de artikelen 1 van
voormelde wet van 2 december 1957, 4,
§ 1, 5, 51 en 145 van voormeld Verdrag
van 25 maart 1957, de verordeningen
nrs. 1408/71 en 574/72 van de Raad van
de Europese Gemeenschappen verbindend zijn en de artikelen 12, § 2, 15, §§ 1,
2 en 3, 46, §§ 1 en 2, van verordening
nr. 1408/71 en 46, § 1, van verordening
nr. 574172 zich ertegen verzetten dat
verweerder het overlevingspensioen van
eiseres zou kunnen verminderen zoals
hij gedaan heeft, onder aanvoering van
voormeld artikel 52 van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 en om de
in zijn voormelde administratieve beslissing aangevoerde reden :

Overwegende dat artikel 12, § 2,
van verordening nr. 1408/71 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen luidt als volgt : ·« De
bepalingen inzake vermindering,
schorsing of intrekking waarin de
wetgeving van een Lid-Staat voorziet in geval van samenloop van een
uitkering met andere uitkeringen
van sociale zekerheid of met andere
inkomsten, zijn op de rechthebbende van toepassing zelfs als het
gaat om uitkeringen welke op grond
van de wetgeving van een andere
Lid-Staat zijn verkregen of om
inkomsten welke op het grondgebied van een andere Lid-Staat zijn
verworven. Deze regel is evenwel
niet van toepassing indien de
betrokkene gelijksoortige uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom, overlijden (pensioenen) of beroepsziekte
geniet welke door de organen van
twee of meer Lid-Staten, overeenkomstig de artikelen 46, 50 en
51 of 60, eerste lid, sub b, worden
vastgesteld »;
Dat deze bepaling een herhaling
is van artikel 11, § 2, van verordening nr. 3 van de Raad inzake de
sociale zekerheid van de migrerende werknemers;
Overwegende dat eiseres betoogt
dat voornoemd artikel 12, § 2, de
toepassing uitsluit van de bepalin-
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Dat het bevoegde orgaan, ten
wetgeving van een Lid-Staat voor- slotte, uitgaande van dat theoretisch
ziet in geval van samenloop van bedrag het uitkeringsbedrag moet
uitkeringen van sociale zekerheid bepalen dat het zou moeten vastwanneer de betrokkene « gelijksoor- stellen naar verhouding van de tijdtige uitkeringen bij ouderdom of vakken vervuld krachtens de door
overleving » geniet, en zich beroept het orgaan toegepaste wettelijke
op de uitlegging die het Hof van regeling, tot de totale duur van de
Justitie van de Europese Gemeen- tijdvakken van verzekering welke in
schappen in zijn arrest 34/69 van alle betrokken Lid-Staten zijn ver10 december 1969 aan artikel 11, § 2, vuld;
van verordening nr. 3 heeft gegeven;
Dat het hoogste bedrag moet wordat eiseres ook beweert dat het den toegekend;
arrest . een schending inhoudt van
Overwegende dat eiseres, die het
de art1kelen 15, §§ 1, 2 en 3, en .46, overlevingspensioen heeft verkregen
§§ 1 en 2, van vero~demng krachtens voornoemd koninklijk
nr. 1408171, alsm~de van art1kel 46, besluit nr. 50 van 24 oktober 1967,
§ 1, van verordemng nr. 574172;
niet aanvoert dat die uitkering overOverwegende dat, enerzijds, uit eenkomstig artikel 46, §§ 1 en 2, van
het arrest blijkt dat eiseres, wat de verordening nr. 1408/71 had moeten
litigieuze pensioenen betreft, niet worden vastgesteld; dat zij evenmin
verschillende gelijksoortige uitke- betoogt dat de rustpensioenen die
ringen geniet, doch een Belgisch zij enerzijds op grond van dit
overlevingspensioen en een Neder- besluit en anderzijds op grond van
lands ouderdomspensioen;
de « Algemene Ouderdomswet »
geniet,
overeenkomstig
de
in
Overwegende
dat,
anderzijds, artikel 46, §§ 1 en 2, gestelde regels
artikel 46, §§ 1 en 2, van verorde- hadden moeten worden vastgesteld;
ning nr. 1408/71 bepaalt dat het
Dat zij volstaat met te betogen
bevoegde orgaan van elk der Lid- dat het overlevingspensioen dat zij
Staten aan de wettelijke regeling krachtens de wettelijke regeling van
waarvan de werknemer onderwor- haar land geniet, niet mocht worden
pen is geweest, indien de werkne- verminderd met het krachtens de
mer aan de door deze wettelijke Nederlandse wet verkregen rustpenregeling gestelde voorwaarden voor sioen;
het recht op uitkeringen voldoet, en
Dat, derhalve, de artikelen 46 van
zonder dat de tijdvakken van verze- verordening nr. 1408/71 en 46 van
kering of woonplaats welke in ver- de ter uitvoering daarvan genomen .
schillende Lid-Staten zijn vervuld, verordening nr. 574172 geen verband
moeten worden samengeteld, het houden met de aangevoerde grief;
uitkeringsbedrag volgens de door
Overwegende dat het Hof van
dit orgaan toegepaste wettelijke
regeling vaststelt naar verhouding Justitie van de Europese Gemeenvan de door deze wet bepaalde schappen in zijn arrest 34/69 van
tijdvakken van verzekering of 10 december 1969, in verband met
de algemene regel gesteld in
woonplaats;
artikel 11, § 2, van verordening
Dat dit orgaan bovendien het nr. 3, weliswaar voor recht zegt dat
theoretisch uitkeringsbedrag moet de bepalingen inzake vermindering,
berekenen dat ingevolge de door dit voorzien bij de wettelijke regeling
orgaan toegepaste wettelijke rege- van een Lid-Staat in geval van
ling zou verschuldigd zijn indien de samenloop met andere uitkeringen
in de andere Lid-Staten vervullen- van sociale zekerheid, krachtens dit
de tijdvakken van verzekering of artikel aan de verzekerden slechts
woonplaats in aanmerking waren kunnen worden tegengeworpen,
wanneer zij in het genot zijn van
genomen.
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uitkeringen welke ingevolge de toe- van de nationale wettelijke regeling,
passing van genoemde verordening de nationale anti-cumulatiebepazijn verworven;
lingen daaronder begrepen, in de
Overwegende evenwel dat uit de weg, met dien verstande dat, wanomstandigheid dat eiseres geen neer de toepassing van die natioenkel voordeel heeft verkregen op nale wettelijke regeling minder
grond van de gemeenschapsverorde- gunstig uitvalt dan die van het
ning, niet kan worden afgeleid dat stelsel van artikel 46 van verordede bepaling inzake beperking, ning nr. 1408/71, dit artikel moet
bedoeld in artikel 52 van het worden toegepast »;
koninklijk besluit van 21 december
Overwegende dat eiseres niet
1967, op haar niet kan worden betoogt dat het litigieuze overletoegepast;
vingspensioen niet enkel op grond
Overwegende immers dat uit de van de Belgische wettelijke regeling
motivering van het arrest 184/73 zou zijn berekend en trouwens
van 15 mei 1974 van het Hof van evenmin dat haar ouderdomspenJustitie van de Europese Gemeen- sioen haar niet uitsluitend op grond
schappen blijkt dat artikel 12, § 2, van de Nederlandse wetgeving zou
ten doel heeft een in de eigen staat zijn toegekend; dat uit het voorvoorgeschreven
cumulatieverbod gaande tevens blijkt dat eiseres in
met betrekking tot een krachtens de haar middel niet voorhoudt dat een
nationale wet toegekende uitkering van die twee pensioenen, met name
uit te breiden tot een uitkering het overlevingspensioen, door de
toegekend krachtens de wettelijke Belgische en Nederlandse organen
had moeten worden vastgesteld
regeling van een andere Lid-Staat;
Overwegende dat verweerder ten naar verhouding van de tijdvakken
deze het overlevingspensioen van van verzekering of woonplaats in
eiseres heeft verminderd met toe- elk van beide Ianden;
Dat eiseres zich derhalve niet kan
passing van een in eigen land
voorgeschreven bepaling inzake ver- beroepen op de bepaling vervat in
mindering waarbij de cumulatie van artikel 12, § 2, van verordening
dit pensioen verboden wordt met nr. 1408/71, dat in uitzonderingen
een uitkering toegekend krachtens voorziet op de toepassing van bepaeen Belgische of buitenlandse rege- lingen inzake vermindering, schorling, zonder dat hij daarbij een sing of intrekking, welke zijn voorberoep behoefde te doen op voor- geschreven door de wettelijke regemeld artikel 12, § 2, om dat overle- ling van een Lid-Staat, ten deze
vingspensioen te ver:rn.inderen met BelgH~;
een in het buitenland toegekende
Overwegende, ten slotte, dat artiuitkering terwijl de cumulatie van kel 15 van verordening nr. 1408/71
die uitkeringen niet zou verboden inzake pensioenen afwijkt van de
zijn door de Belgische wettelijke algemene
regel
vastgelegd
in
regeling;
artikel 13 van bedoelde verordening
Overwegende dat het Hof van volgens welke een werknemer op
Justitie van de Europese Gemeen- hetzelfde ogenblik in beginsel
schappen onder meer in zijn arres- slechts aan de wetgeving van een
ten 22177 van 13 oktober 1977, enkele Lid-Staat onderworpen is,
98/77 en 105177 van 14 maart 1978 waar het bepaalt dat een sociaal
beslist : « zolang een werknemer verzekerde te dezer zake tot de
aileen krachtens de nationale wette- vrijwillige of vrijwillig voortgezette
lijke regeling een pensioen ont- verzekering van een Lid-Staat kan
vangt, staan de bepalingen van ver- worden toegelaten, zelfs indien hij
ordening nr. 1408/71 » van de Raad verplicht verzekerd is krachtens de
van de Europese Gemeenschappen wetgeving van een andere Lid« niet aan een integrale toepassing Staat;

- 1382-'-Dat deze bepaling die het geval Zowel uit de geschiedenis van de bepalingen tot vaststelling van de termijn
voorziet dat een zelfde persoon aan
waarbinnen de gerechtigden hun recht
twee regelingen onderworpen is,
op invaliditeitsuitkeringen moeten
welke hem een recht op gelijksoordoen gelden, als uit art. 106, § 1,
tige uitkeringen toekennen, geen
Jaatste lid, Z.l V.-wet, luidens hetwelk
verband houdt met onderhavig
de stuiting van de in die bepaling
geval; dat immers de vraag of het
tweejarige verjaring zonder enige
overlevingspensioen van eiseres
beperking kan worden vernieuwd,
blijkt dat de wetgever ten gunste van
ingevolge artikel 52 van het koninkdie gerechtigden een bijzondere regelijk besluit van 21 december 1967
ling heeft willen invoeren en oak dat
mag verminderd worden, niet
hij hun niet het recht heeft willen
afhangt van de vraag of de betrokontnemen zich te beroepen op overkene al dan niet gelijktijdig ondermacht(l).
worpen is geweest aan het door het
koninklijk besluit nr. 50 van
(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE
MUTUALITEITSVERBONDEN T. SOHIR)
24 oktober 1967 uitgewerkte stelsel
van rust- en overlevingspensioenen
ARREST ( vertaJing)
en aan het stelsel van de « Algemene Ouderdomswet »;
HET HOF; - Gelet op de bestreDat het middel niet kan worden den arresten, op 6 mei en
aangenomen;
4 november 1974, 15 november 1976,
Overwegende dat krachtens de 21 maart en 5 december 1977 geweartikelen 580, 1017 en 1111 van zen door het Arbeidshof te Luik;
het Gerechtelijk Wetboek, de kosten
Over het middel, afgeleid uit de schenten laste van verweerder moeten
ding van de artikelen 2219, 2227, 2242,
komen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst verweerder in
de kosten.
30 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : baron Vin!;otte - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Bayart en Kirkpatrick.
Op dezel£de dag is een arrest in dezel£de zin
gewezen op voorziening van De Feijter tegen
een arrest van dezel£de dag van het Arbeidshof te Brussel in zake dezel£de verweerder.

Nr. 691
3" KAMER - 30 juni 1980

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - WERKNEMERS - VERGOEDING

2251 van het Burgerlijk Wetboek en
106 van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditei tsverzekering,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat het inleidend beroep pas
op 19 oktober 1970 was ingesteld en dat
eiseres aanvoerde dat, aangenomen dat
het beroep ontvankelijk was, de op
grond van de verplichte verzekering
gevorderde uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid slechts konden worden
toegekend binnen de in artikel 106 van
de wet van 9 augustus 1963 bedoelde
verjaringstermijn van twee jaren, dus
'ten vroegste vanaf 19 oktober 1968, in de
bestreden arresten beslist dat verweerder aanspraak kan maken op de uitkeringen van de verplichte verzekering
tegen ziekte en invaliditeit voor de
periode van 1 oktober 1948 tot
30 september 1967, op grond dat verweerder ten gevolge van overmacht, te
wijten aan zijn geestestoestand, in de
onmogelijkheid verkeerde om zijn rechten op verdere betaling van de uitkeringen van de ziekteverzekering te doen
gelden binnen de in de geldende wetsbepalingen vastgestelde termijnen en dat

WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VORDERING TOT BETALING VAN UITKERINGEN- - - - - - - - - - - - - - - - - TWEEJARIGE VERJARING STUITING (1) Zie Raad van State, 21 dec. 1973 ( Verz.
Arr. R. v. St, 1973, 1076).
BEGRIP.

-

1383uitbetaling verschuldigd was; dat
elke vraag of klacht bij de betrokken verzekeringsinstelling ingediend door een ter post aangetekend schrijven volstOnd om de verjaring te onderbreken; dat de
onderbreking geldig was voor zes
maanden en mocht hernieuwd worden; dat de verzekeringsinstellingen
van het voordeel van de verjaring
niet konden afzien;
Dat in artikel 120 van het organiek
koninklijk
besluit
van
22 september 1955 van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, dat voormeld Regentsbesluit van 21 maart
1945 heeft vervangen, enkel vermeld
werd dat de uitkering van de verstrekkingen wegens arbeidsongeschiktheid moest. worden aangevraagd bij de verzekeringsinstelling
of bij het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit
binnen de termijn van twaalf maanden na het einde van de maand
waarin zij dienden te worden
betaald en dat de vraag tot betaling
kon geschieden ter bewaring;
Overwegende dat artikel 106 van
de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering bepaalt dat
de vordering tot betaling van prestaties der uitkeringsverzekering verjaart twee jaar na het einde van de
maand waarop die uitkeringen
Overwegende dat eiseres niet betrekking hebben; dat van de hierbetoogt dat de bestreden arrester. bedoelde verjaring niet kan worden
het wettelijk begrip overmacht zou- afgezien; dat een ter post aangetekend schrijven volstaat om de in
den hebben miskend;
artikel
106 bedoelde verjaring te
Overwegende dat, onder de gelding van artikel 90 van het · Re- stuiten; dat de stuiting kan worden
gentsbesluit van 21 maart 1945 vernieuwd;
betreffende de organisatie· van verDat uit de geschiedenis van de
plichte verzekering tegen ziekte en teksten die de termijn vaststellen
invaliditeit,
gewijzigd
bij
het waarbinnen de gerechtigden hun
Regentsbesluit van 28 maart 1947, recht op de invaliditeitsuitkeringen
de rechtsvorderingen waarover de moeten doen gelden, alsmede uit
schuldeisers van de bij dat besluit artikel 106, § 1, laatste lid, van de
bepaalde prestaties tegenover de wet van 9 augustus 1963, luidens
verzekeringsorganen
beschikten, hetwelk de stuiting van de verjaring
moesten ingesteld worden binnen zonder enige beperking kan worden
de zes maanden volgend op het eind vernieuwd, kan worden afgeleid dat
der maand in de loop waarvan 9-e het de wil van de wetgever is

het arbeidshof in beginsel de motivering
van het arrest van
21
december 1973 van de Raad van State overneemt naar luid waarvan overmacht de
termijn van beroep schorst en verlengt
voor zover uit de toepasselijke teksten
niet blijkt dat de wetgever het anders
heeft gewild, dat de wetgever, door te
bepalen dat de verjaring kan worden
gestuit en dat die stuiting kan vernieuwd worden door bet vervullen van
een gewone formaliteit, namelijk het
versturen van een ter post aangetekende
brief, te kennen heeft gegeven dat hij de
in artikel 106, § 1, 1°, van de wet van
9 augustus 1963 gestelde termijn niet als
een vervaltermijn heeft willen beschouwen, dat hij de mogelijkheid niet heeft
uitgesloten dat de termijn zou kunnen
gestuit worden wegens overmacht mits
die naar behoren gerechtvaardigd wordt,
en dat overmacht niet aileen een gevolg
is van rechtstoestanden, doch ook en
vee! meer van feitelijke omstandigheden
die ter beoordeling staan van de feitenrechter,
terwijl, luidens artikel 106, § 1, 1°, van
de wet van 9 augustus 1963, de vordering
tot betaling van prestaties der uitkeringsverzekering verjaart twee jaar na
het einde van de maand waarop die
uitkeringen betrekking hebben, deze termijn dus een verjaringstermijn is en dat
de verjaring niet geschorst wordt door
overmacht als gevolg van feitelijke
omstandigheden, zodat het arbeidshof,
door te beslissen dat de in artikel 106
van de wet van 9 augustus 1963 voorgeschreven termijn geschorst was wegens
overmacht, de in het middel aangegeven
wetsbepalingen schendt :

- 1384geweest te voorzien in een bijzon- DIENSTPLICHTIGE DOOR DE GENEESHEREN
dere regeling in het voordeel van VAN DE HERKEURINGSRAAD WERD ONDERdie gerechtigden, hetgeen meteen ZOCHT . EN DOOR DE HERKEURINGSRAAD
GEHOORD - MIDDEL NIET OVERGEuitsluit dat de wetgever hun het WERD
LEGD AAN DE HERKEURINGSRAAD - NIET
recht om zich te beroepen op over- ONTVANKELIJK MIDDEL (3) .
.macht zou hebben willen ontnemen; ·
Dat het middel faalt naar recht;
(C ...)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
HET HOF; - Gelet op de bestrevoorziening; veroordeelt eiseres in den
beslissing, op 25 april 1980
de kosten.
gewezen door de Herkeuringsraad
30 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter : van de provincie Antwerpen;
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Overwegende dat de beslissing
Verslaggever : de h. Meeus - Gelijklui- eisers aanvraag om vrijstelling of
dende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. voorlopige afkeuring op lichamelijke
grond verwerpt;
Bii.tzler en VanRyn.

Nr. 692
VAKANTIEKAMER-

18 juli 1980

1° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP
EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE HERKEURINGSRAAD NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL (1).

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

DIENSTPLICHT - BESLISSING VAN EEN HERKEURINGSRAAD - CASSATIEBEROEP VAN DE
DIENSTPLICHTIGE- MIDDEL MET BEROEP OP
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DEVERDEDIGING WEGENS DE WIJZE WAAROP DE
DIENSTPLICHTIGE DOOR DE GENEESHEREN
VAN DE HERKEURINGSRAAD WERD ONDERZOCHT EN DOOR DE HERKEURINGSRAAD
WERD GEHOORD - MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN DE HERKEURINGSRAAD - NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL (2).

3° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT - BESLISSING VAN EEN HERKEURINGSRAAD CASSATIEBEROEP VAN DE
DIENSTPLICHTIGE- MIDDEL MET BEROEP OP
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DEVERDEDIGING WEGENS DE WIJZE WAAROP DE

(1) Cass., 10 maart 1980 (A.C.,
nr. 431) en het voorgaand arrest.

1979-80,

(2) en (3) Raadpl. Cass., 22 juli 1974 (A.C.,
1974, 1233), 18 maart 1975 (ibid., 1975, 810),
5 jan. 1977 (ibid., 1977, 481) en 11 dec.
1978 (ibid, 1978-79, 412).

Over het middel, hieruit afgeleid dat
eiser niet de gelegenheid werd gegeven
om zijn problemen uiteen te zetten, er
niet naar zijn klachten werd gevraagd,
er geen lichamelijk onderzoek werd
uitgevoerd, de meegebrachte radiografieen en medische verslagen niet werden
bekeken en de enige gestelde vraag was
of hij in zijn beroep van geneesheer in
het burgerlijk Ieven kon functioneren :

Overwegende dat, in zoverre het
middel aanvoert dat eiser door de
twee geneesheren van de raad niet
werd onderzocht, de beslissing oordeelt dat eiser werd onderzocht, met
gesloten deuren, door de twee
geneesheren van de raad; dat, in dat
opzicht, het middel opkomt tegen
een feitelijke beoordeling van de
herkeuringsraad en derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat, in zoverre het
middel aanvoert dat eiser door de
herkeuringsraad niet werd gehoord,
de beslissing uitdrukkelijk vaststelt
dat hij door de herkeuringsraad
werd gehoord; dat de beslissing, op
dat stuk, tot inschrijving wegens
valsheid toe, het bewijs oplevert van
die vaststelling;
Dat, nu eiser de beslissing niet
van valsheid heeft beticht, het middel, in zoverre, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, in zoverre het
middel kritiek oefent op de wijze
waarop hij werd onderzocht door de
twee geneesheren van de herkeu-

- 1385ringsraad en hij door de herkeu- STELLING - RAADSMAN AAN WIE REGELMA-·
ringsraad werd gehoord, uit geen TIG BERICHT WERD GEGEVEN VAN PLAATS,
DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING VOOR DE
enkel stuk waarop het Hof vermag KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING acht te slaan, blijkt dat eiser zijn VERDACHTE DIE ZICH HEEFI' VERDEDIGD
desbetreffende beweringen voor de ZONDER DAT BLIJKT DAT HIJ EEN VERDAherkeuringsraad heeft doen gelden;
GING VAN DE ZAAK HEEFI' GEVRAAGD Dat, in zoverre, het middel, dat GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
niet voor het eerst voor het Hof VERDEDIGING NOCH VAN DE ARTIKELEN 5,
kan worden voorgedragen, derhalve DERDE LID, EN 20, VIJFDE LID, VAN DE WET
nieuw en niet ontvankelijk is;
OP DE VOORWPIGE HECHTENIS (2}.
Overwegende dat het middel, in
zoverre het de beslissing bekriti- 3° RECHT VAN VERDEDIGING
- HANDHAVING VAN DE VOORseert waarbij eiser geschikt wordt STRAFZAKEN
WPIGE HECHTENIS - HOGER BEROEP TEGEN
verklaard voor ·de dienst, opkomt DE BESLISSING WAARBIJ DE VOORWPIGE
tegen de feitelijke en derhalve HECHTENIS WORDT GEHANDHAAFD- RAADSonaantastbare beoordeling van de MAN VAN DE VERDACHTE, DIE DEZE NIET
herkeuringsraad, en derhalve niet HEEFI' BIJGESTAAN VOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING RAADSMAN
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
18 juli 1981 Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

AAN WIE REGELMATIG BERICHT WERD GEGEVEN VAN PLAATS, DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERDACHTE DIE ZICH
HEEFI' VERDEDIGD ZONDER DAT BLIJKT DAT
HIJ EEN VERDAGING VAN DE ZAAK HEEFI'
GEVRAAGD GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING NOCH VAN
DE ARTIKELEN 5, DERDE LID, EN 20, VIJFDE
LID, VAN DE WET OP DE VOORWPIGE
HECHTENIS (3}.
(CORDERO-CASTILW)
ARREST

Nr. 693
VAKANTIEKAMER -

18 juli 1980

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING VAN DE VOORWPIGE HECHTENIS HOGER BEROEP - BERICHT NOPENS PLAATS,
DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BERICHT MOET ENKEL AAN DE RAADSMAN EN
NIET
AAN
DE
VERDACHTE
WORDEN
GEGEVEN (1}.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1980 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling
(nr. 220/80);

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van de wet van
23 augustus 1919, toegevoegd als derde
lid aan artikel 5 van de wet van
20 april1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest de beschikking van
2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND23 mei 1980 bevestigt, waarbij de raadHAVING VAN DE VOORWPIGE HECHTENISkamer van de Rechtbank van Eerste
HOGER BEROEP TEGEN DE BESLISSING WAAR~anleg te Gent verklaart dat het tegen
BIJ DE VOORWPIGE HECHTENIS WORDT
e1ser verleende bevel tot aanhouding
GEHANDHAAFD- RAADSMAN VAN DEVERwordt gehandhaafd,
DACHTE, DIE DEZE NIET HEEFI' BIJGESTAAN
terwijl op 4 juni 1980 de zaak voor de
VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGkamer van inbeschuldigingstelling is
· behandeld zonder dat eisers raadsman
(1) Cass., 25 mei 1976 (A.C., 1976, 1060).
Zie, wat betreft de gevolgen van het gebrek daarvan vooraf enige kennisgeving had
aan berichtgeving aan de raadsman van de ontvangen vanwege de griffie; eiser zelf
verdachte, Cass., 20 sept. 1977 (A.C., 1978, 93)
26 sept. 1979 en 23 jan. 1980 (A.C., 1979-80;
(2) (3) Raadpl. Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975,
nrs. 62 en 307).
277) en 14 jan. 1975 (ibid., 1975, 537).

-- 1386nopens de behandeling van de zaak zaak heeft gevraagd ten einde zich
verwittigd werd enkele minuten v66r de te doen bijstaan door zijn raadszitting; op deze zitting de kamer van man, of heeft doen gelden dat mr.
inbeschuldigingstelling niet is ingegaan
op eisers verzoek de zaak uit te stellen VanDamme zijn raadsman niet was
ten einde hem de mogelijkheid te geven of nog dat hij een andere of een
contact op te nemen met zijn raadsman; tweede raadsman had; dat eiser ook
deze aldus het dossier niet heeft kunnen in zijn middel niet aanvoert dat,
inzien noch een verdediging heeft kun- toen hij voor de kamer van inbenen opbouwen; volledigheidshalve op te schuldigingstelling verscheen, mr.
merken is dat eiser slechts de Spaanse VanDamme zijn raadsman niet was
taal machtig is :
of dat hij kenbaar had gemaakt dat
Overwegende dat het door de hij een andere of een tweede raadsartikelen 5 en 20 van de wet van man had;
Dat, nu aan de raadsman die
20 april 1874 voorgeschreven bericht
nopens de plaats, dag en uur van de eiser had bijgestaan in de raadkabehandeling van de zaak in de mer, overeenkomstig de artikelen 5
kamer van inbeschuldigingstelling en 20 van de genoemde wet, op
alleen aan de raadsman van de regelmatige wijze bericht werd
verdachte, en niet aan de verdachte gegeven, het middel niet kan worden aangenomen;
zelf moet worden gegeven;
En overwegende dat de substanOverwegende dat uit de beroepen
beschikking blijkt dat aan twee tiEHe of op straffe van nietigheid
raadslieden van eiser, overeenkom- voorgeschreven rechtsvormen in
stig artikel 5 van de wet van acht zijn genomen en de beslissing
20 april 1874, kennis werd gegeven overeenkomstig de wet is gewezen;
van plaats, dag en uur van de
behandeling van de zaak in de
raadkamer en dat eiser in de raadOm die redenen, verwerpt de
kamer slechts door een van die voorziening; veroordeelt eiser in de
raadslieden, met name mr. Van kosten.
Damme, advocaat te Gent, werd
18 juli 1980 Vakantiekamer
bijgestaan;
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorOverwegende dat uit de stukken zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
van de rechtspleging blijkt dat aan - Gelijkluidende conclusie van de h.
laatstgenoemde advocaat, overeen- Tillekaerts, advocaat-generaal - Advokomstig de artikelen 5 en 20 van de caat: mr. Kannas, Gent.
genoemde wet, bij aangetekende Op dezelfde dag zijn twee arresten in
brief van 30 mei 1980 door de dezelfde zin gewezen op voorzieningen in
griffier van het hof van beroep cassatie van dezelfde eiser tegen twee arresten
van dezelfde datum van dezelfde kamer van
bericht werd gegeven van de behan- inbeschuldigingstelling.
deling van de zaak op 4 juni 1980 in
de kamer van inbeschuldigingstelling; dat uit het arrest blijkt
dat eiser ter terechtzitting van
4 juni 1980 werd gehoord en dat hij
niet werd bijgestaan door een Nr. 694
raadsman, maar wel, overeenkomVAKANTIEKAMER - 18 juli 1980
stig artikel 332 van het Wetboek van
Strafvordering, door een tolk; :
Overwegende dat noch uit het 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
arrest noch uit enig ander stuk ARRESTEN- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATwaarop het Hof vermag acht te
SCHAPPIJ, WAARBIJ DE WEDEROPNEMING
slaan, blijkt dat eiser ter terechtzitVAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE
ting van de kamer van inbeschuldiGE'iNTERNEERDE WORDT BEVOLEN - MOTIgingstelling een verdaging van de
VERING.

-
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2° BESCHERMING VAN DE MAAT- 7° VERWIJZING VAN EEN RECHTSCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAFVAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPLJ WAARBLJ DE WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID
GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT BEVOLEN- MOTIVERING.

ZAKEN- GEWETIIGDE VERDENKING- VERZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPLJ
NAAR EEN ANDERE - VERWEK GERICHT
TEGEN EEN COMMISSIE BLJ WIE DE ZAAK
NIET MEER AANHANGIG IS- NIET ONTVAN-

3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - NIET NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN DIE AAN DE
GEINTERNEERDE ZLJN OPGELEGD BLJ ZIJN
INVRLJHEIDSTELLING OP PROEF EN MOGELLJKHEID TOT SOCIALE RECLASSERING ONAANTASTBARE BEOORDELING, IN FEITE,
DOOR DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPLJ

(1).

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISSING
VAN EEN COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPLJ, WAARBLJ DE WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN VRLJHEID
GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT BEVOLEN
WEGENS HET NIET-NALEVEN VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE FEITELLJKE BEOORDELING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPLJ- NIET ONTVANKELLJK MIDDEL (2).

5° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPLJ
BESLISSING OVER DE WEDEROPNEMING
VAN EEN OP PROEF IN VRLJHEID GESTELDE
GEINTERNEERDE - VERPLICHTING OM DE
GEINTERNEERDE TE HOREN - AANWEZIGHEID VAN DE GEINTERNEERDE OP ALLE
VERGADERINGEN, DIE AAN DE BEHANDELING
VAN
DE
ZAAK
ZLJN
GEWIJD,
NIET
VEREIST {3).

6° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISSING
VAN EEN COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPLJ, WAARBLJ DE WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN VRLJHEID
GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT BEVOLEN
- MIDDEL DAT OP DE BESTREDEN BESLISSING GEEN BETREKKING HEEFT - NIET ONTVANKELLJK MIDDEL

(4).

(1) Cass., 24 april1979 (A.C., 1978-79, 1009).

KELIJK VERWEK

(5).

(ART.

542

SV.)

8° CASSATIE -

BEVOEGDHE!D - STRAFZAKEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPLJ
CASSATIEBEROEP VAN EEN GEINTERNEERDE TEGEN EEN BESLISSING VAN EEN
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPLJ- VERWEK VAN DE GE'iNTERNEERDE OM VOOR DE TOEKOMST ONDER HET
TOEZICHT TE STAAN VAN EEN ANDERE COMMISSIE - HET HOF IS NIET BEVOEGD OM
HIEROVER TE BESLISSEN

1•

(6).

en 2" Regelmatig met redenen
omkleed is de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, die, na te hebhen vastgesteld
dat, om de redenen die ze opgeeft, de
op proef in vrijheid gestelde gei'nterneerde de hem opgelegde voorwaarden
niet heeft nageleefd, zijn wederopneming in een psychiatrische afdeling
beveelt (7). (Art. 20 Wet tot Bescherming van de Maatschappij.)
(BOURGOIS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestre-·
den beslissing, op 3 juni 1980 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Antwerpen;
A. op eisers voorziening :

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing tot
wederopneming na invrijheidstelling op proef :

(5) Raadpl. Cass., 25 juni 1973 (A.C., 1973,
(2) Raadpl. Cass., 22 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 1046) en 21 maart 1978 (ibid., 1978, 845).
329).
(6) Raadpl. Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978,
(3) Raadpl. Cass., 1 maart 1976 (A.C., 1976, 895).
749) en 16 mei 1977 (A.C., 1977, 950).
(7) Raadpl. Cass., 29 nov. 1977 en 17 aug.
(4) Raadpl. Cass., 16 sept. 1975 (A.C., 1976 1978 (A.C., 1978, 364 en 1290), 28 nov. 1978 en
78) en 16 mei 1977 (ibid, 1977, 950).
' 1 25 april1979 (A.C., 1978-79, 358 en 1015).

-

1388Over het eerste, tweede en vierde ! vrijheid
gestelde
gei'nterneerde,
middel :
vaststelt en haar beslissing met
het eerste hieruit afgeleid dat er op redenen omkleedt;
bet ogenblik van de terechtzitting geen
Dat de middelen, in zoverre zij
enkele klacbt tegen eiser bestond, noch opkomen tegen de fe.ite~ijke. beoorenig proces-verbaal van aanklacht uit- deling door de comm1ss1e, met ontgaande van bet parket,
vankelijk zijn;
het tweede hieruit afgeleid dat er geen
k
Dat de middelen niet
unnen
gronden zijn die een opsluiting kunnen
recbtvaardigen en aan eiser niet kan worden aangenomen;
worden verweten de voorwaarden van
zijn invrijbeidstelling op proef niet te
Over het derde middel, hieruit afgeleid
hebben nageleefd,
dat eiser bij de terechtzitting niet mocbt
het vierde afgeleid uit de schending aanwezig zijn om zich te verdedigen
tegenover de conclusie van bet openbaar
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat de beslissing niet is gemoti- ministerie en ook het pleidooi van zijn
veerd en eiser aldus zonder uitleg advocaat niet mocht aanhoren :
opnieuw voor zes maanden wordt
Overwegende dat de beslissing
opgenomen:
vaststelt dat eiser ter terechtzitting
Overwegende dat de commissie, gehoord werd en verdedigd werd
die de voorwaarden oplegt, de door zijn raadsman en dat het
bevoegdheid heeft na te gaan of onderzoek van medisch-psychiadeze worden nageleefd en, in ont- trische aard besproken werd in
kennend geval, de nodige maatrege- afwezigheid van de ge'interneerde,
len te nemen; dat daartoe geen maar in tegenwoordigheid van zijn
klacht noch aanklacht vanwege het raadsman;
openbaar ministerie vereist is;
Overwegende dat uit deze vastOverwegende dat eiser op proef stellingen blijkt dat de voorschriften
was vrijgesteld onder de voorwaar- van artikel 16, toepasselijk verden, onder meer, dat hij regelmatig klaard door artikel 20, van de wet
zou werken en alle voldoening van 9 april 1930, zoals zij werd
schenken, van goed gedrag zou zijn vervangen bij de wet van 1 juli 1964,
en iedere hervalling zou vermijden werden nageleefd; dat die artikelen
en het nodige zou doen om zo vlug niet bepalen dat de gei'nterneerde
mogelijk zijn schulden te betalen;
moet aanwezig zijn bij elke fase van
Overwegende dat de commissie de procedure met betrekking tot het
haar beslissing grondt op de vol- onderzoek inzake het niet-naleven
gende redengeving : « Gelet op het van de bij de invrijheidstelling op
feit dat betrokkene van verschil- proef opgelegde voorwaarden;
lende instanties voldoende geld in
Dat het middel niet kan worden
leen bekwam om zijn reclassering
te vergemakkelijken, doch het voor aangenomen;
andere
doeleinden
aanwendde,
Over het vijfde en het zesde middel :
zodat hij, na alles te hebben verhet vijfde hieroit afgeleid dat de
brast, zich in de gevangenis te A.
van de <;ommissie gezegd had
aanbood, alwaar hij om wederopne- secretaris
eiser te helpen en dan op de terecbtzitming verzocht. Gelet op de aard van ting de rollen omdraait en zaken opbaalt
zijn gedragingen, waardoor hij aan- die met de rechtszaak niets te maken
toonde onbekwaam te zijn om zich bebben,
te kunnen handhaven in de maathet zesde hieruit afgeleid dat de
schappij. Gelet op de menigvuldige
van de commissie eiser op
hervallingen en op het grote gevaar secretaris
21 mei 1980 verplichtte naar Antwerpen
voor recidive»;
te komen om hem te belpen en hem bij
Overwegende dat de commissie zijn verschijning te Antwerpen, op bet
aldus het niet-naleven van de voor- adres van de secretaris, opsloot zonder
waarden, door eiser, op proef in attest van aanhouding door bet parket :

- 1389Om die redenen, en gelet op de
Overwegende dat de middelen, in
zoverre zij met de bestreden beslis- artikelen 542 en 552 van het Wetsing niets hebben uit te staan, niet boek van Strafvordering, verwerpt
de voorziening en het verzoekontvankelijk zijn;
schrift.
Overwegende dat, voor het ove18 juli 1980 Vakantiekamer rige, de aangevoerde omstandigheden niet blijken uit de stukken Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorwaarop het Hof vermag acht te zitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Tilleslaan;
kaerts, advocaat-generaal.

Dat · de middelen niet kunnen
worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in Nr. 695
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
VAKANTIEKAMER-

II. In zoverre de voorzienning
gericht is tegen de beslissing waarbij de inrichting wordt aangewezen
waar eiser moet worden opgenomen;
Overwegende dat tegen zodanige
geen
cassatieberoep
beslissing
openstaat;
B. Op eisers verzoek tot « verandering van commissi~, omdat hij in
de commissie te Antwerpen geen
vertrouwen meer kan hebben » :
Overwegende dat, blijkens het
verzoekschrift, eiser geen vertrouwen meer heeft in de genoemde
commissie, omdat hij, naar zijn
oordeel, ten onrechte wederopgesloten is;
Overwegende dat, in zoverre het
verzoekschrift, wegens gewettigde
verdenking, strekt tot verwijzing,
naar een andere commissie, van de
zaak waarover de bestreden beslissing uitspraak heeft· gedaan, het, nu
de voorziening wordt verworpen,
geen bestaansreden meer heeft;
Overwegende dat, in zoverre het
verzoekschrift ertoe strekt eiser
voor de toekomst onder toezicht te
stellen van een andere commissie
dan die ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen, het Hof niet bevoegd is
om over een dergelijk verzoek uitspraak te doen;

13 augustus 1980

JEUGDBESCHERMING -

JEUGDRECHTER DIE KENNIS HEEFT GENOMEN VAN DE
VORDERINGEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE GEGROND OP ART. 36, 2°, JEUGDBESCHERMINGSWET - RECHTER DIE ENKEL DE
IN ART. 37, 3°, JEUGDBESCHERMINGSWET
GESTELDE MAATREGEL BEVEELT - WETTIGHEID.

De jeugdrechter die kennis neemt van
de vordering van het openbaar ministerie, gegrond op art. 36, 2", Jeugdbeschermingswet, schendt de artt. 31 en
36 van die wet niet wanneer hij t.a. v.
een minderjarige de maatregel treft,
voorgeschreven bij art. 37, 3", van die
wet, t.w. plaatsing onder toezicht zonder dat hij t.a. v. de ouders ook nog
besluit tot opvoedingsbijstand als
bedoeld in art. 31 van dezelfde wet.
(G ...)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 21 december 1979,
18 maart en 24 juni 1980 gewezen
door de jeugdkamer van het Hof
van Beroep te Luik;
Over het eerste middel, ...

Dat het middel, bij gebrek aan
duidelijkheid, niet ontvankelijk is;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet ontvankelijk is;

-
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Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 30, 31, 36, 2•,
en 37, 3•, van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming,
doordat de rechtspleging gevoerd werd
om maatregelen vast te stellen ten
aanzien van minderjarigen,
terwijl het kennelijk ging om een
maatregel ten aanzien van de moeder
van eiseres en, indien de rechtspleging
was gevoerd om maatregelen ten aan. zien van de ouders te verkrijgen, men
had moeten nagaan, wat men ten deze
niet heeft gedaan, of de uizonderingsmaatregel, waarvan sprake is in
artikel 31, 4•, van de wet van
8 april 1965, noodzakelijk was en of niet
kon worden volstaan met een maatregel
van opvoedingsbijstand als opgesomd in
artikel31 :
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de jeugdrechtbank kennis heeft genomen van
vorderingen die de procureur des
Konings heeft gedaan op grond van
artikel 36, 2•, van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbeScherming;
Overwegende dat de jeugdrechter,
die kennis heeft genomen van feiten
of van een toestand die hem door de
vordering van de procureur des
Konings zijn onderworpen, de in
het middel aangegeven wetsbepalingen niet schendt, wanneer hij een
maatregel neemt met toepassing
van de wetsbepaling waarop het
openbaar ministerie zijn rechtsvordering heeft gegrond;

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;

Nr. 696
VAKANTIEKAMER-

13 augustus 1980

VOORZIENING IN CASSATIE -

sTRAF-

ZAKEN- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP OPENSTAAT- ARREST VAN HET
HOF VAN CASSATIE - CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELLJK CASSATIEBEROEP (1).
(LEONARD V.)

13 augustus 1980- VakantiekamerVoorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever: de h. Kreit, raadsheerGelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 697
VAKANTIEKAMER _

13 augustus 1980

WEGVERKEER -

BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIETTEGENSTAANDE
VERVALLENVERKLARING
VAN HET RECHT TOT STUREN - VEROORDELING- REDENGEVING.

Regelmatig met redenen omkleed is het
vonnis, waarbij de bestuurder van een
voertuig wordt veroordeeld omdat hij
een voertuig op de openbare weg
bestuurd heeft niettegenstaande vervallenverklaring van het recht tot
sturen, wanneer daarin wordt vastgesteld dat een rechterlijke beslissing
tot vervallenverklaring kracht van
gewijsde heeft verkregen en melding
wordt gemaakt van de duur van de
vervallenverklaring en van de datum
van de kennisgeving, voorgeschreven
bij art. 40 Wegverkeerswet (1). (Art.
97 Gw.; art. 48 Wegverkeerswet.)

l---------------Nota arrest nr. 696 :

(1) Zie Cass., 19 juni 1972 (A.C., 1972, 982) :
het Hof kan een arrest intrekken dat het heeft
Om die redenen, verwerpt de gewezen op een vroegere dan die welke per
voorziening; veroordeelt eiseres in vergissing aan de eiser is ter kennis gebracht.
Zie Cass., 19 juni 1972 (A.C., 1972, 984),
de kosten.
21 dec. 1972 (ibid., 1973, 443) en 12 jan.
13 augustus 1980- Vakantiekamer -'. 1976 (ibid, 1973, 536) : tegen de arresten van
het Hof kan, in bepaalde gevallen, een verzoek
Voorzitter
baron
Richard
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- tot intrekking of verzet worden gedaan.

dende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Francois, Leuven.

Nota arrest nr. 697 :
(1) Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1171).

1391(FEDRIGO)
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorARREST ( vertaling)
deelt eiser in de helft van de
kosten; laat de overige kosten ten
HET HOF; - Gelet op het bestre- laste van de Staat; verwijst de aldus
den vonnis, op 13 mei 1980 in hoger beperkte zaak naar de Correctionele
beroep gewezen door de Correctio- Rechtbank te Charleroi, zitting hounele Rechtbank te Bergen;
dende in hoger beroep.
I. In zoverre de voorziening
13 augustus 1980- Vakantiekamergericht is tegen de beslissing op de Voorzitter : de h. Richard
Gestrafvordering tegen eiser ingesteld Verslaggever : de h. Stranard
wegens de telastleggingen A en B : lijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.
Overwegende dat de substantiel~
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeen- Nr. 698
komstig de wet is gewezen;
VAKANTIEKAMER-

!3 augustus 1980

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de VOORZIENING IN CASSATIE - BESLISstrafvordering tegen eiser ingesteld SINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP OPENCASSATIEBEROEP TEGEN EEN
STAAT wegens de telastlegging C :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 48 van de wet van
16 maart 1968 betreffende de politie over
bet wegverkeer :

BESLISSING, HOEWEL OP DE OPGEGEVEN
DATUM IN ZAKE DE ElSER GEEN BESLISSING
IS GEWEZEN- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
(LEONARD G.)

13 augustus 1980- VakantiekamerVoorzitter
baron
Richard
Verslaggever
:
mevr.
RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal.

Overwegende dat de rechtbank
eiser op grond van artikel 48.1" van
de Wegverkeerswet veroordeelt ter
zake dat hij op de openbare weg
een voertuig had bestuurd spijt het
tegen hem uitgesproken verval;
Overwegende dat het vonnis niet Nr. 699,
vaststelt dat het verval in weerwil waarvan eiser een voertuig
VAKANTIEKAMER- 13 augustus 1980
bestuurde, werd uitgesproken bij
een in kracht van gewijsde gegane VOORZIENING IN CASSATIE
beslissing en niet aangeeft voor BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
welke duur dit verval werd uitge- OPENSTAAT - STRAFZAKEN - SOCIALE
sproken en op welke datum de bij ZAKEN - BESCHERMING VAN DE MAATBESLISSING VAN DE COMMISSIE
artikel 40 van de Wegverkeerswet SCHAPPIJTOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
voorgeschreven kennisgeving aan de INZAKE BEPERKTE VRIJHEID VOOR DE GEINveroordeelde werd gedaan;
TERNEERDE- CASSATIEBEROEP- NIET ONTDat de veroordeling van eiser niet VANKELIJK CASSATIEBEROEP (1).
regelmatig met redenen is omkleed;
(DESCAMPS)
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
telastlegging C, verwerpt de voorzienirig voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden

13 augustus 1980- VakantiekamerVoorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Stranard
GeJijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

---------------(1) Cass., 22 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 329).

1392Nr. 700
VAKANTIEKAMER -

13 augustus 1980

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN EEN VERDACHTE NAAR DE
CORRECfiONELE
RECHTBANK
WEGENS
TWEEDE
BESCHIKKING
OPLICHTING
WAARBIJ DEZELFDE VERDACHTE, MET AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, NAAR DE CORRECfiONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN WEGENS VALSHEID
IN GESCHRIFTE EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - ARREST VAN HET HOF VAN
BEROEP WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE
CORRECfiONELE RECHTBANK ONBEVOEGD IS
OM KENNIS TE NEMEN VAN HET FElT VAN DE
EERSTE BESCHIKKING EN DAT DE ZAAK
DOOR DE TWEEDE BESCHIKKING NIET
RECHTSGELDIG AANHANGIG IS GEMAAKT. TOEZICHT VAN HET HOF- BESCHIKKING EN
ARREST IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN
- REGELING VAN RECHTSGEBIED- BESLISSING VAN HET HOF VAN BEROEP SCHIJNBAAR VERANTWOORD - BEIDE BESCHIKKINGEN VERNIETIGD - VERWIJZING NAAR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

verzoek tot regellng van rechtsgebied,
na of de beschikkingen en het arrest
in kracht van gewijsde zijn gegaan en
of het aan de verdachte verweten feit
een misdaad Jijkt te zijn; zo ja,
vernietigt het beide beschikkingen en
verwijst het de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK IN ZAKE RADELET, STOSSE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het ver-'
zoekschrift tot regeling van rechtsgebied op 30 juni 1980 door de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Luik ingediend;
Overwegende dat, enerzijds, de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Neufchateau, bij
beschikking van 25 juli 1978, JeanPol Radelet en Roberte Stosse naar
de correctionele rechtbank heeft
verwezen ter zake dat zij tussen
17 augustus en 16 oktober 1976 te
Wellin als mededaders of mede2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) plichtigen oplichting hebben ge- BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN EEN pleegd
ten
nadele
van
een
VERDACHTE NAAR DE CORRECfiONELE genaamde Laurent;
RECHTBANK - TWEEDE BESCHIKKING TOT
VERWIJZING VAN DIE VERDACHTE WEGENS
HETZELFDE
FElT
ONWETTIGE
BESCHIKKING (1).

1" Wanneer een verdachte die door een

Overwegende
dat,
anderzijds, ·
dezelfde raadkamer bij beschikking
van 6 april 1979, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
dezelfde verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
ter zake dat zij, op dezelfde plaats
tijdens dezelfde periode, als mededaders of medeplichtigen valsheden
in geschriften hebben gepleegd, ten
deze de kaartjes 0771, 0883, 0961,
1072, 1162, 1094, 0616, 0480, 0236,
0167, 0156, 0051, 9828, 9741, 9471 en
9199 van het turfkantoor Laurent en
de daarbij horende verzendingslijsten hebben vervalst en gebruik
hebben gemaakt van de valse akten
of de valse stukken, wel wetende
dat ze vals waren;
Overwegende dat Laurent JeanClaude zich tegen de beide beklaagden burgerlijke partij heeft gesteld;

eerste beschikking van de raadkamer
wegens oplichting naar de correctionele rechtbank is verwezen, vervolgens door een tweede beschikking
wegens valsheid in geschrifte en
gebruik van valse stukken naar
dezelfde rechtbank is verwezen en
wanneer het hot van beroep, op grand
van de vaststelling dat de verschillende telastleggingen onsplitsbaar zijn,
beslist dat de correctionele rechtbank
onbevoegd is om kennis te nemen van
het feit van de eerste beschikking,
omdat het in werkelijkheid om een
niet gecorrectionaliseerde misdaad
gaat en dat zij door de tweede
beschikking niet rechtsgeldig van de
zaak kennis kan nemen, omdat het
onderzoeksgerecht die verdachte niet
wegens hetzelfde feit een tweede maal
kan verwijzen, gaat het Hot, op een !----------------(1) Cass., 8 april 1974 (A.C., 1974, 871).

(2) Zie Cass., 12 maart en 8 april 1974 (A.C.,
1974, 774 en 871).
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Overwegende dat de Correctionele rechtsmacht is ontstaan dat de loop
Rechtbank te Neufchateau, die bij van het gerecht belemmert; dat er
beslissing van 27 september 1979 de derhalve grond is tot regeling van
voeging van de zaken had gelast, bij rechtsgebied;
vonnis van 18 oktober 1979 Roberte
Overwegende dat de feiten die in
Stosse heeft vrijgesproken en de beschikking van 25 juli 1978 als
Jean-Pol Radelet heeft veroordeeld « oplichting » gekwalificeerd worwegens valsheid in geschriften, den, schijnen samen te vallen met
gebruik van valse stukken en die welke in de beschikking van
oplichting;
6 april 1979 als « valsheid en
Overwegende dat het Hof van gebruik van valse stukken » gekwaBeroep te Luik, op het hoger beroep lificeerd worden en de misdaden
dat Jean-Pol Radelet tegen dat von- schijnen op te leveren waarvan
nis en het openbaar ministerie sprake is in de artikelen 193, 196,
tegen beide beklaagden hadden 197, 213 en 214 van het Strafwetingesteld,
in het
arrest van boek;
28 mei 1980 heeft vastgesteld « dat
Overwegende dat de raadkamer,
het aan de verdachten ten laste ingevolge de beschikking van
gelegde misdrijf van oplichting 25 juli 1978 waarbij de verdachten
slechts mogelijk was wegens het wegens die feiten naar de correctiobestaan van listige kunstgrepen nele rechtbank worden verwezen
welke verband hielden met de vals- zonder dat verzachtende omstandigheden die Radelet en Stosse zouden heden werden opgegeven, die feiten
hebben gepleegd, ... dat de in de niet rechtsgeldig aanhangig kon
beschikking van verwijzing van maken bij die rechtbank;
25 juli 1978 aan Radelet en Stosse
Dat de raadkamer, ingevolge ·die
ten laste gelegde oplichting met de
ten laste gelegde valsheden, waar- beschikking die niet wettig ongevoor op die datum geen beschikking daan was gemaakt, de grenzen van
van correctionalisering was ver- haar rechtsmacht had bereikt zodat
leend, een onsplitsbaar geheel zij niet opnieuw dezelfde feiten ten
vormden, dat de correctionele recht- laste van dezelfde verdachten aanbank zich onbevoegd diende te ver- hangig kon maken bij het vonnisgeklaren om de aan hem onderworpen recht;
telastleggingen te onderzoeken, en
Dat · het Hof van Beroep te Luik
dat de raadkamer dus niet door een terecht de correctionele rechtbank
nieuwe beschikking, waarbij de onbevoegd heeft verklaard om in de
misdrijven van valsheid en gebruik stand van de rechtspleging kennis
van valse stukken werden gecorrec- te nemen van de aan beide beklaagtionaliseerd en de zaak aanhangig den ten laste gelegde feiten;
werd gemaakt bij de rechtbank,
bevoegdheid kon verlenen aan een
rechtbank die reeds een nauwgezet
onderzoek had ingesteld over feiten
Om die redenen, beslissende tot
waarvan ze geen kennis mocht regeling van rechtsgebied, vernietigt
nemen »; dat het hof het bestreden de op 25 juli 1978 en 6 april 1979
vonnis heeft vernietigd en de zaak gewezen beschikkingen van de
naar de procureur-generaal heeft raadkamer van de Rechtbank van
verwezen;
Eerste Aanleg te Neufchateau;
Overwegende dat de beschikkin- beveelt dat van dit arrest melding
gen van de raadkamer, enerzijds, en zal worden gemaakt op de kant van
het arrest van het Hof van Beroep de vernietigde beslissingen; verwijst
te Luik, anderzijds, in kracht van de zaak naar de kamer van inbegewijsde zijn gegaan en dat uit hun schuldigingstelling van het Hof van
tegenstrijdigheid een geschil over Beroep te Luik.

_::_ 1394 13 augustus 1980- VakantiekamerOverwegende dat het arrest het
Voorzitter : baron Richard - Verslagge- verzet « niet ontvankelijk en allesver : de h. Sace Gelijkluidende zins niet gegrond » verklaart, dat
conclusie van de h. Declercq, advocaat- eiser had ingesteld tegen de
generaal.

Nr. 701
VAKANTIEKAMER-

1° BEVOEGDHEID

13 augustus 1980

EN

AANLEG.

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN INZAKE BEVOEGDHEID- BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

GESCHIL

CASSATIE

-

TERMIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT
HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS HETZELFDE FElT, WAARVAN
HET HOF VAN ASSISEN HEM ONDER EEN
ANDERE KWALIFICATIE HAD VRIJGESPROKEN,
NIET ONTVANKELIJK EN ALLESZINS NIET
GEGROND VERKLAART GEEN GESCHIL
INZAKE BEVOEGDHEID- VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE VOOR DE EINDBESLISSING NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1).

1o Niet de bevoegdheid van het onder-

zoeksgerecht wordt betwist door de
beklaagde die, na door het hof van
assisen vrijgesproken te zijn van
moord, voor de raadkamer en de
kamer van inbeschuldigingstelling
betoogt dat hij naar de correctionele
rechtbank niet kan worden verwezen
wegens hetzelfde, anders gekwalificeerd felt, hetzij op grand van de
stukken die tot de vrijspraak hebben
geleid, hetzij op grand van de door de
onderzoeksrechter na de vrijspraak
gedane ondervraging, en dat het
onderzoeksgerecht gebonden is door
de kwalificatie die in het ar1·est van
verwijzing van het hof van assisen aan
het felt is gegeven (2).
(YERNA)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1980 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep
te Luik;

----------------1
(1) en (2) Zie
1978-79, 647).

Cass.,

6 feb.

1979

(A.C.,

beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik van 2 juni 1980, waarbij hij,
nadat verzachtende omstandigheden
waren aangenomen, verwezen wordt
naar de correctionele rechtbank ter
zake dat hij op 6 januari 1978 te
Luik met voorbedachten rade,
opzettelijk doch zonder het oogmerk,
om te doden, aan Bage Louis slagen
of verwondingen heeft toegebracht,
die toch de dood hebben veroorzaakt;

Overwegende dat luidens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering beroep in cassatie tegen
voorbereidende arresten en arresten
van onderzoek of tegen in laatste
aanleg gewezen vonnissen van
dezelfde soort eerst openstaat na
het eindarrest of het eindvonnis,
behalve wanneer het cassatieberoep
gericht is tegen arresten of vonnissen inzake bevoegdheid;
Overwegende dat eiser, na door
het hof van assisen van de provincie
Luik te zijn vrijgesproken van de
als moord op de persoon van Bage
Louis gekwalificeerde telastlegging,
in zijn voor de raadkamer genomen
conclusie, die hij voor de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof
van beroep heeft herhaald, betoogd
heeft dat de raadkamer hem niet
kon verwijzen naar de correctionele
rechtbank op grond van de stukken
van het onderzoek die tot de vrijspraak hebben geleid, dat zij dat
evenmin kon doen op grond van de
door de onderzoeksrechter na de
vrijspraak gedane ondervraging en
dat, nu het verzoek tot verwijzing
betrekking had op dezelfde feiten
als die welke hadden geleid tot de
vrijspraak door het hof van assisen
en die feiten door het arrest van
verwijzing van de kamer van inbeschuldigingstelling reeds als « misdaden » gekwalificeerd waren, de
raadkamer gebonden was door deze
kwalificatie;

-

1395-

Dat eiser aldus niet de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
om de zaak naar de feitenrechter te
verwijzen, ontkende; dat hij evenmin betoogde dat de onderzoeksgerechten, door uitspraak te doen over
het verzoek tot verwijzing, inbreuk
maakten op de bevoegdheid van een
ander gerecht; dat volgens eisers
conclusie de vordering tot verwijzing niet ontvankelijk was wegens
onregelmatigheden van het onderzoek, een onregelmatige telastlegging of het gezag van het rechterlijk
gewijsde;
Overwegende dat het arrest niet
gewezen is inzake bevoegdheid; dat
het een voorbereidende beslissing
en een beslissing van onderzoek. is
in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering; dat de
voorziening v66r de eindbeslissing
is ingesteld en derhalve niet ontvankelijk is;

KLAART, GEGROND LIJKEND - REGELING
VAN RECHTSGEBIED - VERNIETIGING VAN
DE BESCHIKKING - VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR
DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN IN ZAKE SCHIPPERS)

13 augustus 1980- VakantiekamerVoorzitter : baron Richard - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 703
VAKANTIEKAMER -

1° VOORZIENING

13

IN

augustus

1980

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - VERMELDING DOOR
DE VERDACHTE DAT HIJ CASSATIEBEROEP
INSTELT, AANGEBRACHT OP DE AKTE VAN
KENNISGEVING VAN HET ARREST, WAARBIJ
DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT BEVOLEN - GEEN VOORZIENING IN CASSATIE.

Om die redenen, verwerpt de 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEvoorziening; veroordeelt eiser in de SCHIKKING vAN DE RAADKAMER DAT DE
kosten.
VOORLOPIGE HECHTENIS NIET BEHOEFT TE
13 augustus 1980- VakantiekamerVoorzitter : baron Richard - Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal.

WORDEN GEHANDHAAFD - HOGER BEROEP
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN OPENBAAR MINISTERIE DAT VROEGER DE
VERMELDING c ZONDER VERZET • OP DE
BESCHIKKING HEEFT GESCHREVEN - NIETTEMIN ONTVANKELIJK HOGER BEROEP.

3° HOGER BEROEP Nr. 702
VAKANTIEKAMER -

REGELING

VAN

13

augustus

1980

RECHTSGEBIED

STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE TER
ZAKE VAN EEN WANBEDRIJF NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN
- VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH
ONBEVOEGD VERKLAART OP GROND DAT
ZICH NA DE VERWIJZINGSBESCHIKKING EEN
OMSTANDIGHEID
HEEFT
VOORGEDAAN

BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER DAT DE VOORLOPIGE HECHTENIS NIET BEHOEFT TE WORDEN GEHANDHAAFD - HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD BINNEN DE
WETTELIJKE TERMIJN - OPENBAAR MINISTERIE DAT VROEGER DE VERMELDING c ZONDER VERZET • OP DE BESCHIKKING HEEFT
GESCHREVEN - NIETTEMIN ONTVANKELIJK
HOGER BEROEP.

4()- VOORWPIGE HECHTENIS -

BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIEAANZEGGING VAN HET HOGER BEROEP AAN
DE VERDACHTE NIET VOORGESCHREVEN.
(ART. 20, WET 20 APRIL 1874).

WAARDOOR HET FElT MET EEN CRIMINELE - - - - - - - - - - - - - - - - STRAF WORDT GESTRAFT - BESLISSINGEN
(1) Zie Cass., 4 april1979 (A.C., 1978-79, 920),
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN- TOEZICHT VAN HET HOF- BESLISSING WAARBIJ 12 feb. en 26 maart 1980 (ibid., 1979-80,
DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER- nrs. 363 en 476).

2• en

a•
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doordat de verklaring van hoger
beroep van de procureur des Konings
tegen de op 9 mei 1980 gegeven beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in
strijd is met het door die magistraat aan
de directeur van de gevangenis te Vorst
betekend bericht volgens hetwelk deze
beschikking, waartegen het parket verklaarde zich niet te zullen verzetten,
terstond ten uitvoer moest worden
(SCHMITT)
gelegd en eiser dadelijk in vrijheid
ARREST ( vertaling)
diende te worden gesteld, tenzij hij om
een andere reden werd gevangen gehouHET HOF; - Gelet op het bestre- den,
den arrest, op 23 mei 1980 gewezen
terwijl, gelet op de tegenstrijdigheid
door de kamer van inbeschuldi- van die twee akten, enkel die akte als
gingstelling van het Hof van Beroep geldig had mogen worden beschouwd
te Brussel;
·
waarbij eisers onmiddellijke invrijheid1 stelling werd bevolen, daar die akte door
I. Betreffende de verklaring die eiser het gunstigst was;
eiser eigenhandig heeft geschreven
het tweede, afgeleid uit de nietop de kant van de akte van kennis- ontvankelijkheid van het hoger beroep
geving van het bestreden arrest :
van de procureur des Konings,
Overwegende dat eiser op de kant
doordat de procureur des Konings, na
van de akte, waarbij de directeur onderrichtingen te hebben gegeven om
van de gevangenis te Vorst hem de beschikking van 9 mei 1980 onmidkennis heeft gegeven van het op dellijk ten uitvoer te leggen en na aldus
23 mei 1980 gewezen arrest van de zonder voorbehoud in die beslissing te
kamer van inbeschuldigingstelling hebben berust, op die berusting niet kon
van het Hof van Beroep te Brussel, terugkomen en niet rechtsgeldig hoger
geschreven heeft dat hij zich in beroep kon instellen tegen die becassatie voorzag « tegen elke beslis- schikking :
sing die de beschikking van
Overwegende dat uit de stukken
9 mei 1980 zou hebben gewijzigd
waarbij (het) aanhoudingsbevel van van de rechtspleging blijkt dat
de procureur des Konings op
17 juni 1979 werd opgeheven »;
9 mei 1980, enerzijds, de onderteOverwegende dat deze eigenhan- kende vermelding « zonder verzet »
dig geschreven vermelding niet vol- heeft geschreven op de kant van de
doet aan de vormvereisten die zijn op die dag door de raadkamer
voorgeschreven in de artikelen 373 gegeven beschikking en, anderzijds,
en 417 van het Wetboek van Straf- tegen die beschikking hoger beroep
vordering, enerzijds, en in arti- heeft ingesteld bij verklaring gekel 1, eerste lid, van de wet van . daan op de griffie van de rechtbank
25 juli 1893 betreffende de verkla- van eerste aanleg;
ringen van hoger beroep of van
voorziening in cassatie van de gedeOverwegende dat het openbaar
tineerde of gei:nterneerde personen, ministerie het recht behoudt om de
anderzijds, en geen voorziening in beslissingen te bestrijden die de
cassatie is;
strafvordering schaden, zolang de
termijnen van hoger beroep niet
II. Betreffende de op 27 mei 1980 verstreken zijn; dat het door een
ingestelde voorziening :
uitdrukkelijke of stilzwijgende beOver het eerste en het tweede middel rusting geen afstand kan doen van
samen, het eerste, afgeleid uit de nietig- de uitoefening van de rechten die
heid van de akte van hoger beroep van hem in het belang van de strafvordering zijn toegekend;
de procureur des Konings,
Uit de omstandigheid dat het
openbaar ministerie de vermelding
« zonder verzet » heeft geschreven op
een beschikking van de raadkamer
kan niet wettig worden afgeleid dat
het geen recht heeft om binnen de
wettelijke termijn hager beroep in te
stellen tegen de beschikking dat de
voorlopige hechtenis niet behoeft te
worden gehandhaafd.

- 1397Dat de kamer van inbeschuldi- ernstig geschaad heeft; was eiser regelgingstelling van het hof van beroep matig op de hoogte gebracht geweest
wettelijk heeft beslist dat het hoger van bet instellen van bet boger beroep,
zijn raadsman voor hem conclusies had
beroep van de procureur des kunnen
voorbereiden voor de terechtzitKonings ontvankelijk was;
ting van de kamer van inbeschuldigingDat het eerste en het tweede stelling, terwijl hij nu overtuigd was dat
bet op 17 juni 1979 tegen hem verleende
middel falen naar recht;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat de directeur van de gevangenis te
Vorst ingevolge de onderrichtingen van
bet parket bet aanhoudingsbevel van
17 juni 1979 heeft opgeheven nadat eiser
woonplaats had gekozen overeenkomstig
artikel 12 van de wet van 20 april 1874
op de voorlopige hechtenis, zodat eiser
onmiddellijk in vrijheid zou gesteld
geweest zijn indien niet een tweede
aanhoudingsbevel tegen hem was uitgevaardigd op 17 september 1979 en indien
niet een verzoek tot uitlevering was
gedaan door de Franse autoriteiten;
dat, door de tenuitvoerlegging van de
beschikking van 9 mei 1980, bet aanhoudingsbevel van 17 juni 1979 derhalve
opgehouden had te bestaan en dat de
kamer van inbeschuldigingstelling daaraan niet opnieuw gelding kon verlenen
door haar arrest van 23 mei 1980 :

Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het eerste en het
tweede middel blijkt, de procureur
des Konings wettig, binnen de termijn voorgeschreven bij artikel 20,
eerste lid, van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, hoger beroep heeft ingesteld
tegen de door de raadkamer van
9 mei 1980 gewezen beschikking;
dat bijgevolg, nu krachtens artikel 20, zevende lid, van deze wet de
stand van zaken ongewijzigd bleef
totdat over het hoger beroep werd
beslist, eiser wettelijk gevangen
gehouden bleef;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel, hieruit afgeleid dat, eerste onderdeel, bet boger
beroep van de procureur des Konings
tegen de beschikking van 9 mei 1980
niet werd aangezegd aan eiser, terwijl
die magistraat aan eiser wel ter kennis
had doen brengen dat hij zonder verzet
van zijnentwege in vrijheid werd
gesteld;
tweede onderdeel, de omstandigheid
dat bet boger beroep aan eiser niet werd
aangezegd, bet recht van verdediging

aanhoudingsbevel opgeheven was :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat noch de artikelen 19 en 20 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis noch enige andere wetsbepaling voorschrijven dat het hoger
beroep van het openbaar ministerie
tegen een beschikking die de raadkamer heeft gewezen in het geval
bedoeld in artikel 5 van die wet,
moet worden aangezegd aan de
verdachte;
Wat het tweede onderdeel be·a-eft:
Overwegende dat uit de gedingstukken niet blijkt dat eiser die
voor de kamer van inbeschuldigingstelling is verschenen bijgestaan door zijn raadsman en die
aldaar verweer heeft gevoerd, heeft
doen gelden dat zijn recht van
verdediging was miskend; dat hij dit
middel niet voor de eerste maal
mag voordragen voor het Hof;
Dat geen onderdeel van het middel kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substantiEHe
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.
13 augustus 1980- VakantiekamerVoorzitter : baron Richard - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. de Bontridder, Brussel.

1398Nr. 704
VAKANTIEKAMER -

13 augustus 1980

VERZET -

STRAFZAKEN VERZET NA
VERZET IS UITGESLOTEN- OOK INGEVAL DE
BESLISSING OVER HET VERZET BIJ VERSTEK
IS GEWEZEN, NA EEN CONTRADicrOIRE
BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN (1).
(COLLIN)

ARREST(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 188 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest het op 25 april 1980
door de Correctionele Rechtbank te Nijvel gewezen vonnis bevestigt, in zoverre
daarbij het verzet niet ontvankelijk werd
verklaard dat eiser op 21 april 1980 had
ingesteld tegen het op 20 oktober 1978
door dezelfde rechtbank bij verstek
gewezen vonnis, op g1 · nd dat « de
beklaagde die vervolgd wordt wegens
feiten die oorspronkelijk gekwalificeerd
werden als verkrachtingen en naderhand
omschreven werden als verkrachtiiJg en
(1) De regel • Verzet na verzet is uitgesloten », is maar in een enkel geval,
weliswaar het enige meest voorkomende, uitdrukkelijk voorgeschreven, t.w. herhaald verzet gevolgd door een beslissing waarbij het
verzet wegens niet-verschijning ongedaan
wordt verklaard. (Sv. art. 188, tweede lid). Die
regel heeft nochtans een algemene draagwijdte (zie R. IIAYorr DE TERMICOURT, « Etude
sur !'opposition •, Rev. dr. pen., 1932, 727) en
wordt ook toegepast wanneer de verzetdoende
partij verschijnt op de eerste dienende
terechtzitting en zodoende dan geen verval
van verzet oploopt (Cass., 4 juni 1974, A.C.,
1974, 1090), maar vervolgens, na een nieuw
onderzoek van de zaak, bij verstek wordt
veroordeeld, omdat zij haar middelen niet
volledig heeft voorgedragen wegens nietverschijning op een volgende terechtzitting
waarop tegen haar, hetzij bepaalde bewijsmiddelen zijn overgelegd (Cass., 11 dec. 1973, A.C.,
1974, 410), hetzij een vordering is genomen, is
gepleit of geconcludeerd (Cass., 3 mei 1965,
Bull. en Pas., 1965, I, 928; Cass., 12 juni 1973,
A.C., 1973, 988; Cass., 30 maart 1976, ibid, 1976,
877).
R.-A.D.

aanranding van de eerbaarheid zonder
geweld gepleegd op een minderjarige
van minder dan zestien jaar, voor die
feiten tweemaal bij verstek werd
veroordeeld »,

terwijl krachtens artikel 188 van het
Wetboek van Strafvordering aileen hoger
beroep openstaat tegen het vonnis dat
op het verzet gewezen wordt, hetgeen
niet het geval was met het vonnis van
20 oktober 1978 : het feit ·dat de
rechtspleging werd voortgezet na het
vonnis van 7 april 1978 waarbij het door
eiser tegen het vonnis van 18 november
1977 gedane verzet ontvankelijk was
verklaard en een aanvullend onderzoek
was bevolen, immers niet een gevolg is
van dit verzet, doch van het vonnis van
7 april 1978; het bij de verdere behandeling van deze zaak op 20 oktober 1978
gewezen vonnis derhalve niet rechtstreeks op het verzet gewezen werd en
dan ook opnieuw door verzet kon worden bestreden;

Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat eiser, die door de
Correctionele Rechtbank te Nijvel
op 18 november 1977 bij verstek was
veroordeeld, tegen dat vonnis verzet
heeft gedaan en dit op 7 april 1978
ontvankelijk werd verklaard bij een
op tegenspraak gewezen vonnis van
dezelfde rechtbank; dat dit laatste
vonnis, alvorens recht te doen zowel
op de strafvordering als op de
burgerlijke rechtsvordering, de heropening van de debatten beval en
dat de Correctionele Rechtbank te
Nijvel eiser op 20 oktober 1978 bij
de verdere behandeling van de zaak
bij verstek heeft veroordeeld tot de
straffen die hem bij het vonnis van
18 november 1977 waren opgelegd;
Overwegende dat het vonnis van
20 oktober 1978, dat gewezen werd
op het door eiser tegen het vonnis
van 18 november 1977 gedane verzet, krachtens artikel 188, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering, niet meer door verzet, doch
aileen door hoger beroep kon worden bestreden;
Dat het middel. faalt

m~ar

recht;

1399Over het tweede middel, ...
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
Dat het middel feitelijke grond- kosten.
slag mist;
13 augustus 1980- VakantiekamerOverwegende dat de substantiiHe Voorzitter : baron Richard - Verslaggeof op straffe van nietigheid voorge- ver : de h. Sace Gelijkluidende
schreven rechtsvormen in acht zijn conclusie van de h. Declercq, advocaatgenomen en de beslissing overeen- generaal - Advocaat : mr. de Briey,
Nijvel.
komstig de wet is gewezen;

